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2/17

Muntlige spørsmål til bystyrets møte 25.10.2017
Spørsmål vedr. lokaler for Sydnæs bataljon til BEBY 22112017 fra
representant Diane Berbain (MDG).
Sydnæs Bataljon er et buekorps som ble stiftet 7.juni 1863. De driver en
fritidsklubb på Møhlenpris som antakelig er Bergens eldste eksisterende
fritidsklubb med sammenhengende drift i over 60 år.
Ungdomsklubben ønsker velkommen til alle og de har som formål å skape et
trygt og godt tilbud på Møhlenpris og omegn, og samtidig gi tilbud til de som
ikke deltar på andre sosiale arenaer.
Korpset og klubben er i dag strupt av en høy husleie i Welhavensgate 66 og
kan tvinge dem til å legge ned begge tilbudene i 2018.
I 2015 opplyste byrådet om god kontakt med Sydnæs Bataljon med hensyn
til vurdering av fremtidige og rimelige lokaler. I dag bekrefter Sydnæs
Bataljon, som har meldt sin interesse for å bruke lokaler i for eks.
Trikkehallen, at de har egentlig ikke hatt noe særlig respons angående
mulige løsninger.
http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/2015/SPM/KKIN/112
79/SV-2015314929.pdf
Trikkehallen på Thormøhlensgate 23 eies av Bergen kommune og brukes i
dag av Bergen Tekniske Museum. En del av arealet ville kunne egne seg for
deres bruk.

Spørsmål:
Vil byråden  jobbe for at Sydnæs Bataljon og fritidsklubben får straks overta
ledige lokaler i for eks. Thormøhlens gate 23 for å kunne beholde og utvide
sin virksomhet på Møhlenpris?

32/17

Interpellasjon nr. 32 fra Charlotte Spurkeland (H) vedr. matvogner. Bergen
bystyre 22.11.17.
Diane: støtter innstilling
I Belgia (Arlon) kan man kjøpe noen av de beste pommes frites i en food
truck, folk står i kø lenge året rundt for skaffe seg en bit.
I Bretagne er det vanlig med pannekake-food truck. En venn ville starte noe
lignende i Bergen.
Food truck har vært vanlig hos oss siden 60-tallet.
Hadde vært artig at noen områder får tildelt en lovlig plassering.

33/17

Interpellasjon nr. 33 fra Jana Midelfart Hoff (H) og Henning Warloe (H) vedr.
introduksjonsperiode før skolestart. Bergen bystyre 22.11.2017.
Diane: støtter innstilling
ØB: Støtter interpellasjonen. Da det bes om et pilotprosjekt på 5 skoler så
mener jeg at det ville vært best å presisere med et alternativt forslag til
punkt vedtak om at skolene som velges ut skal være på steder med
områdesatsing. Her vil det være en mye større andel av elevene som vil ha
behov for litt mer tid og en mykere overgang.
F.eks som dette:
Alternativt forslag: Bystyret ber byrådet gjennomføre et pilotprosjekt om
“introduksjonsperiode” på slutten av skoleåret på tre ungdomsskoler og to
barneskoler hvor Bergen har områdesatsing.

34/17

Interpellasjon nr. 34 fra Diane A. Berbain (MDG) vedr. avlastningstilbud til
aleneforeldre. Bergen bystyre 22.11.2017.
BT er tipset 15/11/2017

35/17

Interpellasjon nr. 35 fra Njaal Neckelmann (V) vedr. arealregnskap i Bergen

kommune. Bergen bystyre 22.11.2017.
269/17

Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 25.10.2017

270/17

Kjøreplan og saker til gjennomsyn i bystyret 22.11.2017

271/17

Høringsuttalelse - NOU 2017:12 Svikt og svik

272/17

Høringsuttalelse - veileder for helhetlig knutepunktutvikling

273/17

Privat forslag fra Mikkel Grüner (SV) vedrørende Tid til omsorg - Tillit til
faglighet i hjemmetjenesten.

