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Hei politisk!

Jeg har et spørsmål til møtet i hovedutvalg for næring 28. april:

Serveringsbransjen er svært viktig for bylivet og næringslivet i fylket vårt.
Det har den siste tiden vært flere saker i avisene om uteserveringene i Bergen. Flere av aktørene som har
uteserveringer på fortauene langs fylkeskommunale veier, har fått innskrenket sine uteserveringer enda mer enn
de var fra før. De er fortvilet, og opplever fylkeskommunen som urimelig. En talsperson for næringen mener i
avisen at "Vestland opptrer byråkratisk, at det er null dialog, og at det ensidig tas hensyn til trafikale forhold og
ferdsel."

Det opplyses at innskrenkingene skyldes en strengere forståelse av bergenspolitikernes regel om tre meters fri og
uhindret bredde på fortau i byen. Dette betyr at tre meters bredde blir målt fra innerste fastmonterte skilt eller
hindring på fortauet, og inn til husveggen

I BT 8. april melder byutviklingsbyråd i Bergen Thor Haakon Bakke at det skal bli skjenkefest på Bryggen og at
søknader om uteserveringer skal behandles mest mulig liberalt. Dette er både grunnet serveringsstedenes behov
for å ta igjen noen av sine tap etter den store negative påvirkningen næringen har hatt av korona – og den positive
smittevernseffekten av å møtes i friluft.

Bakke signaliserer også at de vil gi dispensasjoner fra den tidligere nevnte tremetersregelen.

For øvrig har fylkespolitikerne nylig hatt en sak til behandling nylig om akkurat dette temaet, PS 38/21 "føringar
ved utleige av fylkeskommunale fortau til uteservering i Bergen". Denne var innom SAMO og rådet for mennesker
med nedsatt funksjonsevne før den til slutt gikk til fylkesutvalget, men ikke NÆRNA. Nærings‐perspektivet i slike
saker er vel så viktig som f.eks. trafikale forhold, og må ikke bli oversett. Slike saker må også komme til NÆRNA.

Mitt spørsmål er da:

1. Vil fylkeskommunen i likhet med Bergen kommune dispensere fra 3‐metersregelen der det etter en
konkret helhetsvurdering er forsvarlig?

2. Vil fylkeskommunen være positiv til å flytte skilt og hindringer på fylkeskommunale veier der det er
fornuftig for å tilrettelegge for at serveringsstedene skal kunne utvide sine uteserveringer?

3. Vil fylkeskommunen i fremtiden sørge for at også NÆRNA inkluderes når saker som gjelder uteservering
skal behandles i fylket?

Vennlig hilsen

Tom Hiis Bergh

