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ET GRØNT ÅR
BYSTYREGRUPPENS ARBEID OG SEIRE 2017

2017 ble et aktivt år for bystyregruppen, som på tross av en tilværelse i
opposisjon har fått en del gjennomslag. Faktisk har vi stått bak rundt 50 forslag
som har blitt vedtatt i bystyret. I tillegg har en rekke av våre spørsmål blitt
imøtekommet, slik at listen over gjennomslag kan gjøres enda lengre.
Etter to år med dagens bystyregruppe har vi kommet godt inn i arbeidet og satt
oss i respekt i samtlige komitéer. Vi jobber grundig og seriøst med et stort
mangfold av saker, og nå kan knapt forebygging, psykisk helse eller demens bli
debattert i bystyret uten at MDG blir nevnt. Det gode arbeidet med grønn
helsepolitikk er en viktig del av å vise politisk bredde.
Vi opplever god kontakt med organisasjonslivet og mediene i byen. Nesten 150
oppslag i pressen i løpet av året er tydelig dokumentasjon på at vi er relevante i
offentligheten. Disse oppslagene er kun bystyregruppens egne oppslag, og er
således upåvirket av valgkamp og andre deler av partiets tilstedeværelse i
mediene.
Det har vært stor variasjon i sakene som har blitt behandlet i bystyrets organer i
2017. Blant sakene der vi har fått gjennomslag er grønne tak på nye bygg,
restriksjoner på vannscootere, fjerning av gratisparkering for politikere, en egen
prosjektleder for kulturhuset i Fyllingsdalen, flere spiselige vekster i byrommet
og mindre bruk av kjemiske sprøytemidler, mer informasjon om psykisk helse,
og flere positive vedtak for dyrene. Det er en glede å presentere disse og flere
seire i årsmeldingen!
Blant sakene der vi har protestert heftig er matjorden på Liland. Sammen med
andre opposisjonspartier leverte vi en lovlighetskontroll på vedtaket, så det er
fortsatt ikke helt avgjort hva som skjer med matjorden. Ett er sikkert: Vi følger
saken tett.
For sjuende år på rad presenterer vi et alternativt budsjett for Bergen. Her viser
vi hvordan det grønne programmet kan omsettes i praksis, og vi har i større grad
enn før fått medvirkning fra medlemmer i arbeidet.
Bystyregruppen håper årsmeldingen for 2017 er til glede og inspirasjon, og vi
ser frem til et spennende år i 2018, der bystyret skal behandle store saker som
lokaldemokratireform og kommuneplanens arealdel!

Med vennlig hilsen
Sondre, Randi, Diane og Øystein
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SLIK JOBBER BYSTYREGRUPPEN
Bystyregruppen har forberedende møter i forkant av hvert bystyremøte, samt
interne møter for å diskutere driften.
Alle medlemmer er velkomne på våre forberedende bystyremøter. Vi starter
med litt mat og en innledning.
Vi jobber stadig med politikkutvikling, og det er derfor viktig for oss å ta pulsen på
organisasjoner og alle stemmer som har behov for å fremme deres sak. Disse møtte oss i
2017:





Prosjekt Nabostøtten Løvstakksiden
Uni Miljø
Smaksverkstedet
Veteranrådet

Etter innledningen begynner vi å gå gjennom alle sakene som skal opp i bystyret. Vi tar opp
behandlingen i de ulike komiteene og blir enige om stemmegivning i bystyret. Alle har taleog forslagsrett, men det er medlemmene av bystyregruppen, faste og varaer, som har
stemmerett ved voteringer.
I tillegg til de politiske møtene har gruppen også interne møter for å drøfte drift.
Antall interne gruppemøter: 6
Forberedende møter til bystyremøtene: 10
Allmøter/møter i regi av bystyregruppen:
Likestillingskonferansen i februar i samarbeid med Grønt kvinnenettverk
Internt strategiseminar i september
Møte med Åge Simonsen om biomangfold og barnevernet i oktober
Allmøte om dyrevern i oktober
I november inviterte vi medlemmene til møte om budsjettet.
Lokaldemokrati-vorspiel i desember, i samarbeid med Alternativet

Debatter, appeller, konferanser og tilslutninger:
1. maitoget
Regnbueparaden og deltakelse på stand under Regnbuedagene i mai
Diane deltok på Hardangerfjordseminaret om villaks i mai
Bystyregruppen har også stilt opp på valgboden og andre aksjoner under
valgkampen.
Diane har vært invitert i et panel om lokaldemokrati i regi av Tanketinget
i oktober.
NOAHs Fakkeltog mot Pels i oktober
I oktober deltok Sondre i BT-debatt om fremtiden til sykkelbyen Bergen
Diane holdt appell under Krystallnattmarkeringen i november
Operasjon Dagsverk i november
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HVEM VI ER I BYSTYREGRUPPEN
Vi har fire faste medlemmer blant de 67 som sitter i bystyret. I tillegg har vi sju
vararepresentanter, hvorav Fredrik Sundt Breien har møtt i bystyret og Janet
Wiberg har møtt i Komite for helse og sosiale tjenester. Helt på tampen av året
fikk vi en ekstra vararepresentant da Trond Wathne Tveiten meldte overgang til Side | 4
oss.
Sondre Båtstrand: Gruppeleder og
medlem av Komite for miljø og
byutvikling, Valgstyret og Komite
for fullmakter og politisk
styringssystem.
Randi Amundsen: Medlem av
Komite for helse og sosiale
tjenester.
Diane Berbain: Gruppesekretær,
nestleder og medlem av Komite for
finans, kultur og næring.
Øystein Bønes: Medlem av Komite
for barnehage, skole og idrett.

Vararepresentanter i nummerert
rekkefølge:
1: Fredrik Sundt Breien
2: Janet Wiberg
3: Kyrre Sørensen
4: Erik Reitan
5: Anna Milford
6: Aslaug Moi Frøysnes
7: Thor Haakon Bakke
NY: Trond Wathne Tveiten (4.vara for
Venstre)

Fra mars 2017 og ut året har vi også hatt Kristin Hammerås (bildet under) ansatt for å hjelpe
oss med sosiale medier. Kristin har blant annet laget videoene fra bystyrearbeidet.
Diane og Sondre har kontorer på Rådhuset, Diane som gruppesekretær i 100 % stilling, og
Sondre som medlem av arbeidsutvalget i Komite for miljø og byutvikling i 50 % stilling.

NYE FJES I BYSTYREGRUPPEN
Ingrid Fjellberg flyttet og Jan Eggum fikk fritak, og bystyregruppen ble supplert
med nye ansikter. Helt på slutten av året ble bystyregruppen større ved at
Trond Wathne Tveiten meldte overgang fra Venstre.
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Ingrid Randisdatter Fjellberg flyttet fra byen etter nær to års god innsats i bystyret, og Øystein
Bønes rykket dermed opp som fast bystyremedlem og vår representant i Komite for
barnehage, skole og idrett.
Flyttingen medførte også at en grønn veteran kom tilbake som vara til bystyret. Aslaug Moi
Frøysnes var førstevara mellom 2011 og 2015, og er nå tilbake i bystyregruppen.
Jan Eggum var også varamedlem, men valgte å søke fritak på grunn av liten tid til politikk.
Dermed rykket Thor Haakon Bakke inn som sistevara i bystyregruppen. Han har tidligere
vært talsperson for Bergen MDG.
I desember vokste bystyregruppen da en erfaren politiker søkte medlemskap og umiddelbart
ble ønsket velkommen. Trond Wathne Tveiten har vært aktiv i Venstre siden tidlig 1990-tall
og har hatt et utall verv høyt og lavt i partiet. Den siste perioden har han vært 4.vara for
Venstre i bystyret, men han valgte etter en lang tankeprosess å melde seg ut av Venstre og inn
i MDG. Hjertelig velkommen til oss, Trond!

FRANSK VALG!
Franskmenn i utlandet kan velge sine egne kandidater til nasjonalforsamlingen.
I juni stilte Diane på den grønne listen over kandidater som representerte
franskmenn bosatt i Nord-Europa – sonen. Dessverre fikk de franske grønne
ingen seter i forsamlingen.

BYSTYRETS VERKTØY
Kommuneloven og reglement for bystyret og bystyrekomiteene gir oss
bystyremedlemmer ulike verktøy til å fremme synspunkt, ta opp saker, belyse
tema, få vurdert lovligheten av vedtak og få svar på spørsmål. Her er oversikt
over private forslag, interpellasjoner vi har fremmet og spørsmål vi har stilt i
komiteene og i bystyret så langt.

PRIVATE FORSLAG
Representantene kan fremme nye saker til bystyret som private forslag.
PARKERINGSPLASSER TIL BYRÅD, HELTIDSPOLITIKERE, ADMINISTRATIVE
ANSATTE OG KOMMUNALE DIREKTØRER I RÅDHUSKVARTALET
INFORMASJONSTILGJENGELIGHET VED KRISESITUASJONER I BERGEN KOMMUNE
DEN SPISELIGE BYEN - spiselige planter og vekster i byrommet
FORBUD MOT VANNSCOOTERE

INTERPELLASJON
En interpellasjon er en ordning hvor vi kan ta opp saker til debatt i bystyremøtene.
Interpellasjoner skiller seg fra skriftlige spørsmål ved at de legger opp til en debatt hvor en
representant fra alle partiene kan ta ordet, og at de kan inneholde forslag til vedtak. Bystyret
kan fatte vedtak i forbindelse med en interpellasjon.

