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Slik ville Ap styrt
Ap mener byrådet
svartmaler, og ville ha
brukt 150 millioner
kroner mer neste år.
Pengene tas fra en
utvidet eiendomsskatt
i partiets alternative
budsjett.

Politiet vil dømme 36-åringen som drepte sin mor på
Askøy til behandling. Nå
kan saken bli forsinket av
kaos i rettspsykiatrien.
LIV SOLLI OKKENHAUG
liv.okkenhaug@bt.no

36-åringen har innrømmet at
han i september drepte sin
61 år gamle mor
Jorunn Marianne Knutsen (bildet) med kniv i
hennes hjem.
Mannen har i
en årrekke slitt
med psykiske problemer, og
politiet ba om at det ble oppnevnt rettspsykiatrisk sakkyndige til å vurdere om han
er strafferettslig tilregnelig.

 bybudsjettet
PÅL ANDREAS MÆLAND
TOR HØVIK (foto)
paal.maeland@bt.no

– Situasjonen er ikke så svart
som byrådet fremstiller det. Derfor ønsker vi å rette opp i de usosiale kuttene som de mørkeblå
vil påføre byen, sier gruppeleder
Terje Ohnstad (Ap).
Arbeiderpartiets alternative
bybudsjett vil aldri komme lenger
enn til tankestadiet, siden byrådspartiene har ﬂertall i bystyret.
Mandag blir derfor byrådets budsjettforslag i det store og hele banket igjennom.
– Dessverre er det blitt slik at
det ikke lenger er noen diskusjon
rundt budsjettet i bystyrekomiteene. Dette er mitt siste budsjett,
og jeg mener situasjonen nå er
helt uholdbar, sier Ohnstad.
Også Ruth Grung, leder i
komité for miljø og byutvikling,
er kritisk til byrådspartienes bystyrepolitikere.
– Spesielt gjelder dette Frp, som
i år holder kjeft om det som var
deres kampsaker i fjor, sier Grung.

Til valg på skatteøkning
Hovedforskjellen mellom byrådspartiene og opposisjonen er og
blir eiendomsskatten. Samtlige
opposisjonspartier vil øke eiendomsskatten minst tilbake til det
nivået den var på i 2007. Dessuten vil de innføre nye takster, som
vil gi en mer rettferdig fordeling
av skattebyrdene. Blant annet vil
eiere av eldre hus måtte betale
mer, samt at områder som i dag
helt slipper unna eiendomsskatt
Ap har regnet ut at dette vil gi
262 millioner kroner mer å rutte
med på driftsbudsjettet. Men
samtidig vil partiet trekke fra de
188 millionene som byrådet hen-

Ikke tilregnelig
DERSOM DE HADDE STYRT: Arbeiderpartiet la frem sitt alternative bybudsjett i går. Stig Hammersland (til venstre), Ruth Grung
og Terje Ohnstad har imidlertid lite de skulle sagt på mandag, da bystyret trolig vedtar byrådets budsjettforslag uten de store
endringene.

❚ fakta
Aps alternative budsjett
■ Ny taksering og utvidet
eiendomsskatt gir
262 millioner kroner i økte
inntekter. I tillegg skal det
spares 46 millioner kroner.
30 ferske millioner fra
regjeringen er også inne.
■ Utbyttet fra BKK på 188
millioner kroner ﬂyttes
fra driftsbudsjettet. De
resterende 150 millionene
brukes slik:
■ Helse og sosial:
66,5 millioner kr
■ Barnehage og skole:
56 millioner kr
■ Bydelsstyrene:
13 millioner kr
■ Byutvikling:
7,3 millioner kr
■ Kultur, idrett, næring:
5,1 millioner kr.

ter inn i ekstraordinært utbytte
fra BKK.
– Men vi får over 150 millioner
kroner som vi kunne brukt på
gode formål, sier Ohnstad.
Ap-politikerne frykter ikke å gå
inn i en valgkamp med en kampsak om å øke skattene.
– Folk er villige til å bla opp et
par hundrelapper mer i skatt for
å få den politikken de ønsker. Vi
er ikke redde for å være ærlige på
det, sier skolepolitisk talsmann
Pål Hafstad Thorsen.

Kritisk til Meyer
Han la frem et budsjettforslag
som vil omgjøre alle forslag om
skolenedleggelser, og lover nye
skolebygg både i Arna, på Apeltun, Tunesﬂaten og på Landås. 40
nye lærerstillinger og penger til
å øke antall undervisningstimer i
5.- 7. klasse ligger også inne.
Blant andre gode formål er nye
sykehjemsplasser, høyere sosialhjelpssatser og bedre bemanning
i sykehjem og hjemmesykepleie.
Aps fraksjonsleder i helse- og
omsorgskomiteen, Hallgeir Utne
Hatlevik, kaller budsjettforslaget

«et forsvarsbudsjett for de aller,
aller mest vanskeligstilte».
– Det er gjennomgående at
byrådet kutter i tilbud til de
mest trengende. Det er sagt mye
godt om helsebyråd Christine B.
Meyer, men dette er altså denne
politikken hun etterlater seg,
sier han.

Demokrati koster
Ett eksempel er Kirkens Bymisjons prosjekt blant gateprostituerte. Der kutter byrådet 200.000
kroner. Ap vil også opprettholde
80-prosentregelen, som innebærer at alle sosialhjelpsklienter
skal sitte igjen med minst 80 prosent av inntekten etter at boutgiftene er betalt.
Dersom Ap hadde styrt, ville de
dessuten beholdt dagens bydelsstyrer og styrket bystyrets organer.
– Vi har en utrolig viktig
ombudsrolle og som et lavterskeltilbud for befolkningen i
bydelene. Å nedlegge oss betyr en
kraftig svekkelse av demokratiet,
sier bydelsstyreleder Stig Hammersland fra Ytrebygda.

