
Årsberetning for Bergen SVs bystyregruppe 2020 
 
Den politiske situasjonen 
 
Årets arbeid har naturlig nok vært preget av Covid 19-pandemien og kommunens håndtering 
av denne. SVs politiske linje har fra utbruddet av pandemien vært todelt: 
 
Dels en prinsipiell tilnærming til informasjonsflyt, beslutningsprosesser, og byrådets tolkning 
og bruk av fullmaktene sine i en ekstraordinær situasjon, med den belastningen det har 
medført for lokaldemokratiet. 
 
Dels en kritisk tilnærming til i hvilken grad kommunen har maktet å tilby innbyggerne gode 
og tilstrekkelige tjenester under pandemien, ikke minst for utsatte grupper. 
 
Dette er et arbeid som fortsatt i aller høyeste grad pågår, og som vi vil fortsette inn i det nye 
året ut fra vår egen tolkning av den tilsynsrollen vi har blitt pålagt. 
 
Selv om vi rent praktisk har måttet gjennomføre fraksjons-, gruppe-, utvalgs- og 
bystyremøter digitalt, har 2020 samtidig vært året der gruppens arbeid har funnet sin form 
og kommet inn i en god rytme. 
 
Den parlamentariske situasjonen er i hovedsak uendret på tross av en serie kollapser i 
høyreopposisjonen: FrP har endelig ekskludert to medlemmer som nå er uavhengige. 
Pensjonistpartiets ene representant har meldt seg ut. I FNB har tidl. gruppeleder og to 
medlemmer meldt seg ut og blitt uavhengige. 
 
I høyreopposisjonen er det altså nå til sammen seks uavhengige representanter, like mange 
som SVs gruppe. 
 
Byrådet sitter fortsatt i mindretall. Vår analyse har fra begynnelsen av perioden vært at 
dette slik som i forrige valgperiode er et sentrumsbyråd som styrer for å styre, uten retning, 
med et halvhjertet prosjekt og en uklar og svak ledelse. 
 
Med lite venstresidepolitikk fra Arbeiderpartiet og nesten fraværende miljø- og klimapolitikk 
fra MDG står SV i en gunstig strategisk situasjon, som vi stadig søker å utnytte til å få 
gjennom mest mulig av vår politikk. 
 
Det gjør vi ved å ta rollen som konstruktiv, men skarp og kritisk opposisjon. 
 
Vi prøver systematisk å utnytte spillerommet i opposisjon ved å tilby relevante løsninger og 
god politikk, ikke minst i de store sakene, uten at våre stemmer blir tatt for gitt. 
 
SV er ikke et støtteparti for byrådet. Vi stemmer for det vi er for, og mot det vi er mot. 
 
Fordi vi ser det som avgjørende å få gjennom mest mulig konkret politikk har vår vurdering 
igjen vært at vi, på betingelse av tilstrekkelige gjennomslag, kunne gjøre budsjettforlik med 
byrådspartiene og Sp. 



 
Etter lange forhandlinger på høsten kom vi i mål med en avtale. I forhandlingene la SV vekt 
på fattigdomsbekjempelse, miljø- og klimatiltak, og en styrking av de kommunale tjenestene. 
 
Med landets største og beste lokallag i ryggen skal bystyregruppen gjøre sitt beste for å være 
en politisk kraft i Bergen også fremover. Vi ser frem mot resten av dette året med en viss 
selvtillit og forsiktig optimisme. 
 
På vegne av SVs bystyregruppe, 
 
Mikkel Grüner, 
Gruppeleder 
 
Den praktiske organiseringen av bystyregruppen 
 
SV har seks faste representanter i bystyret. I tillegg består gruppen av ni varaer til bystyret, 
og tre varaer til utvalgene. 
 

Navn: Verv: 
Mikkel Grüner (Gruppeleder) Fast medlem 
Diane Berbain (Gruppenestleder) Fast medlem 
Jarle Brattespe Fast medlem 
Camilla Ahamath Fast medlem 
Andreas Madsen Berg Fast medlem 
Eira Martinsen Garrido Fast medlem 
Lillian Blom Vara, bystyret 
Vigdis Irene Vestvik Vara, bystyret 
Marcos Amano Vara, bystyret 
Steinar Nørstebø Vara, bystyret 
Oddny Irene Miljeteig Vara, bystyret 
Tina Åsgård Vara, bystyret 
Stine Willemo Strøm-Andresen Vara, bystyret 
Ann Kristin Ramstrøm Vara, bystyret 
Randi Amundsen Vara, bystyret 
Siri Fransson Vara, utvalg 
Johanne Vaagland Vara, utvalg 
Knut Remi Heimvik Vara, utvalg 