Vi har fremmet så langt følgende interpellasjoner om:









European Cities Against Drugs
Kunst på rådhuset
Opplæring om bybudsjett - Bybudsjett til folket
Avlastningstilbud til aleneforeldre
Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli (trukket)
Kilometergodtgjørelse ved bruk av sykkel
Innkreving av piggdekkgebyr
MatVinn
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SPØRSMÅL
Spørsmål er et viktig redskap for å måle temperaturen på en sak, og svarene gir oss
detaljene til eventuelt å bygge opp en større sak. Her kan vi også grave opp vedtak som ikke
ble iverksatt og etterlyse hva som har skjedd, eller ta opp noe aktuelt.
Oversikten over stilte spørsmål er også tilgjengelig her: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskesporsmal-og-svar

Sondre Båtstrand
Komité for miljø og byutvikling

Skriftlige spørsmål vedr:

























Sykkel i Nattlandsveien
Trafikk i Lille Øvregaten
C-feltet i Åsane
Kantslått i Fjellveien
Utfylling i Store Lungegårdsvann
Områderegulering i Sædalen
Lysforurensning
Elvemuslinger i Haukåsvassdraget
Tiltak i innsjøer og vassdrag
Torget
Trafikksikring
Piggdekkgebyr
Renhold av veier
Betongfabrikken på Haukås
Opplysninger i budsjettet
Ulovlige tiltak
Asfalt på Fløyen
Gift og rotter
Sortering av matavfall
Steinkjellerbakken
Økt trafikk på Skansemyren
Haukås våtmarkspark
Forurensende cruiseskip
Offentlige toaletter

 Avrenning fra Pålamyren
 Bussholdeplasser
 Årsmeldinger fra
Bergensprogrammet
 Fleksible renovasjonsgebyrer
 Oppfølging av ulovlig tiltak
 Digital byplanlegging
 Bergens Skog- og
Træplantingsselskap
 Sykkelkontoret
 Fremdrift i planprogrammer
 Mulig utslipp fra betongfabrikken
på Haukås

Muntlige spørsmål vedr:
 Klimasats og søknader på vegne av
Bergen
 Klimaplanen og Lonemyra
 Plast og «Fishing for litter»
 Forurenset sjøørretbekk
 Lovlighet av glyfosat ved
kunstgress
 Forsøpling ved Liavannet i Åsane
 Fagdager med Statoil i
Bergensskolen
 Kjølecontainer på Torget
 Drikkefontene i Fjellveien
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Randi Amundsen
Komité for helse og sosial

Skriftlige spørsmål vedr:
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 Forvaltningsenheten
 Gassutslipp fra biogassanlegget i
Rådalen i desember 2016

Muntlige spørsmål vedr:
 Hvilke verdier som er gjort for
vurderingen som ligger til grunn
bak plassering av/flytting av
luftmålestasjon til en lekeplass på
Klosterhaugen
 Oppslag i BT 5. mars om
arbeidsledige uten inntekter og
andre ytelser
 Når kommer rusplanen
 Hvordan fungerer
forvaltningsenheten i forhold til
samhandling og hvor finner
komiteen retningslinjene

 Oppfølging av barselkvinner og
prosjektstilling på "jordmor hjem"
tjenesten
 Bekymringsmelding fra pårørende
ved Råstølslia bofellesskap
 Tilgjengeligheten til fastlegene. Har
byrådsavdelingen fokus på hvordan
bedre tilgjengeligheten
 Bemanning ved
barnevernsinstitusjoner
 Oppfølging av tannhelsen hos
beboere ved byens sykehjem
 Psykisk helse hos demente
 Oppfølging av pårørende til
mennesker med demens
 Tilskudd til organisasjoner innen
rus og psykisk helse
 Bemanning på demensavdelingene
 Medlemskap i ECAD (stilt av vara
Janet Wiberg)
 Forebygging av vold i hjemmet
(stilt av vara Janet Wiberg)

Diane Berbain
Komité for finans, kultur og næring

Skriftlige spørsmål vedr:
 Rivning av rådhuset
 Parkeringsplasser på
rådhuskvartalet
 Arbeidsplassutforming for rådhuset
 Grønt flagg i skoler og barnehager
 Oversikt over bygg ført i databasert
energioppfølgingssystem
 Behovskartleggingen for
kulturlokaler i Fyllingsdalen
 Kinoparkering
 Graffitiplan
 Kulturkontor i bydelene
 Bergens medlemskap og
tilslutninger
 Fossile investeringer
 Plan for dyrevelferd

 Oppsett for investeringsprosjekter i
budsjett og økonomiplan
 Konferanse om norske kommuner
og skatteparadis
 Kildesortering i det gamle rådhuset
 Tilstanden på Varden skole og
Bergen kommunes kontrakter med
entreprenører

Muntlige spørsmål vedr:
 Hagerupsgården
 Åpenhet i kommunen
 Åpnere landskap og aktivitetsbasert
hverdag

Øystein Bønes
Komité for barnehage, skole og idrett

Skriftlige spørsmål vedr:
 Kommunikasjon mellom SFO og
foreldrene
 Fyllingsdalen idrettshall
 Satsing på barnehagene i
levekårsområdene

Muntlige spørsmål vedr:
 Fyllingsdalen Idrettshall
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I bystyret
Representantene har muligheten til å kun stille muntlige spørsmål i bystyret.

Muntlige spørsmål vedr:
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 Regulering av C-feltet i Åsane (stilt av vara Fredrik S. Breien)
 Lysplan og lysforurensning
 Åpnere landskap og aktivitetsbasert hverdag.
 Gassutslipp ved biogassanlegget
 Kostnader til boss-sug
 Sydnes bataljon
 Offentlige toaletter
 Lovlighet av glyfosat ved kunstgress
 Livsgledesykehjem
 Klimaplanen og Lonemyra
 Fagdager med Statoil i Bergensskolen
 Plastforsøpling i Store Lungegårdsvann
 Sædalen kirke
 Lovlighet av glyfosat ved kunstgress
 Statoil i skolen
 Elvemuslingene i Haukåsvassdraget
 Flomsikring av Nesttunvassdraget
 Marin forsøpling

145 OPPSLAG I MEDIA
Bystyregruppen har god synlighet i media, og har registrert 145 selvstendige
oppslag i media i 2017.
Vi loggfører medieoppslag der bystyregruppen spiller en fremtredende rolle. Det betyr at
artikler som bare kort nevner MDG eller noen av våre politikere, ikke er tatt med. Videre er
oppslag der andre deler av partiet uttaler seg, utelatt fra vår statistikk.
Størst synlighet har vi i byens to største aviser, med 39 oppslag i BA og 34 oppslag i BT, fulgt
av NRK Hordaland med 24 oppslag. Vi har profilert oss godt i bydelsavisene, der vi har
registrert 19 oppslag i Fanaposten, 12 i Åsane Tidende og 6 i Sydvesten. Av det totale antallet
oppslag er 32 leserbrev skrevet av bystyregruppens medlemmer.
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SEIER: AKTIVITET I IDRETTSPLANEN
Fysisk aktivitet i både byrommene
og naturen sto på agendaen da MDG
fikk gjennomslag i idrettsplanen.
På sitt siste møte i bystyret før hun reiste
østover, fikk Ingrid bystyrets støtte til to
merknader i behandlingen av Idrettsplan
2017-2027 - Idrettsbyen Bergen - aktiv og
attraktiv for alle. Begge handlet om å legge
til rette for fysisk aktivitet.
«Bystyret ønsker å stimulere til en
aktiv og attraktiv friluftslivby, og ber
Byrådet i samarbeid med friluftslivorganisasjonene se på hvordan tilbud rettet
mot barnefamilier kan skape sosiale

arenaer knyttet til naturopplevelser, og
stimulere til økt fysisk aktivitet og
Friluftslivkompetanse», heter det i den ene
vedtatte merknaden.
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Idrettsplanen har stort fokus på
organisert idrett, men vi mener også det er
viktig å støtte opp om spontan og
uorganisert aktivitet. Derfor er vi glade for
at vi fikk ystyrets støtte til følgende
merknad: “Bystyret ber om at det legges til
rette for flere muligheter til fysisk aktivitet
i byrommene innenfor sentrumskjernen,
gjennom etablering av apparater/
installasjoner for trening og lek utendørs.”

