Rapport for prosjektet Kunst, kultur og psykisk helse 2005-2008
Bergen bystyre behandlet saken i møtet 250509 sak 100-09 og fattet følgende vedtak:
1.
Bergen bystyre tar rapport for prosjektet Kunst, kultur og psykisk helse i
Bergen kommune for perioden 2005 - 2008 til etterretning.
2.

Bergen bystyre legger rapport fra Kunst, kultur og psykisk helse i Bergen
kommune fra 2005 til 2008 til grunn for videreføring av prosjektet til en del av
Bergen kommunes ordinære arbeid.

3.

Bystyret ber om at det fremlegges ny plan for det videre arbeidet.

4.

Bystyret forutsetter at statlige overføringer via byrådsavdeling for helse og
omsorg fortsatt hovedfinansierer tiltak i dette arbeidet.

Merknad med flertall fremsatt i Komite for kultur, idrett og næring 050509
Helen G. Wathle (FrP) fremsatte på vegne av H, FrP og KrF følgende merknad som også fikk
tilslutning fra A, SV, V og R (I bystyrets møte fikk merknaden også tilslutning fra Sp):
"Det er viktig å fortsette dette arbeidet sammen med brukerorganisasjoner og kunstnere for å
styrke det forebyggende arbeidet rettet mot spesielt barn/unge og eldre innen de ulike tiltak."

Merknad med flertall fremsatt i Komite for helse og sosial 060509
Oddny Irene Miljeteig (SV) fremsatte på vegne av H, A, FrP,KrF og R følgende merknad
(I bystyrets møte fikk merknaden også tilslutning fra Sp):
"Bystyret ser meget positivt på det arbeid som er utført i prosjektet. Kunst- og
kulturopplevelser i relasjon til folks livskvalitet ser ut til å ha en økende betydning for alle
mennesker. Bystyret anser kunstens betydning, både i forhold til menneskers opplevelser,
samt det å delta i kulturelle aktiviteter som viktig i bysamfunnet i årene fremover. Bystyret vil
vektlegge at kommunale ressurser herunder lokale psykiatritjenester og byens kulturressurser
koordineres til beste for brukerne."

Bystyrets behandling:
Følgende representanter tok ordet:
Trude H Drevland (H), Ruth Sølvi Brudvik (A), Helen G. Wathle Kongshavn (FrP) og
Torstein Dahle (R).
Ruth Sølvi Brudvik (A) fremsatte følgende tilleggsforslag til pkt. 3:
"…innen utgangen av 2009."
Torstein Dahle (R) fremsatte følgende tilleggsforslag:
"Bystyret understreker viktigheten av å gjøre tilbudet kjent, og viser til kommentar fra
teaterinstruktør Marianne Løseth på side 056 i saksheftet fra KKIN."
Votering:
Innstillingen ble vedtatt enstemmig.
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Ruth Sølvi Brudviks tilleggsforslag til pkt. 3 fikk 24 stemmer (A+SV+Sp+R+
Stine Akre (UAV)) og var dermed falt.
Torstein Dahles tilleggsforslag fikk 7 stemmer (SV+R+Stine Akre (UAV)) og var dermed
falt.

Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet 050509 sak 46-09 og avga
følgende innstilling:
Komiteens innstilling er likelydende med bystyrets vedtak.

Komite for helse og sosial hadde saken til orientering i møtet 060509 sak 58-09:
Saken ble tatt til orientering.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
Byrådets og komiteens innstilling er likelydende.
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