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Årsberetning for Bergen SVs bystyregruppe 2022 
 
Den politiske situasjonen 
 
Bosetting av flyktninger 
Årets start var preget av Russlands folkerettstridige invasjon av Ukraina, også her i byen. 
Ukrainere på flukt strømmet ut i Europa, og mange fant veien til Bergen. Der møtte de en 
kommuneledelse som ikke var godt nok forberedt eller organisert. 
 
SV var tidlig ute med å foreslå en bedre og mere helhetlig organisering av kommunens 
innsats, uten å nå frem. På tross av mange engasjerte og dyktige kommunalt ansattes viktige 
arbeid gikk det alt for treigt med bosettingen av ukrainske flyktninger. Det gjør det fortsatt. 
 
Akuttovernatting 
I løpet av året fulgte SV opp utviklingen av en nok så forutsigbar sosialpolitisk krise som 
burde vært unngått: Kirkens bymisjon, som i løpet av sommeren fikk på plass en midlertidig 
løsning til akuttovernattingen for fattige tilreisende, måtte på høsten gi opp å finne nye 
lokaler. 
 
På tross av at den ene byråden etter den andre proklamerte at "ingen skal måtte sove på 
gaten", var det akkurat det som skjedde. Kommunen har nå opprettet en egen, midlertidig 
løsning i Kong Oscars gate, men en endelig ordning er ikke på plass. 
 
Barnevernsaken 
Det mest dramatiske som skjedde dette året var den gradvise avdekkingen av en dyp krise i 
det kommunale barnevernet. Flere alvorlige enkeltsaker viste at kommunen hadde sviktet, 
med store konsekvenser for ungene som ble rammet. 
 
SV hadde tatt initiativ til en rekke høringer i både denne og forrige bystyreperiode, noe som 
blant annet ga oss Fjeld-rapporten. Rapporten viste et tydelig mønster av avvik, manglende 
kompetanse og rutiner i byens barnevern. Dette fulgte vi opp med detaljerte vedtak i 
bystyret. 
 
Vi tolket det slik at problemene i barnevernet var sammensatte, men vi var sikre på at noe 
av årsaken var å finne i manglende ressurser. Før krisen ble umulig å overse var SV det 
eneste partiet i bystyret som ønsket å øke midlene til barnevernet, noe våre alternative 
budsjetter også gjenspeilet. 
 
Derfor la vi vekt på, gjennom forhandlingene om de to budsjettjusteringene etter 1. og 2. 
tertial, å få inn midler til økt bemanning i barnevernet. Vi fikk opprettet prøveprosjekt med 
en bemanningsnorm med tak på antall saker pr. saksbehandler, først i én bydel, så i en 
annen. 
 
Byrådet på sin side, med skiftende enkeltbyråder og en passiv toppledelse, tok ikke de 
nødvendige grepene for å rydde opp. 
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På en rekke avgjørende punkter i svært grove saker om barnemishandling og omsorgssvikt 
hadde kommunen hatt en klar mulighet til å avverge at barn ble påført lidelse og ble skadet. 
Likevel sviktet det. 
 
Saken kulminerte da vi ble kjent med en forferdelig enkeltsak hvor et barn ble mishandlet til 
det nesten mistet livet. Da hadde vi passert en grense der det måtte plasseres politisk 
ansvar. 
 
Mistillit og parlamentarisk krise 
Det politiske ansvaret var hos fagbyråden. Byråden hadde ikke tatt nødvendige grep før den 
knusende rapporten fra Statsforvalteren forelå, og da den ble kjent foreslo man helt 
utilstrekkelige tiltak. 
 
På den bakgrunn varslet SVs gruppe at vi ikke lenger hadde tillit til barnevernbyråden, og at 
vi ville fremme et mistillitsforslag i det førstkommende bystyremøte. 
 
De andre partiene i opposisjon rettet etter noe tid mistillit mot byrådslederen, og byrådet 
Valhammer gikk av. For andre gang i perioden ble byen styrt av et forretningsbyråd. 
 
Nytt sentrumsbyråd av Ap + V 
Det ble kjent at Aps ordfører, Rune Bakervik, nå var aktuell som Valhammers etterfølger. 
Varaordføreren fikk derfor oppdraget med å peke på det partiet som hadde størst 
sannsynlighet for å kunne samle et styringsdyktig flertall. 
 