DYREVERN: EN GRØNN HJERTESAK
MDG fronter dyrenes interesser der
vi har mulighet, enten det er snakk
om kommunale innkjøp, plan for
landbruk eller budsjett. Noen
gjennomslag har det også blitt mens
vi venter på dyrevernplanen.
Så langt har vi ikke fått byrådspartiene
med på å øke tilskuddene til byens
dyrevernorganisasjoner vesentlig, og dette
synes vi er veldig ergerlig. Vi kommer til å
jobbe videre for økte tilskudd, samtidig
som vi er fornøyde med noen gjennomslag.
Da vi behandlet plan for landbruk,
fikk vi bystyret med på en merknad om at
“Bergen kommune skal arbeide for et
dyrehold som tar hensyn til dyrenes
naturlig behov», samt støtte til økologisk
drift. Dessverre har ikke byrådet gjort noe
for å følge opp det som egentlig er viktige
prinsippvedtak, men vi er på saken.
Når så bystyret skulle behandle
kommunens anskaffelsesstrategi, så vi en
god mulighet til å løfte dyrenes sak.
Gjennom våre innkjøp har vi mange
muligheter til å ta dyrevennlige valg, og
byrådet har også i sin plattform forpliktet
seg til dette. Likevel var det ingen støtte å
få da Diane la frem dyrevennlige forslag i

Komite for finans, kultur og næring, men
da BA tok fatt i saken, var plutselig
byrådspartiene på gli igjen. Bystyret
vedtok dermed en merknad som sa at
“Bystyret ber byrådet innarbeide hensyn til
dyrevelferd ved offentlige anskaffelser i
Plan for dyrevelferd.”
Skuffelsen var derfor stor da
byrådet sendte et utkast til dyreplan ut på
høring uten at innkjøp var nevnt med ett
eneste ord. Planen fulgte heller ikke opp
merknaden om dyrehold som tar hensyn til
naturlige behov eller budsjettmerknaden
fra 2016 om å vurdere økte tilskudd til
dyrevernorganisasjoner. På toppen av det
hele hadde bare noen få av organisasjonene
blitt inkludert i høringen. Diane tok saken
opp i et skriftlig spørsmål til byråden, og
da ble det snuoperasjon og flere
organisasjoner fikk delta i høringen. Det
viser at det nytter å mase for dyrene!
I 2018 kommer byrådet til å legge
frem den endelige dyreplanen, og vi står
klare til å gjøre planen bedre. Vi har
arrangert et allmøte om planen der det kom
en rekke innspill fra medlemmer og
aktivister, og vi skal fortsette arbeidet for
dyrene med full styrke!

ÅRET DA ALLE BLE OPPTATT AV PLAST
I 2016 stemte bystyreflertallet ned våre forslag for å hindre plastforurensning,
men etter at en død hval drev i land på Sotra i januar med magen full av
plastposer, ble det fart i diskusjonen. Likevel dumper det offentlige store
mengder plast i Store Lungegårdsvann.
I sommer startet Bybanen utbygging
arbeidet med utfyllinger i Store
Lungegårdsvann for å gi plass til både
bane, gang- og sykkelvei, park og strand.
Beboere i området reagerte på at det fløt
plast i vannet, og MDG tok saken.
I en rekke utfyllingssaker i hele
landet har det vært et problem at det følger
plast fra sprengning med i steinmassene.
Store mengder plast, faktisk. Minst 1 gram
per kubikkmeter stein blir fort enorme
mengder. Det finnes metoder som gir
mindre plast (90 % mindre ved bruk av
elektroniske tennere fremfor noneltennere
som er billigst), men disse blir ikke tatt i
bruk. Fylkesmannen gir tillatelse til utslipp
basert på at plasten skal samles opp. Her i
Bergen ser vi at det ikke fungerer så godt
fordi siltgardiner ikke nødvendigvis
hindrer spredning. Langs Nonnestien ligger
plasten og flyter i vannkanten.
Ved en utfylling som i
Storelungeren i Bergen er det gitt tillatelse
til opptil 1 mill kubikkmeter stein. Med
minst 1 gram per kubikkmeter snakker vi
om et tonn plast ved bruk av de billige
noneltennerne.
MDG har stilt byråden flere kritiske
spørsmål om plastutslippene, men enn så
lenge mener byrådet rutinene er
tilfredsstillende. En liten seier kom
imidlertid da bystyret behandlet et privat
forslag fra Høyre som etterlyste en sak fra
byrådet om marin forsøpling, og MDG fikk
flertall for at «Bystyret ber byrådet omtale
tiltak for å hindre utslipp av plast ved
fremtidige utfyllinger, basert på
erfaringene ved utfyllingen av Store
Lungegårdsvann.»

I samme sak fikk vi også flertall for
en merknad som sier at “Bystyret ber
byrådet inkludere i saken informasjon om
arbeidet som gjøres for å hindre mikroplast
i drikkevannet.»
Kommunen satte også i gang et
prosjekt med Port Bin i havnen, en liten
oppsamler av marint avfall. MDG foreslo
noe liknende i 2016, men ble da nedstemt.
Likevel er det en seier at tiltaket faktisk
blir gjennomført på tross av negativt signal
fra bystyrets flertall.
MDG gikk i mai sammen med Frp
om å etterlyse et forsøk med frivillige
avtaler med båtforeninger om oppsamling
av marint avfall. Svaret fra byråden var
ganske positivt, så vi ser frem til det videre
arbeidet.

Plastavfall i Store Lungegårdsvann. Foto: Sondre
Båtstrand
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SEIER: STOPPER FRISLIPP AV VANNSCOOTERE
Kort tid etter at regjeringen
opphevet vannscooterforskriften
leverte MDG et privat forslag om å
begrense bruk av vannscootere i
Bergen. Et bredt flertall i bystyret
støttet en ny lokal forskrift, og det
går mot seier for sjøfugler og
naturens ro.
Bergen kommune leverte en kritisk
høringsuttalelse til opphevingen av
vannscooterforskriften som ble vedtatt med
stort flertall i bystyret. Bakgrunnen var
blant annet en rekke negative innspill fra
fagfolk i kommunen, som
Kommuneplanavdelingen og
Bymiljøetaten, så vel som Forum for natur
og friluftsliv.

I Bymiljøetatens konklusjon heter
det: «Dersom det åpnes helt opp for
vannscooterkjøring på lik linje med
småbåt, vil det sannsynligvis oppstå flere
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slike tilfeller med uvettig kjøring som
virker forstyrrende på natur og fugleliv, og
sannsynligvis også risikosituasjoner og
konflikter med andre brukere av sjøarealet
og strandsone».
Miljøministeren fremstilte
opphevingen som en seier for
lokaldemokratiet, så vi tok ham på alvor og
la frem forslag for å ta vare på natur,
fugleliv, padlende og badende. Det endte
med et positivt vedtak i bystyret, og
byrådet vil levere sak om lokal forskrift til
bystyret før påske 2018. Dermed skal
restriksjonene trå i kraft før sommeren
2018.

SEIER: MATVINN MOT MATSVINN
Bergen skal, etter initiativ fra MDG,
tilslutte seg prosjektet MatVinn i
regi av Fremtiden i våre hender.
Enorme mengder fullt spiselig mat blir i
dag kastet. Det er dypt problematisk, både
fordi det er sløsing med verdifulle
ressurser og fordi maten kunne ha hjulpet
mennesker som sliter økonomisk. MDG
har lenge arbeidet med tiltak mot
matkasting, og har vært pådriver for
etablering av Matsentralen i Bergen.
Framtiden i våre hender har satt i
gang prosjektet MatVinn der de går
sammen med kommuner om å redusere
matkastingen gjennom informasjon,
kartlegging og igangsetting av konkrete
tiltak. MatVinn legger vekt på å nå ut til
forbrukerne via lokale kanaler som skoler,
barnehager, lokalt næringsliv og i
kommunens egne arenaer. Eksempler på
prosjektaktiviteter er workshops for lærere
i Mat og helse og andre relevante

undervisningsfag, opplegg i barnehager,
oppfølging av ambassadør-familier for
mindre matsvinn og aktivitetsutstillinger
på byfester og andre lokale arenaer. Asker,
Fredrikstad, Ski og Tromsø er allerede i
gang, og i mai fremmet vi forslag om at
Bergen skulle bli med.
Stemningen i bystyret var positiv,
og det ble fattet vedtak i to punkter: “1.
Bystyret vil at Bergen kommune vurderer å
tilslutte seg prosjektet MatVinn i regi av
Framtiden i våre hender. 2. Byrådet bes
vurdere muligheten for at kommunale
kantiner bidrar til Too Good To Go eller
andre løsninger for distribusjon av
overskuddsmat.”
Vi fulgte opp saken med et muntlig
spørsmål i Komite for miljø og byutvikling
i oktober, der byråden kunne bekrefte at
Bergen kommune faktisk skal tilslutte seg
MatVinn. Vi ser frem til fortsatt godt
arbeid for mindre matsvinn!

