Stemmeskjema BEBY 19122017 - MDG
Kjøreplan ligger her:
https://docs.google.com/document/d/1n175p-YHdRf82XAS2OLnG2KKReyT9CyMUnUZhQ3RQ
RU/edit

Saksnr.

Sakstittel

Støtte?

304/17

Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 22.11.17

Ok

305/17

Kjøreplan og saker til gjennomsyn i bystyrets møte 19.12.17

Ok

306/17

Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan
2018-2021/Budsjett 2018

Innstilling

KFKN innstiller 12.12.2017

307/17

Oversikt over skriftlige innspill til bystyrekomitéene angående
Bergen kommunes budsjett 2018.

Innstilling

KFKN innstiller 12.12.2017

308/17

Bybanen sentrum-Åsane, trasevalg for Sandviken

Innstilling

1. Følgende trasé på delstrekning Sandviken legges til grunn for
reguleringsplanarbeid for Bybanens byggetrinn 5 fra sentrum til
Åsane:
Alternativ 5Ba/5Bb på de deler av traseen som er
sammenfallende. Ved NHH vurderes plassering av holdeplass i
reguleringsplanarbeidet, mens i Eidsvåg legges alternativ 2B
med holdeplass øst for E39 til grunn.
Både alternativ 5Ba og 5Bb vurderes parallelt i
reguleringsplanarbeidet på de deler av traseen som ikke er
sammenfallende.

JA?

Innstilling

2. Med dette foreligger det samlet grunnlag for oppstart av
reguleringsplan for hele strekningen på Bybanens byggetrinn 5.
Reguleringsplanarbeid igangsettes og gjennomføres så snart
som mulig.

JA?

H
1. «Saken utsettes.
utsettelse

JA?

H
2. Bystyret ber om at alternativ trasé med ny pålogging i Eidsvåg
utsettelse i forbindelse med forlenget Fløyfjellstunnel vurderes. Det vises til
innspill fra Gruppen av 40 velforeninger og sammenslutninger i
Sandviken.

JA?

H
3. Bystyret ber om at saken om "Trasévalg for delstrekning
utsettelse Sandviken" og sak om "Bymiljøtunnel/trafikale løsninger for
Bergen sentrum" fremlegges samtidig.

JA?

SV
«Saken utsettes til vedtak fattes i Bystyremøtet i Januar 2018.
utsettelse Komite for miljø og byutvikling anser Bybanen sentrum-Åsane,
trasevalg for Sandviken som en meget utfordrende strekningen.
Strekningen krever en helhetlig gjennomgang av den totale
trafikksituasjon. Ulike innspill fra velforeninger viser til dette.
Komite for miljø og byutvikling anser at tidsrommet fra Byrådets
vedtak til endelig vedtak i Bergen bystyre er for knapp til å få til
de gode demokratiske prosesser, tid til partimessige diskusjoner
og vurderinger, samt mulighet for innbyggermedvirkning.»

JA?

H, Frp
alternativ

«Følgende trasé på delstrekning Sandviken legges til grunn for
reguleringsplanarbeid for Bybanens byggetrinn 5 fra sentrum til
Åsane:
Alternativ 4Bc: I tunnel til Amalie Skrams vei og videre i
Åsaneveien til Eidsvåg med holdeplasser ved Sandviken kirke
(underjordisk), Sandviken sykehus (i Åsaneveien) og NHH. Dette
alternativet tilsvarer utredet alternativ 3Ba. Den eneste forskjellen
mellom 4Bc og 3Ba er underjordisk holdeplass ved Sandviken
kirke. Alternativet krever forlengelsen av Fløyfjellstunnelen slik at
banen kan bruke to av fire felt av Åsaneveien.
Bystyret ber om at alternativ trasé med ny pålogging i Eidsvåg i
forbindelse med forlenget Fløyfjellstunnel vurderes. Det vises til
innspill fra Gruppen av 40 velforeninger og sammenslutninger i
Sandviken.»

