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Saksnr.

Sakstittel

Støtte?

32/17

Interpellasjon nr. 32 fra Charlotte Spurkeland (H) vedr. matvogner.
Bergen bystyre 22.11.17.

H forslag

Bystyret ber byrådet om å, i samarbeid med aktørene, søke å finne
gode løsninger for matvogner i Bergen for vår/sommersesongen
2018.

JA

MDG
merknad
er

Merknad 1: (Folkets ønsker)

JA

Innbyggere vil kunne komme med forslag til hvor de ønsker seg
matvogner. Innspillene skal tas med videre i avgjørelsene.
Merknad 2: (Miljøkrav)

Bystyret ber byrådet stille miljøkrav i leiekontrakten når det blir aktuelt,
blant annet til engangsbestikk og tallerkener samt fjerning av avfall og
matfett.
Merknad 3: (Kvalitet)

Byrådet skal påse at kvalitetsmat selges fra matvognene.
SV
merknad

Bystyret ønsker at det utformes retningslinjer slik at markedsføringen
ikke blir estetisk og grafisk skjemmende eller invaderende i den
offentlige sfære.

33/17

Interpellasjon nr. 33 fra Jana Midelfart Hoff (H) og Henning Warloe (H)
vedr. introduksjonsperiode før skolestart. Bergen bystyre 22.11.2017.

H forslag

Bystyret ber byrådet gjennomføre et pilotprosjekt om
«introduksjonsperiode» på slutten av skoleåret på tre ungdomsskoler
og to barneskoler i Bergen.

JA

MDG
tillegg

Bystyret ber om at pilotprosjektet gjennomføres på skoler der det er
områdesatsing.

JA

34/17

Interpellasjon nr. 34 fra Diane A. Berbain (MDG) vedr.
avlastningstilbud til aleneforeldre. Bergen bystyre 22.11.2017.

MDG
forslag

«Bystyret ber byrådet legge frem sak om hvordan Bergen kommune
kan legge til rette for et avlastningstilbud for aleneforeldre som kan
brukes til barnevakt og overnatting etter Rødhette-modellen».

JA

JA

35/17

Interpellasjon nr. 35 fra Njaal Neckelmann (V) vedr. arealregnskap i
Bergen kommune. Bergen bystyre 22.11.2017.

Ap, KrF,
V NYTT
forslag

Med bakgrunn i innhold i interpellasjon, fremsatt i Bystyret
22.november 2017, vedrørende opprettelse av arealregnskap i
Bergen Kommune ber Bystyret Byrådet å vurdere om det er
formålstjenlig å opprette et arealregnskap for Bergen Kommune.

JA

269/17

Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 25.10.2017

Ok

270/17

Kjøreplan og saker til gjennomsyn i bystyret 22.11.2017

Ok

271/17

Høringsuttalelse - NOU 2017:12 Svikt og svik

Innstilling

Bergen kommune avgir høringsuttalelse til «NOU 2017:12 Svikt og
svik. Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold,
seksuelle overgrep og omsorgssvikt» slik den fremkommer av
byrådets forslag.

JA

MDG
tillegg

«Det bør særskilt utredes hvorvidt psykologer og/eller andre med
relevant kompetanse innen psykologi bør være godt representert i
barnevernet.»

JA

272/17

Høringsuttalelse - veileder for helhetlig knutepunktutvikling

Innstilling

Bergen kommune avgir høringsuttalelse til «Veileder til helhetlig
knutepunktutvikling» i samsvar med byrådets anbefaling.

273/17

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

SV
forslag

1. Byrådet utgreier en hjemmetjenesteordning etter
Københavnmodellen, dvs. at detaljreguleringen av tjenestene
opphører, at de ansatte sitt faglige skjønn blir benyttet til å gi hjelp
etter behov – og at rapportering og kontroll blir redusert. Målet må
være fleksibilitet i tjenestene ut i fra den enkelte sitt behov.

JA

SV
forslag

2. De ansattes organisasjoner skal inkluderes i arbeidet med å utrede
en hjemmetjenesteordning etter Københavnmodellen.

JA

SV
forslag

3. Knyttet til omleggingen blir det innført et "klippekort" på en halvtime JA
ekstra tid pr. uke som står de eldre fritt til rådighet. Denne tiden kan
de eldre bruke slik de ønsker det, og slik de selv velger, f.eks. til
praktiske eller sosiale aktiviteter. Tid til tjenester som faller inn under
normal pleie og omsorg skal ikke hentes fra denne tiden. Det skal gis
mulighet til å spare opp inntil tre timer som kan brukes samtidig, for de
som ønsker det.

JA

SV
forslag

4. Bystyret har en ambisjon om på sikt å innføre tillitsreform også i
andre kommunale tjenester, som skole, barnehage, tjenester til
psykisk utviklingshemmede og andre omsorgstjenester. Erfaringene
som gjøres ved gjennomføringen av tillitsreformen i
hjemmetjenestene systematiseres og evalueres etter dette formålet.

JA

SV
merknad

«Bystyret er bekymret for at den vedvarende underfinansieringen av
hjemmetjenestene skal undergrave arbeidet med tillitsreformen. Det
bør settes av nødvendige midler ikke bare til selve omorganiseringen,
men også til tjenestene som sådan.»

JA

274/17

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

Innstilling

1. Bystyret slutter seg til den foreslåtte framdriftsplan for arbeidet med
forslag til forskrift om bruk av vannscooter, der bystyret får saken til
behandling før påske 2018.

JA

Innstilling

2. Ved utarbeidelse av ny lokal forskrift i medhold av havne- og
farvannsloven skal også verne- og arealbestemmelser vurderes

JA

H
alternativ

«Bystyret ber byrådet anmode Bergen og omland Havnevesen, som
har delegert fullmakt etter havne- og farvannsloven, om å utarbeide et
utkast til forskrift hvor ferdsel med vannscooter og andre lignende
fartøy kan begrenses.»

NEI

275/17

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

Innstilling

1. Fortsetter samarbeidet med Hordaland Fylkeskommune om piloten
om forsering i matematikk, og eventuelt utvide dette til å gjelde flere
fag/skoler underveis som det gjøres erfaringer. Herunder videreutvikle
nettverk og møteplasser for kompetanseheving og erfaringsutveksling
for de deltagende skolene.

NEI

Ap, KrF,
V NYTT
alternativ

- Bergen kommune fortsetter samarbeidet med Hordaland
Fylkeskommune om piloten om forsering i matematikk, og eventuelt
utvide dette til å gjelde flere fag/skoler underveis som det gjøres
erfaringer. Herunder videreutvikle nettverk og møteplasser for
kompetanseheving og erfaringsutveksling for de deltagende skolene

NEI?

Innstilling

2. Piloten om forsering oppsummeres med en rapport våren 2018
med anbefalinger for videre utvikling av tilbudet.

NEI

Innstilling

3. Utarbeider veiledningsmateriell for skolene og informasjon til
foreldre knyttet til elever med stort læringspotensial.

NEI

H forslag

1. Byrådet bes kartlegge behovet for et tilpasset

JA

undervisningsopplegg i ulike fag for evnerike elever på
ungdomstrinnet, og i alle bydeler.
H forslag

2. Byrådet bes inngå avtale med Hordaland Fylkeskommune om et
slikt tilbud ved utvalgte videregående skoler, slik at elever ved alle
ungdomsskoler i Bergen kommune blir omfattet av tilbudet.

JA

H forslag

3. Byrådet bes tilrettelegge for at samarbeid mellom aktuelle skoler
etableres og at elever i målgruppen får et relevant tilbud, etter modell
fra Laksevåg. Tilbudet bør være etablert innen skolestart august
2018.