 
Store deler av bystyrearbeidet skjer i de fire fagutvalgene, hvor SV er representert på 
følgende måte: 
 

Utvalg for finans, kultur, næring 
 

Andreas Madsen Berg Medlem 
Vigdis Irene Vestvik Vara 



Steinar Nørstebø Vara 
Ann Kristin Ramstrøm Vara   

Utvalg for barnehage, skole, idrett 
 

Mikkel Grüner Leder 
Camilla Ahamath Medlem 
Stine Willemo Strøm-Andresen Vara 
Johanne Vaagland Vara 
Knut Remi Heimvik Vara   

Utvalg for miljø og byutvikling 
 

Jarle Brattespe Medlem 
Eira Martinsen Garrido Medlem 
Lillian Blom Vara 
Marcos Amano Vara 
Tina Åsgård Vara 
Diane Berbain Vara   

Utvalg for helse og sosial 
 

Diane Berbain Nestleder 
Oddny Irene Miljeteig Vara 
Randi Amundsen Vara 
Siri Fransson Vara 
Shahen Ahmad  

 
Gruppesekretær 
 
Gabriel Steinsbekk er fast ansatt som gruppesekretær. I perioden fra 1. mai til 6. oktober var 
Eira Martinsen Garrido vikar i Gabriels foreldrepermisjon. 
 
Saker i bystyret 
 
Interpellasjoner og representantforslag som SV har fremmet i 2020: 

- Situasjonen i Catalonia. 
- Opplæring om bybudsjett. 
- Vedrørende gode nabolag, verdig alderdom: kommunens tilpasning til eldrebølgen 
- Støtte til oppropet «Evakuer barna fra Moria». 
- Helhetlig ungdomsplan for Bergen. 
- Hatytringer i Bergen kommune. 
- Etablering av solidaritetsportal. 
- Praksis for gudstjeneste i skoletiden og alternativt tilbud. 
- Kollektivfelt på alle firefeltsveier. 
- «Navnløse» kvinner på sokkel. 
- Lokal samisk undervisning. 



 
En rekke av temaene som SVs representanter har stilt spørsmål om i fagutvalg eller bystyret i 
2020: 

- Om Rothaugen skole. 
- Om endringer i økonomisk sosialhjelp. 
- Om kapasitet på det akutte overnattingstilbudet. 
- Om NAV og stenging av publikumsmottak. 
- Åpenhet om ny korona-forskrift. 
- Om vanskelige forhold for syklister ved veiarbeid på Nedre Nygård og Nygårdstangen. 
- Om Tveiterås skole. 
- Om høye mobbetall på mange av skolene i Bergen Vest. 
- Vedrørende utgreiing av tilsyn grunnet høye mobbetall. 
- Status og framdriftsplan for nytt tilbygg til Fyllingsdalhallen. 
- Lån av digitale verktøy i skolen. 
- Om Bergenhus barneverntjeneste. 
- Forsvarlig inneklima på skolene. 
- Praksis for fast ansettelse av lærere. 
- Tilpasset opplæring i hjemmeundervisning grunnet Covid-19. 
- Frafall i idretten. 
- Tegnspråk som valgfag. 
- Psykisk helse i Bergensskolen. 
- Oppfølging av tjenester til personer med diagnoser i autismespekteret. 
- Gjenåpning av Innbyggerservice og NAV-kontor. 
- Gjenåpning av brukerrom. 
- Satsing på hele stillinger og sykefravær i hjemmetjenesten. 
- Koronatelefonen og testkapasitet. 
- Dagsentertilbud under koronasituasjonen for personer med utviklingshemming. 
- Om Omsorgsbasen for kvinner og krisesenter for kvinner i aktiv rus. 
- Oppfølgning av planen mot vold i nære relasjoner. 
- Vedr. oppdatering og godkjenning av pandemiplanen. 
- Utlån av elsykkel. 
- Bilfri Muséplass. 
- Regulering av vannskuter. 
- Parkering på Nøstet. 
- Hogst i hekke- og ynglesesong. 
- Framdrift for etablering av hundeparker. 
- Elsparkesykkel på offentlig grunn. 
- Vintervedlikehold av sykkelveier. 
- Klimakostnaden av Vågsbotn-Klauvaneset som motorvei. 
- Status for hurtigfil for tiltak i tråd med overordnede planer. 
- Om julemarked. 
- Permittering i private barnehager. 
- Energibruk i kommunale bygg. 
- Taxibruk blant kommunalt ansatte og politikere. 
- Opplæring i arbeidslivsrettigheter i introduksjonsprogrammet for flyktninger. 
- Virksomhetsoverdragelse for ansatte i bedrifter som utfører renholdsarbeid for 

Bergen kommune. 



