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Kjøreplan for Miljøpartiet De Grønne 
Bergen bystyre 27. september 2017 
Møtende: Sondre Båtstrand, Randi Amundsen, Diane Berbain 
og Øystein Bønes. 
 
 
Saksnr. Sakstittel 
1/17 Muntlige spørsmål til bystyrets møte 27.09.2017 

 
Må avklares. 
 

25/17 Interpellasjon nr 25 til BEBY 27.09.2017 fra representanten Sondre Båtstrand 
(MDG) vedr kilometergodtgjørelse ved bruk av sykkel 
 
Sondre Båtstrand ber om ordet. Legger frem forslag til vedtak: 
«Bystyret ber byrådet komme tilbake til bystyret med forslag til en ordning som 
innebærer at ansatte kan få kilometergodtgjørelse ved bruk av sykkel til og fra 
jobb.» 
 

26/17 Interpellasjon nr 26 til BEBY 27.09.2017 fra representanten Didrik Fasmer (H) vedr 
egen "snakkeperson" i bergensskolen 
 
Randi Amundsen ber om ordet. Støtter forslaget. 
 

27/17 Interpellasjon nr 27 til BEBY 27.09.2017 fra representanten Silje Hjemdal (FrP) 
vedr et løft for eldreomsorgen i Bergen - alternative boformer 
 
Randi Amundsen ber om ordet. Støtter forslaget. 
 

28/17 Interpellasjon nr 28 til BEBY 27.09.2017 fra representantene Jana Midelfart Hoff 
(H) og Torstein Dahle (R) vedr evaluering av matlevering i regi av kommunen til 
hjemmeboende eldre 
 
Randi Amundsen ber om ordet. Støtter forslaget. 
 

29/17 Interpellasjon nr 29 til BEBY 27.09.2017 fra representanten Sofie Marhaug (R) 
vedr anbudsutsetting av BIR Transport 
 
Sondre Båtstrand ber om ordet. Støtter forslaget. 
 

30/17 Interpellasjon nr 30 til BEBY 27.09.2017 fra representanten Øystein Bønes (MDG) 
vedr Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli 
 
Øystein Bønes ber om ordet. Legger frem forslag til vedtak: 
«Bystyret ber byrådet ta initiativ til at Bergen kommune tilslutter seg Lyntogforum 
Vestlandsbanen over Haukeli.» 
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221/17 Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 21.06.2017 
 
Ok 
 

222/17 Byrådets overlevering av forslag til budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021 
 
Ok 
 

223/17 Kjøreplan og saker til gjennomsyn bystyrets møte 270917 
 
Ok 
 

224/17 Høringsuttalelse til Revisjon av langtidsplan for forskning og utdanning 
 
Randi Amundsen i beredskap. Støtter innstillingen. 
 

225/17 Høringsuttalelse - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene 
 
Randi Amundsen ber om ordet. Fremmer på nytt merknad tidligere fremsatt i 
KHST:  
«Fra 1. august 2016 ble det innført gratis kjernetid i barnehage på 20 timer per uke 
for 3, 4 og 5 åringer, som bor i husholdninger med lav inntekt. Tiltaket er positivt, 
men det bør testes om det er tilstrekkelig, spesielt om det skal være mulig for 
lavtlønnede å arbeide full tid om de ønsker det.» 
 

226/17 Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus 
 
Støtter innstillingen. 
 

227/17 Innbyggerforslag - Slå ring om SFO i Krybbesmauet. 
 
Støtter innstillingen. 
 

228/17 Privat forslag fra repr Ruth Brudvik (A) vedrørende streaming av 
kulturarrangement til byens sykehjem 
 
Diane Berbain ber om ordet. Støtter innstillingen. 
 