JA

H
merknad
NY

Bystyret vil med bakgrunn i definisjoner og anslag hentet fra NOU
2016:14 presisere at et tilpasset undervisningsopplegg som tenkt i
forslaget (kalt «Laksevågmodellen») vil være egnet for elever med
definisjonen «ekstraordinært læringspotensial»,  og at denne gruppen
elever utgjør 1-2% av elevmassen.
For øvrige elever i kategorien «elever med stort læringspotensial» må
det forutsettes at elevens egen skole klarer å tilby tilpasset opplæring
i tilstrekkelig omfang. Byrådet bes følge opp dette i de årlige
kvalitetsutviklingssamtalene.

JA

SV NY
merknad

Når piloten med forsering i matematikk er fullført og evalueres skal
også elevene (ved elevråd) komme med innspill og disse skal legges
vekt på i evalueringen.

JA?

276/17

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

Innstilling

Komite for barnehage, skole og idrett ser det som viktig med både
lokal og nasjonal satsing på IKT og digitale hjelpemidler i skolen. Som
en del av en plan for Smart oppvekst i Bergen kommune, vil det bli
utarbeidet en digital fremtidsstrategi for grunnskolen i Bergen. Kjernen
i strategien skal være elevenes læring og skal bidra til å utviske
digitale skiller mellom skoler og innad i skolene. Bystyret vil fatte
endelig vedtak om innhold i planen når denne blir lagt fram for politisk
behandling i 2018.

Ap, KrF,
V NYTT
alternativ

- Bystyret i Bergen ser det som viktig med både lokal og nasjonal
JA
satsing på IKT og digitale hjelpemidler i skolen. Som en del av en plan
for Smart oppvekst i Bergen kommune, vil det bli utarbeidet en digital
fremtidsstrategi for grunnskolen i Bergen. Kjernen i strategien skal
være elevenes læring og skal bidra til å utviske digitale skiller mellom
skoler og innad i skolene. Bystyret vil fatte endelig vedtak om innhold i
planen når denne blir lagt fram for politisk behandling i 2018.

H forslag

1. Det utarbeides en strategi for bruk av IKT i Bergensskolen.

JA

JA

H forslag

2. Det lages en plan for kompetanseheving for lærere, samt forslag til
investeringsprogram med sikte på økt PC-tetthet blant elevene.

JA

H forslag

3. Det innhentes erfaringer fra egne skoler samt skoler med
digitalundervisning i inn- og utland, med sikte på å etablere pilotskoler
for utprøving av digital undervisning i Bergen.

JA

H forslag

4. Det utarbeides status for skolenes maskinpark og tilgang på
lisenser og programvare, slik at kommunens IKT-policy bedre kan
legge til rette for optimal bruk av skolenes tilgjengelige ressurser.

JA

H forslag

5. Forsøk med bruk av nettbrett i Bergensskolen evalueres og det
vurderes hvordan erfaringene fra forsøkene kan nyttiggjøres i videre
satsing.

JA

MDG
tillegg

«Digitaliseringsstrategien skal basere seg på opplæring og bruk av fri
programvare.»

JA

Sp NY
merknad

Styrking av IKT-kompetansen krever at skolene utrustes med
tilstrekkelig, høvelig og oppdatert datautstyr. En plan for å sikre dette
bør også følge med i planen «Smart oppvekst».

JA???

277/17

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

Innstilling

1. Bergen bystyre vedtar «Mestring og medvirkning, Handlingsplan for
habilitering og rehabilitering i Bergen kommune 2018-2021».

JA

Innstilling

2. Planen danner grunnlag for prioritering av kommunens innsats på
områdene som omfattes. Tiltak som gir økte kostnader vil bli iverksatt
når det foreligger finansiering – enten gjennom statlige tilskudd eller
gjennom økte kommunale budsjettmidler i forbindelse med årlige
budsjetter.

JA

Innstilling

3. Bergen bystyre ber om at bystyret får fremlagt status på planen i
løpet av planperioden.

JA

Innstilling
merknad

Bystyret ber byrådet se nærmere på behovet for et kommunalt
rehabiliteringstilbud for tidligere kreftpasienter, og vurdere
igangsettelse av et pilotprosjekt for eksempel etter modell fra
«Pusterommet» på Haukeland Universitetssykehus.

JA

Innstilling
merknad

Både Eldrerådet og Kommunalt Råd for Funksjonshemmede har i
sine høringssvar påpekt at høringsfristen var for kort. Bystyret ber
byrådet påse at man i fremtiden har lange nok høringsfrister slik at
aktuelle organisasjoner, virksomheter og andre relevante instanser får
tilstrekkelig tid til å utarbeide sine høringssvar.

JA

H

I tråd med Eldrerådets uttalelse, strykes annet ledd i tiltak 10, slik at

?

alternativ

det nye punktet blir: "Forbedre samordnet innsats for personer med
kognitiv svikt”

H tillegg

1. Bystyret ber byrådet ha spesielt søkelys på tilgangen på fysioterapi
spesielt og rehabilitering generelt for langtidsbeboere på sykehjem.

JA

H tillegg

2. Bystyret ber byrådet påskynde prosessen for å gjøre
Hjelpemiddelsentralen effektiv og brukerrettet.

JA

H tillegg

3. Bystyret ber byrådet påse at fullt brukbare hjelpemidler som
returneres til Hjelpemiddelsentralen, kan gå videre til neste bruker for
å spare miljø og ressurser.

JA

H tillegg

4. Bystyret ber byrådet rapportere i sin årlige melding på hvor mange
av kommunens sykehjemsplasser som bruke til korttids- og
rehabiliteringspasienter.

JA

H tillegg

5. For å styrke brukermedvirkning, ber bystyret byrådet om å styrke
Eldrerådet, Kommunalt Råd for Funksjonshemmede og Ungdommens
Bystyre, fremfor å opprette nye brukerpaneler.

???

Frp
merknad

Bystyret deler eldrerådets bekymring for at planen innebærer en
styrking av byråkrati og administrasjon, og ikke førstelinjetjenesten
der behovet er størst.

JA

MDG
merknad

Merknad 1
«Somatisk sykdom og psykiske plager/lidelser henger sammen. En
plan om habilitering og rehabilitering bør tydelig gjenspeile dette.»

JA

MDG
merknad

Merknad 2
« Handlingsplan for habilitering og rehabilitering er en viktig plan hvor
det bør være god høringsfrist, i tillegg til at organisasjoner og
fagpersoner som representerer det psykiske helsefeltet bør inviteres
til å uttale seg.»

JA

278/17

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

SE
NØYE

Innstilling

Bystyret vedtar «Samarbeid, mestring og verdighet. Plan for rusfeltet
2018-2022» og tiltakene som ligger i planen.
Planen vil danne grunnlag for prioritering av kommunens innsats på
området, og tiltak som gir økte kostnader vil bli iverksatt når det
foreligger finansiering – enten gjennom statlige tilskudd eller gjennom
økte kommunale budsjettmidler ifm årlige budsjetter.

JA

Innstilling
merknad

Bystyret ber byrådet arbeide målrettet for at de LAR-brukerne som
ønsker å bli rusfrie skal få hjelp til det. Dette ønskes nærmere belyst i
den varslede handlingsplanen for arbeid, aktivitet og rehabilitering.

JA

Innstilling
merknad

Bystyret ønsker å understreke viktigheten av helse- og sosialfaglige
virkemidler for å forebygge rusproblematikk hos barn og unge.
Byrådet bes vurdere måter å styrke helse og sosialfaglige aktørers
rolle i det forebyggende arbeidet på. Muligheten for å koble disse på i
politiets rusrelaterte bekymringssamtaler med ungdom bør
undersøkes.

