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Her viser vi hvordan vi ville brukt pengene hvis det bare var opp til oss. Hvis du lurer på 
hvordan Bergen ville sett ut med venstresiden ved roret finner du kanskje noe av svaret 
her.

Vi vil at du skal tro på oss når vi sier at det går an å endre den politiske retningen på byen 
vi bor i. Det er ingen naturlov som sier at vi må gjøre ting på samme måte, år etter år, 
uansett hvem som styrer.
I Bergen SV vet vi at det handler om politisk vilje - intet annet. Derfor leverer vi alltid I Bergen SV vet vi at det handler om politisk vilje - intet annet. Derfor leverer vi alltid 
alternative budsjetter som er realistiske og som kan gjennomføres som de er.
Vårt budsjett er ferdig saldert slik at inntekter og utgifter går opp. Om dette hadde blitt 
vedtatt ville vi gjennomført det akkurat som det står, krone for krone. Det kan du stole 
på.

SV prioriterer:

 -  Kamp mot fattigdom
 -  Miljø- og klima -  Miljø- og klima
 -  Et mangfoldig kulturliv
 -  En god oppvekst

Dette er de viktigste sakene for oss i 2022. Vi garanterer at vi vil gjøre alt som står i vår 
makt for å gjennomføre dem. Vårt budsjett skal nemlig ikke bare gå opp, det skal også 
peke ut en politisk retning.

Hvis du leste Bergen SVs alternative budsjett for i fjor vil du gjenkjenne noen av våre Hvis du leste Bergen SVs alternative budsjett for i fjor vil du gjenkjenne noen av våre 
største satsinger innenfor fattigdomsbekjempelse og miljø- og klimatiltak.
Det som er nytt i år er at vi i større grad enn tidligere vil satse på kulturlivet og oppvekst-
feltet. Det henger sammen med den ekstraordinære tiden vi har vært gjennom under 
pandemien.

På de neste sidene kan du lese mer om våre økonomiske hovedprioriteringer. Alt står 
oppført i tabeller hvis du er interessert i litt flere detaljer.
Til slutt kan du se vår modell for en eiendomsskatt som gir bedre økonomisk handlings-
rom samtidig som den er sosial og omfordelende. Du finner også en lang liste over andre 
fine ting SV foreslår å bruke penger på.

Vi håper vårt alternative budsjett gir deg et klarere bilde av vår politikk, våre økonomiske 
prioriteringer, og vår visjon for en grønnere og mer rettferdig by.

På vegne av hele bystyregruppen, 
Mikkel Grüner, gruppeleder

Dette er vårt alternative budsjett for 2022.



Hovedpunkter

Fattigdomsløft
I hele denne perioden har SV brukt de største pengene på dem som har minst. I år 
foreslår vi igjen å øke sosialhjelpssatsene med 40 millioner kroner, samtidig som vi 
legger inn 16 millioner kroner til en ekstra strømstøtte for dem i byen vår som får det 
tøffest i de kalde vintermånedene.

Klima og miljøKlima og miljø
Bergen når ikke klimamålene sine. Det er svært alvorlig. SV foreslår derfor en skikkelig 
kraftpakke på 85 millioner kroner til klima og miljøtiltak. Det innebærer midler til ENØK i 
kommunale bygg og boliger, sykkelsatsing, tilskudd til solenergianlegg og ladeinfrastruk-
tur, og mye, mye mer.

Kultur
Kulturen er blant dem som har blitt hardest rammet av koronarestriksjonene. SV foreslår 
derfor i vårt alternative budsjett for 2022 å bruke over 40 millioner kroner mer enn 
byrådet på kulturtiltak. Det innebærer blant annet en 5 % økning av alle de ikke-søkbare 
tilskuddene, i tillegg til økt støtte til blant annet KODE, Bymuseet og VilVite.

Oppvekst
SV i Bergen fikk først gjennomslag for gratis SFO for 1. trinn på ti skoler. Deretter fikk SV SV i Bergen fikk først gjennomslag for gratis SFO for 1. trinn på ti skoler. Deretter fikk SV 
på Stortinget gjennomslag for at alle barn på 1. trinn skal få gratis SFO fra august 2022. I 
vårt alternative budsjett viser vi derfor at vi vil gå enda lenger ved å sette av midler til 
gratis SFO også for alle på 2. trinn ved skolestart 2022. I tillegg vil vi styrke SFO med flere 
ansatte, styrke skolenes driftsbudsjetter, innføre gratis sanitetsprodukter på ungdomss-
koler, og satse på antirasisme og bedre psykisk helse i skolen.