LENGE LEVE ELVEMUSLINGEN!
De siste årene har MDG gang på
gang etterlyst tiltak for å redde den
utrydningstruede bestanden av
elvemusling i Haukåsvassdraget. Nå
begynner det endelig å skje ting:
Byråden skal legge tiltaksplan for
elvemuslingene og børste støvet av
planene om Haukås våtmarkspark.
Elvemuslingen står på den norske rødlisten
over truede arter med status som sårbar,
men Norge har en av de sterkeste
bestandene i verden. Halvparten av
Europas elvemuslinger holder til her, og er
derfor en nasjonal ansvarsart for Norge. I
Haukåsvassdraget finner vi den eneste
bestanden av elvemusling som har
overlevd i Bergens vassdrag.
Pukkverket, travparken, drivingen
av Eikås-tunnelen og en ny betongfabrikk
har gitt elvemuslingene tøffe livsvilkår,
mens kommunen har hatt en passiv
holdning. Funn av 270 døde elvemuslinger
satte fart i arbeidet som frem til nå
hovedsakelig har vært drevet av lokale
ildsjeler.
I januar avviste Komite for miljø og
byutvikling naboenes klager på

etableringen av betongfabrikken, til store
protester fra MDG. Vi pekte på stor risiko
for elvemuslingen. På befaringen kunne
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komiteen med egne øyne se hvor tett det
er: Det er 15,5 meter til Bruråslona, og
bare 8,5 meter til bekken som går ned til
elven.
Senere mente bekymrede naboer at
fabrikken var bygget utover
formålsgrensene og at et parkbelte som
skal hindre utslipp ikke var opparbeidet.
MDG tok opp problemstillingen i et
skriftlig spørsmål til byråden, men fikk til
svar at alt var i orden. Etter at politiet
fulgte opp flere anmeldelser, kom det
imidlertid frem at byggegrenser var
overskredet og parkbeltet likevel ikke
hadde blitt opparbeidet. I tillegg viste det
seg at fabrikken var satt i drift uten
nødvendig brukstillatelse, mens
sedimenteringsbassengene holder på å flyte
over. Vi følger saken tett.
På den positive siden kan nevnes at
byråden har varslet en tiltaksplan for å ta
vare på Haukåsvassdraget, så vel som å ta
frem igjen planene om Haukås
våtmarkspark.

Foto: Joel Berglund (CC BY-SA 3.0)

EN GRØNN VIGSLER
Går du med gifteplaner kan du nå bli vigslet av vår egen bystyrerepresentant
Randi Amundsen.
Stortinget vedtok i september lovendringer i ekteskapsloven som gjør at ansvaret for
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borgerlige vielser overføres fra tingretten til kommunen. Dermed måtte bystyret velge
vigslere. Ni politikere og administrativt ansatte ble valgt, og på listen står Randi Amundsen.
– Først og fremst synes jeg det er en stor ære. En vigsel er en stor begivenhet, og det er
stort som politiker å få tre inn i en slik rolle i folks liv. Jeg er veldig ydmyk i forhold til den
oppgaven, sa Randi til Fanaposten.
I begynnelsen vil vigselsrommet i tinghuset i Bergen bli benyttet, og velsene vil i
hovedsak foregå fredager mellom klokken 12.00 og 15.00, samt på noen lørdager.
For øvrig er det verdt å merke seg at selv om en ikke kan velge vigsler, er det mulighet
for å angi et ønske om en bestemt vigsler. Som for eksempel Randi.

Skjerdump Fanaposten

SEIER: ÅTTE GJENNOMSLAG I LANDBRUKSPLANEN
Satsing på økologisk produksjon og
dyrevern, og planting av bievennlige
og spiselige vekster i byrommet, var
blant gjennomslagene De Grønne
fikk da bystyret behandlet
landbruksplanen for Bergen
kommune.
I mai behandlet bystyret Handlingsplan for
landbruk 2017-2020, og De Grønne
fremmet en rekke forslag.
– Landbrukspolitikk på lokalt nivå i
det 21. århundre skal styrke det lokale
landbruket, den lokale kulturelle identitet,
den skal styrke sosial utjevning, helse, og
mer generelt den individuelle og kollektive
velvære til befolkningen, sa Diane på
talerstolen da hun la frem De Grønne
forslag.
Tre grønne tilleggsforslag og fem
merknader fikk flertall i bystyret.

Tilleggsforslagene handlet om etablering
av et kompetansenettverk for bybønder,
planting av spiselige vekster i byrommet,
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og integrering av støtteordningen for
urbant landbruk i planen.
I merknadene fikk vi bystyrets
støtte til at Bergen kommune skal arbeide
for å redusere bruken av kunstgjødsel og
kjemiske sprøytemidler og et dyrehold som
tar hensyn til dyrenes naturlig behov.
Videre skal kommunen oppmuntre til økt
produksjon av økologisk melk og
økologisk kjøtt, og for utvikling av
verdikjeden for økologisk frukt og
grønnsaker, så vel som planting av
bievennlige vekster. I den siste merknaden
vi fikk vedtatt understreker bystyret at
landbruk er mer enn arealbruk og
næringsutvikling. Det er også et
fundamentalt bidrag til god helse.

Kampanjeplakat fra den grønne gruppen i EU-parlamentet

GATEKUNST PÅ RÅDHUSET
I sitt siste møte i bystyret la Ingrid
frem forslag om å la kunstnere
pryde Rådhusets fasade.
- Bergen har et yrende gatekunstliv, blant
annet dokumentert på nettstedet
motveggen.com, og byen har blitt omtalt
som Norges gatekunsthovedstad. Bergen
har også en enorm, grå vegg på den siden
av rådhuset som peker ut mot byparken og

festplassen. Denne veggen har potensiale
til å bli et storskala lerret for gatekunst og
virkelig sette Bergen på kartet som en av
Europas beste gatekunst- og kulturbyer,
argumenterte Ingrid i sin interpellasjon.
Selv om Ingrid hadde laget en flott
illustrasjon av hvordan Rådhuset kunne
sett ut, lot ikke flertallet seg overbevise.
Forslaget fikk elleve stemmer og falt.

Fotomontasje: Ingrid Fjellberg
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KAMPEN FOR MATJORDEN
1039 dekar landbruksareal er truet av utbygging, og selv om bystyret ga grønt
lys, lever håpet om å redde matjorden.
I september 2016 feiret vi grønne et viktig
gjennomslag i Bergen bystyre da
klimaplanen ble vedtatt med en tydelig
formulering om jordvern. «Bergen
kommune skal, så langt det er mulig,
skjerme matjord og eksisterende myrer for
utbygging». Vi er også fornøyde med at
bystyret støtter reduksjon i biltrafikken,
men det er dessverre et godt stykke fra de
fine ordene til de konkrete handlingene.
Kommunedelplanen for Birkeland,
Liland, Ådland og Espeland er eksempel
på en storstilt utbygging som bryter med
vedtatt politikk både når det gjelder
matjord og bilisme, men som på tross av
dette har fått støtte fra flertallet i bystyret.
Etat for landbruk er kritisk til en
omdisponering av over tusen dekar
landbruksareal, inkludert 168 dekar
fulldyrket mark. Bare på Liland er 80
dekar fulldyrket mark i faresonen. Når vi

vet at det tar naturen 2000 år å lage 10 cm
god matjord er det grovt uansvarlig å
ødelegge matjorden. Planene om å flytte
jorden er i beste fall optimistiske, for
flytting av matjord er svært krevende og
ikke nødvendigvis noe som lykkes.
Vi lot oss ikke knekke av det
sørgelige vedtaket i bystyret, og sammen
med SP, SV og Rødt leverte vi en
lovlighetskontroll. Det er noe vi kan gjøre
om vi mener at bystyret har fattet et vedtak
i strid med gjeldende lovverk. I denne
saken mener vi det er flere feil, fra
manglende høring etter store endringer i
planen til manglende hensyn til jordloven.
Når vi leverer lovlighetskontroll går saken
først til bystyret i tilfelle saken skal bli
snudd, men flertallet sto fast på sitt vedtak
og dermed går saken til behandling hos
Fylkesmannen.

Foto: Kristin Hammerås
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DELVIS SEIER: PLAN FOR JOBBSYKLING
Vi gleder oss over at et enstemmig
bystyre ber byrådet legge frem en
plan med forslag til ordninger, og
mulige insentiver, som kan øke
bruken av sykkel til og fra jobb for
ansatte i kommunen.
En fersk studie, publisert i anerkjente
British Medical Journal, har fulgt over 260
000 deltakere, og konkluderer med at aktiv
jobbpendling med sykkel reduserer
generell dødsrisiko med 41 prosent,
forekomst av kreft med 45 prosent og
hjertesykdom med 46 prosent. En rapport
fra Transportøkonomisk institutt beregner
klar helsegevinst i byer med økt
sykkelbruk.

Opprinnelig ville MDG be byrådet
vurdere en ordning med
kilometergodtgjørelse for sykling til og fra Side | 20
jobb, men etter samtaler med
byrådspartiene kom vi frem til et forslag
hele bystyret kunne stille seg bak:
«Bystyret i Bergen vil fremheve de
positive effektene av sykling som
transportmiddel til og fra jobb. Spesielt
peker bystyret på de helsemessige
effektene for den enkelte, og potensiale for
besparelse i form av redusert sykefravær.
Bystyret ber byrådet å komme tilbake med
en plan med forslag til ordninger, og
mulige insentiver, som kan øke bruken av
sykkel til og fra jobb for ansatte i
kommunen.»

SNART BLIR DET SORTERING AV MATAVFALL
MDG har lenge etterlyst muligheter
for sortering av matavfall i Bergen. I
februar kom endelig et tydelig
positivt svar fra byråden. Vi gleder
oss til å se resultatet!
Bergen har ikke vært noen
foregangskommune på kildesortering, men
nå begynner det å skje ting. Forsøket med
fleksible renovasjonsgebyrer blir nå gjort
til en permanent ordning der lite restavfall
blir belønnet med lavere gebyrer. Så langt
er ordningen en stor suksess, med økt
kildesortering som resultat. MDG har vært
blant pådriverne for den nye modellen.