NEI?

H, Frp
tillegg

«Bystyret ber om at det utredes mulighet for å koble
tunnelløsningen i Sandviken til en tunnelløsning gjennom
sentrum, frem til Petter Motzfeldts gate.»

JA

MDG
tillegg

«Bystyret tilslutter seg byrådets ønske om videreutvikling av
bybanekonseptet. Bystyret ber om en tilleggsutredning som
vurderer muligheten for å knytte traséen i Sandviken sammen
med en tunnel i sentrum med innslag i området rundt Peter
Motzfeldts gate.»

JA

SV tillegg

Alternativ 5Ba/5Bb har ikke vært gjenstand for høring/offentlig
JA
ettersyn. Dette må bli ivaretatt i forbindelse med høring av
oppstart av reguleringsplanarbeidet Ifølge byrådets
saksutredning. Bergen bystyret ber om at den totale
trafikksituasjonen i Sandviken, inkludert bybanen, reguleres
gjennom en helhetlig reguleringsplan som omfatter:
1. Regulering av Åsanevegen med miljøfartsgrense og
sambruksfelt samt fullgod sykkelveg som en del av trasevalg for
Sandviken.
2. Regulering av sykkelveg og miljøgate i Sjøgaten som en del av
trasevalg for Sandviken.
3. Regulering av trafikkreduserende tiltak for sentrum, inkludert
bilfri Bryggen, Torget og miljøpakke for å oppnå trafikkreduksjon i
SNØ (Sandviksvei, Nye Sandviksvei, Øvregaten) som en del av
trasevalg for Sandviken.

Frp
merknad

«Bystyret er bekymret for hvorledes området ved NHH blir ved
byrådets forslag til traseløsning. Dette medfører nemlig at
bybanen går fra NHH i bro over Helleveien og inn i nærbutikken
Rema 1000 for så å ha tunnellinnslag der. Dette medfører at et
tyvetalls boenheter samt nærbutikken forsvinner. Dette er en
løsning som er svært uheldig og som ikke kan aksepteres.
Dersom byrådets forslag blir vedtatt må holdeplassen ved NHH
enten legges under bakken eller i området ved Stemmemyren
idrettspark slik at det ikke går ut over eksisterende nærmiljø.»

???

MDG
merknad

«Bystyret merker seg byrådets argumenter om behovet for en
videreutvikling av bybanekonseptet, en raskere bane,
utfordringer ved en trasé i dagen gjennom tett by, fordeler for
sykkelløsninger ved tunnel, de uheldige virkningene ved at
Bybanen danner en barriere mellom bebyggelse og sjø, og
behovet for å unngå inngrep i kulturminner. Bystyret 4
tolker dette som tydelige argumenter for å se på traséen for
delstrekning 1 i sentrum på nytt.»

JA

309/17

Ny modell for drift av Bergen legevakt

Innstilling

1. Bystyret vedtar ny modell for drift av Bergen Legevakt i
samsvar med framlagt avtale mellom Bergen kommune og Helse
Bergen HF.

JA

Innstilling

2. Byrådet vil komme tilbake til behovet for budsjettmessige
endringer i tilleggsinnstilling 2 til Budsjett 2018 / HØP 2018 –
2021.

JA

Innstilling
(MDG!)

3. Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse som involverer
ansatte i tjenesten og brukere av tjenestene, etter at
rotasjons-modellen er innarbeidet.

JA

Innstilling
merknad

Bystyret ber byrådet sikre den videre driften av
voldtektsmottaket, slik arbeidsbelastningen for de ansatte ikke
blir uforsvarlig høy og at rettssikkerheten til de som oppsøker
tilbudet ivaretas.

JA

H
merknad

«Bystyret ber byrådet vurderes om ressursene i dagens legevakt
brukes på rett måte, blant annet bør ordningen med to
mellomledere mellom legevaktssjef og kommunaldirektør
evalueres.»

