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Behandling:
Espen Agøy Hegge (KrF) foreslo pva KrF, H, V:
Bystyret ber om at det innføres en differensiert sats for dekning av elektrisitet til lys og varme slik at
store leiligheter får en høyere sats enn små leiligheter. Bystyret ber rådmannen justere disse satsene i
takt med prisutviklingen på energi.
Espen Agøy Hegge (KrF) foreslo pva KrF, FrP, V, R:
Saken fra rådmannen, og påfølgende politisk behandling, skal danne grunnlaget for en grundigere
evaluering av den nye modellen. Denne evalueringen skal behandles i bystyret.
Espen Agøy Hegge (KrF) fremmet følgende merknad 1 pva KrF, H, FrP, V:
Det er svært viktig at kommunal bostøtte utformes slik at den når ut til alle som trenger det. For å
forhindre at de vedtatte husleieøkningene rammer de svakeste, må alle som bor i kommunale boliger
ha mulighet til å søke om kommunal bostøtte ut fra de økonomiske kriteriene rådmannen har satt
opp. Det er spesielt viktig å sørge for gode overgangsordninger for å forhindre at flere blir
sosialhjelpsmottakere i kortere eller lengre tid.
Espen Agøy Hegge (KrF) fremmet følgende merknad 2 pva KrF, H, V, R:
I sak 09/20488 ble det forutsatt at merkostnader til kommunal bostøtte skulle dekkes av økte
husleieinntekter. De rødgrønne har imidlertid disponert hver eneste krone av de økte
husleieinntektene til vedlikehold av bygg. Det fører til at vi i fremtiden må klare oss med samme
ramme til kommunal bostøtte som i dag, selv om vi vet at byen vokser i rekordfart. Bystyret godtar
ikke at noen av de fattigste i byen vår skal betale for at vedlikehold ikke har blitt prioritert de siste
årene, og ber om at rammen til kommunal bostøtte trappes opp i takt med husleieøkninger i
kommunale boliger.
Arne Byrkjeflot (R) foreslo alternativ til innstillingen:
Dagens bostøtteordning opprettholdes.
Arne Byrkjeflot (R) foreslo tillegg til innstillingen:
1. Alle som bor i kommunale boliger har rett til kommunal bostøtte
2. Kommunal bostøtte dekker boutgifter ut over Husbankens maksimalsatser for husleie for aktuell
familietype.
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Sissel Trønsdal (Ap) foreslo pva Ap, H endring i Agøy Hegges forslag pva KrF, FrP, V, R:
Tillegg til punkt 3:
Saken fra rådmannen, og påfølgende politiske behandling, skal danne grunnlaget for en grundigere
evaluering av den nye modellen. Denne evalueringen skal også til høring i aktuelle komiteer og råd før
den behandles i formannskapet.
Votering: (83 medlemmer til stede)
Byrkjeflots alternative forslag fikk 3 stemmer (3R) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 4 stemmer (3R, 1MDG).
Ved alternativ votering mellom Trønsdals forslag og Agøy Hegges forslag pva KrF, FrP, V, R ble
Trønsdals forslag vedtatt mot 15 stemmer (12FrP, 3R) avgitt for Agøy Hegges forslag.
Byrkjeflots tilleggsforslag 1 fikk 3 stemmer (3R) og falt.
Byrkjeflots tilleggsforslag 2 fikk 3 stemmer (3R) og falt.
Agøy Hegges forslag pva KrF, H, V fikk 22 stemmer (13H, 3V, 3KrF, 3R) og falt.
R, PP, Sp, MDG, SV, Ap sluttet seg til merknad 1 fra KrF, H, FrP, V.
Ingen flere sluttet seg til seg til merknad 2 fra KrF, H, V, R, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
1.
2.
3.

4.

Bystyret vedtar at dagens modell for kommunal bostøtte avvikles innen 01.04.2011.
Bystyret vedtar å innføre ny modell for kommunal bostøtte som beskrevet i saken. Modellen
innføres fra 01.01.2011.
Bystyret ber om en tilbakemelding til formannskap og aktuelle komiteer og råd om et år, om
hvordan endringen slår ut for de berørte. Saken fra rådmannen, og påfølgende politiske
behandling, skal danne grunnlaget for en grundigere evaluering av den nye modellen. Denne
evalueringen skal også til høring i aktuelle komiteer og råd før den behandles i formannskapet.
Bystyret tar for øvrig rådmannens saksfremlegg til orientering.

FLERTALLSMERKNAD - KrF, H, V, H, FrP, R, PP, Sp, MDG, SV, Ap:
Det er svært viktig at kommunal bostøtte utformes slik at den når ut til alle som trenger det. For å
forhindre at de vedtatte husleieøkningene rammer de svakeste, må alle som bor i kommunale boliger
ha mulighet til å søke om kommunal bostøtte ut fra de økonomiske kriteriene rådmannen har satt
opp. Det er spesielt viktig å sørge for gode overgangsordninger for å forhindre at flere blir
sosialhjelpsmottakere i kortere eller lengre tid.
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