Vedtekter.
§ 1 Formål
Byfjellsrådet skal bidra til en helhetlig forvaltning av byfjellene med sikte på å realisere de visjoner som
er slått fast i forvaltningsplaner for byfjellene.
§2 Virkeområde
Byfjellsrådets arbeidsfelt er alle saker som har eller vil kunne ha konsekvenser for byfjellene som
natur- og friluftsområde, landbruksområde og drikkevannskilde. Problemstillinger knyttet til den
langsiktige beliggenhet av grensen mellom byen og byfjellene (byfjellsgrensen) vil være et viktig
arbeidsfelt for byfjellsrådet.
Det geografiske virkeområdet er byfjellene innenfor byfjellsgrensen slik området er fastlagt i
kommuneplanens arealdel. I tillegg omfatter virkeområdet byfjellene slik disse er avgrenset i
forvaltningsplan for byfjellene del 1, herunder Damsgårdsfjell-Kanadaskogen, Lyderhorn-Kvarven,
Gulfjellsområdet, Smørås-Stendafjell, Fanafjell-Lysskarfjell og Veten-Novarinden.
§ 3 Funksjon og mandat
a) Byfjellsrådet skal være et samrådings- og samordningsorgan for myndigheter med
ansvar/interesser i byfjellene og andre aktører med interesser i byfjellene (f.eks. organisasjoner).
b) Byfjellsrådet skal:
- bidra til gjensidig informasjonsutveksling om forhold i byfjellene
- evaluere forvaltningsplanene og retningslinjene for forvaltningen
- være diskusjonsforum for saker:
- av prinsipiell karakter
- av stor allmenn interesse
- der det ellers er ønskelig å innhente synspunkter fra medlemmer av rådet, f. eks. når det gjelder bruk
av forvaltnings- og driftsmidler
§ 4 Sammensetning, møter, ledelse og sekretariatsfunksjoner
a) sammensetning
Byfjellsrådet har 10 medlemmer med følgende sammensetning:
Fra kommunen:
Natur-/landbruksforvaltning: 2 repr. (leder + sekretær)
(Byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø, Grønn etat)
Plan-/byggesaksmyndighet: 1 repr.
(Byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø, Plan- og geodata)
Drikkevannsforsyning, veier, brannvern m.m.: 1 repr.
(Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø, Vann og avløpsetaten)
Helsemyndighetene: 1 repr.
(Byrådsavdeling for helse og inkludering, helsevernetaten)
Kommunal skole-/idrettsadministrasjon: 1 repr.
(Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett, Idrettservice)

Fra fylkeskommunen: 1 repr.
(Seksjon for idrett og friluftsliv)
Fra Bergen Turlag: 1 repr.
Fra Bergens Skog- og Træplantningsselskap: 1 repr.
Fra Bergen Bondelag: 1 repr.
Representanter fra Varegga grunneigarlag eller andre grunneiere skal innkalles/høres i konkrete saker
som vedrører arealer der grunneierne må forventes å ha interesser. Andre myndigheter eller
representanter for interessegrupper kan kalles inn ved behov.
Organene utpeker selv sine representanter og vararepresentanter.
b) Møter
Byfjellsrådet skal møtes 4 ganger årlig. Ved særlige behov kan rådet møtes oftere. Det føres referat
fra møtene. Referatet sendes rådsmedlemmene, samt aktuelle grunneiere ved behov.
c)Ledelse og sekretariatsfunksjoner
Grønn avdeling ivaretar ledelses- og sekretariatsfunksjonene for byfjellsrådet.

