
U3 SV vil samle venstresiden 1 
 2 
Forslag til uttalelse til Bergen SVs årsmøte 28. januar 2023 3 
Forslagsstiller: Mikkel Grüner, Diane Berbain og Eira Martinsen Garrido. 4 
 5 
Bergen er en by med store klasseforskjeller, med sosial nød og fattigdom. I byutvikling og 6 
boligpolitikk prioriteres utbyggerne framfor innbyggernes interesser. Velferdsprofitører 7 
beriker seg på fellesskapets bekostning. SV vil ta Bergen i en annen retning. Vi vil skape en 8 
rettferdig og solidarisk by for de mange. Bergen skal være en by der alle har mulighet til å 9 
leve gode og trygge liv. 10 
 11 
De største politiske endringene som har skjedd i Bergen de siste årene er alle resultatet av 12 
budsjettgjennomslag for SV. 13 
 14 
I løpet av de tre siste årene vil sosialhjelpssatsene i Bergen ha økt med 85 millioner kroner. 15 
Det er et historisk fattigdomsløft, og unikt i Norge. For eksempel vil en alenemor med to 16 
barn på syv og elleve år ha fått en økning i sosialhjelpen på over 3000 kroner i måneden. 17 
Bare i 2022 fikk SV gjennomslag for over 55 millioner kroner til blant annet ENØK-tiltak, 18 
tilskudd til solenergianlegg og ladeinfrastruktur, og sykkeltiltak.  19 
 20 
SV har sørget for å styrke barnevernet med flere ansatte, og å øke bemanningen i 21 
eldreomsorgen og skolen. God velferd handler ofte om at det er nok folk på jobb. Gode 22 
kommunale tjenester er grunnplanken i den rettferdige og sosialt omfordelende byen. 23 
Derfor vil ikke SV bare forsvare vår felles velferd fra høyresidens forsøk på kutt og 24 
nedskjæringer, men fortsette å bygge ut en bedre velferd for alle. 25 
 26 
Men disse viktige SV-seierne som har gjort mange menneskers hverdag lettere og bedre står 27 
på spill dersom Høyre kommer til makten. 28 
 29 
Kommunevalget neste år blir et retningsvalg for Bergen. Ved valget neste år må en samlet 30 
venstreside love velgerne at et flertall for venstresiden vil bety et byråd fra venstresiden. 31 
Det er den eneste måten vi kan holde høyresiden unna makten og skape en grønn og 32 
rettferdig by med små forskjeller. 33 
 34 
Et venstresidebyråd ville kunne avsluttet alle avtaler med kommersielle selskaper innenfor 35 
den kommunale velferden, og ansatt flere i hele, faste stillinger. Man kunne fryst leieprisene 36 
i kommunale boliger og økt bostøtten og sosialhjelpen. Man kunne innført retningslinjer 37 
som sikrer at kommunen ikke kjøper produkter eller tjenester fra leverandører som 38 
opererer på okkupert jord eller i strid med menneskerettighetene. Kanskje man til og med 39 
kunne turt å øke eiendomsskatten på en måte som gir mer penger til vår felles velferd 40 
samtidig som den er sosial og omfordelende. 41 
 42 
SV har flere ganger tatt initiativ til å samle venstresiden, noe som først og fremst har blitt 43 
avvist av Arbeiderpartiet. Men et flertall for SV, Ap, Rødt og MDG er innen rekkevidde. Det 44 
er dette alternativet SV har lansert og jobbet for, og som vi går til valg på. 45 
 46 
Budsjettsamarbeidet mellom Arbeiderpartiet og Høyre som kuttet i eiendomsskatten men 47 



ikke prisjusterte sosialhjelpssatsene eller frøs husleien i kommunale boliger viser at det ved 48 
kommunevalget 11. september kun finnes to alternativer bergenserne kan velge mellom. 49 
 50 
Enten blir SV sterke nok til å samle venstresiden slik at vi får en mer rettferdig politikk som 51 
gjør noe med de økende forskjellene og som kutter klimautslipp, eller så får Høyre flertall 52 
for store kutt til de som har minst, for privatisering og mindre velferd.  53 
 54 
Det eneste som kan sikre et flertall for fattigdomsbekjempelse og klimakutt og mot 55 
privatisering og skattekutt er at mange nok stemmer SV. 56 
 57 