Vårt hensyn var nå å hindre Høyre i å ta byrådsmakt, og om mulig sikre større politisk 
innflytelse for SV. I samtaler med ordføreren pekte vi på Arbeiderpartiet. Det ble klart at Ap 
ville få oppdraget med å samle et nytt flertall. 
 
I uformelle samtaler med partiene som sto oss nærmest, og etterhvert i formelle 
sonderinger med Ap, foreslo SV igjen vår foretrukne byrådskonstellasjon: SV sammen med 
Ap, R og MDG, med budsjettstøtte fra Sp. Denne konstellasjonen har 34 mandater bak seg i 
dagens bystyre og ville hatt flertall.   
 
Likevel valgte Ap, skuffende men ikke uventet, å avvise SVs invitasjon til samarbeid. Igjen 
søkte de bort fra venstresiden og inn mot sentrum, ristet av seg MDG og dannet 
mindretallsbyråd med Venstre alene. SV fortsatte i konstruktiv, men skarp og kritisk 
opposisjon. 
 
Sosialhjelpsskandalen 
På slutten av november ble vi kontaktet av SV-medlem Kim Even Straumsnes som hadde 
oppdaget en grov feil i utbetalingen av sosialhjelp. 
 
I fjor forhandlet SV inn i budsjettvedtaket at ekstra utbetaling av statlig bostøtte 
(strømstøtte) ikke skulle føre til mindre utbetaling av ordinær sosialhjelp. 
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For å sikre oss mot eventuelle feil hadde vi i tillegg under budsjettjusteringene etter tertial 
fått inn et vedtak om at dersom sosialtjenesten hadde avkortet slike utbetalinger skulle 
summene tilbakebetales. 
 
Likevel viste opplysningene vi nå hadde innsyn i at dette lovlige vedtaket ikke var fulgt opp. 
Vi tok derfor umiddelbart saken opp direkte med byrådsleder. Senere samme dag hadde vi 
et kort møte med den nye sosialbyråden der det ble bekreftet at vedtaket ikke var 
effektuert. 
 
Etterhvert ble det klart at rundt femten hundre mottakere av sosialstønad i Bergen hadde 
fått utbetalingene sine urettmessig avkortet med til sammen over åtte millioner kroner. For 
mange var det altså snakk om tusenvis av kroner. Disse pengene ble endelig utbetalt rett før 
jul. 
 
Hadde det ikke vært for et våkent SV-medlem hadde feilen kanskje aldri blitt avdekket. 
 
Arbeiderpartiet gjør opp budsjett med Høyre 
Etter tre år på rad å ha forhandlet budsjett med sentrumsbyrådet gikk SV inn i nye 
budsjettforhandlinger for budsjettet for 2023. Avstanden skulle denne gangen vise seg på 
være mye større enn tidligere år. 
 
Etter flere møter uten fremdrift, og etter å ha bli stilt overfor et ultimatum vi ikke kunne 
godta, måtte vi bryte forhandlingene. 
 
Byrådet valgte da i stedet å gjøre opp budsjett med Høyre, Senterpartiet og KrF, og 
påbegynte blant annet Høyres kanskje viktigste valgkampsak; å kutte i eiendomsskatten. 
 
I bystyrets desembermøte fremmet vi derfor primært vårt eget alternative budsjett, og 
subsidiært et fellesforslag vi hadde fremforhandlet med Rødt og MDG for å synliggjøre 
hvordan en budsjettenighet på venstresiden kunne sett ut. 
 
Les mer om budsjettforhandlingene litt lenger ned i årsmeldingen. 
 
Sosialistisk Varaordfører 
I bystyrets desembermøte skjedde det et lite julemirakel da vår egen Eira Martinsen Garrido 
ble valgt til varaordfører i Bergen, som den yngste kvinne noensinne, og også den første med 
minoritetsbakgrunn. Det er vi vanvittig stolte over! 
 
Eiras nye rolle betyr blant annet at SV nå i siste del av bystyreperioden har tre 
heltidspolitikere, noe som ruster oss godt til valgkampen som venter oss. 
 
