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Årsberetning for Bergen SVs bystyregruppe 2021 
 
Den politiske situasjonen 
 
Vi legger bak oss et dramatisk år i Bergenspolitikken. 
 
Siden kommunevalget i 2019 har SV vært i skarp men konstruktiv opposisjon til et 
mindretallsbyråd bestående av Arbeiderpartiet og sentrumspartiene Venstre, KrF og MDG. 
 
Det parlamentariske bildet er fragmentert etter en serie kollaps i høyreopposisjonen i fjor: 
FrP ekskluderte to medlemmer der den ene har gått til Sp og den andre sitter som uavhengig 
representant. Tidligere gruppeleder og to medlemmer meldte seg også ut av FNB og ble 
uavhengige. 
 
Høyre famler etter å finne rollen som største opposisjonsparti i et parlamentarisk landskap 
uten noe reelt maktgrunnlag. 
 
Sentrumsbyrådet sitter fortsatt i mindretall. Vår analyse har fra begynnelsen av perioden 
vært at dette er et byråd som styrer for å styre, uten retning, med et halvhjertet prosjekt og 
en uklar og svak ledelse. 
 
Med et slapt og umotivert sentrumsbyråd som gjør en del gode ting, men ikke leverer 
skikkelig på hverken sosial rettferdighet eller klima- og miljøpolitikk, står SV i en gunstig 
strategisk situasjon som vi søker å utnytte til å få gjennom mest mulig egen politikk. 
 
SV er ikke et støtteparti for byrådet, men vi kan tilby byrådet støtte i viktige enkeltsaker uten 
at de kan ta våre stemmer for gitt. Vi tar sikte på å være en tøff men pålitelig 
forhandlingsmotpart som utnytter spillerommet i opposisjon ved å være forutsigbare og 
levere gode politiske forslag. 
 
Viktige saker 
Tidlig på året og gjennom våren var vårt arbeid fortsatt preget av pandemien og oppfølging 
av byrådets håndtering av denne. 
 
SV har under pandemien forsøkt å balansere en prinsipiell tilnærming til informasjonsflyt og 
beslutningsprosesser med en kritisk tilnærming til kommunens evne til å levere gode og 
tilstrekkelige tjenester til innbyggerne i en ekstraordinær situasjon. 
 
I forhandlingene om budsjettjusteringene våren 2021 la vi vekt på å innføre gratis SFO på ti 
utvalgte skoler, og fikk gjennomslag for det. Dette ble speilet i stortingsvalgkampen ut på 
sommeren da også partiet nasjonalt hadde gratis SFO som en stor valgkampsak. 
 
Bybanesaken 
Bybanen er det viktigste klima- og byutviklingsprosjektet i Bergen. SVs mål har hele tiden 
vært å få bygget banen til Åsane på den eneste måten det lar seg gjøre; i en dagløsning langs 
Bryggen. 
 



 2 

Dette standpunktet har partiet stått på siden 2013. Vi har gått til valg på full fremdrift i 
bybanebyggingen til Åsane, uten omkamper og forsinkelser, i to kommunevalg på rad. Det 
var ett av fire hovedkrav i valgkampen i 2019 og en høyt prioritert sak for gruppen. 
 
I bystyrets novembermøte behandlet vi endelig trasévalg for Bybanen til Åsane. Etter en 
omkamp våren 2020 hadde det kommet ny informasjon som viste at tunnelalternativet 
hadde størst risiko for kulturminner og verdensarvstatus. 
 
Store forsinkelser ville gjøre en kontinuerlig utbygging av banen i tunnel umulig, og høyere 
pris ville sette finansieringen og dermed hele prosjektet i fare. Tunnelalternativet var i 
praksis et ikke-gjennomførbart forslag som effektiv stengte døren for hele Bybanen til 
Åsane. 
 
Den parlamentariske krisen 
Før avstemningen i november stilte byrådslederen kabinettspørsmål. Det vil si at dersom 
forslaget om tunnel fikk flertall ville byrådet gå av. 
 
