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Tiltak - Drift Varig Engangsutgift
Bydelsreform - saksforberedende arbeid 3 000 000
Forskningsprosjekt om psykisk helse i ungdomsskolen 800 000
Skolepsykologer / to stillinger 1 600 000
Fortsette kjøp av plasser ved NKS Olaviken 5 450 000
Iverksette styrking av rådgivningskontoret for syns- og hørselshemmede 2 000 000
Rask psykisk helsehjelp- utvide til Åsane bydel 3 750 000
Sykehjemskjøkken Kolstihagen og Lyngbøtunet 4 400 000
Flere ansatte i SFO 5 000 000
Prosjektmidler: Antirasisme i skolen: innkjøp av materiell, undervisningstid 1 500 000
Tilsyn med private barnehager 1 600 000
Søkbare midler til PPT 5 000 000
Ekstra læremidler til skolen 6 000 000
To ekstra stillinger i seks barnehager over fem måneder/ søkbar ordning. 
Prosjektet går over to år  4 500 000
Fagteam autisme / to stillinger 1 750 000
Åsane arena - økt leie av halltid 2 500 000
Nordnes sjøbad helårs 3 dager 300 000
Dysleksivennlige skoler søkbar pott 100 000
Tilskudd til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier 2 500 000
Tilskudd til solenergianlegg 5 000 000
Tilskudd til elektrifisering av næringstransport 2 000 000
Sykkelstamvei-plan/ ansattressurser (dersom kreves planmidler) 1 000 000
Tilbakeføre kutt drift og vedlikehold kommunale parker 900 000
Byantikvaren - Prosjekt skifertak 500 000
Tilskudd vedovner 1 500 000
Saksforberedende arbeid - lokk over Danmarksplass 1 000 000
Økning av sosialhjelpssatsene 25 000 000
Flere ansatte i kommunens bemanningssenter 5 000 000
Flere ansatte i rusomsorgen 3 000 000
Prosessveiledning for ansatte i barnevernet og NAV, spesielt knyttet til 
tjenester som er utsatt for vold og trusler om vold 1 500 000
Tilbakeføre kutt feriereiser og sommerleirer for mennesker med 
utviklingshemming 1 600 000
Engangsstøtte for å kompensere for høye strømpriser rettet mot  
sosialhjelpsmottakere (Utbetalt sum per mottaker tilpasses en totalramme 
på 8 mill. kr.). 8 000 000
Forsøk med 6-timers-dag 2 000 000
Ungdomsklubb på Laksevåg- legges ved lokalene til Holen skole 300 000
Støtte til Ytre Arna Fritidsklubb 400 000
Kultursommerjobb for ungdom 1 500 000
Mulighetsstudie ny filial i Indre Arna 800 000
Lønns- og prisjustering for alle ikke-søkbare tilskudd på kulturfeltet 6 000 000
Sum drift 66 400 000 52 350 000



 
 

Tilskudd Varig Engangsutgift
Trygg i vann / Redningsselskapet 750 000
Sykkelkidz 750 000
Søkbar pott nynorskbøker skolebibliotek 600 000
Skolehager søkbar pott 200 000
Idrettsklynge Vest 200 000
Tilskudd Bergen skog- og treplantingsselskap 350 000
Bærekraftig liv 400 000
ROS 150 000
Robin Hood-huset 150 000
Psykiatrialliansen 500 000
Nok. Bergen (tidligere SMISO Hordaland) 500 000
Fontenehuset 500 000
Amalie Skrams hus 500 000
LEVE 100 000
Spillavhengighet Norge 100 000
Mental helse Bergen - Treffstedet Loftet 100 000
ALF AS 1 000 000
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri LLP Bergen 100 000
Kirkens SOS i Bjørgvin 100 000
Informasjonssenteret Hieronimus 100 000
Fair play bygg & anlegg Vestland 300 000
RIO avd Bergen (oppstartsmidler) 300 000
A-larm 100 000
Blå Kors Hvite bånd dagsenter 200 000
Albatross ettervernsenter 200 000
Bybonden 300 000
Stiftelsen Fargespill 500 000
Det Vestnorske teater 450 000
Amatørkulturrådet i Bergen 250 000
Lenken (tidl Espeland fangeleir og nytt: Gestapomuseet) 500 000
Vilvite ombygging 7 500 000
Tilskudd Skeiv Verden Vest 500 000
Jungelen/JUNG 50 000
Arabisk Filmfestival 50 000
Springbrett for ungdom 150 000
Mørkerommet 50 000
Støtte til MUHO, Tekstilindustrimuseet 250 000
Økt støtte til Beffen 200 000
Økt støtte til bymuseet 2 000 000
Investeringsstøtte Bergen Kjøtt 3 000 000
Utrednings- og planleggingsarbeid Griegkvartalet 500 000
Vestnorsk jazzsenter 200 000
SUM tilskudd 9 000 000 15 700 000
SUM drift og tilskudd 143 450 000