NEI

H
merknad

«Bystyret ber byrådet påse at legebemanningen på Bergen
legevakt er forsvarlig, da man allerede i dag bruker flere årsverk
ut over det som ligger inne i grunnbemanningen for å håndtere
pasientpågangen.»

JA

310/17

Årstad, Gnr. 162, Bnr. 1224 mfl., Brann stadion, Reguleringsplan,
arealplan-ID 65610000, 2.gangs behandling

Innstilling

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-12 vedtas
følgende:
A. Årstad, gnr. 162, bnr. 1224 m.fl. Brann Stadion,
reguleringsplan, arealplan-ID 65160000 vist på plankart sist
datert 08.11.2017
B. Tilhørende bestemmelser datert 08.11.2017

311/17

Høringsuttalelse til høring om - Nasjonal faglig retningslinje for
mat og måltider i barnehagen

JA

Innstilling

Bergen kommune avgir høringsuttalelse til Nasjonal faglig
retningslinje for mat og måltider i barnehagen slik det fremgår av
saksutredningen.

JA

Innstilling
merknad

I høringsutkastet foreslås det at det ved planlegging av mat- og
JA
drikketilbud bør etterstrebes at barn med særlige behov serveres
samme matrett som de andre barna. Det vises også til
anbefalinger og informasjonsskriv om matallergi og
matintoleranse.
Bystyret i Bergen savner en problematisering av
ernæringsmessige konsekvenser ved en tilpassing av mat- og
drikketilbudet til barn med matallergi.
Bystyret i Bergen viser til at det er stor forskjell mellom det
mange oppfatter som matvareallergi og det spesialistene på
området kan dokumentere av matallergi. I en fersk studie fra
Umeå universitet i Sverige, var foreldrenes rapporter om
overfølsomhet for matvarer hos barna åtte ganger høyere enn
det som viste seg faktisk å være tilfelle ved testing av påvisbar
matallergi. Studien viser at veldig mange tror at de er allergiske
mot en eller annen form for mat, uten at de er det.
http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A892544&ds
wid=-2685
Bystyret i Bergen er derfor skeptisk til en generell anbefaling som
kan innebære at alle barn i barnehagen/avdelingen inkluderes i
ett eller flere barns eliminasjonsdietter basert på mistanke om
matallergi eller matintoleranse, da det kan gi ernæringsmessige
konsekvenser.

MDG
alternativ

«Bergen kommune avgir høringsuttalelse til Nasjonal faglig
retningslinje for mat og måltider i barnehagen slik det fremgår
under byrådets vurdering med følgende endring: Fjerne ordet
«parfyme» der dette brukes i Byrådets saksfremstilling.»

312/17

Høringsuttalelse - Regional plan for revmatologi i Helse Vest

Innstilling

Bergen kommune avgir høringsuttalelse til Regional plan for
revmatologi i Helse Vest slik den fremkommer av byrådets
forslag.

313/17

Høringsuttalelse - ny trossamfunnslov

JA

JA

Innstilling

Bergen kommune avgir høringsuttalelse til ny trossamfunnslov
slik den fremkommer av saksutredningen.

JA

H
alternativ

«Høyre støtter regjeringens forslag til endringer i ny
trossamfunnslov.»

NEI

SV
merknad

«Kjønnslikestilling er viktig i alle deler av samfunnet. Derfor bør
det legges til at dersom tros- og livssynssamfunn skal få støtte
kan ikke samfunnets styringsstruktur ekskludere personer av et
bestemt kjønn.»

JA

SV
merknad

«Bergen Bystyre ber om at det stilles krav til tros- og
livssynssamfunn som mottar støtte å rapportere inn redegjørelse
for hvordan de arbeider med likestillingsspørsmål.»