Høyre, Frp, FNB, fem uavhengige representanter på høyresiden, tre av Senterpartiets fem 
representanter og Rødt bestemte likevel med én stemmes overvekt å legge Bybanen i tunnel 
i stedet for langs Bryggen. 
 
Dermed gikk byrådet av og ordføreren fikk i oppdrag å peke på en ny byrådsleder. Byen ble i 
mellomtiden styrt av et forretningsbyråd, og all politikk i kommunen stoppet i praksis opp. 
 
I møte med ordføreren pekte SV på at Arbeiderpartiet burde danne byråd på nytt med det 
premiss at dagløsningen langs Bryggen lå til grunn. 
 
På grunn av risikoen for at Høyre skulle ta over byrådsmakten brøt to fra Sp og én fra Rødt ut 
av sine partigrupper og gikk i dialog med byrådspartiene og SV. Vi forhandlet frem en avtale 
som sikret bybanen i dagløsning. 
 
I bystyrets desembermøte ble derfor saken tatt opp på nytt, og bybanen til Åsane ble vedtatt 
i dagløsning langs Bryggen, noe som sikrer at banen faktisk kan og vil bli bygget. 
 
Budsjettforlik 
Det er avgjørende for SV å få gjennom mest mulig konkret politikk som forandrer folk sin 
hverdag og forbedrer kommunens tjenester til innbyggerne i byen vår. De to foregående 
årene har vi derfor gjort budsjettforlik med byrådet og Senterpartiet. 
 
Dette året, etter den parlamentariske krisen utløst av bybanesaken, gjorde vi budsjettforlik 
med byrådet, Rødt og to utbrytere fra Sps gruppe. 
 
I forhandlingene la SV som tidligere vekt på fattigdomsbekjempelse og miljø- og klimatiltak, 
men også på en ny satsing på kulturfeltet og rusomsorgen. 
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Halvveis i perioden er vi en bystyregruppe som har funnet formen og leverer politiske 
resultater. Vi er ikke i mål, men vi jobber kontinuerlig med å organisere vårt arbeid best 
mulig. 
 
Vi ser frem mot dette nye året, og resten av perioden, med selvsikkerhet og forsiktig 
optimisme. 
 
På vegne av bystyregruppen, 
 
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 fire 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 
Ann Kristin Ramstrøm Vara, bystyret 
Randi Amundsen Vara, bystyret 
Johanne Vaagland Vara, bystyret 
Knut Remi Heimvik Vara, utvalg 
Eirik Lie Reikerås Vara, utvalg 
Kaja Meek Olsen Vara, utvalg 
Benedict Ernest Peter Vara, utvalg 

 
I løpet av 2021 har Stine Willemo Strøm-Andresen og Siri Fransson søkt permisjon fra sine 
verv. Bystyregruppen vil takke dem begge for sitt arbeid denne valgperioden. 
 
Store deler av bystyrearbeidet skjer i de fire fagutvalgene, hvor SV er representert på 
følgende måte: 
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Utvalg for finans, kultur og næring 
 

Eira Martinsen Garrido Medlem 
Vigdis Irene Vestvik Vara 
Steinar Nørstebø Vara 
Ann Kristin Ramstrøm Vara   

Utvalg for barnehage, skole og 
idrett 

 

Mikkel Grüner Leder 
Camilla Ahamath Medlem 
Johanne Vaagland Vara 
Knut Remi Heimvik Vara 
Oddny Irene Miljeteig Vara   

Utvalg for miljø og byutvikling 
 

Jarle Brattespe Medlem 
Andreas Madsen Berg Medlem 
Lillian Blom Vara 
Kaja Meek Olsen Vara 
Tina Åsgård Vara 
Eirik Lie Reikerås Vara   

Utvalg for helse og sosial 
 

Diane Berbain Nestleder 
Randi Amundsen Vara 
Marcos Amano Vara 
Benedict Ernest Peter Vara 

 
Gruppesekretær 
 
Gabriel Steinsbekk er fast ansatt som gruppesekretær. 
 
