Kjøreplan for Miljøpartiet De Grønne
Bystyret, 21.-22. juni 2017
Møtende: Sondre Båtstrand, Randi Amundsen (forfall
onsdag 10-13, møtende vara er Fredrik Sundt Breien),
Diane Berbain og Øystein Bønes.
Saksnr.

Sakstittel:

163/17

Godkjenning av protokoll bystyrets møte 31.05.17
Ok

164/17

Kjøreplan og saker til gjennomsyn bystyret 210617
Ok

165/17

Muntlige spørsmål til bystyret 210617
Fredrik Sundt Breien stiller spørsmål om C-feltet i Åsane
Åsane har muligvis den tvilsomme æren av å inneha norgesrekorden i
antall parkeringsplasser per innbygger. Det Åsane imidlertid ikke har nok
av, er skikkelige parkområder.
I motsetning til en park, har vi fått vite at vi skal få 188 nye
parkeringsplasser på C-feltet, der det i dag er skog. Disse
parkeringsplassene skal vi få raskt, uten at avgjørelsen har vært gjennom
noen form for forventelig politisk prosess.
Vi skal få dem med utvidet asfaltareal, på bekostning av grønt støyvern
mot E39 for beboerne i Selegrend der lydnivået allerede er høyt.
Det skal være innfartsparkeringsplasser, på tross av at området ligger på
feil side av E39 mot terminalen, og en drøy spasertur i regnet for bilister
som etter sigende skal benytte seg av dem i sin ferd fra nord med bytte til
buss i sin ferd til byen.
Hvis Åsane var en by, hadde den vært Norges 15. største, mellom Arendal
og Bodø.
På bakgrunn av saken ønsker jeg å stille følgende spørsmål til byråden:
- vil byrådet utrede muligheten for å anlegge en park på C-feltet istedenfor
asfalt og parkeringsplasser, slik at åsabuene kan få tilgang til et lokalt
gode som for beboere på steder av tilsvarende størrelse er en
selvfølgelighet?
Diane Berbain stiller spørsmål om offentlige toaletter
Hvert år kommer det mange klager på manglende offentlige toaletter i
sentrum. Kombinasjonen av svært mange turister og svært få tilgjengelige
toaletter skaper problemer og frustrasjon.
I september 2016 fikk vi vite at «Byråden ønsker å ha en løsning på problemet
klar til neste sommer, så innbyggere og turister får det tilbudet de bør ha.
Byrådet kommer tilbake med info/sak om toalettsituasjonen til komiteen».
I mars het det at «Byrådens svar på det nevnte spørsmålet er fulgt opp med en
bestilling hos Bymiljøetaten, og målsetningen er å ha en løsning klar til
sommeren. Byråden tar sikte på å komme tilbake til komiteen med mer info om

arbeidet til møtet i mai».
Det har ikke kommet noen sak og MDG bekymret for at det skal gå enda en
sommer uten at problemene med manglende offentlige toaletter er løst.
Spørsmål:
Når vil byråden legge frem saken om offentlige toaletter?
166/17

Interpellasjoner til bystyret 210617
Interpellasjon nr 21 til BEBY 210617 fra repr Jana Midelfart Hoff (H) og Anette
Strand (H) vedr avsetning av midler til vedlikehold, oppgradering og utvidelse
av B-sykehuset Laksevåg
Avventer. Randi Amundsen i beredskap.
Interpellasjon nr 22 til BEBY 210617 fra repr Martin Smith-Sivertsen (H) vedr
Løvstien bør bli en turvei rundt hele Løvstakken
Støtter. Diane Berbain ber om ordet.
Interpellasjon nr 23 til BEBY 210617 fra repr Hilde Marie Boberg Andresen (SV)
vedr tiltak mot mobbing av hørselshemmede elever
Støtter. Øystein Bønes i beredskap.
Interpellasjon nr 24 til BEBY 210617 fra repr Sofie Marhaug (R) vedr offentlige
tilskudd til private barnehager
Avventer pkt. 1, støtter pkt. 2. Øystein Bønes i beredskap.

