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Bergen med de åtte bydelene
Bergen er ikke bare ”Bergen sentrum” men består av 8 bydeler.
FNB er sterkt knyttet og opptatt av lokalsamfunnet i alle de 8 bydelene.
Våre 11 bystyrerepresentanter er selv fra en rekke ulike bydeler og er sterkt
engasjert i sine lokalmiljøer. Bergen er mye mer enn bare «Bergen sentrum» og med
utgangspunkt i det har vi laget et rettferdig budsjett for alle i hele Bergen.
Vi vet at bompenger er en usosial skatt som rammer på tvers av yrkesgrupper og
bosteder. Det er heller ingen hemmelighet at bompenger kommer til å bli brukt
til nedbetaling av veiprosjekter i all tid fremover, så lenge det finnes veiprosjekter.
Vi vet at en stor gruppe blir nedlesset med bompengeregninger og strever med å
betale innkrevingene. Ferde hadde 29 millioner i inkassoinnkrevinger i 2019. Dette
er på ingen måte rettferdig. Infrastruktur skal være et fellesgode som staten skal
klare å betale for. Derfor skal vi vise at det lar seg gjøre å fjerne ytre bomring ved
en omdisponering av pengene. En reduksjon av antall ansatte i Bergen kommune
vil alene gi nok midler til å legge ned ytre bomring. Dette tenker vi kan gjøres uten
at helse eller skolesektoren blir berørt. Vi behøver fornuftige og rimelige måter
å bevege oss rundt på uten for store restriksjoner og for høye avgifter. Dette er
kjerneverdier for et fritt og demokratisk samfunn.
Vårt hovedmål for denne valgperioden, er å avvikle de 15 nye bomstasjonene som
er satt opp. Kommunen må ta et større ansvar når det gjelder finansieringen av
miljøløftet. I dag faller en alt for stor del av byrden på én gruppe i samfunnet – de
som bor i utkanten av byen og er avhengig av å benytte bil i det daglige. Bompenger
i bydelene forsterker sosiale ulikheter, samtidig som det bygger en uheldig
motsetning mellom beboere sentralt og dem som bor i mer spredtbygde strøk av
kommunen.
I 2019 var Miljøløftet finansiert med 800 000 000 kr. fra bompengeinntekter, midlene
gikk til diverse prosjekter som bybanen, sykkelstier og gangveier. En spesifikk
samfunnsgruppe kan ikke finansiere Miljøløftet nesten like mye som staten og mer
enn fylket. Denne kostnaden må fordeles på flere. Dette er ikke tomme påstander.
Vi har funnet en løsning på hvordan den urettferdige fordelingen kan veies over
på Bergen kommune uten at tjenester for byens innbyggere blir redusert. Vi har
undersøkt antallet ansatte, årsverk og gjennomsnittslønnen i Bergen kommune,
og viser til at ved reduksjon av ansatte tilbake til 2017 nivå ved naturlig avgang og
eventuelt ansettelsesstopp, kan det spares inn 225 millioner kroner. Dette uten å røre
kritiske tjenester innen skole og helse. Å fjerne ytre bomring koster 200 millioner
kroner. Dette er altså et regnestykke som går opp.
Som folkevalgte er vi opptatt av å ikke glemme hvorfor vi ble valgt, og vi jobber for
å innfri våre løfter. Vi har som mål å forvalte skattebetalernes midler rettferdig og
til nytte for folk flest. Budsjettet vårt er kort og oversiktlig fordi vi har valgt å ikke
gjenta fordeling av midler som allerede er ivaretatt av andre partier. Vi ønsker heller
å supplere enkelt og oversiktlig med FNB sine hjertesaker.
Som et helhetlig politisk parti, forholder vi oss selvsagt til kring liggende
problemstillinger innen ulike områder, deriblant; skole, helse og omsorg, klima og
miljø, kultur samt næring. Vårt budsjett inkluderer et bredt spekter av forslag.
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Poster i budsjettet - drift
Samferdsel - klima og miljø
Vi ønsker smartere og miljøvennlige kollektivløsninger samt bidra til videre
utvikling av samkjørings ordninger. Vi vil bruke de ledige setene som finnes i
trafikken i dag i stedet for å bygge ut ny infrastruktur.
For å redusere biltrafikken vil vi i samarbeid med bedrifter finne gode løsninger
for hjemmekontor der det er mulig. Med en redusert biltrafikk på 10% kan
bilkøene fjernes i rushtrafikken. Slik vil vi bidra til nullvekstmålet i NTP, som også
er et av hovedmålene i byvekstavtalen.
Vi vil aktivt bidra med å støtte opp med tiltak for innsamling av plast, klimanøytral
oppvarming, utbedring av avfallssortering og utvide muligheter for parsellhager.