En stor mangel ved
kildesorteringen i Bergen har handlet om
våtorganisk avfall. Selv om vi arbeider for
å minimere matsvinn, vil det være
betydelige mengder våtorganisk avfall fra
en stor by, og miljøgevinsten av å
nyttiggjøre seg av avfallet fremfor å brenne
det er stor. Derfor har MDG stadig
foreslått sortering av våtorganisk avfall, og
i februar stilte vi spørsmål til byråden i
Komite for miljø og byutvikling. Svaret
var gledelig: - Byrådet ser det som svært
viktig å få etablert en ordning for sortering
av våtorganisk avfall.

GJENNOMSLAG FOR PSYKISK HELSE
Noen ganger kommer
gjennomslaget først etter at det
opprinnelige forslaget er avvist. Det
skjedde med vårt ønske om å se
nærmere på psykisk helsehjelp til
barn innen barnevernet.
«Bystyret merker seg at 76 % av barn i
barnevernsinstitusjoner har hatt psykiske
lidelser i løpet av de tre siste månedene,
mens bare 38 % har fått noen form for
psykisk helsehjelp fra
spesialisthelsetjenesten i løpet av perioden.
Byrådet bes om å vurdere tiltak,
eksempelvis om institusjonene har rett
kompetanse». Slik lød merknaden MDG
fremmet da bystyret i desember 2016
behandlet “Bergens barn – byens fremtid.
Plan for helsestasjons – og
skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid
for barn og unge og barnevernet i Bergen

2016 – 2026”. Merknaden ble nedstemt i
desember, men i mars fremmet en Aprepresentant en interpellasjon som endte
med at bystyret ber byrådet “legge frem en Side | 21
sak som viser hvordan barn i barnevernet
og fosterhjem med psykiske lidelser kan
sikres nødvendig helsehjelp.”
- Merknaden som vi fremmet i
desember ble nedstemt av byrådspartiene.
Så derfor er vi selvfølgelig glad for
byrådspartiene snur i en så viktig sak. Vi i
MDG er jo vant til å gå foran i mange
miljø og klimasaker, og dette er ett
eksempel på at vi også går foran i
helsesaker. Vi arbeider for et
medmenneskelig samfunn i økologisk
balanse, og hvordan vi løser utfordringer
innen helse er en viktig del av dette, sa
Randi fra talerstolen.

DEMENS OG PSYKISK HELSE
Mennesker med demens er også
plaget av andre psykiske lidelser.
Det er et poeng som Randi stadig
må påpeke fra bystyrets talerstol, og
noen ganger får vi med oss
bystyret.
I januar leverte bystyret en høringsuttalelse
til nasjonal retningslinje om demens. Der
fikk MDG flertall for et kritisk
tilleggsforslag: “Bystyret oppfatter at det i
retningslinjen påpekes at kunnskap og
dokumentasjon om psykiske lidelser og
plager hos mennesker med demens er

mangelfull, og anser også retningslinjene
for å være mangelfulle før også dette er på
plass.”
I mai behandlet bystyret
statusmelding for hjemmebaserte tjenester,
og igjen tok MDG opp psykisk helse.
Bystyret tilsluttet seg to merknader vi
fremsatte: 1: “Bystyret ber om at
fremtidige statusmeldinger rapporterer om
arbeidet som gjøres innen psykisk helse.”
2: “I Statusmelding for hjemmebaserte
tjenester skal det særskilt rapporteres om
arbeidet med psykisk helse hos
hjemmeboende med demensdiagnose.”

SEIER: UT MED GLYFOSAT
Vi stilte spørsmål ved lovligheten av
å sprøyte med glyfosat rundt
kunstgressbaner, og fikk det
gledelige svaret at det er satt en
stopper for denne praksisen.
Glyfosat er en omstridt sprøytegift som er
kategorisert som trolig kreftfremkallende
av International Agency for Research on
Cancer under Verdens helseorganisasjon.
Andre forskere setter stoffet i sammenheng
med blant annet kronisk nyresvikt og
fødselsskader.
«På barns lekearealer er all bruk av
plantevernmidler forbudt», heter det i § 21
av Forskrift om plantevernmidler. Likevel
har Bergen kommune hatt en praksis med å
bruke glyfosat på «overganger mot
kunstgress».
MDG tok opp bruken av
sprøytegifter i en interpellasjon i bystyret i

2016. Da ble det stilt spørsmål ved om
byråden kunne garantere at det ikke brukes
noen kjemiske sprøytemidler på områder
der det er naturlig at barn oppholder seg. I Side | 22
svaret het det blant annet: «Det brukes ikke
noen kjemiske sprøytemidler på skoler,
barnehager som forvaltes i kommunens
regi. Av øvrige områder der det er naturlig
at barn oppholder seg foretas i dag noe
sprøyting i tilknytning til idrettsanlegg».
Da MDG i bystyret i mars etterlyste
en vurdering rundt lovligheten av å bruke
glyfosat ved kunstgressbaner der barn
oppholder seg, kom byråden med et
oppløftende svar: Glyfosat blir ikke lenger
brukt langs kunstgressbaner.
Vi gleder oss over at vi har bidratt
til en kraftig reduksjon i bruken av
sprøytegifter i Bergen de siste årene. Det
går riktig vei, selv om vi ikke er helt i mål
ennå.

Funn av glyfosat i urin har vekket reaksjoner. Her en plakat fra De Grønne i EU-parlamentet, som jobber for å
forby glyfosat.

SEIER: STYRKET MILJØPLAN
Bystyret har vedtatt en intern
miljøplan for kommunens egen
virksomhet. MDG fikk gjennomslag
for rapportering, klimaregnskap, elbiler og kildesortering, mens andre
forslag ble nedstemt.
Vi jobbet grundig med Klima- og
miljøplan for Bergen kommunes
virksomhet 2017-2020, og fremmet fjorten
tilleggsforslag og en merknad da saken var
til behandling i mars. De fleste
tilleggsforslagene ble avvist, blant annet
tiltak for subsidier av el-sykler og redusert
kjøttforbruk, men fire av forslagene fikk
bred støtte i bystyret:
“Byrådet skal legge frem for
bystyret en årlig rapport om gjennomførte
tiltak, samt en handlingsplan for
påfølgende år.”

“Som nytt tiltak under
miljøinformasjon og rapportering legges
til: «Kommunens årsmelding skal i kapittel
om klima og miljø presentere kommunens Side | 23
klimaregnskap og egne CO2-utslipp.
Klimastatistikken skal inkludere tidsserier
fordelt på virksomhetenes områder og
utslippskilder for klimagassutslipp og
andre viktige miljøfaktorer.
Ansvar: Klimaseksjonen
Oppstartsår: 2017»”
“Til tiltak 7 om avfall tilføyes at
tilfredsstillende ordninger for
kildesortering også skal kreves ved
fornyelse av avtaler.”
“Nytt tiltak om tjenestereiser og
brukerreiser: «Kommunen skal være en
pådriver for elektrifisering av bilparken til
interkommunale selskaper og kommunale
foretak.»”

SEIER: GRØNNE TAK
Vårt langvarige arbeid for grønne
tak begynner å gi uttelling både ved
at byrådet legger inn krav om
grønne tak og ved at vi får
gjennomslag i bystyret der byrådet
ikke har tatt med kravet.
Med klimaendringene følger økt nedbør,
og vi må planlegge byen for å ta unna
større mengder vann. Da er grønne tak et
utmerket grep som i tillegg er isolerende,
positivt for biologisk mangfold, estetisk,
og binder karbon. Vi er godt fornøyde med
at bystyret nå stadig oftere legger grønne
tak inn som krav i reguleringsplaner.

Ved behandling av klimaplanen i
2016 fikk vi inn en formulering om at
“Ved nybygg skal kommunen stille krav
om grønne tak der det er hensiktsmessig.”
Byrådet har fulgt opp i en del saker, og i
tillegg har vi fått gjennomslag for grønne
tak i flere andre saker. Helseinstitusjonen
Nordåstunet på Nordås skal utvides med ca
4000m2 - og etter bystyremøtet i november
ble det klart at takene skal være grønne
etter forslag fra MDG. I mars fikk vi
vedtatt at Vollavegen boliger også skal ha
grønne tak.