229/17 Etablering av "Hjertesoner" ved skolene i Bergen - forslag til gjennomføring 
 
Øystein Bønes ber om ordet. Fremmer to merknader tidligere fremsatt i KMBY: 
1: «Bystyret understreker viktigheten av ulike former for regulering av biltrafikk for 
å øke sikkerheten rundt skoler.» 
«2: «Bystyret ber om at potten til trafikksikring i trafikksikkerhetsplanen og 
Bergensprogrammet/ny bypakke blir økt» 
 

230/17 Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen 2017 
 
Sondre Båtstrand ber om ordet til 3 min. Diane Berbain ber om ordet til 1 min. 
Støtter innstillingen. Fremmer tre tilleggsforslag tidligere fremsatt i KMBY og ett 
nytt tilleggsforslag, samt merknad tidligere fremsatt i KMBY: 
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1. «Punkt 1 endres til: Tids- og miljødifferensierte takster m/nytt takstregime og 
nye bomsnitt, i tillegg til lavutslippssoner og forsøk med miljøfartsgrenser.» 
2. «Punkt 3 endres til: Landstrøm til skip i havn og maks grense på to 
cruiseskipsanløp per døgn» 
3. «Punkt 5 endres til: Parkeringsrestriksjoner og utbygging av innfartsparkering, 
med reduksjon av p-plasser i sentrum og maksimalt én boligsoneparkering per 
husholdning».» 
4. (NY): «Punkt 10 endres til: «Mobilitet og kommunale tiltak, med spesielt fokus 
på tilrettelegging for sykling og samkjøring».»  
 
Merknad:  
«Bystyret viser til vedtak 11b i sak 218/16: «Bystyret ber byrådet kartlegge 
mulighetene for kollektivfelt på innfartsårene». Bystyret ber byrådet snarlig legge 
frem sak om mulige nye kollektivfelt» 
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231/17 Nærdemokratireform - vurdering av rapport fra Nærdemokratiutvalget 
 
Sondre Båtstrand ber om ordet til 3 min. Øystein Bønes, Diane Berbain og Randi 
Amundsen ber om ordet til 1 min. 
 
Støtter innstillingens punkter 1 og 3, men fremmer alternativt forslag til punkt 2, 
tidligere fremsatt i KFPS: 
 
«Bystyret ber byrådet legge frem sak i henhold til følgende anbefalinger: 
a. Det skal opprettes direkte folkevalgte bydelsstyrer. 
b. Barrieren for å stille til valg i bydelene skal være lav og det skal være mulig å 
stille som uavhengige kandidater eller på vegne av andre organisasjoner enn 
politiske partier. 
c. Bydelsstyrene skal forvalte betydelige midler og fullmakter, og det skal sees til 
Oslos modell for bydelsdemokrati i de videre vurderinger. 
d. Det skal legges frem en vurdering av deltakende budsjettering i bydelene. 
e. Det skal lages retningslinjer for rådgivende folkeavstemninger både i kommunen 
som helhet og i den enkelte bydel. 
f. Forslagsstillere bak innbyggerforslag skal gis talerett i bystyret når forslaget blir 
behandlet. 
g. Det skal legges til rette for at det avholdes bystyremøter i alle bydeler i løpet av 
neste bystyreperiode.» 
 
Fremmer åtte merknader, hvorav sju er tidligere fremsatt i KFPS, mens én er en 
NY justert versjon: 
 
1. (NY) «Kommunen skal gjøre informasjon om saker, forslag og stemmegiving i 
bystyret enkelt tilgjengelig i form av strukturerte data.» 
2. «Bystyret ber byrådet styrke klarspråk-arbeidet for å gjøre det enklere for folk å 
engasjere seg i politikken.» 
3. «Bystyret avviser forslaget om at ordfører gis en egen forslagsrett på 
medlemmer til bydelsstyrene.» 
4. «Bystyret ber byrådet arbeide for at lokal stemmerettsalder settes til 16 år.» 
5. «Bystyret ber byrådet sørge for en inkluderende prosess med åpne folkemøter 
og rikelig med muligheter for bergenserne til å bidra i utviklingen av 
lokaldemokratiet» 
6. «Bystyret ber om at bydelsvise borgerpaneler også blir vurdert.» 
7. «Byborgerpaneler bør bestå av en lik andel kvinner og menn over 16 år.» 
8. «Bystyret ber byrådet legge til rette for større folkelig involvering i arbeidet med 
kommunens budsjett.» 
 

232/17 Åsane gnr 186 bnr 85 m.fl. Bekkjarvikveien boliger, Reguleringsplan. Arealplan-ID 
63640000. 2. gangs behandling. 
 
