Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
Bergen bystyre behandlet saken i møtet 141216 sak 314-16 og fattet følgende vedtak:
Byrådets innstilling til budsjett for 2017 (punkt 1- 11) med tilleggsnotat datert 13.12.16 og
tilhørende vedlegg, samt byrådets tilleggsinnstilling (punk 1-7 og 9-13) og byrådets
tilleggsinnstilling II (punkt 1-3) vedtas med følgende supplerende endringer:
Nr

Tjenesteområde

Gjelder
år /
periode
i økonomiplan

Verbal beskrivelse av
tiltak / tjeneste

Endringer i
rammebudsjett til
aktuelt
tjenesteområde

1

23130

2017

Fyllingsdalen teater – økt
tilskudd

200 000

Avsetning til
uforutsette
forhold

2017

Matsentral –
oppstartsmidler

400 000

Avsetning til
uforutsette
forhold

2

Øremerking av Evt forslag til
midler innenfor inndekning
foreslått
rammebudsjett

3

37560

2017

Brannmuseum –
prosjektering i regi av
Bymuseet

150 000

Avsetning til
uforutsette
forhold

4

38110

2017

Skatepark prosjektertingsmidler

100 000

Avsetning til
uforutsette
forhold

5

24-110

2017

Helsehjelp til papirløse –
økt tilskudd

100 000

Avsetning til
uforutsette
forhold

6

38590

2017

Amatørkulturrådet – økt
tilskudd

100 000

Avsetning til
uforutsette
forhold

7

24310

2017

Kalfarhuset
oppfølgingssenter – økt
tilskudd

402 000

Avsetning til
uforutsette
forhold

8

2017

Reformasjonsåret – støtte
til jubileumsarrangement

200 000

Avsetning til
uforutsette
forhold

9

2017

Sommerjobb for ungdom
på sykehjem - midler til
flere stillinger

300 000

Avsetning til
uforutsette
forhold

2017

Robin Hood-huset – økt
tilskudd

110 000

Avsetning til
uforutsette
forhold

10

24210

1

Nr

Tjenesteområde

Gjelder
år /
periode
i økonomiplan

Verbal beskrivelse av
tiltak / tjeneste

Endringer i
rammebudsjett til
aktuelt
tjenesteområde

11

38590

2017

Collegium Musicum,
koret – økt tilskudd

50 000

Avsetning til
uforutsette
forhold

12

38110

2017

Utendørs privatfinansiert
sykkelanlegg i Åsane
bydel – tilskudd
prosjekteringsmidler