KONTROVERSIELL VEDFYRING
Vedfyring utgjør et helseproblem i
deler av Bergen. Da byrådet ville
innføre forbud mot bruk av eldre
ildsteder uten dokumentasjon i hele
kommunen fra 2021, foreslo MDG å
fremskynde forbudet til 2020,
samtidig som det skulle gjelde
områder der vedfyring faktisk er et
problem.
- I forslaget til nye forskrifter blir ildsteder
uten dokumentert sikkerhet mot
forurensning forbudt i hele kommunen
begrunnet med helseproblemer. Vi har
imidlertid ingen grunn til å tro at vedfyring
medfører et problem på steder som Norvik
i sørvest eller Mjølkeråen nordvest i vår
kommune. Mer spredtbebygde områder
som grenser til sjøen i vest har ikke noe
problem med luftforurensning, verken på
årsbasis eller når det er inversjon.
Inversjon oppstår på vinteren når solen står
lavt på himmelen og det er nesten
vindstille, med veldig svak trekk fra
øst/sørøst. Problemet oppstår da i områder
med mye luftforurensning da
forurensningen ikke vil spres vekk. På
områder som Fanahammeren eller Morvik
vil det lille som kommer fra vedfyring
sakte men sikkert måtte drive ut i havet
som ligger et kort stykke fra husene. Det er

svært vanskelig å se for seg at vedfyring i
slike områder vil bidra til noen som helst
økning i luftforurensningen de stedene
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avstand og vindretningen under inversjon.
Samtidig vet vi at Nansensenteret kan lage
gode analyser av hvordan luftforurensning
vil spre seg fra de ulike delene av Bergen,
sa Øystein fra bystyrets talerstol.
- Med en bedre utredning vil
bystyret kunne vurdere hvilke områder
som bør omfattes av et påbud, og om det
kan være hensiktsmessig å begynne først
med de områdene som i størst grad
påvirker luftforurensningen, avsluttet
Øystein.
MDG fremmet følgende forslag
som ble nedstemt: “Lokal forskrift om
«Forbud mot fyring i ildsteder uten
dokumentasjon» med de presiseringer som
er kommet inn etter høringsrunden, vedtas
med følgende endringer: 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.”

Illustrasjonsbilde: Javier Sánchez Álvarez, CC BY-SA 2.0

JA TIL STERKT BYDELSDEMOKRATI
Den store lokaldemokratireformen
er i gang. MDG ville at bystyret
allerede i september skulle gå inn
for direktevalgte bydelsstyrer, men
flertallet valgte en rundere
formulering om at det skal arbeides
videre med bydelsstyrer.
Før påske la Fimreite-utvalget frem sin
rapport “Byen og nærdemokratiet”, og i
september behandlet bystyret saken. Det
ble vedtatt å gå videre med både
borgerpaneler og bydelssstyrer, men det
ble påpekt at det ikke er aktuelt å gi
bydelsstyrene like store fullmakter som
perioden 2000-2004. Vi er bekymret for at
det kan bety svake bydelsstyrer. Vi er
imidlertid positive til forsøk med
borgerpaneler, der et tilfeldig trukket
utvalg av innbyggere skal sette seg
sammen for å diskutere og gi råd til
politikerne.
I bystyret fremmet MDG et
alternativt forslag i sju punkter, samt åtte
merknader. Hovedbudskapet vårt er at vi
vil legge til rette for økt folkelig deltakelse
i lokaldemokratiet, mens bydelsstyrene må
være sterke og direkte valgt av folket. En
modell der bystyret utpeker representanter
til bydelsstyrene, mener vi ikke vil gi
samme legitimitet.
Alternativt forslag:
«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
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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.»
Merknader:
1. «Kommunen skal gjøre informasjon om
saker, forslag og stemmegiving i bystyret
enkelt tilgjengelig i form av strukturerte
data.»
2. «Bystyret ber byrådet styrke klarspråkarbeidet 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.»
I løpet av 2018 fatter bystyret
endelige vedtak om hvordan det nye
bydemokratiet skal bli seende ut. Som del
av det arbeidet arrangerte vi sammen med
Alternativet lokaldemokrati-workshop i
desember.

SEIER: SLUTT PÅ GRATISPARKERING
Diane jobbet målrettet over tid og
fikk til slutt gjennomslag: Det blir
slutt på politikernes gratisparkering
utenfor Rådhuset.
Når politikerne fjerner parkeringsplasser
og gjør det dyrere å parkere, bør det
samme også gjelde politikernes egne
parkeringsplasser, mener vi i MDG.
I januar startet Diane med et
skriftlig spørsmål i Komite for finans,
kultur og næring, der hun ville ha svar på
byrådets planer for parkeringsplassene
rundt Rådhuset. I etterkant fulgte hun opp
med å levere et privat forslag med følgende
innstilling: “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.”

Da komiteen behandlet saken i juni
fikk ikke MDG støtte fra noen andre
partier. Alle sammen, fra Frp til SV,
avviste forslaget, men da BA slo opp saken Side | 26
over flere dager, ble det plutselig en annen
stemning. – Politikerne bør betale for
parkering slik som vanlige folk gjør, sa
Diane i avisen, som også støttet forslaget
på lederplass og skrev om at politikerne i
Trondheim må betale for tilsvarende
parkering.
I bystyret ble det dermed stort
flertall for en skikkelig snuoperasjon
sammenliknet med komitéen, og følgende
ble vedtatt: “Bystyret ber byrådet ta
initiativ til å gjennomgå ordningen med
parkeringsplasser i rådhuskvartalet. Det er
et hovedmål at antall plasser skal reduseres
ytterligere. Det skal da blant annet ses på
hvilke parkeringsplasser kommunen har
behov for å opprettholde. Det skal også
etableres en betalingsordning for bruken av
parkeringsplassene.”

Illustrasjon: Fabian Gohde

SEIER: KULTURHUSET FÅR PROSJEKTLEDER
Det er over et halvt århundre siden
det første gang ble foreslått å bygge
et kulturhus i Fyllingsdalen. Nå er vi
litt nærmere målet, og MDG sørget
for at kulturhuset får en
prosjektleder.
- Selv om vi med denne saken her enda en
gang går tilbake til start og leter etter nytt
sted og til dels nytt konsept så ser vi
likevel ganske positivt på saken i sin
helhet. Dette fordi vi oppfatter prosessen
som her legges opp til, til å ha som
fundament at dette skal ende opp med en
plan for et kulturhus som faktisk blir
bygget, sa Øystein fra talerstolen.
Sett i lys av de mange årene som
har blitt brukt på å realisere kulturhus i
Fyllingsdalen så fremmet vi en merknad
hvor vi ber om at byrådet utpeker en som
har prosjektansvar for kulturhuset og at det

nedsettes et brukerutvalg med relevante
organisasjoner, slik som har blitt gjort med
Åsane og som et enstemmig årsmøte i
Fyllingsdalen Kulturråd ba om tidligere i
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år. Bystyret lyttet, og gjorde følgende
vedtak: “Bystyret ber byrådet utpeke en
prosjektleder i kommunen for kulturhuset,
og at det i tråd med kommunens
intensjoner om reell brukermedvirkning
også nedsettes et brukerutvalg hvor
Fyllingsdalen Kulturråd, Bergen offentlige
bibliotek, Nye Fyllingsdalen Teater,
Bergen kulturskole og kulturkontoret for
Fyllingsdalen og Laksevåg tas med.”
Vi fikk også støtte til en merknad
om lokaliseringen av kulturhuset:
«Bystyret ber om at det i arbeidet med
lokalisering tas hensyn til at
kulturfunksjoner skal plasseres sentralt
jamfør merknad 1 i sak 261/15 fra komite
for miljø og byutvikling.»

SEIER: LIVSGLEDE PÅ GANG
I fjor fikk vi gjennomslag for at
Bergen skulle teste ut
livsgledesertifisering av sykehjem.
Nå er Midtbygda sykehjem i gang
med livsgledearbeidet.
Organisasjonen Livsglede for eldre
konsentrer i hovedsak arbeidet sitt omkring
frivillighet, utdanning og innovativ
tjenesteutvikling innen eldreomsorgen. Ett
resultat av arbeidet deres er en
sertifiseringsordning for sykehjem og
eldreinstitusjoner, hvor de setter livsglede i
sentrum for hver enkelt beboer.

Testing av livsgledesertifisering av
sykehjem er i gang i Bergen, på initiativ fra
Miljøpartiet De Grønne. Foreløpig er det
bare Midtbygda sykehjem som er med,
men der er planen at hjemmet skal være
sertifisert i løpet av høsten 2018. Deretter
skal hjemmet resertifiseres minst to ganger
de påfølgende årene.
Nå ønsker MDG økt fokus på
livsglede i alle deler av eldreomsorgen, og
i vårt alternative budsjett satte vi derfor av
midler til testing av mulighet for
livsgledesertifisering også av
hjemmetjenestene.

INGEN PARKERING PÅ C-FELTET
Midt i Åsane ligger en grønn lunge i
form av C-feltet. Byrådet ville
etablere nesten 200
parkeringsplasser her, til store
protester fra MDG. Etter at en
grunneier satte foten ned, ble
planene droppet.
Det har lenge versert planer for C-feltet,
men lite har skjedd. I dag er det en asfaltert
plass mellom trær og myr. Mulighetene er
likevel store.
Byrådet foreslo å utvide
asfaltarealet og etablere innfartsparkering

på området. MDG kritiserte planene, og i
bystyret stilte Fredrik Sundt Breien
spørsmål til byråden om det ikke ville være Side | 28
bedre å etablere en park på tomten. Det var
et forslag byråden stilte seg rimelig positiv
til.
I etterkant kom det frem at en
grunneier ikke ville akseptere bruk av
tomten til parkeringsplasser, så per i dag
har vårt syn vunnet frem. Vi skal fortsette
arbeidet med å oppgradere sentrum av
Åsane bydel fra eksos og biler til levende
byrom, med C-feltet som en grønn lunge i
midten.

