Budsjettavtale mellom Ap, MDG, SV,
Sp, V og KrF for 2021

Tiltak - Drift
Satsheving sosialhjelp (5/6 dels virkning av 20 mill.
kr.)
Økt bostøtte som følge av satsheving sosialhjelp
(5/6 dels virkning av 5 mill. kr.)
Ansettelse av kommunale fastleger for å avhjelpe
fastlegekrisen
Opprettholde lokale produksjonskjøkken
Kolstihagen og Lyngbøtunet
Kartlegging av stengte private gangforbindelser, og
tiltak for å åpne disse (Videreføring av
snarveiprosjektet)
Økt bemanning langtidsavdelinger sykehjem
Heltidskultur - Flere stillinger i kommunens
bemanningssenter
Økt tilskudd til andre aktivitets- og kulturtilbud for
mennesker med utviklingshemming siden
feriereiser vil være vanskelig grunnet pandemien
Beholde åpningstidene ved MO-sentrene
Gyldenpris og Nesttun
Opprettholde dagens nivå for Senter for
migrasjonshelse, SEMI
Tilskudd for å rekruttere mannlige helsesykepleiere
(To-årig prosjekt for etterutdanning av to mannlige
sykepleiere)
Tilskudd til ladeinfrastruktur i borettslag og
sameier
Analyse av parkeringsplassar i sentrum som kan
gjerast om til park/ friområde/ leikeplass/
ungdomspark
Midler til parallellklasser i nynorsk
Besøksgårder - Inn på tunet (halvårsvirkning)
Åpne barnehager – bemanningstilskudd
Tilskudd til elektrifisering av næringstransport
Økt kapasitet til sykkelplanlegging
Søkbar pott til bøker på nynorsk i skolebiblioteker
Læremiddel ved fagfornying/erstatte utdaterte
lærebøker
Prosjekt for resirkulering av tekstilavfall, ref.
interpellasjon 19/19
Tilsyn ulovlig hyblifisering, prosjekt
Lavterskel jobbtilbud for LAR-pasienter
Barne- og ungdomsarbeidere i Bergensskolen
Tilskudd til solenergianlegg
Økt tilsyn barnehager
SUM

Varig
+ kr 16 600 000

Engangs

+ kr 4 200 000
+ kr 6 400 000
+ kr 4 400 000
+ 500 000
+ kr 7 000 000
+ kr 2 000 000
+ kr 425 000
+ kr 5 100 000
+ kr 3 000 000

+ kr 2 400 000

+ kr 700 000
+ kr 3 000 000
+ kr 600 000
+ kr 2 000 000
+ kr 250 000
+ kr 1 000 000
+ kr 2 000 000
+ kr 2 000 000
+ kr 500 000
+ kr 2 000 000
+ kr 1 000 000
+ kr 1 000 000
+ kr 2 000 000
+ kr 1 500 000

+ kr 49 750 000

+ kr 1 500 000
+ kr 1 750 000
+ kr 25 075 000

Tilskudd
Lystgården
Tilskuddspott til skolehager (Eventuelt restbeløp kan
videreføres til 2022)
Bybonden
Tilskudd studenters psykiske helse (Sammen)
Det vestnorske teater - Prosjekt Heime i nynorsken
2021
Fyllingsdalen teater
ROS
Sofus Madsen skulpturmuseum
Robin Hood-huset
Tilskudd til LIM-prosjektet (Årstad)
Triatlon World Cup
Idrettsklynge Vest
PIT STOP – oppstartsmidler
Psykiatrialliansen
Sykkelkidsa
Skeiv Verden Vest
Nok. Bergen (tidligere SMISO Hordaland)
Fontenehuset
Griegkvartalet
Søkbar pott til organisasjoner og tiltak for å motvirke
negativ sosial kontroll
Amalie Skrams hus
LEVE
Spillavhengighet Norge
Mental helse Bergen - Treffstedet Loftet
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri LPP
Bergen
Kirkens SOS i Bjørgvin
Informasjonssenteret Hieronimus
Blå Kors Bergen - Kompasset
Blå Kors Bergen - Hvite Bånd Dagsenter
SUM
TOTAL DRIFT OG TILSKUDD (VARIG+ENGANGS)

