
Årsberetning 2010 for Årstad arbeidersamfunn   Bergen, 1. januar 2011 
 
2010 ble preget av lokale Årstadsaker og forberedelser, drøfting av utkastet til kommune- og 
fylkestingsvalgprogram og kandidater, for valget 2011. Vi gjennomførte også 
enen ’roseaksjon’ lørdag 26. juni på Sletten og på Bybanen knyttet til Bybaneoppstartingen. 
Styret som ble valgt på årsmøtet 14. januar har avholdt jevnlige styremøter for å ta seg av 
løpende organisatoriske saker og for å gi innspill til Arbeiderpartiet i Bergen og arbeidet til 
våre tre representanter i Årstad Bydelsstyre.  Viktige saker i 2010: 

• Bevaring og utvikling av Krohnsminde Idrettsplass hvor vi klarte å få Bystyret til å 
endre reguleringsplanen slik at planlagt byggetomt mot Ibsensgate er omdisponert til 
areal for lek og idrett for barn og unge.  

• Oppfølging av  Levekårsundersøkelsen for Bergen med egen Årstadsatsing på 9.2 
mill kr fra Regjeringen. 

• Bybanen og utviklingen på Mindemyren og i Solheimsviken.  
Oppfølging av Levekårsundersøkelsen og nye grep for boligutviklingen på Løvstakksiden blir 
viktige saker for Årstad Arbeidersamfunn i tiden framover. Årstad Arbeidersamfunn har sendt 
forslag til uttalelse om sosial boligbygging til Landsmøtet i AP (Vedlegg 1) og har bidratt 
aktivt i arbeidet med lokalvalgprogrammene. Utover dette har det vist seg vanskelig å styrke 
den utadrettede og mobiliserende medlemsaktiviteten. 
 
Økonomien og medlemsutviklingen er stabil, men preget av en aldrende medlemsmasse. 
Lagsleder Arild Holt-Jensen har skjøttet ledelsen av laget og deltatt i møter i Bergen 
Arbeiderparti så langt det har latt seg gjøre. Innkalling til styremøtene har skjedd over email, 
noe som også gjelder møtereferatene, mens to av styremedlemmene som ikke har email har 
fått papirene tilsendt i posten. Ansvarsfordelingen mellom de ulike styremedlemmene har 
fungert bra. 
  
Medlemsmøter og åpne møter: Ut over Årsmøtet 14.Januar har vi ikke hatt bredt annonserte 
medlemsmøter, men styremøtene utover våren (13.4 og 20.5) fortsatte med åpne 
medlemsmøter for drøftingen av kommunevalgprogrammet (men det var lite frammøte ut 
over styret. Vi hadde også et kort Medlemsmøte 16 september hvor vi drøftet kandidater til 
Kommunevalglista. I tillegg fant vi det riktig å invitere bredt til åpne møter om to lokale 
saker som var viktige for markering av Arbeiderpartiet og for å få et bredt engasjement fra 
lokale idretts- og andre frivillige organisasjoner:  
Hva skjer med Krohnsminde Idrettsplass? var temaet for åpent møte i Bydelsstyresalen 
Torsdag 18.mars. Roar Andersen fra Idrettsrådet, Kjell Hauge fra NyKrohnborg Idrettslag og 
Åsta Aarøen fra Løvstakken vel innledet og ble fulgt opp med mange innlegg fra salen og 
endte med etablering av en ’aksjonsgruppe’. Dette var før saken hadde fått avklaring i 
Bystyret, men endte som kjent med et for oss positivt vedtak. Her ble gjort et meget godt 
arbeid av APs representanter. 
Områdeløft – Løvstakksiden og Slettebakken var temaet for et åpent møte i Bydelsstyresalen 
Torsdag 25. November. Utgangspunkt for møtet var en øremerket bevilgning på 9.2 mill kr på 
Statsbudsjettet 2011 til sosiale tiltak i Årstad Bydel, fokus på Solheim Nord hvor 
særproblemer var avdekket i Levekårsundersøkelsen 2008. På Slettebakken er det også noen 
særproblemer som Bergen Bolig- og Byfornying har grepet fatt i. Problemstillingen for møtet 
var: Hvordan skal lag, organisasjoner og beboere sammen med offentlige organer bidra til 
områdeløft i de delene av Årstad Bydel hvor behovene er størst? Innledere på møtet var 
Audun Øiestad (BBB), Roar Andersen (Idrettsrådet), Åsta Aarøen (Løvstakken Vel) og Arild 
Holt-Jensen (Årstad Ap). Møtet førte til en åpen idedrøfting om idrettsopprusting og lokal 
miljøutvikling i Solheim Nord og BBB-boligene på Slettebakken. 



