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Ryktene gikk om at byrådet 
brukte samhandlingspen-
ger til å tette budsjetthull. 
Slik er det ei. 
Bergen kommune får om lag 245 
millioner kroner til samhand-
lingsreformen som iverksettes fra 
01.01. 2012. 

220 millioner kroner må bru-
kes på nettopp samhandling.  

Utskrivingsklare pasienter får 
14,0 millioner kroner. Til kom-
munal medfinansiering går 205,8 
millioner. 

Byrådet bruker resten av pen-
gene på å øke rammen for hjem-
mesykepleien med 17,6 millioner 
kroner, kjøpe huntingtonplasser i 
Olaviken for 3,2 millioner kroner, 
og øke rehabiliteringstilbudet for 
voksne slagrammede med 4,6 
millioner kroner. Liv Røssland 
mener dette budsjettområdet er 
mest krevende. 

– Her er det mye usikkerhet 
inne i bildet da regjeringen bare 
kommer med estimater. Vi er for-
tvilet fordi vi vet for lite om sam-
handlingsreformen, og vi hadde 
håpet å få vite mer før vi satte i 
gang. Vi mener også at reformen 
settes for raskt i gang, men dette 
er mer alvorlig for små kommu-
ner enn for store. 

245 mill til
samhandel 

– De som har minst, 
får mindre, sier 
Marcos Amano, 
daglig leder for Stif-
telsen Robin Hood 
Huset. 

Bergen
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Forslaget til bybudsjett er ikke ak-
kurat hyggelig lesning for én som 
hver dag prøver å hjelpe økono-
misk vanskeligstilte med mat og 
drikke, klær og telefon. Og ikke 
minst tilby en sosial arena der de 
kan ha det hyggelig sammen, uten 
at det koster penger. 

– En hån
– Slik jeg ser det blir de fleste sosi-
alsatsene stående på stedet hvil, 
mens resten av samfunnet opp-
lever lønnsvekst. Det gjør at kjø-
pekraften for sosialklienter svek-
kes. Den som har minst får stadig 
mindre. Slik har det vært i Bergen 
kommune i flere år, sier Amano. 

Styreleder Wenche Berg Hu-
sebø synes det er et hån mot de 
fattige at kommunen ikke øker so-
sialstøtten betraktelig.

– Det hjelper ikke å øke satsene 
til statens minstesatser. Det er 
ikke så lett å leve av minstesatsen 
når du bor i en storby. Det sier seg 
selv at det er dyrere å bo i byen 
enn i en liten kommune. Det bur-
de byrådet tatt hensyn til.

Enslige i dag får en økonomisk 
stønad på 5385 kroner i Bergen 
kommune. Ifølge budsjettforsla-
get står stønaden på stedet hvil. 
Sosialsatser i Bergen som ligger 
under statens veiledende satser, 
skal økes opp til statlig nivå. 

– Det virker på meg som om by-
rådet har tenkt å jobbe seg ned til 
statens minstesatser på all sosial-
stønad, sier Berg Husebø. 

taperen 

møtested for fattiGe: Robin Hood Huset er et møtested for økonomisk vanskeligstilte. – By-
budsjettet var ikke akkurat gledelig lesning for fattige i Bergen, sier daglig leder Marcos Amano. Han 
hadde håpet at byrådet hadde økt sosialsatsene betraktelig, ikke bare opp til statens minstesatser for 
sosialstønad.  FOTO: EIRIK HAGESÆTER.

»» Slik er satsene per måned:
»» Enslig u/ barn:  5 385 kroner.  
»» Med ett barn:  8 121 kroner.
»» Med to barn:  10 109 kroner.
»» Med tre barn: 12 122 kroner.
»» Med fire barn: 14 121 kroner.
»» Ektepar u/ barn: 8 465 kroner. 
»» Med et barn: 11 817 kroner.
»» Med to barn:  13 587 kroner.
»» Med tre barn:  15 357 kroner.
»» Med fire barn:  17 127 kroner.
»» Unge (18-24 år): 4 800 kroner.
»» Barnetrygd beholdes uav-
kortet, mens kontantstøtte 
trekkes fra. 

faKta
Sosialstøtte i Bergen

Amano reagerer også på at 
kommunen vil stramme inn for 
store familier ved å sette et tak på 
livsopphold til dem. 

– Hvorfor skal barn med mange 
søsken ha et dårligere utgangs-
punkt enn noen med få søsken, 
lurer han på. 

Per i dag er det ikke et tak på 
hvor høy husleie kommunen dek-
ker. Nå foreslår de å bruke hus-
bankens satser, noe som betyr at 
det kommer en innskjerping på 
hvor mye man får i støtte til bolig.

– Det eneste positive jeg leser ut 
av budsjettet er at de indeksregu-

lerer klespengene. Klespengene 
har vært 1100 kroner for voksne 
og 250 per barn per halvår. Det 
skulle bare mangle. 

