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De tre største utfordringene i Bergen er å redusere bilkøene inn mot sentrum, å sikre 

utviklingen av konkurransedyktige grønne arbeidsplasser og å løse de økende rus-

problemene i byen. Venstre går til valg på et grønnere og mer liberalt byråd.

«Det er uaksep-
tabelt at folk 
må holde seg 
inne fordi luft-
kvaliteten er 
for dårlig» 
 

Venstre vil innføre effektive tiltak mot den dramatiske luftforurensningen som gjør 

det helsefarlig å oppholde seg i sentrale deler av byen. For å sikre dette må kollek-

tivtrafikk være et reelt alternativ. Venstre vil innføre køprising i form av tidsdifferen-

sierte bompenger - der ekstrainntekten brukes til å forbedre kollektivtilbudet og rask 

bybaneutbygging.

Ved gode forhold for sykkel vil flere kunne klare seg uten egen bil. Venstre vil derfor pri-

oritere flere sykkelvennlige gater og sykkelparkeringer på offentlige arealer. Venstre vil 

gjøre Bryggen og Middelalderbyen bilfri, og lete etter andre alternativer om Skansen-

tunnelen lar vente på seg.

Venstre vil sikre at sentrum forblir et næringssentrum. Liberal næringspolitikk er å 

legge til rette for at små og store verdiskapere skal ha gode kår for å lykkes i Bergen. 

Venstre vil styrke gründere, småbedrifter og grønne arbeidsplasser ved å satse på 

etablerertjenesten, etablere næringspark og arbeide for å få lokalisert det internasjon-

ale nettverket for innovasjon i Bergen. Bærekraftig næringsutvikling må fokuseres på 

i alle kommunale planer. Venstre krever at Bergen ikke vil rekommunalisere offentlige 

tjenester eller sette kommunen i dyp økonomisk gjeld. 

Et grønnere og mer liberalt Bergen

Dyrt å forurense, billig å reise miljøvennlig

Verdier må skapes før de fordeles

 



Dyrt å forurense, billig å reise miljøvennlig

Venstre legger Barnekonvensjonen til grunn for oppvekstpolitikken. Barns trygghet og 

rett til verdige oppvekstvilkår skal være et overordnet hensyn og Bergen kommune skal 

føre en helhetlig og forebyggende oppvekstpolitikk.

Venstre vil gjøre det mer attraktivt for barnefamilier å bo i sentrum. Dette omfatter op-

prusting av parker og lekeplasser, gatetun, barnehageplass i egen bydel og opprusting 

av sentrumsskolene. Bruksendringer og nødvendige ombygginger må være tillatt for å 

sikre områder som fungerer som levende bolig- og næringsmiljøer.

Deler av Bergenhus har de siste årene fremstått som mer og mer utrygt. Byen preges av 

hyblifisering og bråk. Innskrenkingen i skjenketider har flyttet festingen fra utestedene 

der edru serverings- og vaktpersonell har kontroll og hjem til fester der folk bor. For å 

dempe uroen i boområder vil Venstre ha mer liberale skjenkeløyver med ulike stenge- 

tider.

Bergens største sosiale utfordring er det økende rusproblemet i byen. Venstre vil møte 

rusproblemene med helse- og sosialpolitiske virkemidler. En mer aktiv ruspolitikk vil 

gjøre Nygårdsparken overflødig som oppholdssted for rusmiljøet. Det må opprettes et 

livreddende sprøyterom, og Bergen må bli forsøksby for heroinassistert behandling. Vi-

dere må Bergen jobbe for å bli forsøkskommune med avkriminalisering og rehabilitering 

av narkotikamisbruk for tunge narkomane. Venstre vil sikre at rusavhengige får verdig 

bolig og aktivitetsmuligheter som kan bidra til redusert rusmisbruk. Ungdom under 25 

år skal ikke bo på hospits.

En by som bryr seg om sine svakeste

«En stemme til 
Venstre er en 
stemme for 
retten til et trygt 

 lokalmiljø» 
 

Et trygt og tolerant bomiljø i sentrum



Idun Kristine Bortne (33) er kontraktkonsulent og Venstres 5. kandidat til bystyret. 

Hun sitter i dag i bystyret som medlem av komité for oppvekst.Bergen sentrum skal 

være et trygt og godt sted å bo for barn, familier, studenter og godt voksne. Folk må 

få gode og trygge boområder. Vi kan ikke akseptere at skolegårder brukes som åpne 

sprøyterom og at folk er redde for å gå ut om kveldene.

Frode Røynesdal (41) er landskap-

sarkitekt og Venstres 20. kandidat til 

bystyret.

Bergen mangler skikkelige offentlige to-

aletter, og har bruk for bedre busskur og 

en ordning med privatfinansierte bysykler. 

Privatfinansierte offentlige toalett og 

bymøbler kan etableres i egnet stil og 

skala.

Hanne Kvilhaugsvik (21) er student og 

Venstres 9. kandidat til bystyret.

Bergen kommune skal være en god vert 

for Universitetet, Høgskolen og de andre 

institusjonene for høyere utdanning. Nær 

tilgang til utdanning er et gode for inn-

byggerne, og de mange studentene er en 

stor styrke for bydelen vår og kommunen.

Venstre vil ha mindre bil og mer grønn samferdsel i sentrum, og vil legge til rette for en 

miljøvennlig byutvikling i Bergen. Vi vil utgjøre den forandringen som må til for å skape 

en bedre by, og er avhengige av din stemme. Venstre er den tryggeste veien til et grøn-

nere, borgerlig byråd.

Julie Andersland er Venstres førstekandidat til bystyret

Venstres kandidater i Bergenhus

les mer på venstre.no/bergen eller ta kontakt på bergen@venstre.no