Begge de nevnte saker må følges opp i 2011! 
Styremøter i 2010 har blitt holdt 12. januar, 18. februar, 18. mars (før det Åpne møtet), 13. 
april, 20. mai, 2. september, 16. september , 14. oktober, 25. november (kort møte etter det 
Åpne møtet) og i forbindelse med julemøtet 16.desember. De fleste møtene om våren og de 
åpne møtene ble holdt i Bydelsstyresalen, Solheimsviken, to av møtene ble holdt hjemme hos 
Holt-Jensen, Møtene 2 og 16 september ble holdt i ’Det sosiale hjørnet’ i Johan Hjorts vei 44 
og der skulle også møtet 14 oktober vært, men måtte flyttes til Mandarinen på Sletten pga 
møtekollisjon. 
Nettsider: Laget samarbeider om drift av nettsider gjennom det registrerte domenet  
abergen.no, der mindre organisasjoner/enkeltpersoner fra arbeiderbevegelsen  
har nettsideplass. Driftskostnader er kr 50,- pr mnd for laget. De største oppslagene har vært 
omkring Krohnsminde idrettsplass og møtedekning. Det har vært brukt bilder og kortere 
videoklipp. Nettredaktør for sidene deltar også i abergens fellesredaksjon. 
Laget har to utsendinger til årsmøtet i abergen. Sidene finnes på: 
http://www.abergen.no/aarstad/aarstad.htm 
Lagets årsberetning er planlagt vist med følgende lenke: 
http://www.abergen.no/aarstad/beret-10 
 

Årsmøtet i Arbeiderpartiet i Bergen: Her møtte Olga Johannessen, Arild Holt-Jensen, 
Jørgen Lien og Kari Solberg som representanter for laget. 
Representantskap, Fylkesårsmøte, Kandidatsamling etc: Leder og andre fra styret har 
møtt regelmessig på representantskapsmøtene i Bergen Arbeiderparti og også i 
Representantskapsmøter i Fylkeslaget. Arild Holt-Jensen og Kari Solberg møtte på 
Fylkesårsmøtet 13-14.Mars i Bergen. På kandidatsamlingen for Bergen Ap på Scandic Hotel, 
Kokstad 3-4 desember 2010 møtte Arild Holt-Jensen, Kari Solberg og Rønnaug Frøiland. 
Medlemstall: pr. 31.12.2010 hadde Årstad Arbeidersamfunn 85 registrerte medlemmer, men 
5 hadde til den dato ikke betalt kontingenten for 2010. Medlemsantallet er mindre enn forrige 
år, medlemsmassen eldes og det er dårlig nyrekruttering. 
 
På vegne av styret 
Arild Holt-Jensen 
Leder 
 
VEDLEGG 1: Forslag sendt Fylkeslaget for fremme på APs Landsmøte 2011: 
 
ÅRSTAD ARBEIDERSAMFUNN 
 
Styrke en sosial boligpolitikk ved økt tilbud av utleieboliger til kostpris 
 
Arbeiderpartiet vil ta et nasjonalt initiativ for å få etablert en økende andel 
innskuddsfrie utleieboliger basert på kostnadsleie og dermed utvikle et ikke-
kommersielt boligmarked. Dette kan være eksisterende boliger eller nybygg tilbudt 
gjennom boligbyggelagene eller som kommunale utleieboliger.  
 
Begrunnelse:  
I nordisk sammenheng skiller Norge seg ut som det landet hvor skatteregler, 
manglende eiendomsskatt og subsidier entydig prioriterer eiendomsbesitterne. 
Eierlinjen som har preget boligpolitikken i mange år gjennom andelsleiligheter i 
borettslag og privat boligbygging har riktignok på mange måter fungert bra og gjort 
oss til en nasjon av selveiere.  Men det er en illusjon å tro at alle kan bli eiere. Unge i 



etableringsfasen og tilflyttere til byene vil i stor grad ikke ha råd til å kjøpe egen bolig. 
I store deler av landet vil ’gjengs leie’ eller markedsleie ikke være svært forskjellig 
fra ’kostnadsleie’. Men i byområdene gir markedsleie og markedspris ofte en urimelig 
profitt til eiendomsbesitterne. LO i Oslo har stilt opp følgende viktige krav: ’Gjennom 
bygging av kommunale utleieboliger til kostpris vil LO utvikle et ikkekommersielt 
boligmarked’. Ved en større andel boliger med ’kostnadsleie’ i stedet for markedsleie 
blir det enklere for unge å komme inn på boligmarkedet og prisene i  
spekulantmarkedet dempes. Om dette skal komme ved større andel kommunalt eide 
boliger eller ved at boligbyggelagene får ansvar for å bygge og drifte utleieboliger 
uten innskudd er et spørsmål det regjeringsoppnevnte boligutvalget må vurdere. 
 
 
 