100 000

Avsetning til
uforutsette
forhold

13

23474

2017

ProLar – nytt tilskudd

100 000

Avsetning til
uforutsette
forhold

14

23473

2017

Amalie Skrams Hus – økt
tilskudd

200 000

Avsetning til
uforutsette
forhold

15

23473

2017

Fontenehuset – økt
tilskudd

100 000

Avsetning til
uforutsette
forhold

16

24210

2017

Stiftelsen
Krigsveteranenes minne Kronstad Hovedgård – økt
tilskudd

100 000

Avsetning til
uforutsette
forhold

17

24320

2017

Kafe Lazarus – økt
tilskudd

20 000

Avsetning til
uforutsette
forhold

18

23473

2017

Psykiatrialliansen – nytt
tilskudd

130 000

Avsetning til
uforutsette
forhold

19

23473

2017

ROS- økt tilskudd
øremerket
frivillighetskoordinator

250 000

Avsetning til
uforutsette
forhold

2017

Bergen Elveforum –
oppstartsmidler

50 000

Avsetning til
uforutsette
forhold

1 000 000

Avsetning til
uforutsette
forhold

20

21

23130

2017

Kulturskolen - økt ramme
for å redusere kø

22

10c

2017

Hopsfossen –
500 000
prosjektering av fisketrapp

Øremerking av Evt forslag til
midler innenfor inndekning
foreslått
rammebudsjett

Avsetning til
uforutsette
forhold

2

Nr

Tjenesteområde

Gjelder
år /
periode
i økonomiplan

Verbal beskrivelse av
tiltak / tjeneste

Endringer i
rammebudsjett til
aktuelt
tjenesteområde

23

32910

2017

Støtteordning urbant
landbruk – opprettelse av
ordning med søkbare
midler

100 000

Avsetning til
uforutsette
forhold

24

36020

2017

Klima og miljøtiltak Fuglekasseprosjektet – økt
tilskudd

5 000

Avsetning til
uforutsette
forhold

25

06

2017

Istandsetting av
gravplasser ekstraordinært tilskudd

1 500 000

Øremerking
av midler fra
den statlige
sysselsettings
pakken 2017

26

33520

2017

Rollandsparken –
ekstraordinær
rehabilitering av
parkområdet

2 100 000

Øremerking
av midler fra
den statlige
sysselsettings
pakken 2017

27

2017

ENØK- tiltak –
kommunale bygg

5 000 000

Øremerking
av midler fra
den statlige
sysselsettings
pakken 2017

28

2017

Ekstraordinær
rehabilitering av
lekeplasser og
aktivitetsområder som det
ikke allerede er avsatt
midler til i 2017 – økte
rammer

2 100 000

Øremerking
av midler fra
den statlige
sysselsettings
pakken 2017

2017

Turveier - ekstraordinær
oppgradering av
eksisterende turveier med
sikte på økt
fremkommelighet for
personer med
funksjonsnedsettelse

1 100 000

Øremerking
av midler fra
den statlige
sysselsettings
pakken 2017

29

30130

Øremerking av Evt forslag til
midler innenfor inndekning
foreslått
rammebudsjett

30 Trepartssamarbeid

Trepartssamarbeidet skal ligge til grunn for Bergen kommunes arbeidsgiverpolitikk, noe som
er fastslått i byrådets politiske plattform så vel som i budsjettinnledningen.
Trepartssamarbeidet skal være et konstruktivt samarbeid mellom administrasjon, politikere og
ansattes tillitsvalgte. Målsettingen med trepartssamarbeidet er at vi skal få en bedre
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økonomisk drevet kommune med nedgang i sykefraværet, økt kvalitet på tjenestene og en
kommune som er bedre og bo- og arbeide i.
Studier og erfaringer fra andre kommuner har vist at et vellykket trepartssamarbeid har gitt
positive effekter på disse områdene.
Bystyret peker på viktigheten av at trepartssamarbeidet i Bergen kommune fungerer så godt
som mulig. Bystyret ber videre byrådet gjennom en tett og aktiv dialog med partene lokalt
utvikle samarbeidet i en mest mulig hensiktsmessig retning, spesielt når det gjelder reduksjon
av sykefravær.
31 Livssynsnøytrale seremonirom

I Bergen har vi et stort mangfold av livssyns- og trossamfunn. Dette gir et stort behov for
livssynsnøytrale seremonirom. Per i dag er det store og lille kapell på Møllendal som har en
slik funksjon. Kapasiteten her er opptil 200 personer. Lokaler som eksempelvis Grieghallen
og Logen m.fl er ikke nødvendigvis egnet som seremonirom, selv om de tidvis brukes som
dette i dag. Bystyret mener at det er behov for økt kapasitet når det gjelder livssynsnøytrale
seremonirom og ber derfor byrådet om å utrede muligheten for opprettelse av- og videre
aktuell lokalisering for et livssynsnøytralt seremonirom i Bergen.
32 Omsorgslønn

Bystyret ber byrådet om å legge frem en sak om omsorgslønn i løpet av 2017, som blant annet
ser på praktisering og omfang.
33 Opera Bergen – sommeropera

Opera Bergen sin sommeropera som samarbeidsprosjekt mellom profesjonelle, amatører og
frivillige er et prosjekt som favner et bredt spekter av kulturuttrykk, og treffer nye
målgrupper. Opera Bergen sin sommeropera er viktig da det er få andre tilsvarende tilbud i
perioden. For å gi forutsigbarhet ber bystyret byrådet om å øremerke kr. 250 000 av
tilskuddsmidlene til BKKN til sommeropera 2017, samt vurdere å øke tilskuddet i budsjettet
for 2018.
34 Fairtrade

Bystyret ber byrådet arbeide for at Bergen Kommune skal sertifiseres som Fairtrade-by.
Eventuelle økonomiske konsekvenser av dette tas i forbindelse med budsjettjusteringer etter
1. tertialrapport 2017.
35 Livsglede for eldre

Bystyret ber byrådet i løpet av 2017 fremme en sak om muligheten for sertifisering av
Livsgledesykehjem.
36 Dyrevelferd