167/17

Bergen kommunes Årsregnskap 2016 og Årsmelding 2016
Diane Berbain ber om ordet. Støtter innstillingen.
Fremmer merknader tidligere fremsatt i KFKN:
«1: Forbruk av veisalt skal ned, og bystyret ber byrådet inkludere saltforbruk i
kommende årsmeldinger.
2: Bystyret merker seg at mål om økt sykkeltrafikk og frisk luft ikke er oppfylt i
2016, og ber byrådet intensivere arbeidet med sykkelveier.
3: Mål om to tilkoplingspunkter for landstrøm i havnen er ikke oppfylt. Bystyret
ber om at dette gjennomføres i 2017.
4: Kun drøyt halvparten av midlene satt av for 2016 til gjennomføring av
trafikksikkerhetsplanen ble brukt. Bystyret ønsker fortgang i arbeidet.
5: Bystyret merker seg at det er i 2016 fornyet totalt 5,5 km vannledninger og
9,1 km avløpsledninger, mens målet i vedtatt budsjett er 9 km for
vannledninger og 10 km for avløpsledninger årlig. Bystyret ber om at arbeidet
intensiveres.»

168/17

Årsmelding for Bergensprogrammet 2016
Sondre Båtstrand ber om ordet. Støtter innstillingen. Fremmer på nytt merknad
tidligere fremsatt i KMBY:
«Bystyret er bekymret for at NO2-verdiene på Danmarks plass overskrider
grensene i forurensningsforskriften både med hensyn til årsgjennomsnitt og
antall timer med høy forurensning og betydelig helserisiko. Overskridelsene

understreker behovet for flere tiltak for overgang fra privatbilisme til sykkel- og
kollektivreiser.»
169/17

Bergen Vann KF - årsberetning og årsregnskap for 2016.
Støtter innstillingen

170/17

Årsrapport for Bergen Kommunale Pensjonskasse (BKP) for 2016
Diane Berbain ber om ordet. Fremmer NYE tilleggsforslag:
1: «Bystyret ber om at etterlevelse av de etiske retningslinjene blir gitt større
oppmerksomhet i kommende årsrapporter. Årsrapporten bør også inneholde
mer informasjon om investeringenes konsekvenser for miljøet.»
2. «Bystyret viser til vedtak i sak 203/2013, gjentatt i sak 148/2015, der
“bystyret [ber] om at styret i BKP drøfter selskapets investeringer i fossile
ressurser.” med bakgrunn i klimaendringene og Bergens store realeksponering
mot virksomhet i olje- og gassektoren. Bystyret ber styret i BKP om en
oppdatering om arbeidet som er gjort for å følge opp bystyrets vedtak.»
3. «I sak 148/2015 ba bystyret BKP om å vurdere salg av aksjer og obligasjoner i
selskaper som får mer enn 50 % av sine inntekter fra kullbasert virksomhet.
Så sto det i presentasjonen av de etiske retningslinjene at BKP har som mål å
selge aksjer i selskaper som har en vesentlig del av sine inntekter fra kullbasert
virksomhet.»

171/17

Årsmelding Kommunalt råd for funksjonshemmede 2016
Støtter innstillingen.

172/17

Årsmelding 2016 - Byombudet
Støtter innstillingen. Randi Amundsen i beredskap

173/17

Årsmelding 2016 for Bystyrets organer
Støtter innstillingen

174/17

Rapport fra Hansadagene 2016
Støtter innstillingen

175/17

Statusrapport for 2016 - Bossnettet i Bergen sentrum
Støtter innstillingen

176/17

Høringsuttalelse: Høring om tap av retten til å praktisere for trygdens regning
og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer
Støtter innstillingen.

177/17

Levekår og helse i Bergen 2016
Støtter innstillingen. Randi Amundsen i beredskap.