Saker i bystyret 
 
Interpellasjoner og representantforslag som SV har fremmet i 2021: 

• Nei til krematorium i skogen ved Tennebekk. 
• Om støttekontakter i Bergen kommune. 
• Kollektivfelt på alle firefeltsveier. 
• Om «navnløse» kvinner på sokkel. 
• Tiltakspakke for trafikkreduksjon i Sandviksveien, Nye Sandviksveien og Øvregaten. 
• Prisregulering av private utleieboliger. 
• Om skifertak. 
• Kvinnebrakker på kommunale byggeplasser. 
• Om el-sparkesykler på offentlig grunn. 
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• Krisepakke for skolene. 
• Bergen må satse på solenergi. 
• Trygg skolevei i tilknytning til Nygårdslien skole. 
• Gratis sanitetsprodukter i kommunens bygg. 

 
En rekke av temaene som SVs representanter har stilt spørsmål om i fagutvalg eller bystyret i 
2021: 

• Svømmeopplæring for minoritetsgrupper. 
• Kulturtilbud i barnehager. 
• Om handlingsplan for selvmordsforebygging. 
• Etterslep i skolen. 
• Sikkerheten ved NAV. 
• Om ungdomsklubb på Laksevåg. 
• Regnbuebyen og helsestasjon for ungdom og studenter. 
• Regulering av vannskuter. 
• Energibruk i kommunale bygg. 
• Om tomtesaken (BTS Utvikling). 
• Om Tveiterås skole. 
• Tilsyn med barnehager. 
• Lovlig grafittivegg. 
• Om fysioterapitjenesten i Bergen kommune. 
• Om seksualundervisning i skolen. 
• Ladestasjoner for el-sykkel. 
• Frafall i idretten. 
• Brannsikkerhet i kommunale utleieboliger. 
• Om midlertidig skole på Bontelabo. 
• Psykososial beredskap i Bergen. 
• ENØK-tiltak i kommunale bygg og boliger. 
• Gjenåpning av brukerrom. 
• Om solenergi. 
• Team Skyfritt og mangfoldskompetanse. 
• Om kinoparkering. 
• Elevundersøkelse og spørsmål om rasistisk motivert mobbing. 
• Om fullverdig undervisningstilbud grunnet fravær i koronatiden. 
• Hjertesoner ved barneskoler. 
• Helårsdrift av Beffen. 
• Samisk opplæring i grunnskolen og tilbud om samtidig fjernundervisning. 
• Om Bergenhus barneverntjeneste. 
• Sykkelfelt i Lars Hilles gate. 
• Tegnspråk som valgfag. 
• Krisesenteret i Bergen. 
• Om visjon for frivilligheten. 
• Praksis for fast ansettelse av lærere. 
• Om bysykkelordningen. 
• Plastbruk på lekeplasser. 
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Budsjettavtalen for 2022 
 
SV inngikk i desember en budsjettavtale for 2022, denne gangen med byrådspartiene, Rødt 
og representantene Tungesvik og Torgersen (Sp). Avtalen ga blant annet SV gjennomslag for 
å styrke sosialhjelpssatsene med ytterligere 25 millioner kroner, en historisk klima- og 
miljøsatsing med over 55 millioner kroner til blant annet ENØK-tiltak, tilskudd til 
solenergianlegg og ladeinfrastruktur, og sykkeltiltak, og over 15 millioner til kulturtiltak, 
blant annet en lønns- og prisjustering av alle de ikke-søkbare tilskuddene på kulturfeltet. 
 
