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Kystpilgrimsleia: Løyvinga på 600.000 vert fordelt likt på dei regionale pilegrimssentera i
Bergen og Selje/Stad, under føresetnad av lokale finansieringsbidrag på minimum same
beløp frå dei to kommunane i 2020.
Bokbåten: Møre og Romsdal fylkeskommune har sagt opp avtalen med Bokbåten.
Samarbeidspartia er einig om at ein ønskjer å vidareføre bokbåten for 2020, og ber om ei
sak der pris og formalitetar blir klargjort. Løyvinga for Bokbåten ligg til bibliotektenesta, og
blir ikkje omdisponert til anna bruk før denne saka er behandla.
Kommunale næringsfond: Løyvinga skal gå til dei kommunane i SF som tidlegare var
omfatta av ordninga og som ikkje er slegne saman med andre kommunar. Fylkestinget ber
rådmannen utarbeide ei sak om ny modell for tildeling i heile Vestland frå og med 2021.
Vaksine: Fylkestinget set av midlar til vaksinar til alle elevar i Vestland, med føresetnad om
at kommunane dekkjer halve kostnaden.
Rubbestadneset: Vi konstaterer at utviklinga av pilotprosjektet på Bømlo/Rubbestadneset
vert gjennomført som planlagt. Ber om ei sak som viser korleis vidareutvikling av samarbeid
om utstyr mellom dei vidaregåande skulane og næringslivet kan gjerast.
Langhaugen: Spørsmål om rehabilitering og en eventuell utviding av musikktilbodet på
Langhaugen vgs skal være en del av den planlagde gjennomgangen av
investeringsbudsjettet første halvdel av 2020.
Skolefrukost: Gjeld heile Vestland, med implementering i Sogn og Fjordane frå nytt skuleår.
Skulepsykologar: Fylkestinget føreset at psykologane skal vere eit lågterskeltilbod til
elevane og gje behandling. Rådmannen kjem attende til fylkestinget med ei sak om korleis
tilbodet kan vidareutviklast i tråd med føringane i dette budsjettet og i samarbeid med dei
kommunale helsetenestene.
Elev-pc – eigedel vert sett til kr 2 000,- og gjeld for heile Vestland.
Prosentvis ramme nedtrekk SFFK vert fjerna. Fylkestinget vi kome attende til harmonisering
mellom dei ulike skulane i fylket i budsjett 2021, forutsett at arbeidet med Mål- og
Strategiplanen er ferdig og kan leggast til grunn.
IB-tilbodet i Bergen og ved UWC i Fjaler skal vidareførast som ei permanent ordning.
Austevoll: ber om ei sak som drøftar korleis prisane på hurtigbåtsambanda i Vestland kan
harmoniserast.
Fylkestinget føreset at midlane frå bompengeforliket og den framforhandla byvekstavtalen
skal gje ei monaleg reduksjon i prisane på kollektivtrafikken i Bergen, og at vi får ei frekvens
på Bybanen på 4 minutt i rush. Vidare føreset fylkestinget at Bybanen får fleire avgangar
som er tilpassa dei første og siste flygingane til og frå Flesland. Fylkesrådmannen vert bedt
om å legge fram ei sak når avtalen er klare.
Jondal-Tørvikbygd. Fylkestinget ber om ei sak som utgreier kostnader m.v. knytt til ekstra
avgangar sommarstid. Eventuell finansiering vert å kome attende til i samband med 1.
tertialrapport.
Fra 2019 blei det det gjort endringer i familierabatt "Ein vaksen reisande kan ta med seg
inntil fire barn frå 6 til og med 17 år gratis på laurdagar, søndagar og offentlige fridagar.»
Intensjonen i endringene var at dette også skulle gjelde reisende med student og
honnørbillett/periodekort. Vi ber Skyss innføre familiebillett lik dagens, også for student og
honnør.
I budsjettdokument 8/19 går det fram at det har vore ei auke i flyreiser og at ein forventar
at desse vil auke i åra framover. I 2020 vil flyreise utgjere brorparten av klimagassutsleppa
frå eiga verksemd. Fleirtalet vil redusere talet på flyreiser og vil be om at det vert ført

oversikt over talet på flyreiser på ein slik måte at ein kan følgje med på om det i 2020 er ein
reell nedgang i flyreiser. Ein del av flyreisene vil kunne erstattast med videokonferansar og
slik representere ei besparing på budsjettet.
Fleirtalspartia vil oppretthalde servicelinja i Bergen, og har lagt inn igjen 1,2 mill til å
vidareføre denne i 2020. Fleirtalspartia er likevel samde om at potensialet for servicelinja
ikkje fullt ut er nytta og vil at ein i 2020 inviterer Bergen kommune til ein
idedugnad/workshop med mål om å komme fram til eit betre tilbod for dei som i dag nyttar
servicelinja. Ein kan sjå for seg at servicelinja i Bergen sentrum vert vidareført som eit
breiare tilbod retta mot fleire reisande. Det er i dag eit relativt dårleg busstilbod i
sentrumskjernen i Bergen, spesielt i område Nordnes og Høyden. Eit forslag er å gjere
servicelinja om til ein ringbuss slik at ein kan nå fleire ordinære busspassasjerer og slik få
fleire reisane. Ein slik ringbuss kan også sjå til konseptet «travel like the locals», der ein med
det ordinære offentlege busstilbodet rettar seg mot turistar. Dagens servicelinje i Bergen
sentrum går i dag forbi ei rekke sentrale og attraktive turistmål. «Travel like the locals» har
vist seg å vere ein suksess i det nye berekraftige reiselivet, og det å tilby det offentlege
busstilbodet til turistar i Bergen kan vere ein vinn-vinn situasjon. Ein opprettheld
servicelinja, ein får fleire reisande, fleire inntekter og betre busstilbod i sentrumskjerna. For
servicelinja i bydelane i Bergen bør ein sjå til konseptet «Hent meg» som kjem frå Sauda, og
som vert prøvd ut i Odda.
TT-brukarar, arbeidsreiser.
Forskrift for TT-ordninga for Vestland fylke blir samordna / endra slik at arbeidsreiser ikkje
vert utelukka. Jfr. Informasjon om TT-ordninga på helsenorge.no og sfj.no sine sider:
TT-ordninga er i utgangspunktet eit tilbod om fritidsreiser, men kan nyttast til alle
typar reiser med unntak av:
• reiser som blir betalt av trygdekontor. Eigendel ved slike reiser skal
transportbrukar betale sjølv på lik line med andre som reiser for trygda si
rekning
• reiser til og frå skule
• andre reiser betalt av det offentlege
Det vert gjort ein gjennomgang av bruken av TT-kort for arbeidsreiser, der dei som er heilt
avhengige av ordninga for å kome på arbeid, får halde fram med å bruke ho.
Kostnaden blir dekka innanfor det statlege tilskotet til ordninga.
Det skal utgreiast moglegheiter og innsparingspotensiale i å innføre bestillingsruter for
ruter med lite belegg.
Dersom løyvinga til nye stillingar som følgje av oppgåveoverføring frå SVV ikkje vert nytta
fullt ut grunna manglande årsverknad skal eventuelle frigjorte midlar disponerast politisk.