Skole, barnehage og idrett
Barnehage
Vi er kjent med at barnehager spiller en viktig rolle for barns trivsel og for deres
sosiale utvikling. Barns vennskap har stor betydning for barns trivsel i barnehagen
og deres evne til å takle overgangen mellom barnehage og skole. Integrering og
mangfold er viktig, vi ønsker derfor spesielt å bidra til en økonomisk sikker drift
for åpne barnehager.
Skole
Ingen barne- og ungdomsgenerasjon har noen gang i historien tilbrakt større del
av sin oppvekst i pedagogiske institusjoner enn dagens. Skolen har en sentral rolle
i å gi våre barn en trygg og inkluderende arena som skaper mestring uavhengig av
hvilken bagasje barnet har. Skolene har et forebyggende ansvar og skal bidra til at
flest mulig barn og unge får realisert sitt potensial for læring og utvikling.
Forebyggende tiltak er sentrale fokusområder for FNB og vi vil derfor prioritere
mobbeforebyggende tiltak, styrke helsesykepleier tjenesten og sikre tilrettelagte
verktøy og midler for de som trenger dette.
Idrett
Idrett er en viktig arena for mestring, inkludering og integrering av innvandrere.
Vi ønsker å jobbe for et enda tettere samarbeid mellom skole og idretten. Mer
sambruk av lokaler mener vi er samfunnsøkonomisk nyttig og logistikkmessig bra
for familier. Vi budsjetterer for at både skoler og idrettsanlegg får et kontinuerlig
ettersyn og vedlikehold med egne vaktmestere.
Vekst og utvikling hos barn og unge tar ikke ferie, vi mener derfor at det er
spesielt viktig at det er helårstilbud både innen kultur og idrett.
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Helse og omsorg
Vi ønsker å opprettholde og videreutvikle tilbud for unge funksjonshemmede og
utviklingshemmede. Å skaffe jobb og aktivitetstilbud til disse gruppene er viktig
for individet og er samtidig svært samfunnsnyttig.
Avlastning er viktig for familier med spesielle fysiske eller psykiske omsorgsbehov.
Vi vil styrke avlastningstilbudet i kommunen for familier som trenger dette. Det vil
være både samfunnsbesparende og bra for familien sin hverdag.

Middagsproduksjon på sykehjem
Middagsmåltidet er en viktig trivselsfaktor for våre senior innbyggere. Det er
viktig at maten som serveres til eldre er tiltalende, velsmakende og sunn.
Det finnes flere eksempler på at lokalprodusert mat på sykehjemmet ikke bare er
trivsel økende, men også gir god helsegevinst for de eldre. Alderdom skal være
trygt og forutsigbart, og middagene skal speile dette. Vi prioritere derfor midler
til å beholde middagsproduksjonen på sykehjemmene, og støtter ikke byrådets
forslag om å endre på det.

Rusomsorg
De livsnødvendige MO-sentrene må beholde sine åpningstider, spesielt siden
pågangen er størst på kveldstidene. Vi ønsker derfor å sette av midler til at MOsentrene kan holde åpent også på kveldstid. Det gjelder også akuttovernatting.
Dette er et uvurderlig tilbud som må bevares. Derfor setter vi av 5 millioner til
dette. Ingen i Bergen skal oppleve å ikke ha et sted å sove, eller ikke kunne få
livsviktig bistand på grunn av alt for korte åpningstider.