JA

H tillegg

1. «Bystyret ber byrådet implementere en egen strategi i planen for å
ivareta sikkerhet og arbeidsmiljø til ansatte på Strax-huset og
MO-sentrene.

JA

H tillegg

2. Bystyret ber byrådet gjennomfør en holdningskampanje mot
seksualisert vold i rusmiljø i løpet av 2018.

NEI

H tillegg

3. Bystyret ber byrådet implementere en strategi i forhold til nabolag til
rusinstitusjoner, med spesiell vekt på å redusere hærverk og
innbrudd, forebygge situasjoner som kan oppfatte som truende og
sikre godt tilsyn og vakthold samt forenkle muligheten til å komme
med tilbakemeldinger om uønskede hendelser .

JA

H tillegg

4. Bystyret ber byrådet om konkretisering i planen om hvordan
MO-sentrene er ment å være en arena for samhandling med
spesialisthelsetjenesten.

JA

H tillegg

5. Bystyret ber byrådet inngå samarbeid med eksisterende,
velfungerende forskningsenheter, fremfor å opprette en egen
kommunal FOU-enhet.

JA

H tillegg

6. Bystyret ber byrådet konkretisere hvordan ideelle organisasjoner
innenfor rusfeltet skal få bedre rammevilkår og muligheter til utvikling.

JA

H tillegg

7. Bystyret ber byrådet konkretisere hvordan det smitteforebyggende
arbeidet skal legges opp, med spesiell vekt på hvordan mans skal få
avskaffet Hepatitt C-smitte i løpet av 10 år

JA

H tillegg

8. Bystyret ber byrådet opprette krisesentre for kvinner i aktiv rus i
relasjon til akutte overnattingsplasser for kvinner i aktiv rus.

JA

Frp
tillegg

1. «Bystyret ber byrådet konkretisere det ambulante overdoseteamets
ansvarsoppgaver og faglige sammensetning i en egen sak til bystyret.

NEI

Frp
tillegg

2. Tiltaket «sprøyterom» tas ut av planen. Bystyret mener at
sprøyterommets driftsutgifter er av en slik størrelsesorden at det ikke
kan forsvares når tiltaket har et så begrenset antall brukere. Bystyret
er av den oppfatning at midler heller bør prioriteres til å sikre gode
differensierte tilbud og forebyggende tiltak.

NEI

Frp

3. Bystyret ber byrådet om og jevnlig rapportere tilbake til bystyret

NEI

tillegg

med oppdaterte besøkstall ved sprøyterommet.

Frp
tillegg

4. Bystyret ber byrådet følge opp erfaringene fra forskningsprosjektet
som vurderer preparatet Naltrekson som LAR-behandling, og starte
arbeidet for at bruk av naltrekson, «heroinvaksinen», blir et fullverdig
tilbud for LAR-pasienter.

JA

Frp
tillegg

5. Bystyret ønsker en tydeliggjøring av hvordan man kan unngå at det
etableres åpne russcener utenfor hjelpetiltak, og ber byrådet
implementere en strategi for dette i planen.

NEI

Frp
tillegg

6. Kommunen har i dag et ansvar for å gi tilbud om ettervern for
mennesker som kommer ut fra institusjon. Dersom man blir stående
lenge uten tilbud om aktivitet er gjerne veien kort tilbake til en hverdag
i rus. Bystyret ber byrådet implementere en egen strategi i planen for
hvordan man kan bidra til å redusere sårbare overganger ved endt
institusjonsopphold eller soning fra fengsel. Det må sikres et godt og
helhetlig samarbeid mellom ulike etater og instanser.

JA

Frp
tillegg

7. Bystyret ber om at byrådet konkretiserer hvilke tiltak kommunen
har/vil iverksette for å ivareta sikkerheten til de ansatte på strax-huset
og MO-sentrene.

JA

Frp
tillegg

8. Bystyret ber byrådet se på muligheten for at prøveprosjektet for
utdeling av Nalokson nesespray til brukere, pårørende og ansatte
med nærhet til brukere kan gjøres permanent.

JA

Frp
tillegg

9. Bystyret savner i planen et større fokus på barn som pårørende.
Bystyret ber byrådet konkretisere tiltak som kan fange opp og ivareta
barn som lever under vanskelige forhold. Det er viktig at planen også
sier noe om hva som gjøres for å følge opp pårørende barn til
pasienter som ikke er i behandling.

JA

R tillegg
NYTT

Bystyret ber om at det snarest treffes tiltak som gir brukerne av
Straxhuset andre og bedre tilrettelagte områder enn gangtunneler og
gangveier som naturlige oppholdssteder, og at det etableres alternativ
gangvei som kan gi gående i området en trygg vei.

NEI

Sp NYTT
tilleggsforslag

Fra 2012 ble doping og dopingskader inkludert i nasjonal
rusmiddelpolitikk. Illegal omsetning, bruk og skadevirkninger har ofte
sammenfall med andre rusmidler, herunder blandingsbruk. Enkelte
dopingmidler gir også avhengighet og behandles som
rusavhengighet. Bruk av dopingmidler er et økende problem både i
helsestudio- og idrettsmiljø, og i stadig yngre aldersgrupper. Det er
viktig at planen inneholder tiltak i arbeidet med forebygging og
bekjempelse av dopingbruk.

???

SV NYTT
tillegg

Bystyret ber Byrådet utrede muligheten for å opprette et
krisesentertilbud i kommunal regi, for kvinner i aktiv rus.

JA

SV NY
merknad

Bystyret ber om at det gradvis bygges ut MO-sentre og sprøyterom i
flere bydeler, der behovet er størst, med åpningstider som avspeiler
målgruppens behov. Flere tiltak kan tjene til å avlaste Strax-huset.
Bystyret oppfatter at det for øyeblikket er størst behov i sentrum.

???

279/17

Kommunal bostøtte, retningslinjer

Innstilling

Dagens bostøtteordning videreføres, med de mindre justeringer i
retningslinjene som er redegjort for i saken.

280/17

Økonomiske perspektiver 2018-2027

Innstilling

Bystyret tar til orientering beskrivelsen av de økonomiske hovedtrekk
som fremgår av premissene.

281/17

2. tertialrapport 2017

Innstilling

1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert
målrapportering og pr. 2. tertial 2017 til etterretning.

JA

Innstilling

2. Bystyret vedtar justering av sentrale poster slik det fremgår av
vedlegg – Tertialrapport 2/2017 og gir byrådet fullmakt til å
gjennomføre nødvendige detaljeringer i budsjettet.

JA

Innstilling

3. Bystyret vedtar tilleggsbevilgninger slik det fremgår av i vedlegg –
Tertialrapport 2/2017 og gir byrådet fullmakt til å gjennomføre
nødvendige detaljeringer i budsjettet.

JA

Innstilling

4. Bystyret vedtar balanserte justeringer av driftsbudsjettet mellom
tjenesteområder slik det fremgår av i vedlegg – Tertialrapport 2/2017
og gir byrådet fullmakt til å gjennomføre nødvendige detaljeringer i
budsjettet.

JA

Innstilling

5. Bystyret vedtar balanserte justeringer og justeringer med netto
salderingsvirkning i investeringsbudsjettet som fremgår av
innledningen i vedlegg – Tertialrapport 2/2017. Bystyret gir byrådet
fullmakt til å gjennomføre nødvendige detaljeringer av
investeringsbudsjettet som følge av vedtaket.

JA

Innstilling

6. Bystyret vedtar å øke nye lån til investeringer med kr. 49,8 mill. i
henhold til saksutredningens kap. «Investeringer – sentrale poster og
finansiering/endring i lånerammer». Beløpet fordeles med kr. 49,1
mill. til ikke-avgiftsfinansiert investeringer og kr. 0,7 mill. til
avgiftsfinansierte investeringer.