Varig
+ kr 300 000

Engangs
+ kr 200 000

+ kr 300 000
+ kr 550 000
+ kr 750 000
+ kr 750 000
+ kr 300 000
+ kr 75 000
+ kr 350 000
+ kr 1 000 000
+ kr 2 500 000
+ kr 500 000
+ kr 1 000 000
+ kr 500 000
+ kr 750 000
+ kr 350 000
+ kr 300 000
+ kr 1 300 000
+ kr 500 000
+ kr 1 000 000
+ kr 300 000
+ kr 100 000
+ kr 100 000
+ kr 100 000
+ kr 100 000

+ kr 3 625 000
+ kr 89 200 000

Tiltak - Investering
ENØK-tiltak kommunale bygg og boliger
Trygge skoleveier, herunder styrking av Hjertesoner
Opprettelse av produksjonskjøkken på Lystgården
Tiltak for klimatilpasning
Oppgradering og utrusting av uteområde i skoler og barnehager,
samt uteområder som disponeres av skoler og barnehager i
samarbeid med frivillige (gapahuker, hytter osv.))
SUM

+ kr 100 000
+ kr 100 000
+ kr 100 000
+ kr 100 000
+ kr 10 750 000

+ kr 15 000 000
+ kr 4 000 000
+ kr 3 000 000
+ kr 7 500 000
+ kr 5 000 000
+ kr 34 500 000

Saldering og omdisponering
Reduksjon netto driftsresultat
Mindre innkjøp eksterne vikartjenester
Ytterligere nedtrekk i reisevirksomheten
Uspesifisert utbytte
Omdisponering av usikkerhetsavsetning tjenesteområde
sosialhjelp. Brukes til satsheving sosialhjelp.

kr 46 000 000
kr 1 500 000
kr 2 000 000
kr 31 700 000
kr 8 000 000
kr 89 200 000

Merknader til budsjettet for 2021 fra Ap, MDG, SV, Sp, V og KrF:
Nytt MO-senter
Bystyret ber byrådet sørge for at det settes ned en arbeidsgruppe som skal lage et konsept for hva et
nytt MO-senter i sentrum skal inneholde og hvordan det skal organiseres i samarbeid med ideelle og
brukerorganisasjoner.
Fotballmål
Bergen kommune vil endre praksis med innkjøp av fotballmål på kommunale anlegg. Dagens praksis
med at kommunen har ansvar for innkjøp og vedlikehold av ordinære mål og 7er mål, endres til å
også gjelde 5er mål.
Publikumsmottak NAV
Bystyret viser til bystyresak 242/18 og slår fast at samtlige NAV-kontor skal inneholde drop-in
funksjon for publikumsmottak.
Foreldremoderasjon barnehage/SFO
Bystyret vil sikre at også foreldre og foresatte som ikke er klar over de ulike moderasjonsordningene
for barnehage- og SFO-betaling får den moderasjonen de trenger. Dette for å unngå at foresatte
glemmer å søke redusert foreldrebetaling i barnehage og/eller SFO på nytt hvert år, samtidig som vi
vet at mange ikke er klar over disse ordningene. Vi ber derfor byrådet om å intensivere arbeidet med
få ut informasjon om moderasjonsordningene. Bystyret ber også byrådet tilbakebetale allerede
innbetalt beløp for gjeldende søknadsår i de tilfeller foresatte har rett på moderasjon. Slik
tilbakebetaling kan etter avtale også skje i form av reduksjon i fremtidig faktura.
Kommunens bemanningssenter
Bystyret ber byrådet vurdere å tilby også private barnehager å bruke vikarer fra kommunens
Bemanningstjenester.
Skiløypenett
Bystyret ber byrådet prioritere å videreutvikle skiløypenett på Totland, Frotveit og
Fløyen/Skomakerdiket.
Laksevåghallen
Bystyret viser til mål om ferdigstillelse av reguleringsplanarbeidet for området rundt Laksevåg i 2021,
samt posten plan, prosjektering og grunnundersøkelser på 12,1 millioner kroner i idrettens
investeringsbudsjett, og ber byrådet prioritere midler til prosjektering av Laksevåghallen.
Nesttunvassdraget