178/17

Områdesatsing i Bergen kommune
Diane Berbain ber om ordet. Fremmer NYE tilleggsforslag og NY merknad:
Tilleggsforslag til punkt 3: «Bystyret ber byrådet om å arbeide for å bevare og
styrke Solheimsgaten som bydelens tradisjonelle handelssentrum, og
videreføre planene med å gjøre den til en miljøgate.»

Tilleggsforslag: «Bystyret ber byrådet om å vurdere en tjeneste hvor dem som
trenger språktrening kobles med uføre og eldre.»
Merknad: «Bystyret understreker de trafikkfarlige forholdene ved krysset i
Bøhmergaten / Vikens gate samt forholdene til myke trafikanter i Michael
Krohnsgate, og ber byrådet om å vurdere snarest de nødvendige tiltak for å
rette opp og bedre forholdene til myke trafikanter i området.»
179/17

Privat forslag fra Sondre Båtstrand (MDG) vedrørende giftfri rottebekjempelse
Sondre Båtstrand ber om ordet. Støtter innstillingen.

180/17

Forvaltning av ytelser og garantier ved bosetting av flyktninger
Støtter innstillingen.

181/17

Kunnskapsgrunnlag for sosialtjenesten 2016
Støtter innstillingen. Randi Amundsen i beredskap.

182/17

Statusmelding for barnevernet og utekontakten i 2016
Støtter innstillingen. Randi Amundsen i beredskap.

183/17

Handlingsplan for fortynning av den kommunale boligmassen i Bergen
kommune
Randi Amundsen ber om ordet. Fremmer NY merknad:
«Uavhengig av valgt strategi for fortynning, skal konsekvenser for de berørte
parter gjøres rede for i eget punkt i orientering til helsekomitéen».
NYTT alternativt forslag til pkt. 1-2 - fellesforslag fra Rødt og MDG:
«Bystyret er positiv til ideen om å fordele den kommunale boligmassen jevnere
over hele kommunen, samt å løse opp opphopingen av kommunale boliger i
sentrale strøk. Bystyret er imidlertid negativ til å redusere den kommunale
boligmassen totalt sett. Bergen kommune trenger en sosial og offensiv
utleiepolitikk, som kan bidra til å dempe høye leiepriser og ukontrollert,
markedsstyrt prisvekst innenfor boligsektoren som sådan.
Bystyret er videre bekymret for at nedgangen i køen for kommunale boliger
delvis skyldes bystyrets vedtak 268/16 «Kommunale utleieboliger – kriterier for
tildeling» (jf. bystyremøtet 19.10.2016). Vedtaket medførte strengere kriterier
for utleie av bolig, slik at det ikke lenger er nok «bare» å ha lav inntekt for å
søke om leie av kommunal bolig. Strengere og absolutte krav til dokumentasjon
av fysisk eller psykisk sykdom, status som flyktning eller lignende kvalifikasjoner
kan dessuten ha rammet nettopp disse gruppene, ettersom vedtaket
innebærer en ytterligere byråkratisering av dagens utleiesystem, som i sin tur
kan gå utover menneskene systemet er myntet på.»

184/17

Privat forslag fra Dag Skansen (H) vedr. ny organisering av
eiendomsforvaltningen og etablering av kommunebygg
Støtter innstillingen.

185/17

Konsept og lokaliseringsmuligheter for en "byarena" i Bergen
Øystein Bønes ber om ordet. Støtter innstillingen.

186/17

Sykkel-VM 2017. Tilleggsbevilgning
Støtter innstillingen

187/17

Avtale om driftstilskudd fra Bergen kommune til International School of
Bergen
Støtter innstillingen.

188/17

Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune i 2015 og
2016, samt en presentasjon av kommunens tilskuddsordninger
Støtter innstillingen.