JA

JA

JA

Innstilling

7. Bystyret vedtar følgende med henvisning til premissene i avsnittet
«Andre forhold»:
a. I tråd med Bosettingssaken Bsak 72-17 og saksfremstillingens
vedtar bystyret å gi byrådet fullmakt til:
i. å gjøre balanserte justeringer mellom tjenesteområdene og
enkelttiltak, tilpasset de faktiske utgiftene for bosetting ved årets slutt
ii. å gjøre nødvendige avsetninger til/bruk av bosettingsfondet
(disposisjonsfond)
b. For å sikre fremtidig vedlikehold av boligmassen vedtar bystyret at
det i Etat for boligforvaltning gjøres en balansert budsjettjustering der
positivt budsjettavvik pr. 2. tertial på 14,9 mill. avsettes til
disposisjonsfond. Og at avsetningen justeres mot faktisk regnskap
ved årets slutt.
c. I forbindelse med overføring av eiendeler fra Bergen Tomteselskap
AS til Bergen kommune vedtar bystyret å finansiere kjøpene i 2017
ved bruk av ubundne fond der en i utgangspunktet forutsetter en
50/50-fordeling mellom hhv disposisjonsfond (ubundne driftsfond) og
ubundne investeringsfond. Bystyret gir byrådet fullmakt til å fastsette
annen fordeling mellom hhv. disposisjonsfond og ubundne
investeringsfond, dersom behovet skulle oppstå.
d. Bystyret tar til orientering endringer i føringsopplegg vedrørende
mva og mva-refusjon fastsatt av styret i foreningen GKRS (God
kommunal regnskapsskikk).

JA

Innstilling

8. Bystyret tar til orientering status for økonomiplantiltak slik det
fremgår av saksfremstillingen – Tertialrapport 2/2017

JA

Innstilling

9. Bystyret tar til orientering redegjørelse om status pr. 2. tertial
vedrørende tekstforslag med flertall fra bystyrets behandling av
budsjett for 2017 – jf. vedlegg til rapporten

JA

Innstilling

10. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over prognose og
driftsbudsjett pr. resultatenhet.

JA

H
alternativ

Høyre viser til partiets alternative budsjett og tar rapporten til
orientering

NEI

SV
alternativ

2.tertialrapport 2017 tas til orientering

NEI

H
merknad

Bystyret ser med stor bekymring på det store antall
investeringsprosjekter som er forsinket. Bystyret ber byrådet styrke
oppfølgingen av alle investeringsprosjekter.

JA

KBSI
merknad

«Bystyret ser med bekymring på det store antall
investeringsprosjekter innen skole og barnehage som er utsatt for
forsinkelser. Av skoleprosjektene er ca 40% forsinket, og det samme
gjelder et flertall av barnehageprosjektene. For de sistnevnte

JA

beskrives også ulike årsaker til kostnadsøkninger, som vil måtte
medføre oppbudsjettering på et senere tidspunkt. Bystyret ber derfor
byrådet styrke oppfølgingen av alle investeringsprosjekter innen
tjenesteområdene barnehage og skole.»
KBSI
merknad

«Bystyret registrerer at forsinkelser i investeringsprosjekter innen
JA
idrett medfører at ubrukte midler på årets budsjett er foreslått trukket
ned. Bystyret ønsker isteden at disse midlene omdisponeres til andre
prioriterte idrettsprosjekter (jfr vedtatt Idrettsplan) som kan igangsettes
raskt og i inneværende år.»

KBSI
merknad

«At skoleprosjektene er ca 40% forsinket, og det samme for et flertall
av barnehageprosjektene bekymrer Bystyret. Hvis og når
ombudsjettering finner sted, ber Bystyret at Byrådet informerer
Bystyret løpende og i god tid.»

JA

H
merknad

4: Det rapporteres at man ligger etter mål både på
medisineringsstøtte og trygghetspakker. Bystyret ber byrådet se på
om man kan intensivere innsatsen på feltet,

JA?

H
merknad

5: Kun 57 av planlagte 160 har gjennomført programmet «Trygg på to
bein», det bør vurderes om programmet har vært rettet mot riktig
målgruppe og om det er godt nok kjent for innbyggere og
helsepersonell.

JA?

H
merknad

6: Det rapporteres at flere i alderen 18-24 år har sosialhjelp som
hovedinntektskilde i 2017 enn i 2016. Dette er bekymringsfullt, og
vurderes om dette er knyttet til mindreforbruk på arbeidsmarkedstiltak.

JA?

H
merknad

7: Det rapporteres at man er forsinket med aktivitetsplikten. Da denne
plikten også innebærer en rettighet til aktivitet, ber bystyret byrådet
intensivere innsatsen på feltet.

NEI?

282/17

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

Innstilling

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-12 vedtas
følgende:
A. Årstad. Gnr.159 bnr. 88 m.fl. Kronstadparken felt N3. Areal plan-ID
64480000 vist på plankart sist datert 22.12.2016, med følgende
endringer/tillegg:

JA

Byrådet
original
MDG
fremmer

a) De tre høyeste volumene i felt BBB1 og BBB2 reduseres med 1
etasje, hvilket vil si at maksimal byggehøyde reduseres fra kote +48,5
til kote +45,5. Grad av utnytting må reduseres tilsvarende og skal ikke
omfordeles til andre deler av bebyggelsen.

JA

SV
alternativ

«Det laveste bygge nivået, kote +43 i BBB2 reduseres med to etasjer
til ny kote på maks +38. Grad av utnytting må reduseres tilsvarende
og skal ikke omfordeles til andre deler av bebyggelsen.»

JA

Innstilling

a) Overflateparkering o_SPA2, sør for o_SKV, tas bort og erstattes
med formål o_SF offentlig fortau.
b) Kjørevei o_SKV i foreliggende planforslag skal reguleres til en
bredde på 4 meter og arealformålet fortau o_SF utvides tilsvarende.
B. Tilhørende bestemmelser datert sist revidert 10.01.2017 med
følgende endringer/tillegg; (endringene «kursivert tekst»):
a) Det tas inn nytt punkt under § 1.4 Overvann; § 1.4.2 «Takflater som
ikke skal opparbeides til takterrasser/takhager og som ikke være
tekniske installasjoner skal opparbeides som grønne tak av biologisk
materiale sukkulenter».
b) I tabell i § 1.5.1 endres parkeringsdekning for sykler fra «
 2» til «3»
plasser pr. 100 m2  bolig.
c) I § 1.5.3 tas formuleringen: «…Minst halvparten av
sykkelparkeringen skal løses med sikker parkering» u
 t, og erstattes
med «..Parkering for sykler skal plasseres under tak og skal gi
anledning til sikring mot tyveri».
d) Nytt avsnitt under § 2.1.1 - Utomhusplan. «Parkeringsanleggets
fasader skal beplantes og skal stedvis ha lysåpninger inn mot
sykkelparkering og boder.»
e) Ny § 2.1.5 Energi «V
 ed søknad om tiltak skal det redegjøres for de
vurderinger som er gjort for å oppnå redusert energibruk,
klimagassutslipp og bruk av alternative, fornybare energikilder»
 .
f) Nytt avsnitt under § 3.1.1 Før igangsettingstillatelse.
«Det kan ikke gis tillatelse til tiltak etter pbl§ 20-2 innenfor
planområdet, før det foreligger en tinglyst avtale angående sikring av
parkeringsplass i fremtidig nybygg på gnr.159 bnr.88 og 9, for gnr.
159 bnr 14 og bnr 15.»
g) § 4.1.1 kulepunkt to:« o_SPA2 og 3» tas ut og erstattes med
«o_SPA3». I § 6.4.2 erstattes «o_SPA2-3» med «o_SPA3»
h) § 5.1.5 Bolig BBB1, BBB2, tilføyelse etter første punktum:
«minimum 20 % av boenhetene skal ha bruksareal over 70 m2 ,  og
minimum 10 % skal ha bruksareal over 80 m2 .
C. Det forutsettes en variasjon av etasjehøydene tilsvarende det som
er vist i sakens illustrasjonsplan, A-1 datert 22.desember 2016, med
påførte kotehøyder.
D. Prosjektet skal oppføres med gode materialkvaliteter og
arkitektonisk uttrykk, med særlig fokus på byggets ytterkropp.
De vedtatte endringer tas inn i plankart og bestemmelser før bystyrets
vedtak kunngjøres.