Illustrasjon av Fabian Gohde - scenario C-feltet

BEGRENSNINGER PÅ CRUISETRAFIKKEN
Vi arbeider for å redusere antallet
cruiseanløp og cruiseturister i
Bergen, og i løpet av året har
byrådspartiene foreslått et tak, men
MDG mener taket er satt for lavt.
Det har lenge vært problemer med
forurensning fra cruiseskipene, mens det
viser seg at cruiseturistene er den typen
turister som legger igjen minst penger i
byen. Da er det frustrerende at den
voldsomme pågangen av cruiseturister
skaper køer og svekker opplevelsene for
andre turister, så vel som oss som bor i
byen. Tidligere år har vi fremmet forslag
om et tak på to daglige cruiseanløp, et
forslag vi tok opp igjen da bystyret i
september behandlet Tiltaksutredning for
lokal luftkvalitet 2017. Vi ble nedstemt.
I januar behandlet bystyret
Cruisestrategi for Bergen 2016-2020.
MDG la frem en rekke forslag om å
redusere antallet cruiseskip og
cruiseturister, hindre sosial dumping i form
av svake arbeidsvilkår for de ansatte på
cruiseskipene, og at det skal arbeides for å
få cruiseselskapene til å bruke autoriserte
guider sånn at cruiseturistene blir sikret
god informasjon når de besøker byen vår.
Samtlige forslag ble nedstemt, men vi
fortsatte arbeidet og ved neste anledning
gikk det bedre for ett av forslagene: Da
bystyret behandlet Handlingsplan for

næringsutvikling i Bergen 2017-18, fikk
MDG gjennomslag for følgende merknad:
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“Bystyret ber byrådet om å vurdere en
kommunal guidesertifiseringsordning.”
I oktober kom byrådet på banen
med sitt forslag om en maksgrense på fire
cruiseskip i døgnet, og maksimalt 9000
passasjerer. - Fire cruiseskip i havnen
samtidig er for mye. Vi er glade for at
byrådet endelig går med på å sette et tak,
men hele poenget med taket er jo å
redusere cruiseturismen. Det skjer ikke
med et så høyt tak. I verste fall kan det hele
ende med at det kommer enda flere
cruiseturister til byen, sa Sondre til BA.

Foto: Christian Bickel (CC-BY-SA-2.0-de)

GRØNT, ALTERNATIVT BUDSJETT FOR BERGEN
MDG trapper opp miljøsatsingen og
styrker sosialpolitikken i vårt
alternative budsjett for Bergen.Skal
Bergen leve opp til egen målsetning
om å være Norges grønneste
storby, må bystyret være villige til å
sette av større midler til miljøtiltak.
Samtidig må vi ta sosialt ansvar og
vise at et samfunn i økologisk
balanse også er et menneskevennlig
samfunn.
Her er 10 høydepunkter fra budsjettet:
1: MDG vil øke potten til gjennomføring
av klimaplanen med 70 millioner kroner,
og øremerker midler til landstrøm i havnen
(20 mill kr), nye kollektivfelt (10 mill kr),
rydding av gang- og sykkelveier (5 mill
kr).
2: Kommunens klima- og miljøfond er
aldri tilført midlene bystyret la opp til da
fondet ble opprettet. For å styrke arbeidet
setter vi av 20 millioner kroner ekstra til
klima- og miljøfondet.
3: Vi ønsker å styrke de lokale
miljøorganisasjonene gjennom
driftstilskudd, og har satt av 5 mill kr til
dette i 2018.
4: Det står 100 millioner kroner ubrukt
som skulle gått til å bygge sårt
etterlengtede sykkelveier. For å sikre
fortgang i utbyggingen av
sammenhengende sykkelveier, foreslår vi å
ansette fem nye planleggere på
sykkelkontoret.
5: Varslede kutt i personal, samt
strammere turnuser vil kunne føre til økt
stress både for beboere, pårørende og
ansatte ved bofellesskap for mennesker

med psykiske utviklingshemninger. Vi
setter av 30 millioner kroner ekstra til
bofelleskap for psykiske
utviklingshemmede, samt at vi øker
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bevilgningene til tjenester til fysisk -og
psykisk utviklingshemmede med 5
millioner.
6: Vi setter av 5 millioner kroner til å øke
sosialsatsene, og 13 millioner kroner til å
gjeninnføre 80 %-regelen som sikret varig
uføre 80 % av minstepensjon etter at
boutgifter er trukket fra.
7: Vi vil bevilge 9,4 mill kr ekstra til
økologiske innkjøp (skolefrukt og egg). Vi
har også som mål at kommunen reduserer
innkjøp av kjøtt med 50% innen 2021, og
øker bruken av økologiske tekstiler med
100% innen 2021.
8: Dyrevern har altfor lenge vært et
forsømt tema, og vi foreslår en nær
tredobling av støtten Bergen kommune gir
til feltet. Pengene skal bli brukt på kraftig
styrket økonomi for byens
dyrevernorganisasjoner.
9: Elevene på Tveiterås er blant de mest
sårbare i samfunnet vårt. Omgivelsene på
Tveiterås er ideelle med ro og trygghet i
egnede omgivelser, og vi vil opprettholde
driften her. Vi vil omdisponere 55
millioner for Ulriken skole til oppussing,
ombygging og forbedring av skolen på
Tveiterås.
10: Vi henter midler blant annet fra økt
eiendomskatt, kutt i politikerlønninger,
lavere avsetning til disposisjonsfond og
ved at vi dropper en kostbar ombygging til
åpne kontorlandskap.
Hele budsjettforslaget ligger på
nettsiden vår.

MDG BRØT BUDSJETTFORHANDLINGENE
Når vi ikke får nok gjennomslag på
våre kjernesaker, kunne vi ikke
støtte byrådets budsjett.
Fjorårets budsjettforlik mellom Ap, KrF,
MDG, V og Sp ble ikke gjentatt etter at
MDG har trukket seg fra videre
forhandlinger.
Vi klarte ikke å komme til enighet.
Byrådspartiene ville ikke strekke seg langt
nok, og da valgte vi heller å fronte vårt

eget alternative budsjett enn å støtte deres
forslag.
Hovedsakelig var det
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innen helse- og sosialpolitikken ønsket vi
større gjennomslag.
Vi har hatt konstruktive samtaler
med byrådspartiene, men det må rett og
slett mer konkrete gjennomslag på bordet
før vi kan støtte budsjettet. Det gikk ikke i
denne omgang, og da velger MDG å stå
utenfor budsjettsamarbeidet i Bergen.

BYBANEN TIL FYLLINGSDALEN OG ÅSANE
Utbyggingen av Bybanen innebærer
store og kompliserte saker. I 2017
var vi med på å vedta trasé for
banen til Fyllingsdalen og å utsette
trasévalget gjennom Sandviken.
I juni tok bystyret stilling til traséen til
Fyllingsdalen. Størst usikkerhet knyttet seg
til delstrekningen fra Nonneseter til
Kronstad, der striden sto mellom nordre
trasé over Årstadgeilen og søndre trasé
gjennom Fløen. MDG er levende opptatt
av urbant landbruk og dyrking i byen.
Derfor ønsker vi flere parsellhager, og vi
har vært meget bekymret for
konsekvensene for parsellhagen i Fløen.
Når MDG likevel kan støtte den søndre
traséen, er det fordi det står i
reguleringsbestemmelsene at parsellhagen
skal reetableres etter anleggsfasen og fordi
byråden arbeider med å finne et midlertidig
erstatningsareal for parsellene. Bygningen i
parsellhagen med verneverdi skal også
settes opp igjen etter anleggsfasen. MDG
vil ikke akseptere noe avvik fra disse
løftene, da disse er helt sentrale for vårt
standpunkt. Vi skal følge opp planene for
midlertidig parsellhage.

Et annet spørsmål i debatten var
utformingen av depotet på Spelhaugen.
Utbyggerne der ønsker å ha depotet i fjell
for å kunne utnytte bedre arealene på
Spelhaugen, mens fagetaten opprinnelig
ønsket en åpen løsning. Bystyret endte på å
be om videre utredning av mulighetene for
depot i fjell.
MDG fikk et gjennomslag i form av
at bystyret vedtok en merknad om
geotermisk varme: «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.»
I desember skulle bystyret ta
stilling til Bybanens trasévalg gjennom
Sandviken, men på grunn av en stor
mengde nye opplysninger og forslag like
før møtet, var det et enstemmig bystyre
som valgte å utsette saken til januar 2018.

HUSK PÅ UTSLIPP I HAVNEN!
MDG har stadig vært nødt til å
minne om at skip i havnen fører med
seg omfattende forurensning.
I april ble det delegert til Komite for miljø
og byutvikling å levere høringsuttalelse til
Regional transportplan 2018-2029. Siden
havnen var uteglemt, fikk MDG vedtatt en
merknad om at “Bergen kommune vil
presisere at utslipp fra skip i havnen også
fører med seg omfattende
luftforurensning.”
Det har også vært et gjentakende
problem at utslipp fra havnen ikke blir
omtalt i årsrapportene for luftkvalitet. Både
i 2015 og 2016 fikk vi bystyret med på at
de årlige rapportene skulle ta opp havnen,
men uten at byrådet tok det til følge. I

oktober behandlet bystyret årsrapporten for
2016, og der fikk MDG igjen med oss
bystyreflertallet på en merknad: “Bystyret
merker seg at årsmeldingen ikke omtaler
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forurensing fra skip. Bystyret ber om at
dette blir tatt med i fremtidige
årsmeldinger om luftkvalitet i Bergen, slik
det også ble vedtatt av bystyret i merknad
6 under behandlingen av årsmeldingen for
2014 i sak 301/15 og merknad 3 under
behandlingen av årsmeldingen for 2015 i
sak 159/16.”
Byrådet sørget for å supplere
årsrapporten med tilleggsinformasjon om
kartlegging og overvåkning av utslipp fra
skip i havnen, men neste år regner vi med
at informasjonen er der allerede når
rapporten først presenteres for bystyret.

