
TILTAK OG REGULERING FOR INNSATS MOT 
LANGTIDSLEDIGHET OG BEDRET BYMILJØ I 2018. 
 
Arbeidsledighet og fattigdom har gjennom mangfoldige 10-år 
vært sterkt konsentrert i de gamle arbeiderstrøkene i Laksevåg, 
Årstad og Sandviken. 
 
Langtidsledighet med synkende ytelser og minstepensjon som 
sluttytelse, har til nå vært et heller vanlig forløp for 
langtidsledige. 
 
På bakgrunn av ledighetsutviklingen i november 2017, er det 
grunn til å tro at det er minst 700 langtidsledige over 6 
måneder i hver av de 3 sentrale arbeiderbydelene. 
 
Industriavvikling og boligbygging med gentrifisering som som 
sluttprodukt har blitt alminnelig i byer, også i Norge og Nord-
europa.  
 
Det er mange uløste oppgaver innen vann, miljø og 
persontransport, der langtidsledige kan skaffes arbeid. 
 
Kronstad studiegruppe har en skisse under arbeid for 2018. 
 
Det har tidligere i år vært spurt i representantskapet om 
tiltakssammensetning og forholdet mellom lønnede og ulønnede 
ekstraordinære tiltak, uten at telefonen har brutt sammen eller 
e-postboksen har blitt sprengt som følge av konkrete svar. 
 
Organisasjonsaktiviteten i 2017 har forsiktig sagt ikke vært 
finstilt på mottak av lokale oppgaver som krever løsninger fra 
flere forvaltningsnivå. 
 
Dette gjelder både langtidsledighet og større miljøsaker der det 
også vil være nødvendig med reguleringsmessige løsninger nær 
vann og sjø. 
 
På bakgrunn av dette fremmes det oversendelsesforslag til 
bystyregruppen på en tiltaksskisse til gjennomgang i 2018, 
selv om bydelsnavnene Årstad og Bergenhus ikke finnes på 
møtesaler i et sentralt benyttet kommunalt kontorbygg.  



Skisse: Tiltak for langtidsledige m.v. 4-kv-17-1  
–mulige tiltak fra 2018 
 
 
 

 
 
 
 
 
Det er grunn til å tro at hver av de 3 områdene Årstad, 
Laksevåg og Sentrum/Sandviken har over 700 langtidsledige 
som har vært ledige i over 6 mnd. 
 
Store grupper av de langtidsledige har erfaring fra bygg og 
industrisektoren. 
 
Det bør etableres et samarbeidsprosjekt mellom Bergen 
kommune, Hordaland Fylkeskommune(yrkesopplæring) 
Fagskolesystemet og NAV-Stat. 
 
Målsetting om tarifflønnede opplæringsstillinger over 3 år. 
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En økende andel innbyggere i de gamle arbeiderstrøkene synes 
å bli fattige i forhold til meridian inntektsbegrepet. 
 
Langtidsledige sluses inn mot ulønnede arbeidstiltak med 
minimale stønader til livsopphold under såkalt ”arbeidstrening”.  
 
Fagorganisering og pensjonsopptjening minimaliseres gjennom 
det byrådet kaller ”arbeid” for store grupper. 
 
Etter spørsmål i Representantskapet har byrådet til nå ikke 
ønsket å svare på forholdet mellom lønnet ekstraordinært 
arbeid, eller stønader der deltakere ender som minste-
pensjonister. 
 
Yrkesdeltakelsen er fallende uten spesielt trykk på 
tiltaksutvikling i de gamle arbeiderstrøkene. Det bør være 
mulig, selv for et sosial/liberalt byråd,  med vurdering av  tiltak 
som kan bidra til å snu denne utviklingen. 
 
Gjennom etablering av tiltak for langtidsledige over 6 mnd med 
en kombinasjon av praktisk og teoretisk opplæring, kan dette 
knyttes til innsatsbehov som skapes av andre byrådstiltak. 
 
Dette gjelder behovet for bistand til etablering av 
rentbrennende ildsteder og behov for lite forurensende 
lokaltransport i byområder. 
 
Etablering av flere undervisningslokaler/allaktivitetshus med 
solcelletak for ca 30 personer, med fiber-multimedia terminaler, 
kantine/kjøkken – toalett/dusj og renseanlegg. 
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Regulering for Allaktivitetshus til undervisning, bybåtstopp, 
kaffebar og toalett nær sjøkant. 
 
 

 
 
Organisert opplæring/praksis i opplæringsstilling over 3 år med 
tarifflønn, med overgang til arbeid med turistaktiviteter under 
sommer/lengre høytider. Hurtiglading og vedlikehold av 
el.bysykler og ulike typer bybusser med strøm fra takpanel. 
 
El.minibusser i pendelrute mellom bybåtstopp og nærmeste 
bybanestopp i Solheimsviken, Laksevåg og Sandviken. 
                                     
Opplæringsprogram for kvalifisering av vann- og varme 
teknikere ut fra områdebehov. 
 
Opplæring for persontransport på lokale vannveier med 
kulturformidling fra områdene.   
 
Gruppeundervisning på norsk eller engelsk (internasjonal 
linje). 
 