Støtter innstillingen. 
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233/17 Ytrebygda gnr. 107 m.fl. Birkeland, Liland, Ådland og Espeland - 
Kommunedelplan, arealplan-ID 61020000, ny 2.gangs behandling 
 
Sondre Båtstrand ber om ordet. MDG og SV fremmer alternativt forslag til vedtak 
tidligere fremsatt i KMBY: 
 
«I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 avvises følgende: Ytrebygda, gnr. 
107 m.fl., 
Birkeland, Liland, Ådland og Espeland, kommunedelplan, arealplan-ID 61020000, 
vist på plankart sist datert 1.10.2015 med tilhørende bestemmelser datert 
30.9.2015. 
 
Begrunnelse: 
 
Bystyret deler Fylkesmannens påpekning av at kommunedelplanen vil føre til 
byspredning og stimulere til økt privatbilbruk, stikk i strid med statlig arealpolitikk, 
og en utvikling mot lavutslippssamfunnet. Fylkesmannen har av denne grunn levert 
innsigelse på delfelt B5 og T2, og fagetaten bekrefter at kollektivdekningen trolig 
ikke vil bli god nok til at statlige retningslinjer blir oppfylt. Bystyret viser til brev fra 
Miljøverndepartementet datert 24.04.2013 der det opplyses om et vedtak som 
stiller krav om rekkefølgebestemmelser som sikrer at feltene B6, B7 og B8 (nå 
T/I/B) ikke blir bebygget før det foreligger system for kollektivdekning. For felt B5 
(tidligere B51) ble det stilt krav om et effektivt kollektivtrafikktilbud herunder 
tilbringertjeneste til bybanestopp. Dette er ikke fulgt opp i planforslaget, og felt B5 
er i tillegg større enn B51 var. 
Bystyret vil tilslutte seg Fylkesmannens kommentar om at den planlagte 
boligutbygging på Ådland vil føre til at flere tusen mennesker vil få et nærmiljø som 
er sterkt belastet med flystøy, og viser til innsigelse til kommunedelplanen når det 
gjelder felt B5 og felt T2 (barnehage). 
Bystyret er sterkt kritisk til forslag om å omdisponering av over tusen dekar 
landbruksareal, inkludert 168 dekar fulldyrket mark, og viser til bystyrets vedtak i 
sak 218/16 om at "Bergen kommune skal, så langt det er mulig, skjerme matjord 
og eksisterende myrer for utbygging". 
Bystyret merker seg at Etat for landbruk fraråder omgjøring av LNF-formål til 
utbyggingsformål.» 
 

234/17 Fyllingsdalen, Gnr. 21, Bnr. 45, Torvdalsveien, boliger, Reguleringsplan, 
Arealplan_ID62080000, 2. gangs behandling – planen anbefales ikke vedtatt. 
 
Sondre Båtstrand i beredskap. Støtter innstillingen. 
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235/17 Ytrebygda Gnr 36 Bnr 6 Ruskeneshaugen Reguleringsplan  Arealplan-ID 
64490000 2.gangs behandling 
 
Sondre Båtstrand ber om ordet. MDG og SV fremmer NYTT alternativt forslag til 
vedtak: 
 
«1. I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-12 vedtas følgende: 
A. Ytrebygda, Gnr. 36 bnr. 6 Ruskeneshaugen. Reguleringsplan plan-ID 64490000 
vist på plankart sist datert 04.01.16, med følgende endringer/tillegg 
a. I felt BKS1 reduseres antall rekkehusenheter med tre i forhold til 
illustrasjonsplan datert 30.06.16. To rekker opprettholdes med fordeling 5- 3. 
Byggegrense trekkes inn 4 meter i forhold til støyskjerm i formålsgrense med 
o_SVG og i forhold til formålsgrense mot f_SPA1. Grad av utnytting må reduseres 
tilsvarende og skal ikke omfordeles til andre deler av bebyggelsen. Ny % BRA 
påføres kartet før kunngjøring. 
b. I felt BKS2 tas bygg benevnt E på illustrasjonsplan datert 30.06.16 ut. Grad av 
utnytting må reduseres tilsvarende og skal ikke omfordeles til andre deler av 
bebyggelsen. De 10 gjenstående leilighetsenhetene fordeles på to bygg. Ny % 
BRA påføres kartet før kunngjøring 
c. All parkering løses ved innkjørsel f_SV i vest. Gjesteparkering og HC parkering 
kan løses i forlengelsen/forbindelse av areal avsatt til boss og post. F_SPA2 flyttes 
dit. 
d. Ny Illustrasjonsplan, vedlegg Q datert 08.05.17 viser situasjon etter ovennevnte 
endringer og er veiledende for bearbeiding av kartmateriale. 
e. Bebyggelsen i BKS1 senkes i terrenget med 1 meter ved at BH endres fra k 
+41,0 til k +40,0 
f. BKS 2 endres til BBB 
B. Forslag til reguleringsbestemmelser datert/revidert 08.05. 17, med følgende 
endring: 
a. Alle bestemmelsesområder som gjelder område merket BKS 2 endres til BBB. 
2. De vedtatte endringer tas inn i plankart, illustrasjonsplan og bestemmelser før 
bystyrets vedtak kunngjøres.» 
 