Andre gode ting SV foreslår

Rusomsorg
SV har som mål å gi alle rusavhengige et tilbud om behandling og støtte til å kunne leve 
gode liv med trygg bolig og inntekt. Derfor prioriterer vi å bruke over 12 millioner kr. på 
tiltak innenfor rusomsorgen som flere ansatte, jobbtiltak for LAR-pasienter og økt støtte 
til ALF AS.

Psykisk helsePsykisk helse
Mange i byen vår har fått det vanskeligere under koronapandemien, og da er det viktig 
for SV å blant annet støtte de små og mellomstore aktørene innen psykisk helse. Derfor 
foreslår vi over 10 millioner kr. til tiltak innenfor psykisk helse.

Nærbarnehage
Kommunen må i langt større grad styre hvordan barnehagesektoren utvikler seg for å Kommunen må i langt større grad styre hvordan barnehagesektoren utvikler seg for å 
kunne oppnå SVs mål om at alle skal få nærbarnehageplass i sin skolekrets. SV setter 
derfor av 50 mill. kr. til oppkjøp av private barnehager.

Lokaldemokrati
SV vil gi alle mulighet til aktiv deltakelse i utviklingen av sine nærmiljø. Derfor vil vi sette SV vil gi alle mulighet til aktiv deltakelse i utviklingen av sine nærmiljø. Derfor vil vi sette 
av 8 mill. kr. av kommunens investeringsbudsjett til nærmiljøtak der prioriteringene 
avgjøres direkte av innbyggerne i hver bydel. I tillegg vil vi sørge for at det legges til rette 
for innføring av bydelsstyrer fra 2023.

Tilbakeføre kutt fra byrådet
Byrådet la i sitt budsjettforslag opp til mange usosiale kutt. Disse vil SV vise at det finnes Byrådet la i sitt budsjettforslag opp til mange usosiale kutt. Disse vil SV vise at det finnes 
økonomi til å snu i vårt alternativ budsjettforslag. Blant annet beholder vi kjøkkenene på 
Lyngbøtunet og Kolstihagen, vi beholder tilbudet om feriereiser for mennesker med 
utviklingshemming slik det er i dag, og beholder dagens tilbud for pasienter med Hun-
tingtons.

Økt bemanning i velferden
SV vil satse på kommunalt ansatte i hele og faste stillinger i stedet for bruk av private 
bemanningsbyråer. Kommunens egne velferdstjenester skal drives fullt ut av kommun-
alt ansatte. SV foreslår derfor å bruke 7,5 mill. kr. på å ansette flere i kommunens 
sentrale bemanningstjeneste.



Flere forslag

- Vi setter av 8 millioner kr. til flere barne- og ungdomsarbeidere og skolep-
sykologer. 

- Rådgivningskontoret for syns- og hørselshemmede styrkes med 2 mill. kr. 
og tegnspråk innføres som valgfag på Nattland skole.

- Skeiv Verden Vest får 500 000 kr. i økt støtte.

- Ungdomsklubben i Ytre Arna får mer støtte, og vi oppretter ungdomsklubb 
på Laksevåg ved Holen skole. I tillegg styrker vi tilbudet med kultursommer-
jobb for ungdom.

- Bergen Kjøtt får 3 mill. kr. til investeringsstøtte.



  

Helhetlig budsjett 

Utvalg for helse og sosial – Forslag til driftsbudsjett 

Økning av sosialhjelpssatsene 40 000 000

Utbetaling av ekstra strømstø8e 9l mo8akere av sosialhjelp og beboere i 
kommunale boliger på 2000 kr (finansiert med utby8et fra BKK) 16 000 000

Bemanning i velferden: Flere ansa8e i rusomsorgen 5 000 000

Veiledning (prosessveiledning) for ansa8e i barnevernet og NAV, spesielt 
kny8et 9l tjenester som er utsa8 for vold og trusler om vold) 1 500 000

Hel9d: Flere ansa8e i kommunens bemanningssenter (utvidelse 9l 
sosialtjenesten) 2 500 000

Jobb9ltak for LAR-pasienter 2 000 000

Styrke Utekontakten 2 000 000

Økt bemanning barnevern 5 000 000

Økt stø8e BPA (for personer over 67 år) 2 000 000

Økning fysioterapi 3 000 000

Iverkse8e styrking av rådgivningskontoret for syns- og hørselshemmede 2 000 000

Tilbakeføre ku8 feriereiser og sommerleirer for mennesker med 
utviklingshemming og øke med 2 mill. 3 600 000