TILTAK MOT DÅRLIG LUFT
I behandlingen av Tiltaksutredning
for lokal luftkvalitet 2017 fikk MDG
flertall for samkjøring og
trolleybusser, men ble nedstemt om
miljøfartsgrenser,
parkeringsrestriksjoner,
lavutslippssoner og kollektivfelt.
Bergen har lenge slitt med dårlig
luftkvalitet og overskridelser av
grenseverdiene satt i
forurensningsforskriften. Innføring av
køprising har hatt en positiv effekt, men
det er fortsatt behov for flere tiltak.
I september sto tiltaksutredningen
på agendaen, og MDG fremmet en rekke
forslag. Vi ønsket parkeringsrestriksjoner
med reduksjon av p-plasser i sentrum og
maksimalt én boligsoneparkering per

husholdning, men dette ble nedstemt
sammen med forslag om lavutslippssoner
og miljøfartsgrenser. Heller ikke en
merknad om kollektivfelt på innfartsårene
fikk flertall, men noe gjennomslag ble det.
Punkt 2 i handlingsplanen på 10
punkter var opprinnelig “Styrking av
kollektivtilbudet - bybane til
Fyllingsdalen”, men etter forslag fra
MDG ble setningen utvidet med “i tillegg
til tilrettelegging for flere trolleybusser og
nullutslippsbusser.”
Punkt 10 ble også utvidet som følge
av et MDG-forslag. “Mobilitet og
kommunale tiltak” fikk tillegget “med
spesielt fokus på tilrettelegging for sykling
og samkjøring.”

DETTE HAR VI OGSÅ JOBBET MED
MDGs bystyregruppe i Bergen
jobber for å styrke demokratiet og
utvikle en livskraftig by der alle kan
finne sin plass. Her er noen andre
saker vi har markert oss på.
LOKAL MAT: I januar fremmet Frp
interpellasjon om maten på byens
sykehjem. Vi ga helhjertet støtte til
forslaget, og selv om bystyret vedtok en
utvannet variant av Frp-forslaget, ble det
flertall for MDGs tilleggsforslag:
«Bystyret oppfordrer til økt fokus på lokal
og bærekraftig produsert mat».
TRAFIKKSIKKERHET: MDG fikk
flertall for en merknad under behandlingen
av Plan- og byggeprogram 2017 for
trafikksikkerhet på kommunale veger:
“Bystyret er bekymret for manglende
gjennomføring av trafikksikkerhetsplanen.
Bare 41 prosent av avsatte midler for 2016
vil bli brukt, og for planperioden sett under
ett er kun 60 % av vedtatt plan
gjennomført. Bystyret ber byrådet sikre økt
tempo i gjennomføringen.”
TIGGING: Frp ville innføre et lokalt
forbud mot tigging i Bergen, men møtte
stor motstand i bystyret. Der var det et
alternativt forslag fra MDG og Sp som fikk
flertall: «Bergen bystyre avviser et forbud
mot tigging.»
SELVMORD: Bystyret vedtok en
nullvisjon for selvmord, og byrådet skal
lage en handlingsplan. Med basis i at det er
mange studenter som sliter psykisk uten at
disse var tatt med i saken, fremmet MDG
et tilleggsforslag som ble vedtatt:
«Bystyret ber om at handlingsplan for
forebygging av selvmord inneholder et
eget avsnitt som omhandler samarbeid med
Universitetet i Bergen, Høyskoler og
studentorganisasjoner».

ENERGISPARING: I sak om
“Kommunerapport fra ASSS nettverket
2016. Regnskapsåret 2015” fikk MDG
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flertall for en merknad som følger opp
budsjettseieren fra 2016 om midler til
energisparing: «Bystyret merker seg at
energibruken per kvm i kommunale bygg
er høyere i Bergen kommune enn
gjennomsnittet, og understreker at tiltak for
energisparing må styrkes. I henhold til
Bergen Smart City-rapporten er potensialet
for energisparing i kommunale bygg på
149 GWh. I budsjett for 2017 ble det lagt
inn økte midler til ENØK-tiltak i
kommunale bygg, og bystyret forutsetter at
arbeidet med energisparing blir prioritert i
kommunen.»
RØDHETTE: Vi har prøvd å sette fokus
på det manglende tilbudet som gjelder
avlastning til aleneforeldre i Bergen. MDG
har programfestet at vi vil opprette et
avlastningstilbud for aleneforeldre som kan
brukes til barnevakt og overnatting, etter
Rødhette-modellen i Oslo. Tilbudet i
hovedstaden er drevet i regi av
Aleneforeldreforeningen med økonomisk
støtte fra kommunen, velkjent blant
aleneforeldre. De kan ta vakter i en
leilighet på kveldene og i helgene. Den
tiden de bruker på å passe andres barn, får
de selv igjen når de trenger barnevakt. Vi
fremmet forslaget som en interpellasjon i
november, som ble dessverre stemt ned.
PIGGDEKK: Mange sniker seg unna å
betale piggdekkgebyret, men ny teknologi
kan gjøre innkrevingen enklere. MDG fikk
flertall for følgende vedtak: «Bystyret
merker seg at dagens innkreving av
piggdekkgebyr ikke klarer å fange opp alle
som kjører med piggdekk, og at ordningen
fremstår som lite rettferdig. Bystyret ber
derfor byrådet å vurdere nye måter å
innkreve gebyret på, herunder vurdere
nyutviklet teknologi beskrevet i
saksfremlegget som kan gjøre ordningen

mer effektiv, og legge sak frem for
bystyret».

for å følge opp. Ingen plan blir dessverre
lovet.

MANGFOLD: Vi fikk bystyrets støtte til
følgende merknad: «I utvikling av Plan for
kjønns - og seksualitetsmangfold, bør en
tilstrebe samarbeid med et mangfold av
interesseorganisasjoner. Det er også viktig
at de ulike gruppene blir invitert til å
samarbeide i konkrete prosjekter, og ikke
minst er det viktig å inkludere unge.»

OPERASJON DAGSVERK: I 2017
handlet Operasjon Dagsverk om prosjektet
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ungdommer som er fanget i verdens største
oljekatastrofe kunnskap om og muligheter
til en bedre fremtid. Bystyregruppen hadde
gleden av å ha besøk av en engasjert
skoleelev på OD-dagen. (se bildet under)

VALGDELTAKELSE: Bergen sendte ut
SMS-varsling om stortingsvalget til alle
stemmeberettigede i kommunen for å
stimulere til økt valgdeltakelse. Etter at
administrasjonen først hadde foreslått å
droppe tiltaket, snudde valgstyret
innstillingen etter forslag fra MDG.
GIFTFRI ROTTEBEKJEMPELSE:
Bruk av gift i rottebekjempelse har
negative effekter for dyr og natur, men
giftfrie metoder er på full fart inn.
Gjennom et privat forslag fikk MDG løftet
saken, og bystyret gjorde følgende vedtak:
“Bystyret ber byrådet fremme en sak som
beskriver status når det gjelder utfordringer
og eksisterende tiltak når det gjelder
rottebekjempelse, samt forslag om
kommunens videre rottebekjempelse med
fokus på forebygging og giftfrie metoder.”
LYSFORURENSNING: På bystyremøtet
i april ba vi byutviklingsbyråden om å
fremme en tiltaksplan for å bekjempe
lysforurensning. Lysforurensning hindrer
til å se stjernehimmelen, er livsfarlig for
insekter, forstyrrer migrasjon av fugler,
pattedyr endrer adferd, det har effekter på
reproduksjonen av den akvatiske fauna,
påvirker planteveksten osv.
Lysforurensning kan til og med forverre
luftforurensning. Selv om temaet ble
betraktet som spennende, måtte vi stille et
spørsmål i byutviklingskomiteen i oktober

OPPLÆRING I BYBUDSJETT:
Budsjettet er en viktig politisk handling,
men det er en kompleks prosess. For at
innbyggerne kan diskutere budsjettet, kan
opplæring være nødvendig for å forstå
mekanismene, og ikke bli "avskrekket" av
regnskapskonsepter som er vanskelige å
forstå. Kommunen bør forberede budsjettet
på en åpen måte. Å tilby innbyggerne en
opplæring for å forstå det som står på spill
i byens budsjett vil være et godt tiltak.
Formålet er ikke å debattere budsjett, men
å forstå hvordan budsjettet fungerer, de
viktigste utgiftene og inntektene,
økonomiske forhold med fylket,
statsbevilgningenes innvirkning, vise
vanskelighetsgraden til arbeidet og hva
bystyret kan påvirke. Vi fremmet forslaget
som en interpellasjon i oktober, og den ble
stemt ned.