Barn og Ungdom
Vi har trolig ikke begynt å se de helhetlige konsekvensene av COVID19-pandemien
enda. Det er ingen hemmelighet at 2020 har vært et svært krevende år for vår
psykiske helse og trivsel. Vi ser på våre ungdommer med uro og bekymring.
Mange har mistet sine ordinære fundamenter i hverdagsrutiner og sosiale
aktiviteter. Skoler, idretter og fritidslokaler har vært stengt, og for mange har
det ikke vært positivt å være hjemme. Vi har sett utbruddet av narkotikabruk
blant våre yngste i andre byer, og det er trolig sterkt knyttet sammen med det
spesielle året som 2020 har vært. Dette er bekymringsfullt. Som et forebyggende
tiltak setter vi av 5 millioner kroner. til å styrke arbeid innen rus og psykiatri for
ungdom. Barnevernet får også trolig mer belastning og trenger derfor å styrkes
samt effektiviseres med god kvalitet.
For å kunne håndtere de utfordringene som ligger foran oss, ønsker vi å øke
antallet psykiatriske døgnplasser. Alle i Bergen må raskt få psykiatrisk hjelp når
det trengs.
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Kultur
Vi vil øke satsing på kultur som favner bredt, spesielt tilbud rettet mot barn
og unge. Samarbeid mellom kulturskolen og sykehjem bør organiseres. Det gir
elevene en arena for fremførelse, samtidig som sykehjemsbeboere får et stabilt
kulturtilbud.

Næring
Næringslivet i Bergen er viktig for alle som bor i kommunen. Svært mange av oss
jobber i en bedrift og mange eier en.
Samfunnet er avhengig av et verdiskapende og lønnsomt næringsliv.
Næringspolitikken skal stimulere til økt verdiskapning, flere arbeidsplasser
og et godt handels- og servicetilbud for byens innbyggere og tilreisende. Vi
foreslår at nye bedrifter kan få tilrettelagt kommunale servicekontorer med
god tilgjengelighet. Bergen må bli en mer attraktiv kommune å drive næring
i. Kommunal saksbehandling må forenkles og effektiviseres, i tillegg må
samarbeidet mellom bedrifter og kommunen bli enklere.
Et velfungerende næringsliv er avhengig av god fremkommelighet og tilstrekkelig
parkering. Kommunikasjon og samferdsel er nerven i samfunnet. Rask, sikker
og kostnadseffektiv transport av mennesker og varer er nødvendig for å skape
konkurransekraft, velstand og skatteinntekter. For å hindre sentrumsdød og for
å bedre vilkår for næring i sentrum, ønsker vi å opprette serviceparkering for
servicebiler.

