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Årsmøte A-bergen.no 
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Politisk arbeid 
 
2012 ble preget av lokale Årstadsaker, innspill til Stortingsvalgprogrammet og 
nominasjonsprosessen for Stortingsvalget 2013. Studiearbeidet fikk en god start med jevnlige 
møter i ‘Kronstadgruppen’ og håpet er å få i gang studiegrupper på Løvstakksiden og 
Lægdene. Styret som ble valgt på årsmøtet 18. januar har avholdt jevnlige styremøter for å ta 
seg av løpende organisatoriske saker og for å gi innspill til Arbeiderpartiet i Bergen.  Viktige 
saker i 2012: 



• ‘Byluft’ og den uholdbare luftforurensningen i Danmarksplassområdet 
• 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. Men reguleringsarbeidet står i stampe og vi 
har fått Bystyregruppen med på å legge fast press på Byrådet for å få en fortgang. 

• En ny satsing på sosial boligpolitikk i Stortingsvalgprogrammet og i 
handlingsprogrammet for Bergen. Dette er en oppfølging av Levekårsundersøkelsen 
for Bergen med egen Årstadsatsing fra Regjeringen og arbeidet med ny sosial 
boligpolitikk (oppfølging av NOU 2011:15 ‘Rom for alle. En sosial boligpolitikk for 
framtiden’). Vi fikk godtatt vårt forslag til sosial boligpolitikk på 
Representantskapsmøtet i Arbeiderpartiet i Bergen 29. november (vedlegg 2). 
Lederen har deltatt i flere nasjonale og lokale konferanser knyttet til boligpolitikk, har 
deltatt aktivt i avisdebatten og har utarbeidet rapporten ‘Det er ikke rom for alle. 
Utfordringer og visjoner for norsk boligpolitikk’. 

• Lokalpolitisk handlingsplan og drøfting av opprettelse av Årstad Bydelsråd etter 
nedleggingen av Bydelsstyret.  
 

Oppfølging av Levekårsundersøkelsen og nye grep for boligutviklingen på Løvstakksiden blir 
viktige saker for Årstad Arbeidersamfunn i tiden framover. Årstad Arbeidersamfunn vil følge 
opp tidligere forslag om sosial boligbygging. Byluftproblematikken og ny Ringvei Øst via 
Arna for å minske gjennomfartstrafikken gjennom Sentrum og Danmarksplass er viktige saker 
vi har tatt opp og som må følges videre.  Arbeiderpartiets Bystyregruppe har gjort et bra 
arbeid for å få fart i den nødvendige ombyggingen av og tiltak for å rette det langvarige 
misligholdet av skolevedlikeholdet. Løsning med ny Landås skole må snarest komme på plass. 
Vi har også tatt opp problemet med den midlertidige barnehagen på Montana, som må 
erstattes med permanent barnehage på Ravneberget.  
 
Økonomien er stabil.. Lagsleder Arild Holt-Jensen har skjøttet ledelsen av laget og deltatt i 
møter i Arbeiderparti i Bergen så langt det har latt seg gjøre. Innkalling til styremøtene har 
skjedd over email, noe som også gjelder møtereferatene. Ansvarsfordelingen mellom de ulike 
styremedlemmene har fungert bra. 
 
Etter tragedien 22. juli 2011 fikk laget et større antall nye medlemmer . Laget har nå 120 
medlemmer, mot 101 ved siste årsmøte. Det ble i desember gjennomført en ringerunde til de 
medlemmer som ikke hadde betalt kontingent for 2012. 
  
Medlemsmøter og åpne møter: Ut over Årsmøtet 18.Januar holdt vi følgende åpne møte: 
22. Mai på Bien Bar, Danmarksplass om ‘Byluft’. På dette møtet var det innledninger ved 
Harald Schelderup (Bystyregruppen), Fillip Rygg (Byrådet) og fra Natalie Milde (AUF). I 
tillegg var Arild Eggen (Hordaland veikontor) til stede og holdt et interessant innlegg. 
Medlemsmøter:  
20. Juni i Nymark Grendahus. Politisk foredrag av Eigil Knudsen (AUF) 
7. November i Motorhallen ‘Bydelsstyresalen’, Solheimsviken om ‘Sosial Boligpolitikk’. 
Innledninger v/ Arild Holt-Jensen og Rønnaug Frøiland. Møtet ga grunnlag for å utarbeide et 
utkast til vedtak som gikk inn i det vedtaket som ble gjort på Representantskapsmøtet i 
Arbeiderpartiet i Bergen 29. november. 
13. Desember på Møterommet, Peppes Pizza, Danmarksplass: Julemøte med pizza og 

presentasjon av videoklipp fra Puddefjorden (produsert av BOB og Bergen Kommune) 

 



Styremøter i 2012 har blitt holdt 30. januar, 29. februar, 25. april, 15. mai, 30. mai, 22. 
august. 19. september, 24. oktober,  21. november i 2012 og 9. januar 2013 . De første 
styremøtene ble holdt hjemme hos Holt-Jensen, etter Årsmøtet ble de fleste styremøtene holdt 
på kontoret til Wenche Iren Warberg.  
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 måned for laget. 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-12 
 

Årsmøtet i Arbeiderpartiet i Bergen 11. Februar: Her møtte Arild Holt-Jensen, Olga 
Johannessen, Arild Franzen og Einar Fredriksen som representanter for laget. 
Representantskap, Fylkesårsmøte m.v: Leder og andre fra styret har møtt regelmessig på 
representantskapsmøtene Arbeiderpartiet i Bergen og også i Representantskapsmøter i 
Fylkeslaget, nominasjonsmøtet i Hordaland 4. November for Stortingsvalget 2013 og 
forberedende møter i Bergen. Arild Holt-Jensen og Kari Solberg møtte på Fylkesårsmøtet 17-
18 Mars i Bergen som representanter for laget. 
 Medlemstall: pr. 31.12.2011 hadde Årstad Arbeidersamfunn 101 registrerte medlemmer og 
31.12.2012 120 medlemmer.  
 
Minnemarkering: Vårt tidligere aktive medlem i en årrekke, styremedlem og 
Bystyrerepresentant Einar Naustdal døde 3. November og ble bisatt 9. November fra 
Møllendal. Ved begravelsen stilte laget med Årstad’s Fane og leder holdt en minnetale ved 
båren. 
 
På vegne av styret 
Arild Holt-Jensen 
Leder 


