Kjøreplan for Miljøpartiet De Grønne
Bystyret, 31. mai 2017
Møtende: Sondre Båtstrand, Randi Amundsen, Diane
Berbain og Øystein Bønes.

Saksnr.

Sakstittel:

129/17

Godkjenning av protokoll bystyrets møte 26.04.17
Ok

130/17

Kjøreplan og saker til gjennomsyn bystyret 310517
Ok

131/17

Muntlige spørsmål til bystyret 310517
1: Øystein Bønes stiller spørsmål vedrørende marin forsøpling:
Den syke hvalen som drev i land på Sotra med magen full av plastposer har
utløst et gledelig engasjement for ren sjø. Strandryddedagen og
strandryddeuken samlet i år flere frivillige enn noen gang (1).
«Hvert år dør eller skades antagelig mer enn en million sjøfugl, over hundre
tusen marine pattedyr og et ukjent antall fisk over hele verden på grunn av
menneskeskapt avfall», opplyser Miljødirektoratet (2).
World Economic Forum har beregnet at om vi ikke tar grep, vil det i 2050
være mer plast enn fisk i havet (3).
Vi trenger et mangfold av tiltak, både med hensyn til forebygging og
opprydding. Ett konkret tiltak kan være å mobilisere lokale båtlag i en større
dugnad der kommunen tar på seg en koordinerende rolle. Det kan også ligge
økonomiske incentiver i en slik ordning inspirert av prosjektet Fishing for
litter (4). Derfor et felles spørsmål fra MDG og Frp:
Spørsmål:
Vil byrådet påse at Bergen og omland friluftsråd setter i gang et forsøk med
frivillige avtaler med båtforeninger om oppsamling av marint avfall?
Kilder:

(1): https://holdnorgerent.no/2017/05/20-000-frivillige-til-kamp-mot-marin-forsopling/
(2): http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Avfall/Forsopling/Marint-soppel/
(3): http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf
(4): http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/April-2017/God-oppslutning-omFishing-for-litter/

2: Sondre Båtstrand stiller spørsmål vedrørende C-feltet i Åsane:
Hordaland fylkeskommune ønsker å bygge midlertidig innfartsparkering på Cfeltet i Åsane og søker om dispensasjoner fra krav om reguleringsplan i plan- og
bygningsloven og fra bestemmelser i kommunedelplan for sentrale deler i Åsane.

Det eksisterende asfaltdekket skal utvides for å gi plass til hele 188
parkeringsplasser på en tomt det lenge har versert mer spennende planer for.
Søknaden gjelder dispensasjoner for fem år, og det fremgår at første trinn av
byggearbeid skal være gjennomført allerede før sykkel-VM i september i år (1).
«Planen er å ha det nye midlertidige innfartsparkeringen operativ før
parkeringsplassen ved Horisont stenges, første kvartal 2018», opplyste byråden
nylig i et svar på et skriftlig spørsmål i komiteen (2).
Hesthaugen Selegrend borettslag er i sin uttalelse datert 17. april 2017 sterkt
kritisk til selve planen om parkeringsplasser så vel som saksbehandlingen (3).
Fem år med midlertidig parkering vil dessverre effektivt blokkere for ønsket
byutvikling i en bydel som allerede har svært mange parkeringsplasser.
I det skriftlige svaret tidligere referert til, henviser byråden til vedtak i Komite for
miljø og byutvikling i sak 38-15: «Utviklingen av innfartsparkering i Åsane er i
strategien bundet tett opp til byggingen av bybane til denne bydelen. Bergen
kommune mener at ettersom dette er utsatt må det nå både vurderes nye,
permanente løsninger som kan betjene det økende behovet for innfartsparkering
i Åsane, samtidig som det vurderes midlertidige løsninger som kan fungere frem
til bybane til Åsane er realisert» (4). Det søkes altså om dispensasjoner for fem
år, mens det kan ta enda lenger tid før Bybanen til Åsane er ferdigbygget.
Spørsmål:
1: Mener byråden at 188 parkeringsplasser for biler er en god utnyttelse av Cfeltet?
2: Vil byråden legge frem saken for komiteen eller kan vi risikere en situasjon der
byggingen er i gang uten at komiteen har fått behandlet saken?
Kilder:

(1): http://www.selegrend.no/Portals/117/Nabovarsel%20om%20felt%20C%20%281%29.pdf
(2): http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/2017/SPM/KMBY/12904/SV-2017288432.pdf
(3):
http://www.selegrend.no/Portals/117/Filarkiv/Dokumenter/17%2004%2017%20h%F8ringsuttalelse%20VED
TATT.pdf
(4): http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/2015/KMBY/2015007682-4893136.pdf

132/17

Interpellasjoner til bystyret 310517
- Interpellasjon nr 17 til BEBY 310517 fra repr Silje Hjemdal FrP) vedr forbud
mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted i Bergen kommune
Sondre Båtstrand ber om ordet. Fremmer NYTT alternativt forslag til vedtak:
«Bergen bystyre avviser et forbud mot tigging.»
- Interpellasjon nr 18 til BEBY 310517 fra repr Per-Arne Larsen (V) vedr
organisering av måltidene i bergensskolen
Støtter forslaget.
- Interpellasjon nr 19 til BEBY 310517 fra repr Marita Moltu (KrF), Mikkel
Grüner (SV), Jana Midelfart Hoff (H), Per Stiegler (A) og Randi Amundsen
(MDG) vedr kvalitetssikring i barnevernstjenesten
Randi Amundsen ber om ordet. Støtter forslaget.