Oversikt over SVs gjennomslag i budsjettavtalen for 2022: 
 
Økning av sosialhjelpssatsene + kr 25 000 000 
Flere ansatte i kommunens bemanningssenter + kr 5 000 000 
Flere ansatte i rusomsorgen + kr 3 000 000 
Flere ansatte i SFO + kr 5 000 000 
Prosessveiledning for ansatte i barnevernet og NAV, spesielt knyttet til 
tjenester som er utsatt for vold og trusler om vold + kr 1 500 000 

Forskningsprosjekt om psykisk helse i ungdomsskolen + kr 800 000 
Skolepsykologer / to stillinger + kr 1 600 000 
Prosjektmidler: Antirasisme i skolen: innkjøp av materiell, 
undervisningstid  + kr 1 500 000 

Tilsyn med private barnehager + kr 1 600 000 
Ungdomsklubb på Laksevåg- legges ved lokalene til Holen skole + kr 300 000 
Støtte til Ytre Arna Fritidsklubb + kr 400 000 
Kultursommerjobb for ungdom + kr 1 500 000 
Fortsette kjøp av plasser ved NKS Olaviken + kr 5 450 000 
Tilskudd til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier + kr 2 500 000 
Tilskudd til solenergianlegg + kr 5 000 000 
Tilskudd til elektrifisering av næringstransport + kr 2 000 000 
Sykkelstamvei-plan/ ansattressurser (dersom kreves planmidler) + kr 1 000 000 
Iverksette styrking av rådgivningskontoret for syns- og hørselshemmede + kr 2 000 000 
Tilbakeføre kutt drift og vedlikehold kommunale parker + kr 900 000 
Tilbakeføre kutt feriereiser og sommerleirer for mennesker med 
utviklingshemming + kr 1 600 000 

Byantikvaren – Prosjekt skifertak + kr 500 000 
Lønns- og prisjustering for alle ikke-søkbare tilskudd på kulturfeltet + kr 6 000 000 
Stiftelsen Fargespill  + kr 500 000 
Tilskudd Skeiv Verden Vest + kr 500 000 
ROS + kr 150 000 
Robin Hood-huset + kr 150 000 
Psykiatrialliansen + kr 500 000 



 7 

Nok. Bergen (tidligere SMISO Hordaland) + kr 500 000 
Fontenehuset + kr 500 000 
Amalie Skrams hus + kr 500 000 
LEVE + kr 100 000 
Spillavhengighet Norge + kr 100 000 
Mental helse Bergen – Treffstedet Loftet + kr 100 000 
ALF AS + kr 1 000 000 
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri LLP Bergen + kr 100 000 
Kirkens SOS i Bjørgvin + kr 100 000 
Informasjonssenteret Hieronimus + kr 100 000 
Fair play bygg & anlegg Vestland + kr 300 000 
RIO avd Bergen (oppstartsmidler) + kr 300 000 
A-larm + kr 100 000 
Blå Kors Hvite bånd dagsenter + kr 200 000 
Albatross ettervernsenter + kr 200 000 
Vestnorsk jazzsenter + kr 200 000 
Jungelen/JUNG + kr 50 000 
Mørkerommet + kr 50 000 
Arabisk Filmfestival + kr 50 000 
Springbrett for ungdom + kr 150 000 
Økt støtte til bymuseet + kr 2 000 000 
Støtte til MUHO, Tekstilindustrimuseet + kr 250 000 
Økt støtte til Beffen + kr 200 000 
Investeringsstøtte Bergen Kjøtt + kr 3 000 000 
Trygg i vann / Redningsselskapet + kr 750 000 
ENØK-tiltak kommunale boliger og bygg + kr 15 000 000 
Klimatilpasning + kr 10 000 000 
Solenergianlegg kommunale bygg + kr 5 000 000 
Elbil-lading + kr 5 000 000 
Sykkelparkering under tak/ kommunale arbeidsplasser/ sameier + kr 5 000 000 
Sykkeltiltak (handlingsplan for sykkel)  + kr 5 000 000 
Økt ramme Kirkebukten sjøfrontpark + kr 1 000 000 
 