På vegne av gruppen, 
 
Mikkel Grüner 
Gruppeleder 
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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 (varaordfører) Fast medlem 
Lillian Blom 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 
Shalina Alom Vara, bystyret 
Knut Remi Heimvik Vara, utvalg 
Eirik Lie Reikerås Vara, utvalg 
Karina Indrearne Vara, utvalg 
Benedict Ernest Peter Vara, utvalg 
Mona Wika Haraldsen Vara, utvalg 
Victoria Troland Vara, utvalg 

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

Utvalg for finans, kultur og næring 
 

Eira Martinsen Garrido Medlem 
Steinar Nørstebø Vara 
Ann Kristin Ramstrøm Vara 
Victoria Troland Vara   

Utvalg for barnehage, skole og 
idrett 

 

Mikkel Grüner Leder 
Camilla Ahamath Medlem 
Johanne Vaagland Vara 
Knut Remi Heimvik Vara 
Oddny Irene Miljeteig Vara 
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Utvalg for miljø og byutvikling 
 

Jarle Brattespe Medlem 
Andreas Madsen Berg Medlem 
Lillian Blom Vara 
Mona Wika Haraldsen Vara 
Tina Åsgård Vara   

Utvalg for helse og sosial 
 

Diane Berbain Nestleder 
Randi Amundsen Vara 
Benedict Ernest Peter Vara 
Karina Indrearne Vara 

 
Gruppesekretær 
 
Gabriel Steinsbekk er fast ansatt som gruppesekretær. 
 
Saker i bystyret 
 
Interpellasjoner og representantforslag som SV har fremmet i 2022: 

• Om menns vold mot kvinner. 
• Om tekstilavfall. 
• Om offentlig lekeplass i Gravdal. 
• Om boikott som politisk virkemiddel. 
• Om at studentene i Bergen trenger et kulturløft. 
• Om oppgradering av vann og avløp. 
• Om bruk av gategrunn i Skostredet. 

 
En rekke av temaene som SVs representanter har stilt spørsmål om i fagutvalg eller bystyret i 
2022: 

• Om manglende sykkelsatsing. 
• Om vold og trusler i bergensskolen. 
• Om kjøp av barnehagebygg. 
• Om bosetting av ukrainske flyktninger. 
• Om innføring av bemanningsform i barnevernet. 
• Om husleieøkningen i kommunale boliger. 
• Om kommunalt behandlingstilbud for senskader av korona. 
• Om flyttingen av NAV Bergen sør. 
• Om botilbud for kvinner med rus- og psykiske lidelser. 
• Om opplæring i arbeidslivsrettigheter i introduksjonsprogrammene for flyktninger. 
• Om kommersielle leverandører som kommunen har avtaler med. 
• Om akuttovernatting for fattige tilreisende. 
• Om helsestasjoner for ungdom. 
• Om kartlegging av narkotiske stoffer som inneholder farlige komponenter. 
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• Om kommuneplanens arealdel og hyblifisering. 
• Om likelønn. 
• Om søndagsstengte biblioteker. 
• Om støtte til kulturlivet og musikkbransjen i kjølvannet av pandemien. 
• Om avtale inngått mellom Bergen kommune og lokale myndigheter i kinesiske 

Qingdao. 
• Om oppfølging av tillits- og faglighetsreformen. 

 
 
Bybudsjettet for 2023 
 
Etter å ha blitt enige om budsjettet for Bergen kommune tre år på rad med byrådspartiene 
og andre partier var SV dette året ikke en del av enigheten om bybudsjett. SV valgte å bryte 
budsjettforhandlingene med byrådspartiene fordi Arbeiderpartiet og Venstre stilte noen 
økonomiske ultimatum som gjorde avgjørende sosiale tiltak umulig. Bare prisjustering av 
økonomisk sosialhjelp som SV så som selvsagt for å unngå at de som mottar denne støtten 
vil få stadig mindre å leve av og en helt nødvendig barnevernsatsing ville gått utover disse 
rammene. 
 