- Interpellasjon nr 20 til BEBY 310517 fra repr Sondre Båtstrand (MDG) vedr
MatVinn
Sondre Båtstrand legger frem forslag til vedtak:
«1: Bystyret vil at Bergen kommune tilslutter seg prosjektet MatVinn i regi av
Framtiden i våre hender.
2: Bystyret ber byrådet legge frem en plan for halvering av lokalt matsvinn i tråd
med FNs bærekraftsmål.
3: Byrådet bes vurdere muligheten for at kommunale kantiner bidrar til Too Good
To Go eller andre løsninger for distribusjon av overskuddsmat.»
133/17

Høringsuttalelse om forslag til ny generell del av læreplanverket for
grunnopplæringen som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for
opplæringen
Støtter innstillingen.

134/17

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang
under opphold i barneverninstitusjon
Randi Amundsen ber om ordet. Støtter innstillingen.

135/17

Høringsuttalelse - En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for
økt deltakelse og mestring
Støtter innstillingen.

136/17

Innbyggerforslag - Nullvisjon for selvmord
Randi Amundsen i beredskap. Støtter innstillingen.

137/17

Innbyggerforslag - Folkavstemming om bompenger i Bergen
Sondre Båtstrand ber om ordet. Støtter innstillingen.

138/17

Årsrapport 2016 - Kontroll av salgs- og skjenkesteder
Randi Amundsen ber om ordet. Fremmer NY merknad:
«Bystyret ber byrådet legge frem en juridisk vurdering av hvorvidt den fortsatte
skjenkingen ved Dreams showbar er lovlig, jamfør bystyrets vedtatte
skjenkereglement.»

139/17

Statusmelding for tjenester til utviklingshemmede 2016
Randi Amundsen i beredskap. Støtter innstillingen.

140/17

Kommunal forskrift med kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende
bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
Randi Amundsen ber om ordet. Fremmer på nytt merknad tidligere fremsatt i
KHST:
«I følge IPLOS skår vektlegges fysiske utfordringer mer enn psykiske utfordringer.
Vurdering av den psykiske helsen bør være en del av vurderingsgrunnlaget og
tillegges større vekt i den totale vurderingen.»

141/17

Fritak for egenbetaling ved Praktisk bistand i hushold (PBH) for personer med
alvorlige sinnslidelser
Støtter innstillingen.

142/17

Statusmelding for hjemmebaserte tjenester 2016
Randi Amundsen ber om ordet. Fremmer på nytt merknad tidligere fremsatt i
KHST:
«Bystyret påpeker at formuleringen; «Innbyggerne skal få bo hjemme lengst
mulig» er uheldig og vurderes endret til; «Bergen kommune skal legge til rette for
at det er mulig for innbyggerne å bo hjemme lengst mulig»

143/17

Årstad, Gnr. 11, Bnr. 366 m.fl., Nattlandsfjellet, Reguleringsplan. Arealplan-ID
61960000, 2. gangs behandling. Planforslaget avslås
Sondre Båtstrand ber om ordet. Støtter byrådets innstilling:
«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, avslår bystyret å vedta følgende
reguleringsplan:
Årstad, Gnr. 11, Bnr. 366, 709 m.fl., Nattlandsfjellet, Arealplan-ID 61960000, vist
på plankart sist datert 10.11.2015 med tilhørende reguleringsbestemmelser
datert/revidert 02.11.2015.
Begrunnelse fremgår av saken.»

144/17

Fyllingsdalen og Fana, Gnr. 16, Bnr. 4 m.fl., Langeholmen ro- og padleanlegg,
Reguleringsplan, Arealplan-ID 62410000
Sondre Båtstrand i beredskap. Støtter innstillingen.

145/17

Forslag til 1. generasjons byvekstavtale for Bergen, 2017-2023
Øystein Bønes ber om ordet. Støtter innstillingen.

146/17

Bompengesøknad for ny bypakke i Bergen
Øystein Bønes ber om ordet. Støtter innstillingen.

147/17

Sammen i vennskap, lek og læring – helhetlig plan for SFO i Bergen kommune
Øystein Bønes ber om ordet. Støtter Høyres alternative forslag til pkt. 5, støtter
hele innstillingen subsidiært.