JA

Innstilling
merknad

Trivselsskapende uteoppholdsareal for barn på bakkeplan er viktig for
å skape et godt bomiljø for barnefamilier. Uteoppholdsarealene må
tilrettelegges for dette formål. Innenfor tiltaksområdet skal det legges

JA

til rette for minst en lekeplass utenom barnehagens område.
SV tillegg

1. § 1.5.1 endres til maksimum 0,5 parkeringsplasser for bil

JA

SV tillegg

2. § 1.5.2., endring: Alle bil -parkeringsplassene skal ha
lademuligheter.

JA

SV tillegg

3. § 1.5.5 Det settes av minst 5 parkeringsplasser til bildelering.

JA

283/17

Laksevåg, Gnr. 154 Bnr. 126 mfl., Øvre Fyllingsveien. Arealplan-ID
64880000. Reguleringsplanforslag. Idrettsanlegg (Aktivitetshaller). 2.
gangs behandling

Innstilling

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-12 vedtas
følgende:
A. Laksevåg, gnr. 154 bnr. 126 mfl., Øvre Fyllingsveien. Arealplan-ID
64880000,
vist på plankart datert 24.5.2017.
B. Tilhørende reguleringsbestemmelser datert 24.5.2017, med
følgende endring:
a) § 1.3, tillegg: «Alle parkeringsplasser tilknyttet aktivitetshallen skal
være tilrettelagt for strømuttak.».
b) 5.7.3, endring, første kulepunkt: «3 oppstillingsplasser for sykkel
per 10 personer, for aktivitetshallen»

JA

SV tillegg

«§ 5.7.2., endring: Parkeringsareal SPP2 endres til maksimalt 2
oppstillingsplasser for bil hvor begge skal være universelt utformet.»

JA

284/17

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

Innstilling

1. I medhold av plan-og bygningslovens §12-12 vedtas følgende:
A. Arna. Gnr 287 bnr 62 Arnatveitvegen, Reguleringsplan.
Arealplan-ID 63220000, vist på plankart sist datert 16.05.2017.
B. Tilhørende reguleringsbestemmelser datert/revidert 12.05.2017
med følgende endringer:
a) § 1.1 andre ledd, tredje punktum, endres til «Det tillates utkraging
av balkonger inntil 2 meter utover byggegrensen i vest.»
b) Siste punkt i § 1.1 slettes.
c) § 2.7 «Utforming av støyskjerm erstattes med:
Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det leveres tegninger som viser
at støyskjerm skal ha en estetisk god utforming og materialbruk
tilpasset situasjonen og bebyggelsen. Det skal benyttes innslag av
vegetasjon, som f.eks. plantevegg. Støyskjermer skal ikke fremstå
som hele vegger. Viste løsning skal godkjennes av
bygningsmyndighetene.»
d) Ny bestemmelse under §5: «Rekkverk på balkonger skal være i
tett, ugjennomsiktig materiale

JA

e) Ny bestemmelse under §5:
«Innenfor formålet skal det etableres boenheter av varierende
størrelse. Ingen boenheter skal ha mindre bruksareal enn 35 m2».
f) §5.2.1 strykes. Påfølgende paragrafer endres iht. e) og f)
g) Ny §5.2.1 Parkering «Det skal etableres maksimum 1
parkeringsplass per boenhet i parkeringsanlegg under BBB. Samt
minimum 5% av plassene, avrundet opp til nærmeste hele plass,
utformet og reservert for bevegelseshemmede og tre
gjesteparkeringsplasser i tillegg. Gjesteparkering kan etableres i SPP.
Det skal anlegges strømuttak for alle parkeringsplassene.
h) Ny §5.2.2 Sykkelparkering «Det skal tilrettelegges for minimum 2
sykkelparkeringsplasser per boenhet i parkeringsanlegg under BBB.»
i) § 5.3.1 tilføyes: «Innenfor BUT skal det legges til rette for minimum
100 m2 for småbarnslekeplass.»
2. Før kunngjøring må plankart, reguleringsbestemmelser,
planbeskrivelse, illustrasjonsplan, snitt-tegninger og støyrapport rettes
i samsvar med bystyrets vedtak.
Innstilling
merknad

Plassering av eksisterende fotgjengerovergang i Arnatveitvegen er av
komite vurdert som trafikkfarlig. Fotgjengerovergang over
Arnatveitvegen søkes flyttet til sørsiden av innkjøring til Struthaugen.

285/17

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

Innstilling

1. I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-12 vedtas
følgende:
A. Fana gnr 42 bnr 409 Skjoldskiftet Sørøst Reguleringsplan,
Arealplan-ID 60080000 vist på plankart sist datert 20.03.2016 med
følgende endringer/tillegg
a) For boligblokkbebyggelse BBB1:
- For å oppnå tilstrekkelig byromsbredde langs tilkomstveg må
volumet på boligblokkene BBB1 reduseres, og dette sikres gjennom
følgende:
Formål felt BBB1 søre del beholdes i samsvar med forslagsstillers
forslag, med inntrukket 6 etasje
Byggegrenser langs BBB1 og avstand til nabogrense mot eiendom
44/695 økes til minimum byggets halve høyde, noe som tilsvarer 8 m
basert på ny/endret byggehøyde.
- For boligbebyggelse i BBB1 skal gulvnivå ligge 1 m over gateplan.
Dersom dette ikke kan forenes med krav til universell utforming skal
alternative løsninger vurderes, og dette må godkjennes av fagetaten.
b) For næringsbygget F/K/T1:
- Byggehøyden skal avtrappes mot nord tilsvarende Apeltunvegens
stignings- forhold, fra kote+ 44,5 m til kote +43,5 m. Nedtrapping må
sikres i plankart.
- Avstand til byggegrense mot eiendom 42/337 må minimum tilsvare

JA

JA

byggets halve høyde, noe som tilsvarer minimum 8 m ut fra angitt
byggehøyde.
- Byggegrenser langs F/K/T1 skal snevres inn med 2 meter fra
formålsgrense i øst, tilsvarende byggets plassering på
illustrasjonsplan datert 20.03.2016.
- Det skal legges opp til varelevering i parkeringskjeller. Alternativt
innarbeides egen snuhammer til sentrumsbygget F/K/T1 på
bakkeplan som ikke kommer i konflikt med gående og gangatkomst til
boligbygget BBB1.
c) For begge formål BBB1 og F/K/T1:
- Det skal sikres og opparbeides en tverrforbindelse (snarveg)
gjennom plan- området, fra gangveg o_SSG2 ned langs BBB1 og
F/K/T1, frem til Apeltunvegen o_SF1.
B. Tilhørende bestemmelser datert/revidert 20.03.2016 med følgende
endringer/tillegg:
a) Fagetatens forslag til justerte bestemmelser datert 13.04.16 skal
benyttes.
For § 5.2.3 endres formulering til at det kan oppføres to byggvolum for
boligbebyggelsen.
b) Utnyttelsesgrader justeres tilsvarende endring i vedtakspunkt 1.A
c) Endring, § 5.2.7 Parkering, fagetatens forslag: Parkeringsdekning
for personbil fastsettes til maksimalt 1,0 p-plass pr 100 m2 BRA
boligareal.
2. De vedtatte endringer tas inn i plankart, illustrasjonsplan,
bestemmelser og planbeskrivelse og skal kvalitetssikres før bystyrets
vedtak kunngjøres.
SV tillegg

Inkludert minst 2 plasser til bildelering.