Arbeiderpartiet og Venstre valgte denne gangen å inngå en budsjettavtale sammen med 
Høyre, KrF og Senterpartiet. I den avtalen kutter blant annet Ap og Høyre sammen i 
eiendomsskatten, samtidig som sosialhjelpen ikke prisjusteres. Da blir folk automatisk 
fattigere når prisene stiger. Det som faktisk ble gjort på sosiale tiltak var kun engangsmidler. 
Ap og Høyre økte sosialhjelpen med 500,- per barn, men vil trekke dem tilbake igjen neste 
år. 
 
I etterkant av bruddet tok SV initiativ til et møte med Rødt og MDG som førte til at et 
fellesforslag til endringer i Bergen kommunes budsjett for 2023 som inneholder en rekke 
nødvendige politiske satsinger, blant annet på barnevernsfeltet, klima og miljø, og en rekke 
sosiale tiltak. Fellesforslaget viser klart og tydelig at venstresiden kan og bør samle seg om 
gode sosiale tiltak. SV har flere ganger tatt initiativ til en slik samling, og vil fortsette å gjøre 
det fram til valget 11. september. 
 
Fellesforslaget fra SV, Rødt og MDG ligger her: 
https://bergen.sv.no/wp-content/uploads/sites/23/2022/12/fellesforslag-til-bybudsjettet-
for-2023-fra-mdg-sv-og-rodt.pdf 
 
SVs bystyregruppe har også som vanlig laget SVs helhetlige alternative budsjett for Bergen. 
Her viser vi hvordan vi ville brukt pengene hvis det var opp til oss, og vi forsøker å peke ut en 
annen politisk retning for byen vår. 
 
SV prioriterte: 
– Kamp mot fattigdom 
– Klima og miljø 
– Et trygt barnevern 
– Kvalitet i velferden 
– Tiltak for barnefamilier 
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Hele SVs alternative budsjett for 2023 ligger her:  
https://bergen.sv.no/wp-content/uploads/sites/23/2022/12/svs-helhetlige-alternative-
budsjett-for-2023.pdf 
 
Budsjettavtalen mellom Arbeiderpartiet og Høyre viser at det ved kommunevalget 11. 
september finnes det to alternativer: 
Enten blir SV sterke nok til å samle venstresiden, slik at vi fører en mer rettferdig politikk 
som gjør noe med de økende forskjellene og som får til klimautslipp.  
Ellers får høyresiden flertall for store kutt til de som har minst, for privatisering og mindre 
velferd. 
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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 2022 
INNTEKTER   
Støtte fra Bergen kommune  kr                     1 120 601  
Annen finansinntekt  kr                               853  
    
LØNNSUTGIFTER   
Lønns- og pensjonskostnader  kr                        777 566  
Personalkostnader  kr                          14 836  
Innholdsprodusent  kr                          102 495  
Total  kr                        894 897  
    
ANDRE UTGIFTER   
Reiser kr                            13 385 
Møter/seminar kr                          97 301 
Gaver/bevilgninger kr                            4 069 
Materiell/kontor/annonser kr                            17 116 
Aviser/tidsskrifter kr                          96 383 
Økonomi- og bank kr                          5 186 
Total kr                        233 440 
   
Sum inntekter kr                     1 121 454 
Sum utgifter kr                        1 128 337 
Resultat kr                        -6 883 

 
Balanse per 31.12.2022 (foreløpig) 

Eiendeler Egenkapital og gjeld 
Driftskonto  kr              359 581  Egenkapital  kr                         255 701  
Skattetrekkonto  kr                30 063  Gjeld  kr                         133 943  
Sum eiendeler  kr              389 644  Sum egenkapital og gjeld  kr                         389 644  
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Samarbeidet med styret 
 
Bystyregruppen og styret i lokallaget har felles strategimøter en gang i halvåret, og disse ble 
avholdt 26. februar og 7. - 8. oktober. Temaene for strategimøtene var arbeidet med den 
kommende kommunevalgkampen i 2023, nytt valgprogram for Bergen SV, bydelslag og 
lokallagsorganisering, og strategi- og budsjettarbeid høsten 2022. 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 400 oppslag i Bergensmediene i løpet av 
2022. 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. Antall medieoppslag i 2022 er en 
økning på rundt 20 % fra fjoråret. 
 
 