189/17

Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2017-18
Støtter innstillingen. Diane Berbain ber om ordet. Fremmer merknader tidligere
fremsatt i KFKN:
1: «Bystyret ber byrådet om å oppfordre Etablerersenteret til å inkludere
undervisning om samvirkeforetak i etablererkurs, samt i andre sammenhenger
der man presenterer ulike måter å organisere foretak på.»
2: «Bystyret ber byrådet om å legge frem en tilstandsrapport som tar for seg en
gjennomgang av samarbeidet med vennskapsbyene, og fremtidsutsiktene for
samarbeidet med hver av dem.»
3: «Bystyret ber byrådet om å vurdere en kommunal
guidesertifiseringsordning.»
4: «Bystyret ønsker å påpeke at vi vil også stimulere bærekraftige,
samvirkebaserte lokale og regionale virksomheter som tar utgangspunkt i
lokale og regionale ressurser, inkludert bedrifter som driver med reparasjon og
bruktsalg.»

190/17

Hjemmelsoverføring av kirkelig eiendom fra Bergen kommune til Bergen
kirkelige fellesråd
Støtter innstillingen.

191/17

Forsøksprosjekt med nynorsk fra 3. trinn
Støtter innstillingen. Diane Berbain i beredskap.

192/17

Privat forslag fra repr Diane Berbain (MDG) om parkeringsplasser til byråd,
heltidspolitikere, administrativt ansatte og kommunale direktører i
rådhuskvartalet
Diane Berbain legger frem forslaget. Sondre Båtstrand i beredskap.
Fremmer alternativt forslag til vedtak:
«Gratis parkeringsplasser til byråd, heltidspolitikere, administrative ansatte og
kommunale direktør, avvikles med umiddelbar virkning, og det innføres
parkeringsgebyrer på rådhuskvartalet tilsvarende nivå til andre kommunale
parkeringsplasser»

193/17

Vedlikeholdsmelding kommunale veger 2018-2027
Støtter innstillingen.

194/17

Renere Havn Bergen - kostnader og omfang av tiltak i Puddefjorden
Støtter innstillingen. Diane Berbain ber om ordet.

195/17

Strategisk temakart BERGEN 2030 - prinsipper for behandling av igangsatt
planarbeid
Støtter innstillingen.

196/17

1. tertialrapport 2017
Støtter innstillingen

197/17

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen. Midlertidig endeholdeplass i Kaigaten.
Detaljreguleringsplan. PlanID 64840000. Forslag til reguleringsplan, 2. gangs
behandling
Samlet debatt for 197-200:
Øystein Bønes ber om ordet til 3 min.
Sondre Båtstrand ber om ordet for 1 min.

198/17

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen. Delstrekning 1: Nonneseter-Kronstad.
PlanID 64040000. Områdereguleringsplan, forslag til 2. gangs behandling
Støtter innstillingen.

199/17

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen. Delstrekning 2, Mindemyren.
Detaljreguleringsplan. PlanID 64860000. Forslag til detaljreguleringsplan, 2.
gangs behandling
Støtter innstillingen.

200/17

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen. Delstrekning 3, MindemyrenFyllingsdalen. PlanID 64050000. Områdereguleringsplan. Forslag til
reguleringsplan, 2. gangs behandling
Støtter innstillingen. Fremmer NY merknad: «Tunnelen gjennom fjellmassivet
vil gi mulighet til å skaffe ny informasjon og nye data som gjelder geologi,
bergartstyper og sprekker i fjellet og i hvilken grad disse er istand til å la væske
passere. Dette er viktig geologisk informasjon som vil kunne gi svar på hvorvidt
det er fremtidig potensial for energiutnyttelse. Bystyret ber på dette grunnlag
Hordaland fylkeskommune om å invitere forskningsmiljø til å besøke tunnelen
når den skal drives.»

201/17

Arna, Gnr. 307 Bnr.9 m. fl., Arna Steinknuseverk, Reguleringsplan Arealplan-ID
63410000. 2. g behandling
Støtter innstillingen.

202/17

Bergenhus gnr 168 bnr 3 Byfjellene. Vesentlig terrenginngrep nytt anlegg
Støtter innstillingen.

203/17

Bergenhus, Gnr 166 Bnr 952 m.fl. Bergen Godsterminal, Nygårdstangen.
Detaljreguleringsplan. PlanID 64820000. 2.gangs behandling
Støtter innstillingen.