Tilbakeføre ku8 sosionoms9llinger Frisklivs- og mestringssenteret 1 500 000

Beholde kjøkken Lyngbøtunet og Kols9hagen 4 377 000

Fortse8e kjøp av plasser ved NKS Olaviken 5 449 000

Reversere reduksjon i s9llinger barne- og familiehjelpen 4 000 000

Fagteam au9sme 2 000 000

ROS 150 000

Robin Hood-huset 150 000

Psykiatrialliansen 500 000

Nok. Bergen (9dligere SMISO Hordaland) 500 000

Fontenehuset 1 300 000

Amalie Skrams hus 500 000

LEVE 100 000



  

Spillavhengighet Norge 100 000

Mental helse Bergen - Treffstedet Lo_et 100 000

ALF AS 2 000 000

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri LLP Bergen 100 000

Kirkens SOS i Bjørgvin 100 000

Informasjonssenteret Hieronimus 100 000

RIO avd Bergen (oppstartsmidler) 300 000

A-larm 100 000

Blå Kors Hvite bånd dagsenter 300 000

Albatross e8ervernsenter 300 000

Amathea -451 000

Evangeliesenteret -406 000

Kartlegge underforbruk av sosiale tjenester 1 000 000

Styrke kompetansen på rus- og psykiske lidelser i eldreomsorgen 3 000 000

Styrke fengselshelsetjeneste 2 000 000

Helsestasjon for ungdom - sexolog 1 000 000

Kirkens Bymisjon - Fri 100 000

Kirkens Bymisjon - Gatejuristen 250 000

Kirkens Bymisjon - Oppsøkende team 550 000

Rask psykisk helsehjelp 3 750 000



  

Utvalg for helse og sosial – Forslag til investeringsbudsjett 

Utvalg for miljø og byutvikling – Forslag til driftsbudsjett 

Bygge nye sykehjems- og omsorgsplasser 30 000 000

Bygge/anskaffe flere kommunale boliger 15 000 000

Tilskudd 9l ladeinfrastruktur i bore8slag og sameier 5 000 000

Tilskudd 9l solenergianlegg 5 000 000

Tilskudd 9l elektrifisering av næringstransport 3 000 000

Sykkelstamvei-plan (dersom kreves planmidler) 1 000 000

Tilbakeføre ku8 dri_ og vedlikehold kommunale parker 900 000

Elveforum (9lskudd greie ut minstevannføring Møllendalselven) 500 000

Tilskudd Skog- og treplan9ngsselskapet 200 000

Bærekra_ig liv (paraplyorganisasjonen) 400 000

Arboretet (midler 9l å bedre vannforsyningen slik at en har slokkevann) 5 400 000

Økt 9lsyn byggesak, med fokus på ulovlig hyblifisering 2 000 000

Styrke byan9kvaren og byarkitekten 1 000 000

Bærekra_ig liv Landås 500 000

Bybonden 300 000

Økt stø8e 9l Beffen 500 000

Styrke plan- og bygningsetaten 2 500 000

Ivaretakelse og styrking av villaks og sjøørret (bla. gjennom oppfølging av 
vanndirek9vet) 1 000 000

Skiferstrategi 500 000

Brosteinstrategi 500 000

Økt po8 utski_ing av vedovner 3 000 000



  

Utvalg for miljø og byutvikling – Forslag til investeringsbudsjett 

Utvalg for finans, kultur og næring – Forslag til driftsbudsjett 

ENØK-9ltak kommunale bygg og boliger 25 000 000

Klima9lpasning 20 000 000

Solenergianlegg kommunale bygg 5 000 000

Elbil-lading 5 000 000

Sykkel9ltak 10 000 000

Økt ramme Kirkebukten sjøfrontpark 1 000 000

Opprustning av Håsteinerparken 1 000 000

Opprustning av lekeplasser, parker, nærmiljø 3 000 000

Ungdomsklubb på Laksevåg- legges ved lokalene 9l Holen skole 300 000

Kultursommerjobb for ungdom 780 000

Tilskudd Skeiv Verden Vest 500 000

Styrking av alle ikke-søkbare 9lskudd på kulturfeltet (+ 5 %) 12 000 000

Fair play bygg & anlegg Vestland 300 000

Vestnorsk jazzsenter 300 000

Jungelen/JUNG 100 000

Mørkerommet 100 000

Arabisk Filmfes9val 100 000

Økt stø8e 9l bymuseet 5 000 000

Stø8e 9l MUHO, Teks9lindustrimuseet 1 000 000

Stø8e 9l Ytre Arna Fri9dsklubb 400 000

Investeringsstø8e Bergen Kjø8 3 000 000

Investeringsstø8e Bymuseet 1 500 000

Fargespill - Ak9vitet på skolene (9lbakeføring av ku8) 500 000

Økt stø8e 9l KODE 5 000 000

VilVite (Engangs9lskudd 9l oppussing) 7 500 000

BAKOM-film 1 500 000

Lystgården 1 500 000

Buzz AS 500 000



  