 
 
 

 
 
 
Merknader til budsjettet for 2022 fra A, MDG, SV, R, V, KrF og representantene Tungesvik (Sp) og 
Torgersen (Sp):  
 
1. I lys av forskningsrapporten om strukturell rasisme i Bergen kommune ber bystyret om at byrådet 
setter i gang et eget forskningsprosjekt om rasisme i skolen. Forskningsprosjektet skal blant annet 
føre til at det legges fram en oppdatert sak for bystyret om arbeidet med antirasisme i 
bergensskolen. 
 
2. Bystyret ber byrådet gjennomgå veilednings- og informasjonsmateriellet om antirasisme som er 
tilgjengelig i bergensskolen og gå til innkjøp og/eller produksjon av oppdatert materiell dersom det 
en har i dag ikke er tilstrekkelig. 
 
3. Bergen bystyre har som et langsiktig mål at kommunen skal innføre et nærbarnehageprinsipp som 
defineres som at alle barn har rett på barnehageplass i sin egen skolekrets. Bystyret vil legge dette 
målet til grunn for det kommende arbeidet med barnehagebruksplanen. 
 
4. Bystyret ber om å få framlagt en egen sak i løpet av 2022 om status for Strømgaten 1 og vurdering 
av mulige framtidige bruksområder for eiendommen. Et eventuelt salg av eiendommen settes i bero 
til bystyret har behandlet en slik sak. 
 
5. Bystyret ber byrådet legge fram en egen sykkelstamvei-plan innen utgangen av 2022. 
 

Tiltak - Investering Sum
Midler til oppkjøp av barnehager/ strategisk oppkjøp tomter til 
offentlige barnehager 40 000 000
Mjølkeråen flerbrukshall prosjektmidler 4 000 000
ENØK-tiltak kommunale boliger og bygg 15 000 000
Sykkelparkering under tak/ kommunale arbeidsplasser/ sameier 5 000 000
Gateopprustning Torgallmenningen og gater rundt 2 000 000
Klimatilpasning 10 000 000
Solenergianlegg kommunale bygg 5 000 000
Elbil-lading 5 000 000
Sykkeltiltak (handlingsplan for sykkel) 5 000 000
Økt ramme Kirkebukten sjøfrontpark 1 000 000
Sum investering 92 000 000

SALDERING OG OMDISPONERING
Ungdomsskole Bontelabo 7 000 000
Nedtrekk vikarbruk 4 000 000
Nedtrekk konsulentbruk 2 000 000
Mindre reising/Nye digitale løsninger 2 000 000
Nedjustert netto driftsresultat 120 450 000
(Engangsutbetaling strøm gjennomføres 2021) 8 000 000
SUM 143 450 000



6. Bystyret ber byrådet i behandling av reguleringsplaner vurdere å legge inn krav om at minst 15 % 
av parkeringsdekningen for bil skal være reservert for bildeling. En slik vurdering skal fortrinnsvis skje 
tidlig i prosessen slik at konsekvensene kan vurderes. 
 
7. Bystyret ber byrådet i behandling av reguleringsplaner legge inn krav om solenergianlegg alle 
steder der det er hensiktsmessig, gjerne i kombinasjon med grønne tak, for eksempel ved at 
solenergianlegg plasseres på samme areal som biologiske tak. En slik vurdering skal fortrinnsvis skje 
tidlig i prosessen slik at konsekvensene for byggehøyde og estetikk kan vurderes, for eksempel i 
forbindelse med offentlig ettersyn. 
 
8. Bystyret ber om at byrådet i kunnskapsgrunnlaget for sosialtjenesten for 2022 undersøker om det 
er et underforbruk av sosiale tjenester og ytelser i Bergen kommune. Dersom det er tilfellet skal det 
legges frem en egen sak som foreslår tiltak for hvordan kommunen kan sørge for at alle bergensere 
får de sosiale tjenestene og ytelsene de trenger og har krav på. 
 
9. Bystyret ber byrådet legge frem en egen sak om hvordan kommunen kan gi alle som mottar 
sosialhjelp relevant, meningsfull og kvalifiserende aktivitet, utformet i samråd mellom mottaker og 
sosialtjenesten, innen det er gått seks måneder. 
 