Bergen kommune skal som første kommune i landet legge frem en egen dyrevelferdsplan i
2017 som tar for seg mange forskjellige tiltak som vil styrke dyrevelferd og dyrevernsarbeid i
kommunen. I forlengelsen av dette ber bystyret byrådet særlig vurdere hvordan økte tilskudd
til dyrevelferdsorganisasjoner kan bidra til å nå målene med planen.
37 Innretning av panteordning for gamle vedovner

Bystyret mener det er viktig å stimulere til økt bruk av alternative miljøvennlige varmekilder.
Bystyret ber byrådet om å innrette panteordningen for forurensende ildsteder, oljefyrte
ildsteder og vedovner installert før 1998 til også å kunne erstatte disse med røykfri
oppvarming.
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38 Om landstrøm i byrådspartienes forslag til budsjettvedtak

Det vises til møtet i Havnerådet i BOH den 9.12-16 der det i sak 21/16 Budsjett ble vedtatt en
henstilling til Bergen kommune om å frigi midler på sperret konto, slik at de kan benyttes i
forbindelse med utbygging av landstrømanlegg på havnen.
Det vises også til bystyresak 228 - 16 (21.09.2016)«Bergen og Omland Havnevesen (BOH) Intensjonsavtale om avvikling av BOH og etablering av nytt selskap for
havnesamarbeidet», og bystyresak 243 - 13 «Bergen og Omland Havnevesen (BOH) - salg av
gnr. 158, bnr. 18 - Årstadkaien» fra 27.11.2013 der bystyret vedtok at gevinst (salgsvederlag
MNOK 5,5) fra salg av Årstadkaien skulle innsettes på sperret konto. Innestående saldo på
denne kontoen er nå anslagsvis MNOK 17. Ettersom BOH nå har fremmet ønske om å nytte
innestående beløp som egenkapitalfinansiering i forbindelse med søknad til Enova om støtte
til utbygging av landstrømanlegg på havnen, vil kommunen kunne støtte en slik disponering
av midlene.
Bystyret gir sin tilslutning til at saldo innestående på sperret kto. 1503.37.21649, MNOK 16,7
pr. 31.12.2015, kan frigjøres til utbygging av landstrømanlegg på havnen forutsatt innvilget
støtte til utbygging av slikt anlegg fra Enova, og at Bergen kommune som hjemmelshaver til
grunnen også blir fremtidig eier av anlegget dersom grunnen skulle nyttes til annet enn
havnevirksomhet.
39 Kompetanse på vold og overgrep i barnehager

Vold og overgrep mot barn må tas særs alvorlig og arbeides aktivt imot. Bystyret ser på
barnehagepersonalets forhold til barna som viktig for å kunne avdekke og rapportere slike
overgrep. Bystyret ønsker derfor å øke barnehageansattes kompetanse på vold og overgrep
mot barn, samt hvordan å håndtere det med tanke på barnets helse.»
40