Hele budsjettavtalen for 2022 ligger her:  
https://forrige.sv.no/bergen/wp-content/uploads/sites/23/2021/12/Budsjettavtale-mellom-
Ap-MDG-SV-R%C3%B8dt-V-KrF-og-representantene-Tungesvik-Sp-og-Torgersen-Sp-for-
2022.pdf 
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Økonomi 
 
SVs bystyregruppe mottar økonomisk støtte fra Bergen kommune som reguleres gjennom et 
eget reglement og kun kan brukes til arbeidet i bystyret og bystyreutvalgene. Støtten skal 
dekke aktuelle aktiviteter og tiltak i regi av bystyregruppen. Bystyregruppen rapporterer 
årlig for bruken av disse midlene, og de kontrolleres av en uavhengig revisor i regi av 
Bystyrets kontor. 
 

  Foreløpig regnskap 2021 
INNTEKTER   
Støtte fra Bergen kommune  kr                     1 105 530  
Annen finansinntekt  kr                               299  
Ekstraordinære inntekter  kr                          10 000  
    
LØNNSUTGIFTER   
Lønnskostnader  kr                        780 677  
Personalkostnader  kr                          11 517  
Innholdsprodusent  kr                          18 397  
Total  kr                        810 591  
    
ANDRE UTGIFTER   
Reiser  kr                            2 155  
Møter/seminar  kr                          54 123  
Gaver/bevilgninger  kr                            1 664  
Materiell/kontor/annonser  kr                            8 424  
Aviser/tidsskrifter  kr                          17 903  
Ekstern revisjon  kr                          12 500  
Økonomitjenester  kr                          18 764  
Bankkostnader  kr                            2 004  
Leie partikontoret  kr                          30 000  
Total  kr                        147 537  
    
Sum inntekter  kr                     1 115 829  
Sum utgifter  kr                        958 128  
Resultat  kr                        157 701  

 
Balanse per 31.12.2021 (foreløpig) 

Eiendeler Egenkapital og gjeld 
Driftskonto  kr              361 464  Egenkapital  kr                         262 584  
Skattetrekkonto  kr                23 489  Gjeld  kr                         122 369  
Sum eiendeler  kr              384 953  Sum egenkapital og gjeld  kr                         384 953  
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Samarbeidet med styret 
 
Bystyregruppen og styret i lokallaget har felles strategimøter en gang i halvåret, og disse ble 
avholdt 14. mars og 22. - 23. oktober. Temaene for strategimøtene var stortingsvalgkampen 
2021 og strategi- og budsjettarbeidet høsten 2021. 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. 
 
Medieoversikt 
 

 
 
Bergen SVs bystyregruppe har hatt i overkant av 330 oppslag i Bergensmediene i løpet av 
2021. Gruppens mediestrategi har lenge vært å aktivt selge inn godt forberedte saker som 
passer vår egen politiske strategi, men har blitt vridd litt mer mot å være raskt ute og 
reagere på nyhetssaker og andres utspill enn tidligere. På grunn av stortingsvalgkampen har 
bystyregruppen (med unntak av Camilla Ahamath som var stortingskandidat) hatt en litt mer 
tilbakeholden medieprofil i løpet av året. 
 
Et utvalg av mediesakene til bystyregruppen i 2021: 
 

Starter prosjekt med gratis SFO 

NRK	Vestland	Kortmelding	
15.	juni	2021	12:39	
	
Vil be byrådet om ny vurdering av nedstenging for barn og unge 

Bergens	Tidende	
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24.	apr.	2021	
	