JA

314/17

Svar på innbyggerforslag - Stopp kommersialiseringen av
barnehagene i Bergen

Innstilling

Innbyggerforslaget «Stopp kommersialiseringen av barnehagene
i Bergen» avvises. Det vises til byrådets kommentarer i
saksutredningen.

JA

R
alternativ

1. «Bystyret deler initiativtakernes ønske om å stanse
kommersialiseringen barnehagene i Bergen, og vil i fremtiden si
nei til etablering av nye, kommersielle barnehager, etter modell
fra bystyret i Oslo.

NEI

R
alternativ

2. Videre ønsker bystyret at byrådet legger frem en egen sak
som tar sikte på å:
a)legge en ny og offensiv plan for bygging av flere kommunale
barnehager, og kommunens investeringsbudsjett speiler disse
planene.
b)innføre en søknadsordning for godkjennelse når barnehager
skifter eier, med sikte på å avslå godkjennelse til kommersielle
eiere som vil kjøpe opp barnehager.»

NEI

315/17

Innbyggerforslag: "Bedre mobildekning i Indre Sædal"

Innstilling

1. Innbyggerforslaget «Bedre mobildekning i Indre Sædal» tas
opp til realitetsbehandling.

JA

Innstilling

2. Byrådet bes om å fremlegge sak for bystyret senest til
bystyrets møte 25. april 2018.

JA

316/17

Handlingsprogram for Miljøløftet 2018-2021

Innstilling

1. Bystyret slutter seg til fremlagt forslag til Handlingsprogram
Miljøløftet 2018-2021.

JA

Innstilling

2. Til pkt. 4.5.6. Trafikksikkerhet
Bergen Bystyre forutsetter at tiltak for etablering av hjertesoner i
Handlingsprogrammet er i samsvar med Bystyrets vedtak: « Alle
skoler i Bergen skal innen utgangen av bystyreperioden opprette
en «Hjertesone» rundt skolen, hvor det ikke er tillat å sette aveller hente elever som blir kjørt til skolen. Dersom barn allikevel
kjøres, må stopp- og hentested skje på markerte steder utenfor
denne sonen.»

JA

Innstilling

3. Til pkt. 4.6.4. Trafikkplan for kollektivtrafikken -handlingsplan
for fysiske tiltak.
Bergen bystyre forutsetter at vedtak som Hordaland
fylkeskommune og Bergen bystyre har fattet om kollektivfelt på
innfartsårer vil være et sentralt tema for neste rullering av
handlingsprogram.

JA

Innstilling
merknad

Bystyret ber byrådet å ta kontakt med Hordaland fylkeskommune
for en gjennomgang av traseer for busser og sykkelveier i
sentrum, for å skape en større helhet og avklaring av bruk av
knappe arealer. Bystyret ber om at de gode erfaringene fra
sykkel-VM, med direktebusser mellom bydelene og Bystasjonen,
vurderes i det videre arbeidet.

JA

Innstilling
merknad

I Handlingsplanen for Miljøløftet 2018-21 anbefales det å løfte
utbedringen av Fyllingsveien inn i Miljøloftets prosjektportefølje
med midler til utbygging allerede i 2019 og 2020. KMBY
understreker viktigheten av å realisere denne anbefalingen.
Strekningen er trafikkfarlig, blir tilkomstvei til det nye FYSAK på
Melkeplassen og er skolevei.

JA

Frp
alternativ

«Saken tas til orientering.»

NEI

SV tillegg

Til pkt. 3.5. Bindinger
Prosjekt for Sandslikrysset avsluttes og tas ut av tab.2.

JA

317/17

Ekstra låneopptak Startlån i 2017

Innstilling

1. Bystyret godkjenner at Bergen kommune tar opp et ytterligere
lån på kr. 100 mill. fra Husbanken for videreutlån til
boligetablering i 2017.