På grunn av den dramatiske og ekstraordinære situasjonen i Aleppo, Syria, bevilger Bergen
kommune 1.000.000,- til Flyktningehjelpen. Pengene bevilges fra posten avsetning til
uforusette forhold.»
Nytt punkt 8 i byrådets tilleggsinnstilling:
Bystyret vedtar justeringer av økonomireglementet og budsjettfullmakter for bykassen og tar
til orientering øvrig informasjon slik det fremgår av vedlegg 1, del 1, men beskrivelser og
forslag knyttet til bystyrets enekompetanse slik det fremgår av tekstboks på side 19 i vedlegg
1, del 1, utgår. «Bergen kommunes økonomireglement og budsjettfullmakter» endres i
samsvar med dette.
Bystyrets behandling:
Følgende representanter tok ordet:
Hovedinnlegg: Rune Bakervik (A), Hilde Onarheim (H), Tor A. Woldseth (FrP),
Mikkel Grüner (SV), Trygve Birkeland (KrF), Sondre L. Båtstrand (MDG),
Per-Arne Larsen (V), Sofie Marhaug (R), Ove Sverre Bjørdal (Sp).
Replikkordskifte Arbeiderpartiet: Rune Bakervik (A), Dag Skansen (H), Silje Hjemdal (FrP),
Mikkel Grüner (SV), Sofie Marhaug (R).
Replikkordskifte Høyre: Stig Morten Frøiland (A), Hilde Onarheim (H),
Christian Haugen (FrP), Per-Arne Larsen (V).
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Replikkordskifte Fremskrittspartiet: Jana Middelfart Hoff (H), Lubna Boby Jaffery (A),
Hilde Maria Boberg Andresen (SV), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Roger Valhammer (A).
Replikkordskifte Sosialistisk Venstreparti: Geir Steinar Dale (A), Anine Frølich (H),
Silje Hjemdal (FrP).
Replikkordskifte Kristelig Folkeparti: Geir Kaland (H), Silje Hjemdal (FrP),
Trygve Birkeland (KrF), Ove Sverre Bjørdal (Sp).
Replikkordskifte Miljøpartiet De Grønne: Jacob Mæhle (H), Andreas Madsen Berg (SV),
Sofie Marhaug (R).
Replikkordskifte Venstre: Henning Warloe (H), Silje Hjemdal (FrP),
Kerim Hestnes Nisancioglu (SV).
Replikkordskifte Rødt: Rigmor Heggedal (A), Anette Strand (H), Sofie Marhaug (R),
Ove Sverre Bjørdal (Sp).
Replikkordskifte Senterpartiet: Dag Skansen (H), Sofie Marhaug (R),
Ove Sverre Bjørdal (Sp).
Generell debatt: Roger Valhammer (A), Henning Warloe (H), Diane A. Berbain (MDG),
Stig Morten Frøiland (A), Norvald Bjarne Visnes (H), Rune Bakervik (A), Anette Strand (H).
Komite for finans, kultur og næring debatt: Hallgeir Utne Hatlevik (A), Dag Skansen (H),
Daniel Hägglund (FrP), Andreas Madsen Berg (SV), Trygve Birkeland (KrF),
Diane A. Berbain (MDG), Åsta Årøen (V), Torstein Dahle (R), Ove Sverre Bjørdal (Sp),
Linda Lein (A), Chris Jørgen L. Rødland (H), Øystein Bønes (MDG), Liv-Wigdis Løvik (A),
Hilde Onarheim (H), Rasmus Haugen Sandvik (A), Lubna Boby Jaffery (A),
Stig Morten Frøiland (A).
Komite for barnehage, skole og idrett debatt: Linn Katrin Pilskog (A), Henning Warloe (H),
Eiler Macody Lund (FrP), Hilde Maria Boberg Andresen (SV), Elisabeth Leirgul (KrF),
Per–Arne Larsen (V), Sofie Marhaug (R), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Nils Gunnar Knutsen (A),
Didrik Fasmer (H), Margareth Eilifsen (A), Sentoorvasan Singaravel (H), Stig Morten
Frøiland (A), Linn Katrin Pilskog (A).
Komite for helse og sosial debatt: Øystein Hassel (A), Jana Middelfart Hoff (H),
Silje Hjemdal (FrP), Mikkel Grüner (SV), Marita Moltu (KrF),
Randi Elisabeth Amundsen (MDG), Harald Queseth (V), Torstein Dahle (R),
Ove Sverre Bjørdal (Sp), Lubna Boby Jaffery (A), Geir Kaland (H), Christian Haugen (FrP),
Marianne Sæle (SV), Per-Arne Larsen (V), Anine Frølich (H), Kjersti Pettersen (H),
Anette Strand (H).
Komite for miljø og byutvikling debatt: Geir Steinar Dale (A), Norvald Bjarne Visnes (H),
Silje Hjemdal (FrP), Kerim Hestnes Nisancioglu (SV), Trygve Birkeland (KrF),
Sondre L. Båtstrand (MDG), Per Waage Nilsen (V), Ove Sverre Bjørdal (Sp),