 
Alle spørsmål som stilles i bystyret eller de ulike fagutvalgene finnes her: 
https://www.bergen.kommune.no/politikk/styresett/#/politikk/styresett/sporsmalogsvar 
 
Budsjettavtalen for 2021 
 
SV fortsatte det historiske fattigdomsløftet i Bergen med 20 nye millioner i budsjettavtalen 
med Ap, MDG, Sp, V og KrF for 2021. Bystyregruppen la også fram sitt eget helhetlige 
alternative budsjett som viste hvordan budsjettet til Bergen kommune kunne sett ut hvis SV 
og venstresiden faktisk styrte byen. 
 
Oversikt over noen av SVs gjennomslag i budsjettavtalen for 2021: 
 

Tiltak Sum 
Satsheving sosialhjelp  + kr 16 600 000 
Økt bostøtte som følge av satsheving sosialhjelp + kr 4 200 000 
Kartlegging av stengte private gangforbindelser, og tiltak for å åpne disse 
(Videreføring av snarveiprosjektet) 

+ kr 500 000 

Økt bemanning langtidsavdelinger sykehjem + kr 7 000 000 
Heltidskultur - Flere stillinger i kommunens bemanningssenter   + kr 2 000 000 
Økt tilskudd til andre aktivitets- og kulturtilbud for mennesker med 
utviklingshemming siden feriereiser vil være vanskelig grunnet pandemien 

+ kr 425 000 

Beholde åpningstidene ved MO-sentrene Gyldenpris og Nesttun + kr 5 100 000  
Tilskudd til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier  + kr 3 000 000 
Analyse av parkeringsplassar i sentrum som kan gjerast om til park/ friområde/ 
leikeplass/ ungdomspark 

 + kr 600 000 

Tilskudd til elektrifisering av næringstransport + kr 2 000 000 
Økt kapasitet til sykkelplanlegging + kr 2 000 000 
Prosjekt for resirkulering av tekstilavfall + kr 1 000 000 
Tilsyn ulovlig hyblifisering, prosjekt + kr 1 000 000 
Lavterskel jobbtilbud for LAR-pasienter  + kr 2 000 000 
Barne- og ungdomsarbeidere i Bergensskolen + kr 1 500 000 
Tilskudd til solenergianlegg + kr 1 500 000 
Økt tilsyn barnehager + kr 1 750 000 
Tilskudd studenters psykiske helse (Sammen) + kr 550 000 
Fyllingsdalen teater + kr 750 000 
ROS + kr 300 000 
Robin Hood-huset + kr 350 000 
Tilskudd til LIM-prosjektet (Årstad) + kr 1 000 000 
Skeiv Verden Vest + kr 350 000 
Nok. Bergen (tidligere SMISO Hordaland) + kr 300 000 
Amalie Skrams hus + kr 300 000 
ENØK-tiltak kommunale bygg og boliger + kr 15 000 000 
Trygge skoleveier, herunder styrking av Hjertesoner + kr 4 000 000 
Tiltak for klimatilpasning + kr 7 500 000 
Oppgradering og utrusting av uteområde i skoler og barnehager + kr 5 000 000 

 



Hele budsjettavtalen for 2021 ligger her: https://www.sv.no/bergen/wp-
content/uploads/sites/23/2020/12/Budsjettavtale-mellom-Ap-MDG-SV-Sp-V-og-KrF-for-
2021.pdf 
 
Økonomi 
 
Etter at bystyret i januar 2020 vedtok nytt reglement for bistand til partigruppene har 
bystyregruppen måttet legge om sitt system for økonomistyring, regnskapsføring, revisjon 
og rapportering. Som en del av å oppfylle kravene i det nye reglementet har bystyregruppen 
opprettet en egen enhet med eget organisasjonsnummer, noe som ble gjort 5. mars 2020. 
Andre praktiske konsekvenser av det nye reglementet var at bystyregruppens og lokallagets 
økonomi og kontoer måtte skilles helt fra hverandre. Dette skjedde 30. april 2020. Fra og 
med 1. januar 2021 vil altså både budsjett og regnskap for bystyregruppen og lokallaget 
være helt adskilt. 
 
Samarbeidet med styret 
 
Bystyregruppen og styret i lokallaget har felles strategimøter en gang i halvåret, og disse ble 
avholdt 22. februar og 24. oktober. Gruppeleder møter fast i lokallagsstyret og 
lokallagslederen møter fast på gruppemøtene. Dette er gode felles møtepunkter for å utvikle 
politikk og avklare organisering. 
 
Bystyregruppen vil som vanlig takke for et svært godt samarbeid med styret og lokallaget i 
året som har vært. 