204/17

Bergenhus, Gnr. 163, Bnr. 214 mfl., Årstadveien, Reguleringsplan. Arealplan-ID
64200000, 2. gangs behandling
Støtter innstillingen.

205/17

Laksevåg, Gnr. 154 m.fl., sykkelfelt Carl Konows gate, Gyldenpris - Damsgård,
Plannummer 63270000, 2.gangs behandling.
Sondre Båtstrand ber om ordet. Støtter innstillingen. Fremmer NY merknad:
«Bystyret ber om at rumlestriper eller andre typer forsterket og profilert
oppmerking blir vurdert for å tydeliggjøre skillet mellom sykkelfelt og bilvei.»

206/17

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID
62320000. Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak 354-15
Sondre Båtstrand ber om ordet. Støtter innstillingens pkt. 1. Fremmer NYTT
alternativt forslag til innstillingens pkt. 2-4:
«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 12-11, avviser bystyret
følgende forslag til detaljregulering:
a) Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Arealplan-ID 62320000 i samsvar
med plankart (etter mekling) datert 23.3.2017.
b) Tilhørende bestemmelser sist revidert 27.3.2017.
Begrunnelse:
Planområdet er omfattet av rapporten «Søreide – Arealanalyse og
Tettstedsutvikling» som ble utarbeidet i sammenheng med kommuneplan
2006-17 og reguleringsplan for Søreide sentrum som ble vedtatt den 28.11.11,
med planID 60030000. I Arealanalysen er planområde «Nøtteskogen» markert
med F5, og blir beskrevet som følger: «Nøtteskogen som grøntområde med
gangtilkomster må sikres i plan, kun randbebyggelse anbefales.»
Planområdet er ifølge fagnotat fra Etat for byggesak og private planer det
eneste nærliggende friområde/grøntområde som er mye brukt areal knyttet til
undervisningsformål for skole og barnehage.Ved befaring har Fylkesmannen
registrert klare spor av barns lek og opphold i området. Bystyret mener derfor
at planforslaget ikke ivaretar barn og unges interesser iht. rikspolitiske
retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.»

207/17

Ytrebygda, gnr. 105, bnr. 25,40 m.fl., Hjellestad Marina, Reguleringsplan,
Arealplan-ID 61890000, 2. gangs behandling. Planen anbefales ikke vedtatt.
Sondre Båtstrand ber om ordet. Støtter innstillingen.

208/17

Årstad, gnr. 160 bnr. 369 m.fl. Schweigårds vei 22. Arealplan-ID 63230000.
Detaljreguleringsplan, 2. gangs behandling
Støtter innstillingen.

209/17

Årstad, Gnr. 158, Bnr. 45 mfl., Solheimsgaten, Reguleringsplan. Arealplan-ID
63400000. 2. gangs behandling
Stemmer imot innstillingen, støtter alternativt forslag fra SV fremsatt i KMBY.

210/17

Årstad, gnr. 158 bnr 30 mfl., Solheimsgaten 23, Reguleringsplan. Arealplan-ID
64300000. 2. gangs behandling
Støtter innstillingen.

211/17

Årstad gnr 161 bnr 724, Byfjellene 11. Søknad om dispensasjon for rivning og
oppføring av ny hytte.
Støtter innstillingen.

212/17

Søknad om fritak for eiendomsskatt for gnr 161 bnr 1344, Sognnes Skolebygg
AS
Støtter innstillingen.

213/17

Søknad om fritak for eiendomsskatt for gnr 25 bnr 230, Vestlundveien 21 A,
Stiftelsen Betanien Bergen
Støtter innstillingen.

214/17

Emil Vangen Solheim (V). Søknad om fritak fra verv. Suppleringsvalg.
Støtter innstillingen.

215/17

Martin Smith-Sivertsen (H). Melding om flytting. Suppleringsvalg
Støtter innstillingen.

216/17

Alf Helge Greaker (V). Melding om flytting. Suppleringsvalg
Støtter innstillingen.

