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Byrådsleders fullmakter. Vedtatt av byrådet 1.6.17 i sak 1171-17.
Endret i sak 1052/19
Ansvarsområder
Byrådsleders avdeling har ansvar for oppgaver i forbindelse med ledelse av det politiske
kollegium byrådet, tilrettelegging av byrådets møter, overordnet ansvar for organisering og
samordning av kommunens deltaking i internasjonalt og regionalt samarbeid, og kommunens
informasjonsarbeid.
Byrådsleders avdeling skal medvirke til og føre tilsyn med den kommunale
informasjonsvirksomheten internt, i forhold til kommunens ansatte, og mot eksterne
målgrupper. Dette innebærer å bistå og være rådgiver overfor de enkelte administrasjoner i
informasjons- og profileringsspørsmål, og har ansvar for blant annet gjennomføringen og
oppfølgingen av kommunens reglement for meroffentlighet og kommunens reglement for
innsyn.
Byrådsleder har ansvaret for å gripe fatt i problemstillinger og løse utfordringer knyttet til
kommunens styringssystem, herunder å klargjøre det generelle grunnlaget for hvordan
myndighet utøves i kommunens organisasjon.
Byrådsleder er ansvarlig for oppfølging av kommunens internkontrollarbeid.
Byrådsleder har det overordnete ansvar kommuneplanarbeidet. Utarbeidelse av
planstrategien og planprogrammet når kommuneplanarbeidet periodisk settes i gang, tilligger
avdelingen.
Byrådsleder har ansvar for kommunens brann- og redningstjeneste.
Byrådsleder er ansvarlig for oppfølging av kommunens interesser i Bergensalliansen.
Byrådsleder er ansvarlig for utvikling og oppfølging av kommunens internasjonale strategi.
Følgende etater ligger under byrådsleders avdeling: Kommuneadvokaten og Bergen
Brannvesen
Kompetanse:
Generell og gjennomgående kompetanse
Byrådsleder 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.
Byrådsleder gir bevilgninger innenfor sitt ansvarsområde til 3. person.
Byrådsleder selv gir innstilling til byrådet.
Byrådsleder har instruksjonsrett og ledelsesansvar for egen administrasjon.
Instruksjonsmyndigheten overfor etater og underliggende virksomheter utøves gjennom
kommunaldirektøren, som også er byrådsavdelingens øverste administrative leder.
Byrådsleder kan foreta organisatoriske endringer innenfor egen byrådsavdeling.
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Byrådsleder selv har myndighet til å frita midlertidig - etter søknad – byråder fra deres virke
som byråd, og oppnevne nye midlertidige byråder. Jf. Reglement for byrådet § 6. 3.
Byrådsleder selv følger opp den enkelte fagbyråd og de politiske rådgiverne.
Byrådsleder er lønnsfastsettende myndighet ved ansettelser i egen byrådsavdeling basert på
de overordnete retningslinjer for lokal lønnsfastsettelse som til en hver tid foreligger.
Byrådsleder innehar alle relevante personal- og økonomifullmakter for videre delegasjon til
kommunaldirektør og videre til resultatenhetsledere.
Fagmyndighet – forvalte lover og oppgaver.
Byrådsleder innehar alle fagfullmakter hjemlet i lov og forskrift, som er tillagt byrådet innenfor
byrådsleders ansvarsområde, og som ikke eksplisitt er lagt til byrådet som kollegium.
Byrådsleder har myndighet til å gi tolkninger av kommuneloven, offentlighetsloven og
forvaltningsloven. Dette innebærer også at byrådsleder har myndighet til å etterse om
oppgaveløsningen i kommunen skjer med forankring i de bestemmelser som er nedfelt i
disse lovene med medfølgende forskrifter.
Forvaltningsrevisjon
Byrådsleder har myndighet til å ta stilling til hva som er riktig behandlingsmåte når byrådet
anmodes om å gi uttalelse til revisjonens forvaltningsrevisjonsrapporter.
Betryggende kontroll
Byrådsleder har myndighet til å initiere kontrolltiltak i alle deler av kommunens organisasjon
med utgangspunkt i kommuneloven § 20. nr. 2 samt annen sektorlovgivning.
Byrådsleder har myndighet til å se til at det etableres og gjennomføres egenkontroll i alle
deler av egen avdelings ansvarsområde.
Forsvarlig utredning
Byrådet «skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organ, er forsvarlig utredet».