Lillian Vangberg (A), Lise Wergeland Strømmen (H), Diane A. Berbain (MDG),
Per-Arne Larsen (V), Rasmus Haugen Sandvik (A), Jacob Mæhle (H),
Ruth Sølvi Brudvik (A), Reidar Staalesen (A), Ronja H. Løseth Breisnes (A).
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Avsluttende runde: Lubna Boby Jaffery (A), Hilde Onarheim (H), Silje Hjemdal (FrP),
Mikkel Grüner (SV), Trygve Birkeland (KrF), Sondre L. Båtstrand (MDG),
Per-Arne Larsen (V), Thor Brekkeflat (A), Jana Middelfart Hoff (H), Liv-Wigdis Løvik (A),
Rune Bakervik (A).
Forslag og merknader fremsatt i bystyret:
Bystyret behandlet følgende nye enkeltstående forslag og merknader:
Mikkel Grüner (SV) fremsatte på vegne av SV følgende merknad:
«I flertallsforslaget til Statsbudsjett er det lagt inn en økning i bevilgningene til
bymiljøavtalene på mer enn 400 mill. Bergen bystyre ber Regjeringen om at Bymiljøpakken
for Bergen blir et prøveprosjekt med 70 % finansiering av Bybaneutbygging, trolleybuss og
de øvrige prosjektene i Bymiljøpakken.»
Hilde Onarheim (H) fremsatte på vegne av H følgende verbalforslag:
«Bystyret ønsker en mest mulig rettferdig gebyrordning for byggesaker og private planer, slik
at gebyret gjenspeiler faktisk ressursbruk.
a. Gebyrer for plan- og byggesaker økes ikke.
b. Det pågående timeregistreringsprosjektet må kvalitetssikres av ekstern fagkompetanse før
det eventuelt legges til grunn for fremtidige gebyrsatser.
c. Byrådet bes utrede om byggesaksgebyret bør splittes opp med egenandel for klagesaker.
d. Byrådet bes utrede om bruk av innleid kompetanse kan redusere kostnader og/eller
tidsbruk.»
Hilde Onarheim (H) fremsatte på vegne av H følgende verbalforslag:
Gebyrene for feiing økes ikke.
Bystyret ber byrådet fremme en sak om et mer kundetilpasset feiervesen.
Bystyret ber byrådet om å skille feiertjenesten i bestiller og utfører:
1. Utføring av feiertjenester utvikles slik at de fysiske tjenestene kan utføres av
markedsaktørene.
2. Tjenesten effektiviseres ved at det etableres digitalisert kommunikasjon mellom
brannvesen, aktørene og kundene.
Sofie Marhaug (R) fremsatte på vegne av R følgende protokollmerknad til forslag 246 fra
hefte nr. 2 om landstrøm:
«Rødt viser til Kystverkets brev av 28.10.2016 om «Bergen kommunes havnekapital –
avklaring av eiendomsforhold». Kystverket har tilsynsansvar og er rådgivende og utøvende
organ for Departementet i forvaltningen av havner. I brevet heter det bl.a.:
«For øvrig synes det også som om at kommunen mener at den «enigheten» kommunen nå har
kommet frem til med Bergen og Omland havnevesen, er et moment som trekker i retning av
at den løsningen de legger opp til, bør være akseptabel. Etter Kystverkets mening er ikke
enigheten med Bergen og Omland havnevesen et moment som kan tillegges vekt i saken.»
Videre heter det i brevet:
«Kystverket forutsetter at alle beslutninger som fattes og avtaler som inngås på vegne av
havnekapitalen, er lojale i forhold til havneformålet i havne- og farvannsloven § 48, dvs. at
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for eksempel salg og tilbakeleie kun foretas der havneformålet er best tjent med en slik
løsning».
Så vidt Rødt kan se, hersker det betydelig uklarhet om hva slags status provenyet fra det
foretatte eiendomssalget egentlig har, og om de sperrede midlene på mer enn 16 millioner kr.
kan frigis. På denne bakgrunn vil ikke Rødt stemmer for forslag nr. 246. Vi støtter selvsagt at
det arbeides med plan for full utbygging av landstrøm, men bl.a. på bakgrunn av Kystverkets
brev finner vi det vanskelig å gå inn i disponeringen av det aktuelle salgsprovenyet slik det
foreslås.»
Hilde Onarheim (H) fremsatte Høyres alternative helhetlige budsjettforslag:
For å lese Høyres alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 2 til protokollen.
Tor A. Woldseth (FRP) fremsatte Fremskrittspartiets alternative helhetlige budsjettforslag:
For å lese Fremskrittspartiets alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 3 til
protokollen.
Mikkel Grüner (SV) fremsatte Sosialistisk Venstrepartis alternative helhetlige budsjettforslag:
For å lese Sosialistisk Venstrepartis alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 4 til
protokollen.
Sondre L. Båtstrand (MDG) fremsatte Miljøpartiet De Grønnes alternative helhetlige
budsjettforslag:
For å lese Miljøpartiet De Grønnes alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 5 til
protokollen.
Sofie Marhaug (R) fremsatte Rødts alternative helhetlige budsjettforslag:
For å lese Rødts alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 6 til protokollen.
Ove Sverre Bjørdal (Sp) fremsatte Senterpartiets alternative helhetlige budsjettforslag:
For å lese Senterpartiets alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 7 til protokollen.
Votering:
Senterpartiets alternative helhetlige budsjettforslag fikk 1 stemme (Sp) og var dermed falt.
Rødts alternative helhetlige budsjettforslag fikk 2 stemmer (R) og var dermed falt.
Miljøpartiet De Grønnes alternative helhetlige budsjettforslag fikk 4 stemmer (MDG) og var
dermed falt.
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Sosialistisk venstrepartis alternative helhetlige budsjettforslag fikk 5 stemmer (SV) og var
dermed falt.
Fremskrittspartiets helhetlige budsjettforslag fikk 5 stemmer (FrP) og var dermed falt.
Høyres alternative helhetlige budsjettforslag fikk 16 stemmer (H) og var dermed falt.
Innstillingens innledende setning ble vedtatt med 40 stemmer (A+KrF+MDG+V+R).
De supplerende endringer punkt 1, 4, 6, 9, 21, 26, 27, 28, 29 ble vedtatt med 56 stemmer
(A+H+KrF+MDG+V+R+Sp).
De supplerende endringer punkt 2, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 33,
34, 35, ble vedtatt med 41 stemmer (A+KrF+MDG+V+R+Sp).
De supplerende endringer punkt 3, 32,og 36 ble vedtatt med 62 stemmer
(A+H+FrP+KrF+MDG+V+R+Sp).
De supplerende endringer punkt 8, 17, ble vedtatt med 39 stemmer (A+KrF+MDG+V+Sp).
De supplerende endringer punkt 16 ble vedtatt med 55 stemmer (A+H+rF+MDG+V+R).
De supplerende endringer punkt 30 ble vedtatt med 44 stemmer (A+SV+KrF+MDG+V+Sp).
De supplerende endringer punkt 31 ble vedtatt med 46 stemmer
(A+SV+KrF+MDG+V+R+Sp).
De supplerende endringer punkt 38 ble vedtatt med 65 stemmer
(A+H+FrP+SV+KrF+MDG+V+Sp).
De supplerende endringer punkt 37, 39 og 40 ble vedtatt enstemmig.
Nytt punkt 8 i byrådets tilleggsinnstilling ble vedtatt enstemmig.
Merknad fra SV, fremsatt av Mikkel Grüner (SV) fikk 8 stemmer (SV+R+Sp) og var dermed
falt.
Verbalforslag fra H fremsatt av Hilde Onarheim (H) vedr byggesaksgebyrer fikk 16 stemmer
(H) og var dermed falt.
Verbalforslag fra H, fremsatt av Hilde Onarheim (H) vedr feiertjenesten fikk 21 stemmer
(H+FrP) og var dermed falt.
Protokollmerknad fra R, fremsatt av Sofie Marhaug (R) fikk 1 stemmer (R) og var dermed
falt.
Merknad 246 fra hefte nr 2 fikk 21 stemmer (H+FrP) og var dermed falt.
Øvrige forslag, mål og merknader se eget hefte.
Partienes tilslutning til de enkeltstående forslag og merknader som ikke ble en del av
innstillingen går frem av vedlagt hefte, vedlegg 1. (BKsak nr 201612918-55)
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Komite for finans, kultur og næring behandlet saken i møtet 141216 sak 160-16 og avga
følgende innstilling:
Komiteens innstilling er likelydende med bystyrets vedtak.
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
Generelle vedtak:

1. Forslag til årsbudsjett 2017 vedtas i samsvar med følgende:
a. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2017 til tjenesteområdene slik det
fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de
endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret.
b. Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2017 for lånefondet og rammer i 2017 for
Bergen Vann KF slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets
tilleggsinnstillinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i
bystyret.
c. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2017 for bykassen slik det framgår av
budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger.
2. Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de
nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før
fullfinansiering er oppnådd.
3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser.
4. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2017 fastsettes i samsvar med
budsjettdokumentasjonen.
5. Bystyret tilpasser for 2017 sosialhjelpssatsene i Bergen til statens veiledende satser for
økonomisk stønad.
6. Driftsrammene for årene 2018-2020 og investeringsrammene for 2018-2020 for nye
prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering
av handlings- og økonomiplan.
7. Bystyret vedtar å oppheve ordningen med internhusleie og kalkulatoriske kapitalkostnader
i Bergen kommune, med unntak av budsjettansvarsområdet under Etat for
boligforvaltning og IKT-drift.
Skattevedtak:
8. I medhold av Eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes
for skatteåret 2017:
a. Faste eiendommer i hele kommunen etter Eigedomsskattelova § 3 a)
b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til
5 promille. I medhold av Eigedomsskattelova § 12 a) differensieres satsene ved at den
skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,6 promille.
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Fastsettelse av takst på boligeiendom skal være i henhold til Eigedomsskattelova § 8
C-1. Øvrige eiendommer takseres i henhold til Eigedomsskattelova § 8 A.
Med hjemmel i Eigedomsskattelova § 8 A-4 økes grunnlaget for beregning av
eiendomsskatt for eiendommer som takseres i henhold til Eigedomsskattelova § 8 A
med 10 % nominelt i forhold til opprinnelig takst og takstgrunnlag.
For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke blir benyttet til
næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 750.000,- kroner av takstverdi.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte vedtekter
for taksering av faste eiendommer i Bergen kommune.
I medhold av Eigedomsskattelova § 7 a) fritas hytter som eies av lag og organisasjoner
og i medhold av Eigedomsskattelova § 7 d) ubebygde eiendommer i LNF-området i
hele kommunen.
9. Eiendomsskatten skal i 2017 betales i fire terminer, 20. februar, 20. mai, 20. august og 20.
november.
10. Skatt på inntekt og formue:
Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale
skatteøren.
Lånevedtak:
11. Bystyret vedtar å oppta lån i år 2017 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen og
kommunens lånefond. Byrådet gis fullmakt til på kommunens vegne å inngå avtaler om
opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i Husbanken) og til
å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å undertegne lånekontrakter innenfor
vedtatt låneramme. Fullmakten gjelder også refinansiering.
Byrådets tilleggsinnstilling til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
1. Byrådets tilleggsinnstilling inngår som tillegg til innstilling I, jfr vedtakspunkt 1 i
innstilling 1.
2. Bystyret vedtar justering av driftsbudsjettet for 2017 slik det fremgår av vedlegg 1. Det
vises også til oppsummering av driftsrammene for hele økonomiplanperioden (vedlegg 1,
del 1) og vedlegg 1, del 3.
3. Byrådet får fullmakt til å gjøre de balanserte budsjettendringer (uten netto
salderingsvirkning) som fremgår av vedlegg 1.
4. Bystyret vedtar justering av investeringsprogrammet 2017-2020 med tilhørende
finansiering, slik det fremgår av vedlegg 1 og vedlegg 2.
5. Bystyret vedtar justering av driftsopplegget for perioden 2018-2020 slik det fremgår av
vedlegg 1. Byrådet får fullmakt til å gjøre nødvendig tallmessige tilpasninger.
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6. Bystyrets vedtakspunkt 1 i sak 164/13:
«Bergen Voksenopplæring og Nygård skole Voksenopplæring slås sammen til én skole og
alle avdelingene samlokaliseres i én bygning i tilfredsstillende lokaler.»
oppheves.
7. Bergen voksenopplæring – skole og kompetansesenter forblir i dagens lokaler i
Sandbrogaten.
8. Bystyret vedtar justeringer av økonomireglementet og budsjettfullmakter for bykassen og
tar til orientering øvrig informasjon slik det fremgår av vedlegg 1, del 1.
9. Bystyret vedtar avgifter og egenbetalinger for 2017 i tråd med vedlegg 3 a.
10. Bystyret vedtar oppdatert tilskuddsliste i tråd med vedlegg 3 b.
11. Bystyret gir byrådet fullmakt til å inngå avtaler i 2017 om refinansiering av lån i henhold
til vedlegg 4. I tillegg gis byrådet fullmakt til å refinansiere nye lån som opptas i 2017.
12. Bystyret vedtar justering av eiendomsskattevedtektene i tråd med vedlegg 5.
13. Bystyret vedtar tilleggsinnstillingen i tråd med premissene i saken.
Byrådets tilleggsinnstilling 2 til Handlings- og økonomiplan 2017/Budsjett 2017
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
1. Byrådets tilleggsinnstilling 2 inngår som tillegg til innstilling I og tilleggsinnstilling 1.
2. Bystyret vedtar tiltak og budsjettmessige tilpasninger i tråd med premissene i saken.
3. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke blir benyttet til
næringsvirksomhet vedtar bystyret å øke bunnfradraget fra 750 000 til 850 000 kroner av
takstverdi.
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