NEI

MDG
tillegg

Det tas inn nytt punkt under § 2.5 Overvann; § 2.5.1 «Takflater som
ikke skal opparbeides til takterrasser/takhager og som ikke være
tekniske installasjoner skal opparbeides som grønne tak av biologisk
materiale sukkulenter»

JA

Felles
merknad

Bystyret har merket seg at det fra forslagstiller er innkommet forslag
om noen justeringer av planen. Dette omhandler i hovedsak følgende
tema:
1. Endring av formål i felt F/K/T1, hvor en ønsker inn muligheter for
bolig.
2. I felt BBB1 nordre del ønsker en innpassing av tjenesteyting på
plan 1. Etasjen for tjenesteyting ønsker derfor å endret med økt
etasjehøyde, fra 3 til 4 meter.
Bystyret er i utgangspunktet positivt innstilt til disse endringene, som
en mener svarer godt til den fortettingsstrategi som er lagt opp til
gjennom forslag til ny KPA for dette området.
Imidlertid er det i foreliggende sak ikke hjemmel for bystyret til å vedta
disse endringene jf. opplysninger som fremkommer i internt notat fra

JA

byråden datert 8. november 2017. Bystyret er enig i at disse
endringene må skje i form av en mindre endring av reguleringsplan og
etter en høring.
286/17

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

Innstilling

1. I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-12 vedtas
følgende:
A. Åsane, Gnr. 209, Bnr. 5 og Gnr. 211, Bnr. 1 m.fl., Ervikveien,
kontorbygg,
Detaljregulering, Arealplan-ID 62170000,vist på plankart sist revidert
20.09.2016, med følgende endringer: Bjørnsløypet (V1) tas ut av
planen, sammen med byggeområde BF4.
B. Tilhørende bestemmelser datert 10.08.2016, med følgende
endringer: Bestemmelser og henvisninger til vegen V1 og BF4 tas ut i
reguleringsbestemmelsene punkt 2.1, 3.1, 3.2, 5.1 og 6.1.
2. De vedtatte endringer i plankart og bestemmelser rettes opp før
bystyrets vedtak kunngjøres.

JA

SV tillegg

Det etableres vegetasjonsvegg mot Ervik gård

JA

287/17

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

Innstilling

1. I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-12 vedtas
JA
følgende:
A. Ytrebygda, Gnr. 121, Bnr. 405 m. fl., Nordåstunet, Reguleringsplan,
Arealplan-ID 64580000, vist på plankart sist datert 12.09.2017
B. Tilhørende reguleringsbestemmelser datert/revidert 22.09.17, med
følgende endring:
a) Bestemmelse § 5.3.5 endres: «Det skal etableres minst 6
sykkelparkeringsplasser pr.1000m² BRA. Sykkelparkering skal løses
under tak og tett ved inngangsområdene.»
b) Ny bestemmelse § 2.5 «Energi og klimagassutslipp. Ved søknad
om rammetillatelse skal det det redegjøres for energiløsninger og
byggematerialer. For nybygg kreves klimagassregnskap.
Nullutslippsløsninger skal vurderes og tiltak for reduserte
klimagassutslipp og energibruk skal dokumenteres.
c) § 5.3. tillegg: «Det skal tilrettelegges for strømuttak på alle
p-plasser.»
2. De vedtatte endringer tas inn i bestemmelser før bystyrets vedtak
kunngjøres.

Innstilling
merknad

Det oppfordres å bruke avdempende fasademateriale i forhold til
synlighet fra Nordåsvatnet.

JA

MDG

«Nytt punkt:

JA

tillegg

«Takflater som ikke skal opparbeides til takterrasser/takhager og som
ikke være tekniske installasjoner skal opparbeides som grønne tak av
biologisk materiale sukkulenter.»»

288/17

Forvaltningsrevisjonsrapport; Overordnet intern kontroll i
barneverntjenesten

Innstilling

1. Bystyret tar Deloittes forvaltningsrevisjonsrapport «Overordnet
internkontroll i barneverntjenesten» til orientering.

JA

Innstilling

2. Bystyret sender rapporten til byrådet, som bes om å ta ytterligere
stilling til rapportens anbefalinger og gi tilbakemelding til bystyret via
kontrollutvalget om hvordan disse er fulgt opp innen utgangen av
mars 2018.

JA

KHST
merknad

Forvaltningsrevisjonen om barnevern utført av revisjonsselskapet
Deloitte, avdekker alvorlige svakheter i Bergen kommunes
internkontroll. Deloitte beskriver at Bergen kommune mangler en
helhetlig internkontroll som gjør at tjenesten i tilstrekkelig grad er
gjenstand for betryggende kontroll i samsvar med kommunelovens §
20 nr. 2. Internkontroll er et ledelsesansvar.

JA

KHST
merknad

Deloitte har fått opplyst at det skal gjennomføres brukerundersøkelse
innen utgangen av 2017. Brukerundersøkelsen vil omhandle
undersøkelsessaker og hjelpetiltak og undersøkelsen er rettet til
foreldre som har vært i kontakt med barneverntjenestene. Komite for
helse og sosial forventer at byrådet gjennomfører
brukerundersøkelsen som varslet i 2017 og deler resultatet og videre
aksjoner med komite for helse og sosial innen første kvartal 2018.

JA

H
merknad

Komite for helse og sosial forventer at det gjennomføres konkrete og
målbare tiltak, en konkret handlingsplan med tydelige ansvarlige og
tidsfrister som har til hensikt å etablere tilstrekkelig kontroll og kvalitet
i tjenesten. Komite for helse og sosial holdes skriftlig informert om
status.

JA

SV
merknad

Forvaltningsrevisjonsrapporten avdekker en rekke alvorlige systemfeil i
barneverntjenestens rutiner for oppfølgingen av sine lovpålagte oppgaver.
Bemanningen i førstelinjetjenesten er svært sårbar for sykemeldinger blant
de ansatte, og avvikene øker betydelig ved sykdom. Bystyret har tidligere
vedtatt at barneverntjenesten skal ha nødvendig bemanning til enhver tid.
Bystyret forventer at byrådet følger dette opp i behandlingen av budsjett.

???

289/17

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

Innstilling

Bystyret tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor BDO AS sin
rapportering i «Nummerert brev nr. 9 – Bergen kommune» e
 tter

JA

revisjon av årsregnskapet for 2016, samt finansbyrådens
tilbakemelding i brev av 30.08.17, til orientering.
290/17

Henvendelse fra innbyggere om mur i Sundby Hvorupsvei

Innstilling

1. På bakgrunn av henvendelse fra innbyggere om
ulovlighetsoppfølging av byggesak i Sundby Hvorupsvei ber bystyret
byrådet om:
status på konklusjonene i rapporten «Hovedrevisjon av
kvalitetsstyring i etat for byggesak og private planer» u
 tarbeidd av
KPMG etter systemrevisjon i 2014
en analyse av systemavvikene i KPMG-rapporten opp mot
klagesaken fra Byrådet, med henblikk på om det foreligger noen
åpenbar årsakssammenheng her
tilbakerapportering til/via Kontrollutvalget innen 1. desember 2017.
2. Bystyret tar for øvrig saken til foreløpig orientering.