10. Bystyret ber byrådet sørge for at kommunen bistår Arboretet med nødvendig kompetanse til å 
utrede deres behov for oppgradering av slokkevann i brannsikringsøyemed. 
 
11. Bystyret har en klar ambisjon om å støtte og ta vare på Beffen både som person- og 
turisttransport og som kulturminne. Bystyret ber derfor byrådet om å gå i dialog med Bergen 
Kommunale Kystkultursenter AS om den vanskelige økonomiske situasjonen de står i og legge fram 
en sak i løpet av 1. kvartal 2022 hvor det vurderes å ettergi hele eller deler av de kommunale lånene 
for kjøp av båter og kai fra 2020. 
 
12. Bystyret ber byrådet legge fram en sak om flerkulturell kompetanse og kommunikasjon i Bergen 
kommune, som for eksempel skal ta for seg utviklingen av sykehusimam i Helse Bergen og hva 
kommunen kan lære av denne og andre ordninger. 
 
13. Bystyret slår fast at ekstra utbetaling av statlig bostøtte eller andre ekstraordinære utbetalinger 
som strømstøtte ikke skal føre til mindre utbetaling av ordinær sosialhjelp for mottakere i Bergen 
kommune. 
 
14. Bystyret vil fortsette å gradvis tilpasse sosialhjelpssatsene i Bergen til nivå som følger SIFOs 
referansebudsjett med en ny økning i satsene fra 01.03.2022, innenfor de vedtatte 
budsjettrammene. Barnetrygd og barns inntekt skal holdes utenfor beregningen. 
 
15. Bystyret fattet 17.11.2020 vedtak om at byrådet skal arbeide for å fredeliggjøre Danmarks plass, 
og å få saken inn i Miljøløftet. Her ble et lokk over trafikken betegnet som det mest effektive mulige 
tiltaket (sak 336/20). Saken har som formål å skaffe til veie oppdatert og relevant informasjon som 
kan brukes i et slikt arbeid. Funnene i rapporten vil kunne gi et grunnlag for å diskutere hva som er 
mulig og realistisk, men det er i utgangspunktet ønskelig at byrådet arbeider videre for å få et 
lokk/tunnel inn i planarbeidet. Bystyret ber byrådet legge frem en sak ila 2022. 
 
16. En del av midlene i post “Styrke kommunens naturarbeid - kompetanse og kapasitet” under 
kapittel 10C Naturforvaltning og parkdrift, øremerkes arbeid med å utforme en plan for hvordan 
Bergen kommune kan bli arealpositiv. 
 



17. Bystyret viser til budsjettavtalen for 2021 som omtaler en egen sak om arealbudsjett og -
regnskap. Denne saken skulle vært lagt fram i løpet av 2021, og bystyret forventer at byrådet legger 
fram en slik sak så raskt som mulig. 
 
18. Bystyret viser til budsjettposten ENØK-tiltak i kommunale boliger og bygg og understreker at 
både boliger og bygg skal tildeles midler, men at i tilfeller hvor man må velge ett prosjekt foran et 
annet så skal boliger prioriteres. 
 
19. Bystyret viser til at det i budsjettet for 2021 ble satt av midler til å opprette et fast tilbud om 
nynorsk parallellklasse på en sentrumsskole. Det er beklagelig at det ikke har vært nok søkere til at 
det har vært mulig å opprette dette tilbudet, og bystyret forutsetter at kommunen intensiverer 
informasjonsarbeidet om det nye tilbudet. Bystyret ber byrådet arbeide for å få flest mulig elever til 
en nynorskklasse, og at klassen opprettes fra høsten 2022. 
 
20. Bystyret ber byrådet om å legge fram ei sak til bystyret om direkteval til bydelsutval og andre 
former for innbyggjarinvolvering som kan sikre meirdemokrati frå 2023. Saka skal omhandle 
budsjettmessige konsekvensar av etablering og drift av bydelsutval og om det er statlege ordningar 
til lokaldemokratiprosjekt som kan gje midlar til å etablere bydelsutval eller andre former for 
innbyggjarinvolvering. 
 
21. Fastlegeordningen er ryggraden i helsetjenestene til innbyggerne. Den nasjonale fastlegekrisen er 
ikke isolert til Bergen, men berører mange kommuner over hele landet. Bystyret mener at det er 
nasjonale myndigheter som har primæransvaret for å sikre at situasjonen bedrer seg, slik at 
innbyggere har mulighet til å bytte og velge fastlege. I Bergen kommune er fastlegekrisen så akutt at 
det ikke er forsvarlig å vente på nasjonale myndigheter. Bystyret mener derfor det er riktig å 
videreføre den lokale tiltakspakken. Bystyret vil følge situasjonen nøye, og ber byrådet jobbet opp 
mot nasjonale myndigheter for å bedre rammevilkårene for fastlegene. 
 