JA

Innstilling

2. Byrådet gis fullmakt til å gjøre de nødvendige tilpasninger i
drifts-, investerings- og lånefondsbudsjettet.

JA

318/17

Avvikling av Bergen Arrangementsselskap AS

Innstilling

1. Bergen Arrangementsselskap AS avvikles fra 1.1.2018.
Bystyret delegerer til byrådet å gjennomføre den formelle
avvikling av selskapet.

JA

Innstilling

2. Bergen kommune overtar det strategiske ansvar for valg,
realisering og gjennomføring av store- og byomfattende
arrangement, og vil bidra til den forenkling og tydeliggjøring som
aktørene etterspør.

JA

Innstilling

3. Ansvaret for oppfølging av byomfattende arrangement, som
lyses ut eksternt, overføres til kommunen, samt ansvar for
oppfølging av innspill knyttet til bruk av byen, byrom og
kompetanseoverføring fra arrangement til arrangement og
mellom ulike aktører.

JA

319/17

Erverv av Kanalveien 52B

Innstilling

1. Bystyret godkjenner at overtakelse av eiendommen
Kanalveien 52B skjer ved at Bergen kommune erverver aksjene i
selskapet Posten Eiendom Kanalveien AS.

JA

Innstilling

2. Kjøpesummen er på 240 mill., og beløpet dekkes av
budsjettposten «Strategiske eiendomskjøp» i
investeringsbudsjettet for 2017.

JA

Innstilling

3. Bystyret vedtar at finansieringen av beløpet knyttes til den
generelle driftsfinansieringen av investeringsbudsjettet for 2017,
slik at 240 mill. av den generelle driftsfinansieringen
budsjettmessig blir henført til dette aksjekjøpet.

JA

Innstilling

4. Kommunaldirektør for HR, digitalisering og eiendom gis
fullmakt til å signere kontrakt på Bergen kommunes vegne.

JA

320/17

Korreksjon av vedtakspunkt til bystyresak 281/17 - 2.
tertialrapport

Innstilling

1. Bystyret vedtar korreksjon av balanserte justeringer og
justeringer med netto salderingsvirkning i investeringsbudsjettet
for 2017 slik det fremgår av saksutredningen. Korreksjonen
gjelder vedtakspunkt 5 til bystyresak 281/17 – 2. tertialrapport
2017.

JA

Innstilling

2. Bystyret gir byrådet fullmakt til å gjennomføre nødvendige
detaljeringer av investeringsbudsjettet som følge av
korreksjonen.

JA

321/17

Endring i komitesammensetning for Venstre

Innstilling

1. Som nytt medlem for Venstre i komite for finans, kultur og
næring for resten av valgperioden 2015-2019 velges: Njaal
Neckelmann

JA

Innstilling

2. Som nytt medlem for Venstre i komite for helse og sosial for
resten av valgperioden 2015-2019 velges: Åsta Årøen

JA

322/17

Arvid Nilssen (KrF). Søkad om fritak fra verv som 3. varamedlem
i Bergen Forliksråd - Avdeling 3. Suppleringsvalg.

Innstilling

Som nytt 3. varamedlem i Bergen forliksråd, Avdeling 3 for resten
av valgperioden 2017-2020 velges: Eivind Skår (Krf)

323/17

Linda Lein (A). Søknad om permisjon fra verv i forbindelse med
foreldrepermisjon. Suppleringsvalg

Innstilling

1. Som nytt medlem for Arbeiderpartiet til komite for barnehage,
skole og idrett for det tidsrommet Linda Lein har midlertidig fritak
velges: Ragnhild Eilertsen

JA

Innstilling

2. Som følge av at Ragnhild Eilertsen velges inn på fast plass i
komite for barnehage, skole og idrett trer hun ut av vervet som 1.
varamedlem i komite for helse og sosial
Varamedlemslisten i komite for helse og sosial rokkeres og som
nytt siste varamedlem i den perioden Linda Lein har midlertidig
fritak velges: Stein Ove Lien.

JA

JA