Bystyret ber byrådet om å legge fram en sak til bystyret om flomsikringstiltak i Nesttunvassdraget i
løpet av første halvår 2021.
Fagopplæring
Bystyret ber byrådet redusere kravene i læreplassgarantien og legge frem nye krav i Plan for
fagopplæring i Bergen kommune.
Solenergianlegg
Bystyret ber byrådet om å vurdere etablering av solenergianlegg på alle kommunale bygg som
totalrenoveres eller bygges nye.
ADO-arena
Bystyret ber byrådet gå i dialog med fylkeskommunen som er majoritetseier av ADO-arena om
muligheten for å etablere solenergianlegg på taket av bygget. Det må i forkant foretas undersøkelser
av takkonstruksjonen og dialogen med fylket forutsetter at takkonstruksjonen på ADO-arena tåler et
slikt anlegg. Bystyret ber om å holdes orientert om prosessen.
Bydelsstyreutvalg
Bystyret viser til at koronasituasjonen har forsinket arbeidet med flere sentrale avklaringer knyttet til
lokaldemokrati og bydelsstyrer, og ber byrådet prioritere dette arbeidet når nevnte situasjon har
normalisert seg. Videre viser bystyret til budsjettmerknad i 2020, og fastslår at ambisjonen fremdeles
er en bydelsreform med opprettelse av direktevalgte bydelsstyreutvalg, senest i forbindelse med
kommunevalget 2023.
Høystandard sykkelvei, Christies gate
Bystyret ber byrådet i løpet av 1. halvår 2021 ta initiativ til å etablere en høystandard sykkelvei
gjennom Christies gate, f.eks. ved å inndra et kjørefelt i Christies gate og gjøre det om til sykkelvei
med forutsetning om at det ikke går utover kollektivtrafikken. Tiltaket skal eventuelt gjennomføres
som en del av trafikkplan sentrum.
Parkering Klosteret
Bystyret ber byrådet legge fram en ny sak med sikte på å gjøre om parkeringsplasser på Klosteret til
grøntareal.
Forkjøpsrett barnehager
Bystyret ber byrådet gjennomgå rutinene for oppfølging av salg av barnehagebygg der kommunen
har forkjøpsrett, og følge opp alle salg av barnehagebygg der kommunen har forkjøpsrett. Ved
mistanke om omgåelse av kommunens forkjøpsrett ved et salg skal kommunen vurdere å forfølge
salget juridisk og være beredt til selv å kjøpe bygget, dersom dette anses som ønskelig.
Økning sosialhjelpssatsene
Bystyret vil fortsette å gradvis tilpasse sosialhjelpssatsene i Bergen til nivå som følger SIFOs
referansebudsjett med en ny økning i satsene fra 01.03.2021, innenfor de vedtatte
budsjettrammene. Barnetrygd og barns inntekt skal holdes utenfor beregningen.
Kollektiv- eller sambruksfelt
Som ein hovudregel bør det vere kollektiv- eller sambruksfelt på alle vegar med fire eller fleire felt.
Bystyret ber byrådet, i samarbeid med partane i miljøløftet, arbeide for at det vert innført
sambruksfelt på alle dei firefelts innfarstårane. Byrådet legg innan utgangen av 2021 fram ei sak for
bystyret med ein samla pakke for å betre framkomsten for buss.