... og slik vil de andre styre byen
Sp vil øke eiendomsskatten med
325 millioner kroner og bruke mindre på administrasjon. Pengene
brukes blant annet til følgende:
■ Mer til eldreomsorg, deriblant ﬂere leger og ansatte ved
sykehjemmene (+23,5 millioner
kroner)
■ Omsorgslønn til ﬂere (+10 mill.
kr)
■ Oppjusterer sosialhjelpssatsene
(+20 mill. kr)
■ Styrker helsesøstertjenesten,
særlig i Fyllingsdalen og Ytrebygda (+13,5 mill. kr)
■ Mer til barnehage og skole
(+39,1 mill. kr)
■ Mer til kultur, kirke og idrett
(+26 mill. kr)
■ Opprettholde bydelsstyrene
(+5,3 mill. kr)

– Psykotisk
da han
drepte mor

SV bruker 341 millioner kroner mer
enn byrådet i sitt
alternative budsjett.
332 millioner stammer fra økt eiendomsskatt. Pengene brukes blant annet slik:
■ Beholde 80-prosentregelen
og heve satsene for sosialhjelp
(+30 millioner kroner)
■ Økt grunnbemanning i helse
og omsorg (+29 mill. kr)
■ Reduserte egenandeler for
hjemmehjelp (+10 mill. kr)
■ Prøveordning med sekstimersdag for ansatte (+10 mill. kr)
■ Skolefrukt til alle (+10,5 mill.
kr)
■ Nye lærerårsverk (+18 mill. kr)
n Økt bemanning i barnehagene
(+17 mill. kr)
■ Økt vedlikehold i kommunale
boliger (+18 millioner kr)
■ Panteordning for vedovner
(+8 mill. kr)

Venstre vil også øke
eiendomsskatten,
men bare til 6 promille og med dagens
takster. Dermed får
de 169 mill. mer i skatteinntekter. I tillegg vil partiet legge ned
to byrådsavdelinger for å spare.
Blant satsingsområdene er disse:
■ Etablering av sprøyterom (+7
millioner kroner)
■ Bolig og behandlingstilbud til
rusmisbrukere under 25 år (+30
mill. kr)
■ Styrke barnevernet i bydelen
(+10 mill. kr)
■ Sykkelveier (+10 mill. kr)
■ Opprettholde sentrumsbussen
med ny rute (+5 mill. kr)
■ Etterutdanning for lærere (+5
mill. kr)
■ La bokbussen leve (+1,9 mill.
kr)
■ Styrke bydelsstyrene (+10 mill.
kr)

Rødt vil øke kommunenes andel av inntektsskatten fra 11,2
til 15 prosent. Det øker
kommunens budsjett
med vel 2 milliarder kroner. I tillegg kommer økt eiendomsskatt
(250 mill) og kutt i administrasjonen (nedlegge byrådsavdelinger
og informasjonsavdeling. og kutt
i konsulentbruk).
■ Nedbetaling av gjeld/gjeldssanering (1000 mill. kr)
■ Økt rammetildeling til skolene
(175 mill. kr)
■ Økt bemanning i barnehagene
(43,3 mill. kr)
■ Fond for overtakelse av private
barnehager (15 mill. kr)
■ Økt bevilgning til brannberedskap og brannforebygging
(9,5 mill. kr)
■ Opprettholde 80-prosentregelen
og heve satsene for sosialhjelp (85
mill. kr)

De sakkyndige, Jan Øystein
Berle og Erik Rønneberg Hauge, har nå konkludert med at
36-åringen var psykotisk da
drapet skjedde.
Dermed kan han ikke straffes med fengsel for drapet.
– Per i dag må vi legge
til grunn at siktede ikke er
strafferettslig
tilregnelig.
Han kan dermed ikke straffes på vanlig måte, men kan
dømmes til tvungent psykisk
helsevern, sier politiadvokat
Harald Bilberg.
Det kan imidlertid ta lang
tid før saken kommer for
retten. For to uker siden
sa Synne Sørheim opp sitt
verv som leder i psykiatrisk
gruppe i den rettsmedisinske kommisjon, og sluttet
på dagen. Hun mener ifølge
Dagbladet at rammevilkårene
gruppen arbeider under ikke
er forsvarlige.
– Jeg kan ikke lenger
behandle disse sakene fra
trikken, ved kjøkkenbenken
eller midt på natten, og innestå for at de er løst forsvarlig,
sa Sørheim til avisen.

Ingen vil behandle sakene
Den rettsmedisinske kommisjon skal kontrollere og godkjenne alle erklæringer fra
sakkyndige i straffesaker.
Like etter at Sørheim sluttet, ﬁkk hun også følge av
gruppemedlem Kirsten Rasmussen.
Flere medlemmer i gruppen er blitt bedt om å sluttbehandle saker, men har sagt
nei. Dermed har arbeidet
stoppet helt opp, ifølge Dagbladet.
Politiadvokat Bilberg frykter nå at drapssaken kan bli
kraftig forsinket. Han trenger
uttalelsen fra kommisjonen
før han, og deretter statsadvokaten, kan ta stilling til om
36-åringen skal tiltales.
– Etterforskningen i saken
er avsluttet. Men vi får ikke
gjort mer med den før vi får
en uttalelse fra den rettsmedisinske kommisjon, sier
Bilberg, og legger til:
– Vi kan ikke skryte av at
vi alltid er så kjappe i politiet
heller, men vi jobber jo i hvert
fall, sier politiadvokaten.