JA

KMBY
merknad

1: Komiteen tar den generelle saken fra Kontrollutvalget til orientering.
2: Komite for miljø og byutvikling vil på det sterkeste anmode om at den
konkrete saken i Sundby Hvorupsvei følges opp som ulovlighetssak. Det er
for komiteen helt tydelig at den etablerte muren bryter med vedtatte
avstandsbestemmelser og høydebegrensinger. Også plassering mot vei
ansees av komiteen som et brudd på gjeldende regler.

JA

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

Innstilling

Bystyret opprettholder sitt vedtak i sak 233/17. Kravet om
lovlighetskontroll av vedtaket i saken oversendes fylkesmannen for
endelig avgjørelse.

NEI

MDG, SV
alternativ

Bystyret opphever sitt vedtak i sak 233/17. Byrådet bes legge frem ny
sak.

JA

292/17

Løypemelding om Sentralbadet scenekunsthus

Innstilling

Bystyret tar løypemelding om Sentralbadet scenekunsthus til
orientering.

JA

H
merknad

Bystyret ber byrådet i den videre planlegging arbeide for at
scenekunsthuset Sentralbadet kan brukes av flere kunst -og
kulturaktører.

NEI

H
merknad

«I endelig saksfremlegging ber bystyret om at byrådet inkluderer
driftsbudsjetter for de totale aktivitetene i Sentralbadet, herunder
betalingsplaner for eventuell ekstern finansiering.»

NEI

293/17

Fleksibel gebyrmodell renovasjonstjenester

Innstilling

1. I tråd med intensjonen fra sak 182/15 vedtar bystyret å innføre
fleksibel gebyrmodell for renovasjonsgebyr som permanent ordning
fra 1. januar 2018.

JA

Innstilling

2. Bystyret er opptatt av at den fleksible gebyrmodellen utvikles for å
være bedre
tilpasset husholdninger med fellesløsninger, moderne avfallsløsninger
og boformer som er spesielle for storbyer. BIR bes om å legge frem
en ny rapport som omtaler dette i første halvdel av 2018, med sikte på
at den fleksible gebyrmodellen revideres og oppdateres fra 1. januar
2019.

JA

294/17

Nye lån til Bergen Røde Kors Sykehjem AS og Bergens Indremisjon

Innstilling

1. Bergen kommune bevilger kr 14 438 000,- i lån til Bergen Røde
Kors Sykehjem AS, org nr. 997 273 826. Lånet skal benyttes til
finansiering av investeringer i samsvar med tilleggsavtale og være
innfridd senest 31.12.2038. Det vises til byrådets vedtak av 29.6.2017
i sak 1203-17 om tilleggsavtale.

JA

Innstilling

2. Bergen kommune bevilger kr 32 486 000,- i lån til Bergens
Indremisjon, org.nr. 971 561 890. Lånet skal benyttes til finansering
av investeringer i samsvar med inngått utbyggingsavtale og være
innfridd senest 31.12.2038. Det vises til byrådets vedtak av 15.6.2017
i sak 1182-17 om utbyggingsavtale.

JA

Innstilling

3. Bergens Indremisjon kan benytte lånet som byggelån. Det er et
vilkår at utbetalingsplan for byggeperioden samsvarer med
fremdriftsplan for byggeprosjektet samt at kommunen kan kontrollere
bruken av de offentlige overføringene.

JA

Innstilling

4. Det er et vilkår for utbetaling av lån til Bergens Indremisjon at det
tinglyses en erklæring som viser at eiendommen – gnr. 164, bnr. 305 i
Bergen kommune, ikke kan pantsettes eller avhendes uten samtykke
fra kommunen. »

JA

Innstilling

5. Det er et vilkår at virksomhetene ikke vil få et økonomisk formål for
eierne så lenge lån løper.

JA

Innstilling

6. Budsjettert opptak av lån til lånefondet økes med kr 46 924 000,-.
Beløpet lånes ut til bykassen som låner midlene videre til Bergen
Røde Kors Sykehjem AS og Bergens Indremisjon. Byrådet gis
fullmakt til å avtale utlånsvilkår og til å foreta fullstendige og
balanserte budsjettjusteringer i lånefondet og bykassen.

JA

295/17

Gjennomføringsvedtak H0570 Åsane sykehjem

Innstilling

1. Prosjektet Åsane sykehjem (H0570) med kostnadsestimat på 549,8
mill gjennomføres.

JA

Innstilling

2. Til prosjektet bevilges totalt 549,8 mill., hvorav 520 mill. er
innarbeidet i gjeldende handlings- og økonomiplan. Budsjettavsetning
fremgår av følgende tabell:

JA

År

Tjeneste

Budsjettpost

Budsjett

Tidl

Tidlige
re

26110

BUD434

2 300 000 1)

1 50

2017

26110

BUD434

8 000 000

0

2018

26110

BUD434

9 000 000

2019

26110

BUD434

170 000 000

2020

26110

BUD434

180 000 000

Utenfor ØP

26110

BUD434

150 200 000

Omperiodisert
2017

26110

BUD434

2 000 000 2)

Totals
um

26110

BUD434

521 500 000

1 50

Innstilling

3. Udekket behov på 28,3 mill. innarbeides ved rullering av handlingsog økonomiplan, med forutsetning om bystyrets budsjettvedtak.

296/17

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

H, MDG
utsettelse

«Saken utsettes. Bergen bystyre ber byrådet utrede en alternativ
og mer kundetilpasset organisering av feie- og tilsynsordningen.
Det må legges større vekt på det forebyggende arbeidet, herunder
samarbeid med andre, jfr. "Forskrift om brannforebygging" § 15.

Bystyret ber om at byrådet kommer tilbake til bystyret med bedre
faglig grunnlag og dokumentasjon på effekter av forslaget. Bystyret

JA

JA

ber byrådet om å få utarbeidet en mer detaljert studie ved
Nansensenteret som utreder utslipp fra vedfyring i ulike deler av
kommunen.»
Innstilling

1. Lokal forskrift om «Ny feie- og tilsynsordning» med de tilføyelser
som er kommet inn etter høringsrunden, vedtas.

JA

H
alternativ

«Bergen bystyre avviser forslag om «Ny feie- og tilsynsordning»»

NEI

Innstilling

2. Lokal forskrift om «Forbud mot fyring i ildsteder uten
dokumentasjon» med de presiseringer som er kommet inn etter
høringsrunden, vedtas.

NEI

Frp
alternativ

A. «Plassbygde peiser skal kunne brukes som i dag, dette under
NE
forutsetning av at peisen ikke inngår i det alminnelige
oppvarmingssystemet for bygningen. Begrunnelsen for dette er at
disse peisene utelukkende brukes til velvære uten å ha noe betydning
for oppvarmingen av bygget, samt at de er lite i bruk sett ut fra et
forurensningsperspektiv. I tillegg vil det være svært kostbart å rive ned
plassbygde peiser for å montere inn andre alternativer. Det vil også gi
bygningene en helt annen karakter.