274/17

Privat forslag fra Sondre Båtstrand (MDG) vedrørende forbud mot
vannscootere

275/17

Privat forslag fra Henning Warloe (H) om etablering av tilbud om
undervisning for evnerike elever i alle bydeler.

276/17

Privat forslag fra Henning Warloe (H) om etablering av IKT-strategi for
bergensskolen.

277/17

Mestring og medvirkning. Handlingsplan for habilitering og rehabilitering i
Bergen kommune, 2018-2021

278/17

Samarbeid, mestring og verdighet. Plan for rusfeltet 2018-2022

279/17

Kommunal bostøtte, retningslinjer

280/17

Økonomiske perspektiver 2018-2027
OK

281/17

2. tertialrapport 2017
OK

282/17

Årstad, gnr 159, bnr 88 mfl., Kronstadparken felt N3, PlanID 64480000
Forslag til 2.gangs behandling

283/17

Laksevåg, Gnr. 154 Bnr. 126 mfl., Øvre Fyllingsveien. Arealplan-ID 64880000.

Reguleringsplanforslag. Idrettsanlegg (Aktivitetshaller). 2. gangs behandling
284/17

Arna, Gnr. 287, Bnr. 62, m.fl. Arnatveitvegen, Reguleringsplan, Arealplan-ID
63220000, 2. gangsbehandling

285/17

Fana gnr 42 bnr 409 Skjoldskiftet Sørøst. Arealplan-ID 60080000
Reguleringsplan, 2.gangs behandling.

286/17

Åsane, Gnr. 209, Bnr. 5 og Gnr. 211, Bnr. 1 m.fl., Ervikveien, kontorbygg.
Detaljreguleringsplan 2. gangs behandling

287/17

Ytrebygda. Gnr.121, Bnr. 405 m.fl. Nordåstunet, Reguleringsplan.
Arealplan-ID 64580000. 2 gangs behandling

288/17

Forvaltningsrevisjonsrapport; Overordnet intern kontroll i
barneverntjenesten

289/17

Nummerert brev nr. 9 Bergen kommune. Revisjonen for regnskapsåret 2016
OK

290/17

Henvendelse fra innbyggere om mur i Sundby Hvorupsvei

291/17

Behandling av krav om lovlighetskontroll av bystyrets vedtak i sak 233/17,
Ytrebygda gnr. 107 m.fl. Birkeland, Liland, Ådland og Espeland Kommunedelplan

292/17

Løypemelding om Sentralbadet scenekunsthus
OK

293/17

Fleksibel gebyrmodell renovasjonstjenester
OK

294/17

Nye lån til Bergen Røde Kors Sykehjem AS og Bergens Indremisjon
OK

295/17

Gjennomføringsvedtak H0570 Åsane sykehjem
OK

296/17

Nye lokale forskrifter hva angår "ny feie- og tilsynsordning" og "Forbud mot
fyring i ildsteder uten dokumentasjon"

297/17

Søknad om fritak for eiendomskatt for Gnr 164, bnr 1448 Dokkeboder 1 -

990766665 Bir Nett AS
OK

298/17

Søknad om fritak for eiendomsskatt Gnr 287, bnr 330, Indre Arna vegen 115,
Indre Arna Indremisjon
OK

299/17

Søknad om fritak for eiendomsskatt fra Grendalaget Grendavakt gnr 60 bnr
50, Totlandsvegen 339
OK

300/17

Retningslinjer for borgerlige vigsler i Bergen kommune
Vi må gå gjennom dem.

301/17

Valg av personer med vigselfullmakt i Bergen kommune for perioden
01.01.2018 -31.12.2019
Thor Haakon har meldt interesse. Andre?
Sakene burde ha vært tatt opp på KFPS.

302/17

Dag Skansen (H). Søknad om permisjon fra verv i Bergen bystyre og komite
for finans kultur og næring. Suppleringsvalg
OK

303/17

Arild Grimastad Iversen (A). Søknad om fritak fra verv som leder/medlem av
Bergen forliksråd, Avdeling I. Suppleringsvalg
OK