148/17

Orientering om funn fra behovskartlegging av kulturlokaler i Fyllingsdalen og
videre prosess.
Øystein Bønes ber om ordet. Støtter innstillingen. Fremmer tre NYE merknader:
Merknad 1:
«Bystyret ber byrådet utpeke en prosjektleder i kommunen for kulturhuset, og at
det i tråd med kommunens intensjoner om reell brukermedvirkning også
nedsettes et brukerutvalg hvor Fyllingsdalen Kulturråd, Bergen offentlige
bibliotek, Nye Fyllingsdalen Teater, Bergen kulturskole og kulturkontoret for
Fyllingsdalen og Laksevåg tas med.»
Merknad 2:
«Sentrale deler av Fyllingsdalen er utpekt som et prioritert fortettingsområde
jamfør strategisk temakart Bergen 2030. Kommende behandlinger av
områdereguleringsplan for Fyllingsdalen sentrale deler, kommuneplanens
arealdel samt bybane til Fyllingsdalen vil påvirke befolkningsveksten i området.
Dette kan medføre at det vil bli flere brukere enn de som har fått spørsmål i

behovsanalysen har kunnet forutse. Bystyret ber på denne bakgrunn byrådet om
å vurdere om det er behov for å revurdere kulturhusets størrelse i den videre
arbeidsprosessen.»
Merknad 3:
«Bystyret ber om at det i arbeidet med lokalisering tas hensyn til at
kulturfunksjoner skal plasseres sentralt jamfør merknad 1 i sak 261/15 fra komite
for miljø og byutvikling.»
149/17

Utvidet panteordning til utskifting av ikke rentbrennende ildsteder i Bergen
kommune. Forslag til forskrift om forbud mot bruk av ildsteder uten dokumentert
sikkerhet mot forurensning, Bergen kommune
Diane Berbain ber om ordet. Støtter innstillingen.

150/17

Anskaffelsesstrategi for Bergen kommune 2017-2020
Diane Berbain ber om ordet til hovedinnlegg på 3 minutter. Sondre Båtstrand ber
om ordet til 1 minutts innlegg. Støtter innstillingen. Fremmer NYE tilleggsforslag:
1: Tilleggsforslag til tiltak 4.1: «Andelen økologisk mat og drikke som kjøpes inn
bør økes årlig med mål om 50 % innen 2020. Spesifiseringen fastsettes i
byrådssaken.
2: Tilleggsforslag til tiltak 4.1: «Det er et mål at kommunens innkjøp av kjøtt skal
reduseres. Spesifiseringen fastsettes i byrådssaken.»
3: Tilleggsforslag til tiltak 4.2: «Bergen skal øke andelen innkjøp fra rettferdig
handel og statusen som Fairtrade-by skal sikres innen utgangen av 2017.»
4: Nytt tiltak 4.8: «A. Bergen kommune skal ta hensyn til dyrevern i sine
anskaffelser.»
5: Nytt tiltak 4.8: «B. Spesifiseringer gjøres i byrådssaken om krav til etisk
produksjon.»
6: «Kommunen skal ikke kjøpe inn produkter som inneholder tropisk trevirke, i
tråd med vedtatte retningslinjer i byrådssak 1293-08.»
7: «Gjenbruk, vedlikehold og kvalitetskriterier legges til grunn for offentlige
innkjøp.»

151/17

Rapport om finansforvaltningen i 2016
Støtter innstillingen.

152/17

Endring i finansreglement for Bergen kommune
Støtter innstillingen.

153/17

Nytt lån til Landås Menighets Eldresenter og til Slettebakken Menighets
Eldresenter

Støtter innstillingen.
154/17

Nummeret brev nr. 8 Bergen kommune; Revisjon av beboerregnskap for 2015
Støtter innstillingen.

155/17

Oppfølging av krav til en seriøs byggebransje
Støtter innstillingen.

156/17

Samlesøknad om fritak for eiendomsskatt for Stiftelsen Betanien Bergen
Støtter innstillingen.

157/17

Rehabilitering av rådhuset
Diane Berbain ber om ordet. Forslag ettersendes.

158/17

Register over folkevalgtes økonomiske interesser i valgperioden 2015 - 2019.
Status pr. 31. mars 2017
Støtter innstillingen.

159/17

Kristin Øygarden (V). Søknad om fritak fra verv. Suppleringsvalg.
Støtter innstillingen.

160/17

Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven - krav til norskfaglig
kompetanse for assistenter
Støtter innstillingen.

161/17

Innbyggerforslag om mobildekning i Gullfjellsområdet
Støtter innstillingen.

162/17

Endringer av plassering i komiteer for (A) i forbindelse med Linn Katrin Pilskogs
permisjon og Siw-Anita Liens tilbakekomst fra permisjon
Støtter innstillingen.

