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2008 har vært et utfordrende år for Årstad arbeidersamfunn. Et nytt styre ble valgt på årsmøtet 
i januar, og fra og med samme måned tok også tre Ap-representanter plass i det 
gjenopprettede bydelsstyret i Årstad (se vedlegg til årsberetningen). Det har vært avholdt 
jevnlige styremøter for å ta seg av løpende organisatoriske saker og for å gi innspill blant 
annet til stortingsnominasjonsprosessen i Arbeiderpartiet i Bergen, men utover dette har det 
vist seg vanskelig å opprettholde den utadrettede medlemsaktiviteten på det ønskelige og 
nødvendige nivå. 
 
Det har vært avholdt ett medlemsmøte i årsmøteperioden. I september besøkte 
stortingsrepresentant Dag Ole Teigen laget vårt, og holdt et foredrag om grunntrekkene i den 
rød-grønne helse- og eldrepolitikken, med særlig fokus på boligsituasjonen for eldre. Dette 
passet således utmerket inn i en diskusjon som har gått i styret gjennom hele perioden, om 
behovet for at det installeres heiser også i eldre bygg i bydelen, slik at eldre beboere gis den 
samme muligheten til å velge bosted som den andre beboere har. Teigen fortalte om at dette er 
et spørsmål som har blitt løftet frem av partiets hordalandsrepresentanter i Stortinget, og lovet 
å ta med seg innspillene og engasjementet tilbake til Oslo i det videre arbeidet. Møtet var 
relativt godt besøkt, og evalueringen i ettertid var positiv, men det er et selvsagt ønske at 
møtefrekvensen økes for det neste styret. 
 
Økonomien og medlemsutviklingen er stadig stabil, men på andre organisatoriske felter har 
det nye styret flere utfordringer å gripe fatt i. Lagsleder Abdelmajid Jerad har skjøttet ledelsen 
av laget etter beste evne, men hans plikter som bystyrepolitiker har samtidig medført at 
nestleder Jørgen Lien har måttet fungere som leder i deler av årsmøteperioden. Det er 
nødvendig med en klarere ansvarsfordeling mellom de ulike styremedlemmene. Alternativet – 
handlingslammelse – er uakseptabelt. I tillegg er det en selvfølgelig forutsetning for et 
velfungerende styre at alle styremedlemmer innkalles til møter, og at møtene kunngjøres god 
tid på forhånd. Jeg vil anbefale at disse mer interne styreoppgavene tas opp av styret så snart 
som mulig, fordi de også er en forutsetning for annen velfungerende lagsvirksomhet. 
 
Til slutt vil jeg takke styremedlemmene for et konstruktivt og tålmodig arbeid under 
vanskelige forhold gjennom årsmøteperioden. 2009 er atter valgår, og skal Arbeiderpartiet nå 
sitt fulle velgerpotensiale så vel i Årstad som i Bergen for øvrig, er vi avhengige av at Årstad 
arbeidersamfunn forblir et aktivt, initiativrikt, debattskapende og oppsøkende samlingssted for 
sosialdemokrater i bydelen. 
 
På vegne av styret, 
Jørgen Lien 
Nestleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsberetning 2008 for Arbeiderpartiets fraksjon i Årstad bydelsstyre   
          

Bergen, 7. januar 2009 
 
Bydelsstyrene ble gjenopprettet av Bergen bystyre med virkning fra januar 2008. 
Arbeiderpartiet har i dag tre av elleve representanter i Årstad bydelsstyre. Representantene er 
formelt utnevnt av bystyret etter innstilling fra Arbeiderpartiets bystyregruppe, og teller i dag 
Rønnaug Frøiland, Olga Johannessen og Jørgen Lien. Arild Holt-Jensen har vært møtende 
vararepresentant ved flere møter. 
 
I dag har bydelsstyrene ansvar for å behandle navnesaker, bevilgninger til ulike kultur- og 
aktivitetsformål, og behandling av klager i byggesaker. I tillegg har bydelsstyret utalerett i 
saker som er vesentlige for bydelen, og representantene har anledning til å stille skriftlige 
spørsmål til byrådene. Arbeiderpartiets fraksjon har ført en selvstendig politisk linje overfor 
en samlet posisjon (H, KrF, FrP), men har vi søkt samarbeid med SV og Rødts representanter 
i saker hvor dette har vært naturlig. Samarbeidet resulterte blant annet i en rekke felles 
mindretallsmerknader og –forslag til byrådets budsjettforslag for 2009. Det er vårt håp at dette 
samarbeidet kan fortsettes og utdypes videre. 
 
Samtidig har det vært en målsetning for oss å oppnå brede løsninger, ikke bare fordi det vil 
sikre oss innflytelse på viktige saker, men også fordi saksfeltet vårt ikke er tjent med 
partipolitisk strid. Flertallskonstellasjonens selvdisiplin forhindret lenge slike brede løsninger, 
men høsten har gjort oss mer optimistiske også i dette henseende. 
 
Av saker har vi arbeidet kontinuerlig med trafikkutfordringene knyttet til bybane-utbyggingen, 
og dessuten forsøkt å legge oss på en rimelig linje i byggesaker, som både tar hensyn både til 
den faglige kompetansen fagavdelingen besitter, og en smidig håndtering av saker hvor det er 
spesielle faktorer som spiller inn. 
 
Til slutt: Vi ønsker oss gjerne flere innspill fra lagets medlemmer om saker som vi kan 
undersøke eller ta opp til politisk behandling. I tillegg er det selvsagt mulig å benytte seg av 
den åpne halvtimen som innleder hvert bydelsstyremøte, for å presentere en problemstilling 
eller stille spørsmål som er relevante for bydelen. 
 
På vegne av bydelsstyregruppen, 
Jørgen Lien (Ap)   