22. Bystyret viser til at det settes av penger til en mulighetsstudie for bibliotek i Indre Arna, og ber 
om at det legges frem en sak for bystyret innen utgangen av 2022. 
 
23. Bystyret avsetter midler til oppkjøp av private barnehager dersom aktuelle barnehager ønskes 
solgt til kommunen. Midlene kan også benyttes til strategiske tomtekjøp for etablering av offentlige 
barnehager i byutviklingsområder. Det vises for øvrig til fjorårets budsjettforlik om inngåelse av 
avtaler om forkjøpsrett med private barnehageeiere. 
 
24. Ferietilbudet for personer med utviklingshemming vil sommeren 2022 gjennomføres i kommunal 
regi. Bystyret ber byrådet levere en sak vedr. ferietilbudet til personer med utviklingshemming i løpet 
av første halvår 2022. Saken skal inneholde vurderinger av ulike modeller for hvordan dette tilbudet i 
fremtiden kan organiseres. 
 
25. Det avsettes midler til kjøp av omsorgsplasser for personer med Huntingtons sykdom ved 
Olaviken alderspsykiatriske sykehus for budsjettåret 2022. Bystyret ber byrådet gjøre en vurdering av 
hvordan tilbudet til denne pasientgruppen i det videre skal organiseres med tilstrekkelig kvalitet og 
kapasitet i 1.tertialrapport for 2022. 
 
26. I påvente av politisk sak om kjøkkenstruktur for sykehjem i Bergen kommune opprettholder 
bystyret driften av produksjonskjøkken på Kolstihagen og Lyngbøtunet i 2022. Det er viktig for 
bystyret at videre drift av disse produksjonskjøkkenene avklares i kommende budsjettår slik at videre 
drift kan få en varig avklaring. 
 



27. Bystyret viser til at tilskuddet på 750 000 kr. til Sykkelkids kommer i tillegg til 1 000 000 kr. som 
skal dekkes over rammen til byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. 
 
28. Byrådet bes om å forberede pilotprosjekt med sekstimers arbeidsdag/redusert arbeidstid med 
full lønnskompensasjon, fulgt opp med erfaringsdeling. Den avsatte pott på 2 millioner kroner brukes 
til planlegging av et pilotprosjekt med sekstimers normalarbeidsdag/redusert arbeidstid i 
virksomheten. Byrådet bes om å legge fram en beskrivelse av pilotprosjektet i løpet av 2022, med 
forslag til virksomhet, suksessmål, evalueringsmetode og finansieringsbehov. Pilotprosjektet bør ha 
en varighet på minimum 2 år. 
 
29. Bystyret påpeker at Senter for migrasjonshelse (SEMI) skal sikres tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse til å beholde kjernekompetansen knyttet til veiledning av øvrig helsepersonell og 
samordning av tiltak som er nødvendige for å kunne gi individuelt tilpassede tjenester på riktig nivå, 
særlig ved bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker. Bystyret ber om at 
aktivitetsnivået til SEMI må bygges opp dersom det skjer en betydelig økning i antall bosatte 
flyktninger. 
 
30. Bystyret ber byrådet iverksette prøveprosjekt med tegnspråk som valgfag på Nattland 
Oppveksttun med oppstart august 2022. Eventuelle utgifter dekkes innenfor budsjettrammen til 
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. 
 
31. Bystyret viser til brukarundersøkinga for planprosessar og byggesaksbehandling utført for Plan- 
og bygningsetaten og Bergen Næringsråd som vart framlagd hausten 2021. For planprosessar viste 
den at det var særleg dårlege tilbakemeldingar på indikatorar for forutsigbarheit, likebehandling, 
prisnivå, rettleiing og saksbehandlingstid etter oppstartsfasen. For byggesaksbehandling viste den at 
det særleg var misnøye med forutsigbarheit, likebehandling, saksbehandlingstid, tilgjengelegheit og 
prisnivå. Bystyret ber byrådet sjå til at Plan- og bygningsetaten gjennomgår dei endringar som er 
nødvendige for å rette opp situasjonen. 
 
32. Bystyret viser til tilskuddsordningen for vedovner, og betydningen den har for at husstander skal 
kunne bytte til rentbrennende ildsted. Denne ordningen er spesielt viktig nå som strømprisene er 
høye, og flere blir avhengig av å fyre med ved. Dersom potten går tom i 2022 ber bystyret byrådet 
om å øke den i forbindelse med budsjettjusteringen. 