236/17 Bergen Kunsthall - søknad om forlenget periode for kommunal garanti samt økt 
garantibeløp 
 
Støtter innstillingen. 
 

237/17 Søknad om fortsatt avdragsutsettelse for lån til Brann Stadion AS 
 
Støtter innstillingen. 
 

238/17 Museum Vest og Bergen Sjøfartsmuseum. Intensjonsavtale om konsolidering 
 
Støtter innstillingen. 
 

239/17 Skiping av Vest brann- og redningsregion 
 
Støtter innstillingen. 
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240/17 Fastsetting av egenandel for opphold i heldøgns omsorgsinstitusjon for 
bostedsløse med ruslidelser 
 
Støtter innstillingen. 
 

241/17 Tilbakerapportering på tilleggsrevisjonen Prosjekter og særattestasjoner 
 
Støtter innstillingen. 
 

242/17 Lovlighetskontroll av vedtakspunkt 2 i interpellasjon nr 19 om kvalitetssikring i 
barnevernstjenesten (sak 132-17 i bystyret 310517) 
 
Randi Amundsen i beredskap. Avventer komitébehandling. 
 

243/17 Krav om lovlighetskontroll av vedtak i B-sak 59-17 "Arbeidsgiveransvaret for 
kontrollutvalgets sekretariat" - fylkesmannens vurdering 
 
Støtter innstillingen. 
 

244/17 Lovlighetskontroll - vedtak i bystyresak 164-16 - vedtakspunkt 6 a, i) og vi) - 
Skolebruksplan 2016-2030. Fylkesmannens vurdering. 
 
Støtter innstillingen. 
 

245/17 Lovlighetskontroll - vedtak i bystyresak 164-16 - vedtakspunkt 6 h, v) 
Skolebruksplan 2016-2030. Fylkesmannens vurdering. 
 
Støtter innstillingen. 
 

246/17 Møteplan for Bergen bystyre for 2018 
 
Støtter innstillingen. 
 

247/17 Opplegg for budsjettarbeid i bystyrets organer høsten 2017 
 
Støtter innstillingen. 
 

248/17 Søknad om fritak for eiendomsskatt  fra Hordaland fylkeskommune for midlertidig 
bygg på gnr 207 bnr 137, Langarinden 4 
 
Støtter innstillingen. 
 

249/17 Søknad om fritak for eiendomsskatt fra Åsane Rideklubb gnr 205 bnr 35 
 
Støtter innstillingen. 
 

250/17 Christian Haugen (FrP). Søknad om midlertidig fritak fra verv. Suppleringsvalg. 
 
Støtter innstillingen. 
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251/17 Ingvild Teigen (MDG). Søknad om fritak fra verv som medlem i Dyrevernsnemnda. 
Suppleringsvalg. 
 
Støtter innstillingen. 
 

252/17 Lise Hammersland Mjelde (H). Søknad om permisjon fra verv. Suppleringsvalg. 
 
Støtter innstillingen. 
 

253/17 Høringsuttalelse til endringer i barnehageloven mv. - minimumsnorm for 
grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å 
samarbeide om barns overgang fra barnehage til skole og SFO 
 
Avventer komitébehandling. 
 

254/17 Høringsuttalelse til forslag om endringer i reglene i nydyrkingsforskriften og 
jordloven 
 
Sondre Båtstrand i beredskap. Avventer komitébehandling. 
 

 


