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Fullmakter for byråd for barnehage, skole og idrett. Vedtatt av
byrådet 1.6.2017 i sak 1171-17
Ansvarsområde:
Byråd for barnehage, skole og idrett har det overordnete ansvaret for strategisk planlegging,
styring og samordning av Bergen kommunes arbeid innen barnehager, grunnskoler og
voksenopplæring, pedagogisk-psykologisk tjeneste samt idrettsfeltet.
Byråden har videre ansvar for å implementere kommunens IT-strategi for skoler og
barnehager.
Byråden har et tilsvarende ansvar for kommunens arbeid på idrettsfeltet.
Følgende enheter (etater og virksomheter) ligger under byråden:
 Kommunale barnehager, grunnskoler, oppveksttun og spesialskoler,
 Bergen Voksenopplæring
 Byomfattende tjenester (Hålandsdalen leirskole, Bergen Voksenopplæring)
 Syns- og audiopedagogisk senter
 PP-sentrene
 Idrettsservice
Kompetanse:
Generell og gjennomgående kompetanse
Byråden har myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av
prinsipiell betydning. Alle viktige saker eller saker av prinsipiell betydning legges frem for
byrådet for beslutning.
Byråden har instruksjonsrett og ledelsesansvar for egen administrasjon.
Instruksjonsmyndigheten overfor underliggende virksomheter utøves gjennom
kommunaldirektøren, som også er byrådsavdelingens øverste administrative leder.
Byråden selv gir innstilling til byrådet.
Byråden gir bevilgninger innenfor sitt ansvarsområde til 3. person.
Byråden har myndighet til å foreta organisasjonsendringer i egne byrådsavdelinger innenfor
de begrensninger byrådets fullmakter gir på dette punkt.
Byråden er lønnsfastsettende myndighet ved ansettelser i egen byrådsavdeling basert på de
overordnete retningslinjer for lokal lønnsfastsettelse som til en hver tid foreligger.
Byråden innehar alle relevante personal- og økonomifullmakter for videre delegasjon til
kommunaldirektør og videre til resultatenhetsledere.
Fagmyndighet – forvalte lover og oppgaver
Byråden er gitt beslutningskompetanse/-myndighet på byrådsavdelingens oppgaveområder
innenfor rammen av bestemmelsene i lover, forskrifter, avtaler, sentrale og lokale
retningslinjer på de aktuelle områder.

Dok.nr.: SD-18-1262

Side 2 av 3

Betryggende kontroll
Byråd for barnehage, skole og idrett har myndighet til å iverksette nødvendige kontrolltiltak
og etablere systemer for oppfølging av den fagmyndighet byrådsavdelingen forvalter.
Byråden har myndighet til å se til at det etableres og gjennomføres egenkontroll i alle deler
av egen avdelings ansvarsområde.
Begjære påtale
Byråden har myndighet til å begjære påtale og fremme borgerlige rettskrav i saker der
kommunen er fornærmet, jf. Straffeloven § 79. Myndigheten er begrenset til byrådens
ansvarsområde. Myndigheten begrenses til krenkelse av verdier eller interesser som
vedkommende forvalter eller fører tilsyn med. Fullmakten gjelder også for straffbare forhold
som allerede er begått, men der det ennå ikke er tatt stilling til påtalespørsmålet.
Samtykke til å løse tvister etter konfliktrådsloven
Byråden har fullmakt til å samtykke til å løse tvister etter konfliktrådsloven.
Klage
Byråden har myndighet til å forberede klager som underinstans (2. gangsbehandling i
underinstansen), jf. forvaltningslovens § 33, 2. ledd. Byråden har yndighet til å representere
kommunenivået i forhold til klageadgang på enkeltvedtak etter barnehageloven,
opplæringsloven og friskoleloven.
Oppgaver og fagfullmakter vedr barnehage, skole og PPT
Byråden har myndighet til å forestå oppgaveløsning innen grunnskole, barnehager og
omsorgstiltak for barn – herunder:
 Saksbehandle og fatte vedtak om foreldrebetaling for plass i barnehage og
skolefritidsordning (SFO) innenfor de regler som er gitt av bystyret.
 Myndighet, ansvar og oppgaver som følger av lov om opplæring nr. 61 1998 med
senere tillegg og endringer - Lov om barnehager nr. 19 av 1995 samt Lov om private
skoler med rett til statstilskott (privatskoleloven)
 Langsiktig plan- og utredningsarbeid innenfor barnehage og skolefeltet – herunder
blant annet kartleggings- og behovsanalyser og investeringer/utbygginger
 Veiledning av private utbyggere innenfor barnehagesektoren og utvikling av strategi for
likeverdig behandling av barnehager.
 Myndighet til å innhente nødvendige rapportering av statistiske opplysninger og annet
materiale fra skoler (jf. Forskrifter til opplæringsloven kapittel 2) og barnehager.
 Myndighet til å fastsette prøvepartier ved lokalt gitt eksamen - muntlig avgangsprøve i
grunnskolen (jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 3).
 Myndighet til å representere kommunenivået i forhold til statlige søknader om
refusjoner og tilskudd vedr. barnehager, grunnskolen.
 Myndighet til å fordele statlige refusjoner og tilskudd som skal videreformidles til
barnehager og skoler.
 Myndighet til å avgjøre inntak i prioriterte grupper i forbindelse med opptak i
kommunale barnehager. Det konkrete opptaket (av barn i prioriterte grupper) til
barnehagene gjøres av barnehagene selv.
Oppgaver og fullmakter på idrettsområdet:
 Myndighet til å forestå, utvikle og følge opp kommunens politikk på idrettsfeltet.
 Myndighet til å forvalte og å stå for utleie av idrettsanlegg i kommunens eie, herunder
fordele trenings-, bruks- og arrangementstid og fordeling av midler i samsvar med
gitte retningslinjer.
 Myndighet til i spesielle tilfeller å gi utfyllende bestemmelser til eller dispensere fra de
vedtatte retningslinjene for tildeling av treningstid i kommunale idrettsanlegg.
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Myndighet til å avgjøre søknader om støtte til idrettsformål i samsvar med vedtatte
retningslinjer og økonomiske rammer.
Byråden avgjør tildeling av idrettsstipend.
Myndighet til å forhåndsgodkjenne idrettsanlegg før søknad om tilskudd fra
spillemidler sendes departementet
Myndighet til godkjenning og prioritering av spillemidler etter retningslinjer gitt av
kulturdepartementet
Myndighet til å iverksette og videreutvikle idretts- og aktivitetstilbud for både
organiserte og uorganiserte.
Myndighet til å representere kommunenivået i forhold til statlige søknader om
refusjoner og tilskudd vedr. idrettsfeltet.

Annen myndighet
 Myndighet etter bestemmelsene i økonomireglementet.
 Myndighet etter bestemmelsene i personalreglementet
 Ansvar etter bestemmelsene i kommunens reglement for meroffentlighet og innsyn.
 Ansvar og myndighet slik dette defineres i kommunens generelle reglementer.
Delegasjon til kommunaldirektør
Rammene for delegasjon til kommunaldirektør fastsettes av byråden i et eget
delegasjonsvedtak.