– Hvor mye klær kan du kjøpe 
til et lite barn for 250 kroner, spør 
Marcos.

Det blir litt dyrere å bo i 
Bergen, dø i Bergen og få 
barn i Bergen.
Første tall viser prisen i kroner i 
dag, neste tall økningen i 2012.

Ungene
»» SFO, hel plass:  1915 +60
»» Barnehage:   2330 +0 
»» Kulturskolen, per år:  3000 +520

Byggesaksgebyrer
»» Første boenhet:  15 300 +500
»» Andre boenhet:   11 050 +350
»» Hybel og hytter:  8800 +300
»» Fasadeendring:  3500 +100

Bolig
»» Årsgebyr, vann:  2482  +236
»» Årsgebyr, boss:  2518 +15
»» Årsgebyr avløp:  2482 +236

Fridtid
»» Årskort svømmehall:  3000 +0
»» Årskort barn:  1500 +0
»» Halvårskort:  1750 +0

Sykdom
»» Maks sykehjem:  29 300 +900
»» Maks aldershjem: 18 400 +600

Død
»» Avgift grav:  9940  +4840
»» Avgift urnegrav:  347 +112

Dyrt å bo, 
leve og dø

ByBudsjettet

Leserne mener:

Diskuter på ba.no

– Slik er det politiske spillet mel-
lome partiene i vårt samfunn. Uan-
sett om det er blått eller rødt! Den 
som også får flest stemmer er ikke 
nødvendigvis den som sitter og 
styrer. Politikk kan vel sammenlig-
nes med advokatbransjen, «deal or 
no deal». Hvor blir så det av trover-
digheten av våre politikere? Samti-
dig ønsker de at flest mulig av be-
folkningen skal stemme. Hvorfor? 
Hva er så vitsen når det folket har 
stemt frem ikke gjelder?

� Leif�H.

– Jaja, slik går det når man 
forsatt tror på julenissen. Er det 
virkelig så at et normalt og op-
pegående menneske virkelig tror 
på en politiker? Den er ikke født 
den personen som blir poltiker og 
snakker sant! Troverdighet? Kiss 
my a...

� erling�A.�P.

– Det er alltid to tidssoner i et 
valgår – før og etter valget! Når 
politikerne ikke er ansvarlige for 
sine uttalelser – blir det sånn «lis-
somvalg».

� Lars�B.

– Da gjelder det for folk å hus-
ke dette. Husk hva du stemte, 
husk hva de lovet og husk hva 
de gjorde. Politikerforakt er den 
forakten politikerne har for sine 
velgere.  De har ingen respekt for 
«de dumme massene», og regner 
med at ingen vil gjøre noe annet 
enn å surmule å sutre når de bry-
ter valgløftene. Også stemmer vi 
på dem om fire år, fordi de gir oss 
klistremerker, kaffe og ballonger. 
FRP har i posisjon vist at de ikke 
er til å stole på. Dette er ikke noe 
nytt. Likevel får de stemmer. Tenk 
etter hvor mye misnøye det har 

vært med styringen av kommu-
nen vår de siste fire årene. Nå får 
vi fire nye år med akkurat samme 
skiten. fordi folk ikke husker.

� Lars�L.�I.

– Alle politikere består av kor-
rupte bakgårdsrotter og lystløg-
nere! torbjørn�g.

– Nå har byrådspartiene lurt 
dem som håpet at eiendomsskat-
ten skulle fjernes.

� Villy�n.

– De som bestemmer skat-
tenivået har kanskje inntekt på 
700  000 pluss, og så kanskje en 
ektefelle i tillegg. Men mange 
av dem som skal betale eien-
domsskatten sitmed inntekter på 
300 000. Det er ganske stor for-
skjell på det! Politikerne kaller det 
forhandlinger – men er ikke rak-

rygget nok til å holde det de har 
lovet i valgkampen. Lars�B.

– Akkurat dette er grunnen til 
at jeg ikke stemmer lenger – på 
noen partier! Listen med lovord 
er lang som bare fy når de prøver 
å bli valgt inn, men i det sekundet 
de styrer dette forbannede landet, 
stryker de ut sak etter sak etter 
sak! Hvorfor? Jo, fordi de kan. 
Fordi ingen tør å gjøre noe med 
disse idiotiske politikerene våre! 
Det eneste de kan si, og det gjør 
de ved hvert valg, er å skylde på 
«budsjettet» – verdens simpleste 
grunn, men det er jo økonomiske 
nedgangstider og greier! Politike-
re lover og lyger som bare det for 
å bli stemt på. jeg skjønner ikke 
poenget lenger. De gikk til valg 
på å fjerne den, men budsjetterer 
med eiendomsskatt frem til 2015.

� stian�H.