Arealbudsjett og rekneskap
Bystyret ber byrådet om å utarbeida arealbudsjett og -rekneskap der arealomdisponeringar og tap av
matjord og naturverdiar er synleggjort i ei sak innan utgongen av 2021.
SEMI
Bystyret ber om en sak der man viser hvordan man for fremtiden skal gi pasientene ved Senter for
migrasjonshelse (SEMI) like gode og tilrettelagte helsetjenester som i dag.
Markering av 22. juli
22. juli 2021 er det 10 år siden terrorangrepet i regjeringskvartalet og Utøya hvor tilsammen 77
mennesker ble drept. Bystyret ber byrådet ta initiativ til en verdig markering i Bergen til minne om de
drepte og i solidaritet med pårørende, overlevende og skadde.
Beitedyr i byfjellene
Tallet på beitedyr i byfjellene går raskt nedover. Byrådet vil derfor gå i dialog med beitelagene for å
se hvordan det kan tilrettelegges for bedre rammer for beiting og rom for økning av beiteaktiviteten i
byfjellene framover.
Gratisprinsippet i idretten
Bystyret ber byrådet legge fram sak som kan behandles av bystyret i løpet av første halvår 2021 der
byrådet bes vise hvordan kommunen kan bidra til at gratisprinsippet kan opprettholdes for barn og
unge for alle idrettsanlegg, herunder Arena Nord, og der det tas sikte på eventuelle behov for
suppleringer for å ivareta dette i forbindelse med 1. tertial.
Statlig kompensasjon servering og uteliv
Bystyret ber byrådet med grunnlag i rådende pandemisituasjon og medfølgende inntektstap for
byens serverings- og utelivsbedrifter som følge av restriksjoner, arbeide aktivt overfor statlige
myndigheter for mer målrettede kompensasjonstiltak.
Lokalt innkjøp
Bystyret ber om at kommunen som innkjøper skal prioritere å handle lokalt innenfor
innkjøpsreglene.
Sykkelkidsa
Bystyret viser til at tilskuddet på 750 000 kr til Sykkelkidsa kommer i tillegg til 1 mill. allerede avsatt i
byrådets budsjettforslag.
Bystrand indre Laksevåg
Bystyret ber byrådet vurdere muligheten for en bystrand i arbeidet med områdereguleringsplanen
for indre Laksevåg.
Tilsyn private barnehager
Etter endringer i barnehageloven blir det økonomiske tilsynet med private barnehager flyttet
1.januar 2021 til staten. Det vil fremdeles være kommunens ansvar å føre tilsyn med resten av
barnehageloven. Bystyret viser til tidligere avgitt høringsuttalelse som tilkjennegir bekymring for at
en oppdeling av tilsynet vil svekke kommunens evne til å føre tilsyn med de øvrige bestemmelsene i
barnehageloven. Bystyret setter derfor av 1.750.000,- til et prosjekt for å styrke Seksjon for
forvaltning, tilsyn og administrasjon sitt arbeid med Plan for systematisk tilsyn av barnehagene.
Dokumentbaserte tilsyn skal også omfatte en gjennomgang av vedtekter med tanke på å sikre at
disse er i tråd med regelverk.

Regulering av barnehagetomter
Det er et mål at alle barnehager i Bergen skal ha reguleringsformål barnehage (underformål til
offentlig eller privat tjenesteyting, med planformålskode barnehage), uansett om kommunen eller
private eier barnehagen. Ved alle utbygginger og planrevisjoner skal byrådet og bystyret sørge for at
arealformålet blir satt til barnehage.
Henvendelse om forkjøp av barnehager
Bystyret ber byrådet sende henvendelse til de private barnehager i kommunen med spørsmål om å
inngå en frivillig avtale om kommunal forkjøpsrett. Bystyret understreker at de private barnehagene
representerer en viktig del av det totale barnehagetilbudet i Bergen. En eventuell inngåelse av avtale
om forkjøpsrett vil kun inngås dersom den private barnehagen og deres eiere ser seg tjent med
dette.
Nynorske parallellklasser
Bergen kommune er opptatt av nynorsk og vil gi fast tilbud om en nynorsk parallellklasse på en
sentrumsskole. Det skal generelt legges til rette for parallellklasser i Bergen der foreldrene til minst
10 elever ønsker dette.