Frp
alternativ

B. Når det gjelder andre vedovner som det ønskes forbud mot, må
dette være forankret ut fra forurensningshensyn, det vil si hjemlet i
forurensningsloven. Kommunen har der et spesielt ansvar for å
kartlegge forurensning og grad av forurensning via målestasjoner
og/eller beregninger. Forskriften til denne loven angir statlige grenser
for forurensning og tiltak som skal settes i verk etter denne. Dette er
et verktøy som Bergen kommune og andre kommuner må følge.
I følge Nansensenterets rapport, er det størst konsentrasjon av
svevestøv fra ildsteder i området fra Gamlehaugen og ned mot Store
Lungegårdsvann, Puddefjorden, området rundt Møhlenpris, samt
området rundt Vågsbunnen og fjellsiden øst avgrenset ved
Skutevikstorget. Utover disse områdene kan man ikke se at det er
noe vesentlig konsentrasjoner av svevestøv fra ildsteder.
Bystyret ber derfor om at det i løpet av 2021 innføres et forbud mot
forurensede vedovner for områder der det er dokumentert
forurensning etter statlige normer for forurensning

NEI

Sp NYTT
alternativ

Lokal forskrift om «Forbud mot fyring i ildsteder uten dokumentasjon»
med de presiseringer som er kommet inn etter høringsrunden, vedtas
i to trinn. Fra 1.1. 2021 innføres forbud mot fyring i ildsteder uten
dokumentasjon i spesielt utsatte deler av kommunen.  Basert på
erfaringer fra dette blir forskriften eventuelt gjort gjeldende for resten
av kommunen på et senere tidspunkt.

JA??

H NYTT

NY:Alternativt forslag til punkt 2: Lokal forskrift om "Forbud mot

???

alternativ

fyring i ildsteder uten dokumentasjon» med de presiseringer som
er kommet inn etter høringsrunden, vedtas med følgende
endringer:
• Plassbygde peiser som ikke er en del av nødvendig
oppvarmingen av bygningen unntas fra forbudet.
•

Forskriften gjøres gjeldende for en periode på 5 - fem - år.

• Forskriften gjøres gjeldende for bydelene Bergenhus, Årstad
og indre Laksevåg.

• Fyringsforbudet evalueres etter 4 år med særlig vekt på effekt
og behov for endringer.
MDG
alternativ

«2. Lokal forskrift om «Forbud mot fyring i ildsteder uten
dokumentasjon» med de presiseringer som er kommet inn etter
høringsrunden, vedtas med følgende endringer:

JA

a. Bystyret ber om en geografisk avgrensning av virkeområdet for
forbud mot fyring i ildsteder uten dokumentasjon til kun å gjelde
spesielt utsatte områder av kommunen.
b. Ikrafttredelse fremskyndes til 1. januar 2020.»

Innstilling

3. Bergen bystyret slutter seg til at feie- og tilsynsgebyret endres i
samsvar med forslag til ny feie- og tilsynsordning for Bergen
kommune.

JA

H
alternativ

«Bergen bystyre ber byrådet utrede en alternativ og mer
kundetilpasset organisering av feie- og tilsynsordningen. Det må
legges større vekt på det forebyggende arbeidet, herunder samarbeid
med andre, jfr. "Forskrift om brannforebygging" § 15.»

NEI

Innstilling

4. Bergen bystyre forutsetter at de nye lokale forskriftene legges til
grunn for organisering og dimensjonering av tjenesten.

JA

H
alternativ

«Bystyret ber om at byrådet i den alternative utredningen vurderer en
organisering hvor feiing kan utføres av prekvalifiserte
markedsaktører.»

NEI

MDG
merknad

«Bystyret ber byrådet vurdere om en økning av vrakpant på gamle
vedovner kan være hensiktsmessig i de mest utsatte områdene i
kommunen.»

JA

H
merknad

Bystyret forutsetter at byrådet i samarbeid med helsevernetaten
iverksetter nødvendige tiltak for å unngå̊ uønskede hendelser knyttet
til sårbare grupper ved innføring av et fyringsforbud, jamfør fagnotat
fra helsevernenheten av 7. april 2017.

JA?

297/17

Søknad om fritak for eiendomskatt for Gnr 164, bnr 1448 Dokkeboder
1 - 990766665 Bir Nett AS

Innstilling

Bergen bystyre fritar gnr 164, bnr 1448, Dokkeboder 1 for
eiendomsskatt på bygg og grunn fra og med 1.12017. Dersom
eiendommen blir solgt, utleid eller tatt i bruk til annet formål enn
beskrevet i søknaden, faller fritaket bort. Dersom andelen
næringsavfall overstiger 10 % av den totale avfallsmengde i nettet,
skal fritaket kun omfatte den andel som kan henføres til
privatmarkedet.
Eiendommen har en skattetakst på kr 151 320 000,- og utskrevet
eiendomsskatt utgjør kr. 756 000,-

298/17

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

Innstilling

Bergen bystyre fritar den del av eiendom gnr. 287 bnr. 330 som
benyttes til religiøs aktivitet i Indre Arna vegen 115, Indre Arna
Indremisjon, for eiendomsskatt på bygg og grunn fra og med
1.1.2017. Dersom eiendommen blir solgt, utleid eller tatt i bruk til
annet formål enn beskrevet i søknaden, faller fritaket bort.
Eiendommen har en skattetakst på kr. 6 358 000,- og en utskrevet
eiendomsskatt på kr. 31 790,-. Fritaket gjelder 45 % av utskrevet
eiendomsskatt, kr. 14 305,-.

299/17

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

Innstilling

Bergen bystyre fritar gnr 60, bnr 50, Grendalaget Grendavakt for
eiendomsskatt på bygg og grunn fra og med 1.1.2017. Dersom
eiendommen blir solgt, utleid eller tatt i bruk til annet formål enn
beskrevet i søknaden,faller fritaket bort.
Eiendommen har en skattetakst på kr. 1 743 500,- og utskrevet
eiendomsskatten utgjør kr. 8715,-.

300/17

Retningslinjer for borgerlige vigsler i Bergen kommune

Innstilling

Bystyret vedtar retningslinjer for borgerlige vielser i Bergen kommune
slik de går fram av vedlegget.

301/17

Valg av personer med vigselfullmakt i Bergen kommune for perioden
01.01.2018 -31.12.2019

Innstilling

I tillegg til ordfører og varaordfører tildeles følgende personer
vigselsfullmakt for perioden 1. januar 2018 til 1. januar 2020:
1. Britt Nordgreen
2. Harm Christian Tolden
3. Hilde Onarheim
4. Johanne Gillow
5. Lubna Boby Jaffery
6. Tor Woldseth

JA

JA

JA

JA

JA

MDG
Tilleggs-f
orslag

7. Randi Amundsen
8. Thor Haakon Bakke

302/17

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

Innstilling

1. Som nytt medlem for Høyre i komite for finans, kultur og næring for
den perioden Dag Skansen har midlertidig fritak fra verv velges:
Annette Strand

JA

Innstilling

2. Som en konsekvens av at Annette Strand velges inn som fast
medlem i komite for finans, kultur og næring trer hun ut av vervet som
medlem i komite for helse og sosial.
Som nytt medlem for Høyre i komite for helse og sosial i den perioden
Annette Strand er valgt inn i komite for finans, kultur og næring
velges: Kjersti Pettersen

JA

Innstilling

3. Som en konsekvens av at Kjersti Pettersen velges på fast plass i
komite for helse og sosial trer hun ut av vervet som varamedlem i
komite for finans, kultur og næring. Vararekkefølgen i komite for
finans, kultur og næring forrykkes og som nytt siste varamedlem i
komite for finans, kultur og næring velges:

JA

303/17

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

Innstilling

1. Som nytt medlem for Arbeiderpartiet i Bergen forliksråd, Avdeling I
for resten av valgperioden2017-2020 velges: Ingunn Borgen Hansen

JA

Innstilling

2. Som ny leder i Bergen forliksråd, Avdeling I for resten av
valgperioden 2017-2020 velges: Ingunn Borgen Hansen

JA

Innstilling

3. Som nytt varamedlem for Arbeiderpartiet i Bergen forliksråd,
Avdeling I for resten av valgperioden 2017-2020 velges: Arild
Grimastad Iversen

JA

JA