Byutvikling
Frivillighet
Tall fra Frivillighet Norge viser at halvparten av befolkningen deltar i frivillig
arbeid. For å støtte de frivillige ildsjelene, sysselsetting og bærekraftige aktører
setter vi av penger i budsjettet for Lystgården og Bybonden. Etter en berg-ogdal-bane, hvor byrådet først ønsket å stryke disse aktørene fra budsjettet, til noe
støtte fra andre partier, ønsker vi å styrke tilbudene ytterligere. Vi har sett at blant
annet Amalie Skrams hus, Fontenehuset og Robin Hood huset har vært utsatt for
kutt. Det gleder oss stort å se at andre partier har funnet midler til å støtte disse
viktige tilbudene, og vi ønsker å bidra ytterligere
Administrasjon
Å administrere byen vår er en stor oppgave. Vi skal ta oss av og yte tjenester til
alle innbyggerne i kommunen. For å få til dette, har også svært mange mennesker
sin arbeidsplass i kommunen, lærere, helsepersonell, håndverkere og andre som
yter tjenester og service til små og store i Bergen.
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FNB mener at Bergen kommune fortsatt har potensiale for forenkling, fornying og
forbedring innenfor de ulike driftsområder. Vi vil ha et stort fokus på en effektiv
bruk av kommunens midler. En veldrevet kommune koster mindre å drive, og gir
flere penger til andre nødvendige tjenester for innbyggerne. Gjeldsbyrden må
søkes redusert for å ha en sunn økonomi og et godt økonomisk handlingsrom.
Kommunen må kunne spare ytterligere på innkjøp og driftsoptimalisering.
I tillegg bør det etableres tiltak for å redusere saksbehandlingen og gebyrene i
byggesaker. Det er et kjent fenomen at byggesaker har lang behandlingstid, og
i vente på behandling løper det både renter og dyrebar tid. Dessuten kan selve
byggeprosjektet ende opp med å bli dyrere enn antatt, på grunn av forsinkelser.
Dagens saksbehandlingstid ser vi på som en faktor som demper en effektiv
utvikling av byen vår.
Ved å redusere Bergen kommunes administrasjon til nivået som var i 2017, i tillegg
til å finne billigere forsikringsavtaler og sosiale kostnader, kan det spares inn
225 millioner kroner (kun 1% av ansatte). Vi må gjenta at dette er uten å redusere
bemanning innen helse eller skole. Faktisk er reduksjonen nok til å betale oss ut av
ytre bomring.
Slik vi kan se fra årsregnskapet til Miljøløftet går ca. 60 millioner til prosjektering.
Dette inkluderer sannsynligvis innleide konsulenter som brukes til rådgivning og
plantegning.
Klimaetat
I september 2020 ble det opprettet en egen etat i Bergen kommune som skal vie
hele sitt virke til oppfølging av klimatiltak. FNB er ikke et “eksosparti”, men vi
er uenig i at man må tilsette nye 7 personer for å kunne nå klimamålene. Derfor
ønsker vi å redusere den opprinnelige planen av ansatte, fra 13 til 7. Pr i dag
fremkommer det ikke tilstrekkelig nok argumentasjon fra byrådet for hvorfor det
trengs 13 rådgivere til å følge kommunens “Grønn strategi”. Vi ønsker å beholde
de 7 ansatte i klimaetaten, uten at personalet utvides ytterligere.
Byrom
Byen vår skal være for alle, uansett fasong, tilstand, legning, farge eller
helsesituasjon. For å gjøre det enklere å være utendørs i byrom, ønsker vi
å tilrettelegge for behagelig opplevelse utendørs med portable toaletter.
Manglende tilgang til et toalett skal ikke hindre oss i å være utendørs!
Parkering
Vi ønsker å verne om næringsliv og de som er avhengig av bil. Vi kjemper derfor
en kamp for de som ønsker å besøke Bergens hjerte- sentrum.
I 2021 skal kommunen ha inntekter for 23 000 000 kr. på økte parkeringsavgifter
i Bergen sentrum og soneparkeringer. Bergens bankende hjerte er i nærheten av
å dø, er vi redd for, og det treffer næringene som baserer seg i Bergen sentrum.
Det er enda en avgjørelse som treffer svært urettferdig, både dem som ønsker å
bruke sin fritid på aktiviteter i sentrum og dem som prøver å drive sine livsverk i

6

sentrum. Vi oppfatter økte parkeringsavgifter som et avskrekkende og fordrivende
steg fra kommunen og er svært uenig. Dette er også en urettferdig behandling av
næringslivet som prøver å overleve i Bergen sentrum

Økonomiplan 2021-2024
Avskaffelse av bompenger er vår mest prioriterte misjon og oppgave. Denne
oppgaven tar vi på det største alvor og har gjennom vårt første år som folkevalgt
i bystyret fremmet mange forslag for å redusere bompenger og fjerne den ytre
bomring. Dessverre har vi ikke fått nok stemmer til å få gjort endringer for den
udemokratiske og usosial pengeinnkrevingen.
FNB følger opp sitt primære kall på vegne av 25 053 velgere og presenterer en
realistisk løsning på hvordan den skjeve, usosiale og urettferdige ytre bomringen
kan finansieres av kommunen.
Ferde har i 2019 kunnet offentliggjøre inntekter for 3 553 000 000 kr. Vi bergensere
alene har gitt Ferde 1,032 milliarder kroner i bompenger. Det er umulig for
oss å ha hovedansvaret for å betale for samferdselsprosjekter. Ingen skal være
tvunget til å velge mellom regning fra SFO, barnehage eller matvarehandel og en
bompengeregning fra Ferde. Samferdsel er et fellesgode og et statlig ansvar.
Nok er nok.
Representanter i FNB har alle sine hjertesaker innenfor helse, skole, byutvikling og
næring, som det jobbes med iherdig. Men det er også på høy tid å gjennomføre det
vi har blitt satt til å gjøre på vegne av velgerne.
Gjennom hele 2020 har FNB fremmet forslag om reduksjon av bompenger ved flere
anledninger. Både i forbindelse med pandemien, som et smitteverns-tiltak og som
garanti for ingen fremtidig økning av satsene. Så langt har ikke andre partier valgt
å støtte oss i våre forslag.
Innfartsparkering
Det er ikke en ønsket situasjon at det er opphopning av biler og kø i sentrumsnære
områder. Med dagens storstilte satsning på bybane og lite tilpasset kollektiv tilbud
i utkantstrøkene må det som et minimum etableres innfartsparkeringer. Dette
for å stimulere til mindre bruk av biler til sentrum. Gode kollektive løsninger
fra sentrale knutepunkt vil kunne hjelpe til effektiv hverdag for dem som ikke
bor i sentrumssoner. FNB ønsker innfartsparkering utenfor ytre bomring i alle
bydeler. Innfartsparkeringen bidrar til redusert bilkjøring og dermed oppfylling av
nullvekstmålet i NTP. Dette gir også innbyggerne en reell mulighet til å bidra til et
bedre miljø og et bedre byklima.
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Tjeneste
område