FULL BYBANE-STRID PÅ VENSTRESIDEN 

Bergensavisen	
6.	okt.	2021	
	
SV etter Rødt-ja til tunnel: - En skammens dag for partiet 

Bergens	Tidende	
19.	nov.	2021	23:42	
	
Ber Rødt danne byråd med Høyre og bygge tunneltrasé 

Bergens	Tidende	
26.	nov.	2021	
	
Her er budsjettavtalen: Sosialhjelpssatsene øker igjen 

Bergensavisen	Pluss	
14.	des.	2021	13:00	
	
Signerte avtale som forplikter dem til å stemme for Bybanen i 2023 

Bergensavisen	Pluss	
4.	des.	2021	17:34	
	
Raser mot Rødt: - Lar seg bruke av de mørkeste kreftene 

Bergensavisen	
25.	nov.	2021	
	
SV tror vinden blåser Bryggens vei 

Bergens	Tidende	
20.	nov.	2021	
	
Uenige om hvordan de skal innføre nye koronatiltak i Bergen 

Bergens	Tidende	
2.	des.	2021	
	
Nekter å fortelle prisen på kommunens tomtesalg 

Bergens	Tidende	
2.	nov.	2021	
	
Flest bergensere vil ha tunnel, men SV tror vinden blåser Bryggens vei 

Bergens	Tidende	-	Login	
19.	nov.	2021	17:16	
	
Meir til oppkjøp av barnehagar, sosialhjelp og Beffen 
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Bergens	Tidende	
15.	des.	2021	
	
Vil be byrådet om ny vurdering av nedstenging for barn og unge 

Bergens	Tidende	-	Login	
23.	apr.	2021	21:08	
	
Kritisk til avtale: - Vi signerte aldri 

Bergensavisen	
3.	des.	2021	
	
SV-topp mener byrådslederen spiller hasard med bystyrets tillit 

Bergens	Tidende	
17.	mars	2021	
	
Planene for Bontelabo blir utsatt: Her kan det bli midlertidig skole for midlertidig skole 

Bergensavisen	Pluss	
4.	nov.	2021	17:19	
	
Avkrever svar i bystyret om tomtesaken 

Bergens	Tidende	
28.	okt.	2021	
	
ORDKRIG PÅ VENSTRESIDEN 

Bergensavisen	
21.	nov.	2021	
	
Reagerer på barnehageaksjon 

Bergens	Tidende	-	Login	
24.	nov.	2021	13:27	
	
Politikerne i Bergen er uenige om hvem som kan bestemme nye koronatiltak 

Bergens	Tidende	-	Login	
1.	des.	2021	14:48	
	
Bergens beredskapssjef refser bystyrepolitikerne for ikke å heie på dem som kjemper mot 
viruset 

Bergens	Tidende	
13.	feb.	2021	
	
Partiet har ikke gjort det så godt på 20 år. Dette kan bli SVs nye maktpar. 

Bergens	Tidende	-	Login	
20.	apr.	2021	19:53	
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Kommuneadvokaten var kritisk til koronaregler 

Bergens	Tidende	-	Login	
24.	mars	2021	15:02	
	
Fikk selvtilliten tilbake på Fontenehuset 

Bergens	Tidende	
7.	okt.	2021	
	
- DE MÅ RETT OG SLETT SNU 

Bergensavisen	
11.	juni	2021	
	
Glede i Huntingtonsforeningen: - Dette betyr at de har lyttet til oss 

Bergens	Tidende	-	Login	
15.	des.	2021	10:29	
	
Får kritikk for kutt innen psykisk helse 

Bergens	Tidende	
24.	sep.	2021	
	
På vei mot toppen av motbakken: Stortingsplass i sikte 

Bergensavisen	Pluss	
27.	aug.	2021	14:24	
	
Byråden informerte ikke om Bontelabo-kritikk 

Bergens	Tidende	
5.	nov.	2021	
	
Hun etterlyser gratis bind og tamponger på kommunale toaletter 

Bergens	Tidende	-	Login	
23.	feb.	2021	18:40	
	
HAN VIL AT BERGEN SKAL TAKKE OSLO 

Bergensavisen	
24.	mars	2021	
	
Bystyret og Velferdstinget raser mot byrådets studentmelding 

Studvest	
25.	jan.	2021	15:43	
	
Vi kan ikke redusere «Dansk pige» til en avkledd kropp lenger 

Bergens	Tidende	-	Login	
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26.	jan.	2021	5:30	
	