Kurstilgang for dekning av datakort, vhf, ais, førstehjelp, 
brann/havari, f-kort, truckførerbevis, sikkerhetskurs.  
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Prioritering av 3 mulige innsats- og ruteområder med 
servicebygg: 
Kanalen mot Strømgaten/Jernbanen, Grønneviken, 
Vikakaien/BMV, Mjellem/Vil-Vite, Dokken, Sukkerhusbryggen, 
Georgernes Verft/USF Laksevågs dokken, Fergehallen, Akvariet, 
Tollboden, Fisketorget, Skuteviken, Sandviken, Gamle Bergen. 
 
3 til 4 planområder – gjerne med start nær Vikakaien 
 
 

 
 
-ny innsats for elektriske ferger/bybåter 
 
Bybåter kan planlegges med katamaranskrog og universell 
tilgjengelighet med senter-rampe.(bl.a. for rullestol) 
Infoskjermer på stolrygger bl.a. om ruter og landskap. 
 
Utrustning og vedlikehold bør finne sted nær den gamle Dokken 
på Laksevåg for å opprettholde industriaktivitet i området.  
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Forsøk med utslippsfri lokal persontransport gjennom el. 
fremdrift fra batteri og brenselsceller for hydrogen fra 
naturgass bør inngå i utviklingsprogrammet. 
 
Forsøk med lokal hydrogenproduksjon fra naturgass gjennom 
nyere tynne membraner kan gi renere og billigere drivstoff til 
brenselceller.  
 
Hydrogenet kan framstilles fra naturgass i lokale fyllestasjoner. 
Slike installasjoner skal finnes i drift.(Japan) 
 
Se også lenke nedenfor om bybåter: 
 
http://www.brisbane-australia.com/brisbane-city-cats.html 
 
 

 
 
Bybåtprogrammet kan eksempelvis starte med batteridrevet 
fartøy på rute i Puddefjorden, Vikakaien, Dokken, Laksevåg og 
Sukkerhusbryggen. 
 
Neste fartøyanskaffelse kan være med gassdrift, deretter 
brenselcelleteknologi.  
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Prosjektet kan bygges opp med trinnvis halvårlig inntak av 
eksempelvis 12 langtidsledige personer med sikte på 
kvalifiseringsprogram på Fagskolenivå. 
 
Det finnes flere mulige stopp/kulturprosjekter ved 
brygger/hoper i områdene, samt Akvariet. 
 
 

 
 
 
 
Det er laget lokale skisser for rehabilitering av kaiområder. 
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I Sandviken området med sjønære boligområder, samt flere 
større utbygginger under planlegging bør det også kunne 
etableres bybåt forbindelser mot sentrumsområdene. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Båtforbindelser avstemt med lokal minibusstjeneste, uten store 
utslipp fra forbrenningsmotorer, burde være nyttige innslag i 
lokaltransport når værforholdene legger lokk på byen. 

 

 



 
 
 
 
 
Skisse–Tiltak for langtidsledige m.v.4-kv-17-8 
 
 
Området på Slettebakken inneholder en rekke 
oppgavemuligheter for vann og varmeteknikere. 
 
Store mengder miljøgifter er delvis sedimentert i  
Tveitavannet hvor det kan gjøres oppdaterende prøver 
på mulig nedbrytning og sammenligninger mot 
Storetveitvannet. Det kan også lett måles coliforme  
bakterier på mulig badeplassområde ved Tveitavannet. 
 

 
Området kan også brukes til prøveboring mot varmeveksling i 
fast fjell og måling av mulig overspill av miljøgifter til 
omliggende skråninger og mer eller mindre tette avløp mot 
Tveitavannet. 
 
Det er også kort avstand til områder med stort behov for 
rentbrennende ildsteder, samt grunn-luftbasert varmeveksling. 
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Mulige minibusser til lokal forsøksdrift mellom bybåtstopp og 
bybane: 
 

 
 
Minibuss har tidligere vært vist i Bergen. 
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Vedlegg: Utdrag - Fagskolens historie 

1968: De første tekniske fagskolene ble etablert for videreutdanning av fagarbeidere 
og arbeidere med lang praksis. 

2003: Ny fagskolelov vedtatt. Fagskolen blir definert som skoleslag som bygger på 
og ligger over videregående, yrkesrettet opplæring. I tillegg til tekniske fagskolene ble 
en rekke andre utdanninger, deriblant videreutdanninger innen helse og sosial lagt 
inn under loven. Dette er utdanninger som ligger over videregående nivå, men ikke 
godkjent som høyere utdanning. Nokut fikk oppgaven å godkjenne utdanninger som 
tilfredsstilte kravene til fagskole. 

2006: Etter initiativ fra Helsedirektoratet blir det etablert nye tilbud på fagskole for 
hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Eksisterende utdanningstilbud i sektoren måtte 
nå godkjennes av Nokut. 

2011: Det blir mulig å ta fagskole på grunnlag av generell studiekompetanse på 
enkelte områder (kunst, kultur, design og håndverk, medier og kommunikasjon) uten 
yrkesopplæring. Ordningen er siden utvidet til helsefagene.  

2015: Kompetanseløftet 2015 åpnet for at kommunene kunne søke Fylkesmannen 
om tilskudd til delvis å dekke vikarutgiftene for at ansatte lettere kunne få permisjon 
med lønn for å ta fagskole. 