Post nr

Tilleggskostnader 2021 FNB Bergen

Initialkost

Samferdsel

kr 23 000 000

08

1

Redusere parkeringsavgift

08

2

Videreutvikle smarte samkjøringsløsninger i Bergen

3

Sum

kr 5 000 000
kr 28 000 000

Barn, unge, skole, idrett og integrering
01B

4

Tilføre mobbeombudet kompetanse til å jobbe mot mobbing i sosiale medier

kr 1 000 000

01B

5

Videreføre åpne barnehager

kr 3 000 000

13

6

Inkludering og integrering av innvandrere i idrett og kultur for barn og unge.

kr 1 000 000

01B

7

Utvidelse av miljøterapeut-tjenesten

kr 5 000 000

13

8

Helårsåpne idrettstilbud for barn og unge

kr 1 500 000

9

Sum

kr 11 500 000

Næringsliv i sentrum
14

10

Opprette serviceparkering for servicebiler.

11

Sum

kr 1 000 000
kr 1 000 000

Kultur i Bergen

kr 1 500 000

12A

12

Helårlig kulturtilbud for barn og unge

12A

13

Bybonden i Bergen og Lystgården på Landås

14

Sum

kr 300 000
kr 1 800 000

Vår helse
03D

15

Flere dagtilbud og arbeidstilbud for psykiatriske brukere

kr 2 000 000

05A

16

Øke antall psykiatriske døgnplasser

kr 3 500 000

04A/03D

17

Styrke det forebyggende arbeidet blant ungdom, spesielt innen rus og psykiatri

kr 5 000 000

03B/03C

18

Opprettholde og videreutvikle gode tilbud for unge funksjonshemmede og
utviklingshemmede

kr 2 000 000

05B

19

Beholde og styrke avlastningstilbudet

kr 1 000 000

02

20

Bedre kvalitet og effektivitet i barnevernstjenesten

kr 5 000 000

Styrking av MO senteret Gyldenpris - akuttovernatting

kr 5 000 000

04A
21

kr 23 500 000

Sum
Byutvikling - byggesaksservice

10B

22

Etablere tiltak for å redusere saksbehandlingen og gebyrene i byggesaker.

kr 5 000 000

17A

23

Styrking av vaktmestertjeneste for alle kommunale bygg

kr 5 000 000

10D

24

Bytoalett - portable toaletter

kr 1 000 000

25

Sum

kr 11 000 000

26

Sum utgifter

kr 76 800 000

27

Fjerne ytre bomring

kr 200 000 000

28

Totalsum utgifter

kr 276 800 000
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Tjeneste
område

Post nr

Inntekter 2021
Administrasjon og fellesfunksjoner

1

TILBAKEFØRE TIL 2017 NIVÅ i antall ansatte på andre fagområder enn skole og
helse. Ingen oppsigelser men innføre ansettelses stopp

16

2

Redusere innleide administrative konsulenter

10D

3

Redusere klimaavdeling – (Ikke øke som foreslått i budsjett for 2021)

16

4

Optimalisere innkjøp

5

Sum

6

Netto total sum

Tjeneste
område Post nr

kr 225 000 000
kr 10 000 000
kr 6 000 000
kr 39 000 000
kr 280 000 000
-kr 3 200 000

Investeringer 2021 - 2024
Samferdsel

08

1

Innfartsparkering generellt

kr 300 000 000

3-års periode

kr 170 000 000

3-års periode

kr 470 000 000

2021 - 2024

Offentlige planer/byplanlegging
10A

2

Idrettshall Mjølkeråen

3

Sum

9