REAGERER SKARPT PÅ KUTT I FELLESREISER 

Bergensavisen	
9.	des.	2021	
	
Skal Bergen takle kriser, må frivilligheten styrkes 

Bergens	Tidende	-	Login	
6.	des.	2021	6:32	

	
SLIK VIL DE FÅ SYKKELVEI HER 

Bergensavisen	
15.	jan.	2021	
	
Usikker på tunnelløsning - ønsker lokk over motorveien ved Storbotn 

Åsane	Tidende	Pluss	
26.	jan.	2021	21:56	

	
- TRENGER EN KRISEPLAN 

Bergensavisen	
11.	jan.	2021	
	
Avdekker rasisme i skolen 

Bergensavisen	
11.	feb.	2021	
	
Vil ta bort minst ett bilfelt for å lage skikkelig sykkelvei over Torget 

Bergensavisen	Pluss	
14.	jan.	2021	17:36	
	
- Forslaget om vern er lurt 

Bergensavisen	
10.	okt.	2021	
	
Budsjettforlik gav ungdomsklubb på Holen skole 

Sydvesten	Pluss	
22.	des.	2021	10:30	
	
- Bergen trenger en kriseplan for mental helse nå 

Bergensavisen	Pluss	
10.	jan.	2021	14:49	
	
Fellesskolen skal dyrke mangfold, inkludering og kompetanse - ikke Gud 
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Bergens	Tidende	-	Login	
19.	mai	2021	11:12	
	
Nå skal varslernes situasjon i Bergen kommune granskes 

Bergens	Tidende	-	Login	
11.	mars	2021	6:18	
	
Politiets uttalelse kan påføre unge jenter unødig skam 

Bergens	Tidende	-	Login	
19.	feb.	2021	21:37	
	
Kjemper for å beholde de lokale helsestasjonene 

Sydvesten	
26.	aug.	2021	

	
NÅ SENDES HAN UT AV LANDET 

Bergensavisen	
19.	feb.	2021	
	
Mener sosialbyråden sår tvil om alvorlige funn i koronarapport 

Bergens	Tidende	-	Login	
15.	jan.	2021	13:36	

	
Ny rapport avdekker rasisme i skolen: - Forferdelig lesning 

Bergensavisen	Pluss	
10.	feb.	2021	20:40	

	
- Våkner iskald og må begynne vedfyringen klokken seks på morgenen 

Bergensavisen	Pluss	
10.	feb.	2021	6:21	
	
Derfor bør byrådet i Bergen regulere leieprisene i byen 

Bergens	Tidende	-	Login	
26.	apr.	2021	6:11	
	
Byrådet vil selge fredet praktbygg: - Dette blir helt feil 

Bergensavisen	Pluss	
24.	sep.	2021	2:00	
	
Vil ha gratis SFO fra høsten av 

Bergens	Tidende	-	Login	
2.	juni	2021	12:58	
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Flertall for kollektiv eller sambruksfelt på alle firefeltsveier 

Fanaposten	
29.	jan.	2021	
	
Går inn for mini-lokk i Eidsvåg: - Dette sikrer fremdriften til Bybanen 

Bergensavisen	Pluss	
23.	mars	2021	10:38	
	
MISTER MYE UTEPLASS 

Bergensavisen	
2.	juni	2021	
	
Bydeler med lave levekår må prioriteres i bybudsjettet 

Sydvesten	
25.	nov.	2021	
	
Kraftproduksjonen skal tjene folket 

Bergensavisen	
6.	nov.	2021	
	
Fryktet at byens trengende måtte være ute i kulden. Nå har de funnet en løsning. 

Bergens	Tidende	-	Login	
8.	feb.	2021	13:16	

 


