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Bergensavisen

Bergen gir én million til Syria
– Vi vil vise at Bergen bryr seg, sier
ordfører Marte Mjøs Persen (Ap).
I går ble budsjettet for Bergen
kommune vedtatt i bystyret.
I den forbindelse fremmet
ordfører Marte Mjøs Persen et
forslag på vegne av alle partiene i
bystyret om å gi 1 million kroner til
Flyktninghjelpen fra Bergen
kommune.

– Folk blir berørt av den
dramatiske situasjonen i Aleppo i
Syria, der mange nå er fanget i
krigen uten mulighet til å komme
seg bort. Flyktninghjelpen er i
området, og vi tror at de kan bidra
positivt, sier Persen til BA.
Persen påpeker at mange
flyktninger fra Aleppo og Syria har
kommet til Bergen det siste året.

– Mange av dem har nå fått
oppholdstillatelse og skal etablere
et liv her. De kjenner nok den
forferdelige situasjonen i Aleppo
på kroppen, siden mange har
familie, venner og også sine
landsmenn der. Vi mener det er
viktig å vise våre nye innbyggere at
vi tenker på dem, sier Persen.
Persen oppfordrer også andre

kommuner til å bidra med hjelp til
menneskene som er fanget i
Aleppo.
Pengene går fra potten
avsetning til uforutsette forhold,
sier Persen.
– Når vi nå diskuterer et budsjett
på 20 milliarder kroner, da skjønner
vi at vi har det godt, sa KrFs
gruppeleder Trygve Birkeland.

GIr MIllIon: Bergen gir en million,
fortalte ordfører Marte Mjøs Persen.

IKKe KUTT: Det mener Norvald Visnes om Aps skattegrep.

–Byrådet
bløffer

– Det er ikke sant at
byrådet kutter i eiendomsskatten, sier
Norvald Visnes (H).
KatHeRine FeRgUSOn
kf@ba.no

Glad for penGer: Leder for styringsgruppen til Matsentralen Bergen og daglig leder for Kirkens Bymisjon, Arne Liljedahl Lynngård, er overrasket over at pengene til oppstart av prosjektet kommer allerede neste år.
Foto: Kai Svellingen FlateKvål

Gir 400 000 kroner til Matsentralen

– Dette får
vi til snart
Bystyret har bevilget
400 000 kroner til en
Matsentral i Bergen.
Kai Svellingen FlateKvål
kai@ba.no

Bergen: – Jeg er positivt

overrasket sier leder i styringsgruppen for Matsentralen og
daglig leder for Kirkens Bymisjon, Arne Liljedahl Lynngård
til BA.

Visste ikke om vedtak
Pengene lå ikke inne da bybudsjettet ble presentert i oktober.
Det var derfor en meget positivt overrasket daglig leder som
fikk melding fra de folkevalgte
forrige uke om at det kom penger.
– Vi trodde ikke vi skulle få
penger til dette prosjektet neste

år, sier Lynngård.
Han er glad det er gjort et politisk arbeid for å få inn oppstartsmidlene i neste års bybudsjett.

Samarbeidsprosjekt
Det er Kirkens Bymisjon som
inviterte fire andre aktører til å
opprette en matsentral i Bergen. Sammen med Frelsesarmeen, Blå Kors Bergen, Bergen
Røde Kors og Robin Hood Huset har bymisjonen satt i gang
en kartlegging rundt grunnlaget for å opprette en matsentral
i Bergen etter modell fra Oslo.
– Vi er snart ferdige med kartleggingen. Nå mangler vi bare å
få inn flere finansieringskilder,
sier Lynngård.
Kommer pengene på plass,
skal det ifølge daglig leder ikke
ta lang tid før Matsentralen i
Bergen er på plass.

– I tillegg til oppstartsmidlene fra kommunen trenger vi ytterligere 300 000 kroner til investeringer for å være helt i
havn, sier daglig leder.
I tillegg budsjetterer en med
rundt millionen i årlige driftskostnader.

240 000 måltider
Det distribueres årlig 240 000
måltider fra alle de nevnte aktørene til mennesker som trenger hjelp. Formålet til Matsentralen er å bekjempe sult blant
vanskeligstilte og redusere
matsvinn.
– Da en startet opp Matsentralen Oslo, klarte aktørene å
øke utdelingen av mat til trengende med 30 prosent. Det er
omtrentlig det vi kan klare på
sikt med vår egen matsentral,
sier Lynngård.
Det er snakk om flere mat-

sentraler i Norge. I Tromsø,
Bodø og Trondheim er allerede
planleggingen godt i gang. Det
snakkes også om matsentraler i
Stavanger en på Sørlandet.
Flere næringslivsaktører har
gått ut og sagt at de store regionene i Norge trenger profesjonell håndtering av overskuddsmat.

– Fantastisk prosjekt
Gruppeleder for Venstre, PerArne Larsen, er strålende fornøyd med at det blir etablert en
matsentral i Bergen.
– Dette er et fantastisk prosjekt. Det er med å gjøre Bergen
grønnere og rausere, noe som
også er to av de viktigste målene med budsjettet vi skal vedta.
Matsentral er grønt fordi det reduserer matsvinn, og det er
raust fordi maten går til trengende, sier Larsen til BA.

Bergen: Den evig hete
diskusjonen om eiendomsskatt fortsatte i bystyret da
budsjettet for Bergen skulle
vedtas i går.
I forrige uke kom det frem
at Ap økte bunnfradraget på
eiendomsskatt fra 750.000
kroner til 850.000 kroner.
Bakgrunnen for endringen er at eiendomsprisene i
2015 økte mer enn budsjettert. Det ville gitt 54 millioner kroner i økte inntekter
til kommunen. Forslaget om
å heve bunnfradraget redusere dette beløpet med cirka
24 millioner kroner.

– Ikke et kutt
Bystyrerepresentant
Norvald Visnes (H) mener byrådets endring i eiendomsskatten ikke kan kalles et kutt.
– Det er ikke sant at byrådet kutter i eiendomsskatten. De tar 55 millioner kroner mer fra innbyggerne med
ene hånden, kutter 24 millioner kroner, og sitter igjen
med 30 millioner kroner mer
i eiendomsskatt, sa han fra
talerstolen i bystyret.
Aps gruppeleder Rune
Bakervik repliserte kjapt.
– Det er litt pussig å høre
representanten snakke om
eiendomsskatt. Særlig når
dette kommer fra et parti
som gjeninnførte eiendomsskatten til et rekordhøyt
nivå, sa han.
– Faktum er at byrådet
øker bunnfradraget slik at
eiendomsskatten for små,
rimelige boliger blir mindre.
Frp og Høyre foreslår i
sine alternative budsjett å
redusere eiendomsskatten,
mens SV, Rødt og MDG vil
øke den.