Utvalg for finans, kultur og næring – Forslag til investeringsbudsjett 

Vagant 200 000

S12 Galleri og Verksted AS 300 000

Vestnorsk filmsenter 300 000

Det Vestnorske teater 450 000

Satsing på hel9dskultur og 9llitsreform, flere faste hel9dss9llinger i 
Bemanningstjenesten 7 500 000

Forsøk med seks9mersdag 2 000 000

Forsøk med deltakende budsje8ering i bydelene 1 000 000

Lokaldemokra9reform, bydelsstyrer 3 000 000

Ny8 tomte- og utviklingsselskap, med egenkapital 1 000 000

Mulighetsstudie ny biblioteksfilial Indre Arna 800 000

Oppre8else av Solidaritetsportal på ne8 1 000 000

Ku8 i poli9kerlønninger (20 %) -5 000 000

To nye diakoner -1 600 000

Reduksjon i konsulentutgi_er -5 000 000

Mindre reisevirksomhet -3 000 000

Redusert sykefravær -5 000 000

Redusert vikarbruk -5 000 000

Reduserte anbudskostnader -5 000 000

Nedjustering av ne8o dri_sresultat -120 300 000

Økt uspesifisert utby8e -10 000 000

Forsøk med deltakende budsje8ering i bydelene 8 000 000

Ny8 tomte- og utviklingsselskap, med egenkapital 50 000 000



  

Utvalg for barnehage, skole og idrett – Forslag til driftsbudsjett 

Utvalg for barnehage, skole og idrett – Forslag til investeringsbudsjett 

Utvidelse av gra9s SFO 9l alle 2. klassinger i Bergen (halvtårseffekt fra 
skolestart) 32 000 000

Bemanning i velferden: Flere ansa8e i SFO 10 000 000

Økt dri_s9lskudd Bergensskolen 10 000 000

Ekstra læremidler i skolen 6 000 000

Barne- og ungdomsarbeidere 6 000 000

Ungdomsskole Bontelabo -7 000 000

Forskningsprosjekt om psykisk helse i ungdomsskolen 1 500 000

Skolepsykologer 2 000 000

Prosjektmidler: An9rasisme i skolen 1 500 000

Tilsyn med private barnehager 3 000 000

Springbre8 for ungdom 250 000

Stø8e Redningsselskapets «Trygg i vann, livreddende opplegg.» 1 500 000

Tilskudd 9l private SFO -1 290 000

Salt kulturskole (Fri8 spillerom) -300 000

Styrke morsmålsundervisningen 3 000 000

Team Skyfri8 2 000 000

Tiltak i plan for seksuell helse, seksual opplysning og seksualitets 
undervisning 2 000 000

Gra9s sanitærprodukter på byens ungdomsskoler 2 000 000

Tegnspråk som valgfag, Na8land skole 1 000 000

Søkbare midler PPT 5 000 000

Dysleksivennlige skoler, søkbar po8 100 000

Nynorskbøker skolebibliotek, søkbar po8 600 000

Nordnes sjøbad, helårsdri_ 300 000

Nærbarnehage i skolekretsen (strategiske oppkjøp/tomtekjøp) 50 000 000

Oppgradring av uteareal barnehager og skoler 10 000 000

Trygge skoleveier, herunder styrking av Hjertesoner 8 000 000



  

Forslag til skattevedtak 

Lik byrådets innstilling med følgende endringer: 

Skattesatsen for boligdelen av eiendommer settes til 3,6 promille for 2022. 
Bunnfradraget økes fra 750 000,- til 950 000,-. 

Dette ville blant annet ført 2 600 eiendommer i Bergen kommune ble helt fritatt fra 
eiendomsskatt, eller i overkant av 3 % av eiendommene i kommunen. 

Skattesatsen for næringsdelen av eiendommer settes til 5,5 promille for 2022. 

Samlet saldering 

SV sitt alternative bybudsjett for 2022 innebærer en merutgift på 133 309 000,- 
sammenlignet med byrådets innstilling. Merutgiftene er saldert via økte inntekter 
fra eiendomsskatt. 

Investeringer er økt med 241 000 000,- sammenlignet med byrådets innstilling, og 
dekkes ved økt låneopptak. 

Økte inntekter fra eiendomsska8 134 000 000,-

Sum merutgi_er 133 309 000,-

Overføres disposisjonsfond 691 000,-