– jf. kommuneloven § 20 nr.2. Som ledd i dette kvalitetssikringsarbeidet har byrådsleder
myndighet til å sende utkast til saker tilbake til byrådsavdelingene for videre utredning av
enkelte problemstillinger.
Høringsuttalelser
Byrådsleder har myndighet til å avgi, eventuelt ta stilling til hvem som på kommunens vegne
kan gi høringsuttalelser i saker av faglig og teknisk karakter, og som ikke inneholder politiske
avveininger.
Høringsuttalelser avgitt på dette grunnlag sendes uten ugrunnet opphold bystyrets kontor til
orientering.
Informasjon
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 1992 nr 107/ 1999 nr. 102.
Byrådsleder har myndighet til tolkning av kommuneloven § 4 “Om informasjon om
kommunens og fylkeskommunens virksomhet”.
Byrådsleder utøver myndighet på følgende områder:
 Fastsette retningslinjer og rutiner for informasjonsarbeidet, herunder å foreta
nødvendige presiseringer av reglementet for meroffentlighet og innsyn,
informasjonsplanlegging og annonsering.
 Behandle søknader om bruk av kommunevåpenet.
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Bestemme en enhetlig grafisk og visuell profil for Bergen kommune, og om bruken av
den.
Gjøre redaksjonelle og andre mindre endringer i profilhåndboken

Vertskommuneordning
Byrådsleder har oppgaver og myndighet som følger av samarbeidsavtale mellom Bergen
kommune og kommunene Osterøy og Samnanger etter lov om vern mot brann, eksplosjon
og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og
eksplosjonsvernloven).
Beredskap
Når krisesituasjoner krever raske vedtak og det derved ikke er tid til at hele byrådet kan
samles, anses kriseledelsen å være beslutningsdyktig når byrådsleder eller byrådsleders
stedfortreder er til stede.
Økonomiforvaltning
Byrådsleder er delegert konsernomfattende anvisningsmyndighet. Denne myndighet kan
videredelegeres.
Internkontroll
Byrådsleder har myndighet til å følge opp byrådsavdelingene for å etterse at det i alle deler
av kommunens virksomhet er etablert en tilstrekkelig egenkontroll på økonomiområdet, men
også tilsvarende kontroll hva angår HMS, IKT, Innkjøp og personalforvaltning i sin
alminnelighet.
Byrådsleder har myndighet til å etterse om de systemer og rutiner som er bygget opp rundt
virksomhetenes egenkontroll på alle konsernovergripende oppgaveområder, etterleves.
Byrådsleder har myndighet til å utvikle og følge opp oppgavene som utføres av Seksjon for
internkontroll, samt legge til rette for en god systematikk i oppfølgingen av den generelle
internkontrollvirksomhet i Bergen kommune.
Kommuneplanarbeidet
Byrådsleder initierer arbeidet med planstrategi og planprogram samt følger opp arbeidet i
andre byrådsavdelinger i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanen.
Begjære påtale
Byrådsleder har myndighet til å begjære påtale og fremme borgerlige rettskrav i saker der
kommunen er fornærmet, jf. Straffeloven § 79. Myndigheten gjelder for ansvarsområdene
som faller utenfor ansvarsområdet til de øvrige byrådene.
Samtykke til å løse tvister etter konfliktrådsloven
Byrådsleder har fullmakten til å samtykke til å løse tvister etter konfliktrådsloven.
Kommunens samtykke til suspensjon av foreldelsesfrist
Byrådsleder har myndigheten til å samtykke til suspensjon av foreldelsesfrist. Kompetansen
begrenses til en periode på inntil 6 måneder og kun i saker som ikke er av prinsipiell
betydning.
Stevning i sivile saker (andre enn barnevernssaker)
Byrådsleder har, i saker som haster, kompetanse til å beslutte at kommunen tar ut stevning
eller andre rettergangsskritt for domstolene. Beslutningen skal umiddelbart forelegges
byrådet for etterfølgende godkjenning.
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Klage
Byrådsavdelingen har myndighet til å forberede klager som underinstans (2.gangs
behandling i underinstansen), jf forvaltningslovens § 33, 2. ledd.
Annen myndighet:
 Myndighet etter bestemmelsene i økonomireglementet.
 Myndighet etter bestemmelsene i personalreglementet
 Myndighet og ansvar etter bestemmelsene i kommunens reglement for
meroffentlighet og innsyn.
 Myndighet og ansvar slik dette defineres i kommunens generelle reglementer.
Delegasjon til kommunaldirektør
Rammene for delegasjon til kommunaldirektør fastsettes av byrådsleder i et eget
delegasjonsvedtak.

