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Fullmakter for byråd for klima, kultur og næring. Vedtatt av
byrådet 1.6.2017 i sak 1171-17
Ansvarsområde
Byråden har ansvaret for at kommunen utvikler en helhetlig kultur-, nærings- og klimapolitikk.
Byråden har det overordnede ansvaret for strategisk planlegging, styring og samordning av
Bergen kommunes arbeid innen kunst og kulturfeltet. Byråden har et tilsvarende ansvar for
kommunens arbeid på klima- og næringsfeltet.
Byråden har ansvaret for å trekke opp hovedlinjer for kommunens engasjement på den
næringspolitiske arena, herunder landbruk. Dette innebærer at avdelingen skal være en
pådriver og ha ansvar for gjennomføringen av tiltak som gjør Bergen til en næringsvennlig
kommune, herunder skal avdelingen medvirke til at det skjer en hensiktsmessig planlegging
og utbygging av næringsarealer og andre deler av infrastrukturen.
Byråden er ansvarlig for utvikling og oppfølging av byrådsavdelingens strategier og planer.
Følgende etater og virksomhet ligger under byråden: Årstad/Bergenhus kulturkontor,
Arna/Åsane kulturkontor, Fana/Ytrebygda kulturkontor, Fyllingsdalen/Laksevåg kulturkontor,
Bergen kulturskole, Bergen byarkiv, Bergen offentlige bibliotek og Etat for landbruk.
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 saker av prinsipiell betydning legges frem for byrådet for
beslutning.
Byråden har instruksjonsrett og ledelsesansvar for egen administrasjon.
Instruksjonsmyndigheten overfor etater og underliggende virksomheter utøves gjennom
kommunaldirektøren, som også er byrådsavdelingens øverste administrative leder.
Byråden selv gir innstilling til byrådet.
Byråden har fullmakt 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 innehar alle fagfullmakter hjemlet i lov og forskrift innenfor byrådens ansvarsområde, og som ikke eksplisitt er lagt til byrådet som kollegium.
Betryggende kontroll
Byråd for klima, kultur og næring har myndighet til å iverksette nødvendige kontrolltiltak og
etablere systemer for oppfølging av den fagmyndighet byrådsavdelingen forvalter.
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Byråden har myndighet til å se til at det etableres og gjennomføres egenkontroll i alle deler
av egen avdelings ansvarsområde.
Eierstyring
Byråden har myndighet til løpende eierstyring gjennom å representere kommunen på
generalforsamlingen i aksjeselskaper som er etablert for å ivareta oppgaveløsning på
byrådens ansvarsområder. Avgrensningen av fagbyrådens myndighet fremgår av byrådssak
1302/12.
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. Denne myndighet er videredelegert
til kommunaldirektør som har delegert denne myndighet videre til leder av fagetat og foretak.
Klage
Byrådsavdelingen har myndighet til å forberede klager som underinstans (2. gangs
behandling i underinstansen), jf forvaltningslovens § 33, 2. ledd.
Næring
Byråden tar stilling til alle saker som gjelder næringstiltak.
Fagfullmakter
Byråden har myndighet til å forestå oppgaveløsning i alle deler av byrådsavdelingens
virksomhet.
Fullmakter på kulturområdet:
 Myndighet til drift, oppfølging og utvikling av bydekkende tiltak på kultursektoren
 Myndighet til å fordele kommunale, sentrale midler til bydekkende tiltak for
kultursektoren
 Myndighet til å avgjøre søknader om støtte til kulturformål i samsvar med sentrale
retningslinjer og økonomiske rammer.
 Myndighet til å forestå drift og planlegging av kultur- og fritidssentre
 Myndighet til å tilrettelegge for og drift av kultur- og fritidsaktiviteter for psykisk
utviklingshemmete.
 Myndighet til å tildele tilskudd og støtte til allmenne kulturformål på lokalt nivå.
 Myndighet til å tildele tilskudd til lokale barne- og ungdomsorganisasjoner og lokale
samarbeidsprosjekter.
 Myndighet til å fastsette tilskuddsordninger i det frivillige kulturtilbudet overfor barn og
unge basert på overordnete retningslinjer gitt av bystyret.
 Gi overordnede føringer for fastsetting av fordeling av aktivitets- og
administrasjonstilskudd knyttet til frivillighetsfeltet med forankring i retningslinjer gitt
av bystyret.
 Myndighet til å følge opp arbeidet med utgivelse av bygdebøker, forvaltning av lokale
kulturvernområder, samt dele ut lokale kulturpriser og ungdomspriser
 Byråden selv har myndighet til å tildele stipender og kulturpriser innenfor
kulturområdet
 Myndighet til å representere kommunenivået i forhold til statlige søknader om
refusjoner og tilskudd vedr. kultursektoren.
 Myndighet til å fordele statlige refusjoner og tilskudd.
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Myndighet til å forvalte den kulturelle skolesekken hvor målet er at elevene i
grunnskolen skal få et profesjonelt kulturtilbud.
Myndighet til drift, oppfølging og utvikling av kulturskolen
Myndighet til drift, oppfølging og utvikling av Bergen Offentlige Bibliotek
Ansvar for drift av kommunale frivilligsentraler og seniorsentre/eldresentre i Bergen
kommune

Fullmakter på andre områder:
 Myndighet til drift, oppfølging og utvikling av Bergen Byarkiv.
 Fastsette retningslinjer for innhold og bruk av sak-arkivsystemet.
 Tildele tilskudd til tros- og livssynssamfunn i Bergen og til Bergen Kirkelige Fellesråd.
 Tildele tilskudd til ikke-kommunale frivilligsentraler og seniorsentre/eldresentre i
Bergen.
Fullmakter på klimaområdet:
 Myndighet til å tildele midler fra Klimafondet
 Myndighet til å ta klimapolitiske initiativ samt forestå planlegging, saksutredning mv.
på følgende fagområder:
 Utarbeide, rullere og oppfølging av kommunens klima- og energihandlingsplan;
Grønn strategi – gjennom å koordinering av innspill fra og dialog med andre
enheter internt i kommunen og eksternt.
 Ansvar for oppfølging av kommunens interne klimaarbeid, dvs. å utarbeide og
følge opp planer for miljø- og klimatiltak som skal gjennomføres i kommunens
egen virksomhet.
 Forurensning (luft, vann, jord og støy) – oppfølging av handlingsplan mot støy,
oppfølging av tiltaksplan mot lokal luftforurensing, ivaretakelse av beredskap ved
for høy luftforurensing. Videre har byrådsavdelingen ansvaret for oppfølging av
tilrettelegging for landstrøm i havnen, samt oppfølging av faglig ansvar og
finansiering av Renere Havn
 Naturmangfold og biologisk mangfold
 Miljøstyringssystemer og sertifisering, eks Miljøfyrtårn og ISO14001
 Forbruksmønster, eksempelvis delekultur
 Pådriver for «grønn» næringsutvikling
 Delingsøkonomi
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 byråden i et eget delegasjonsvedtak.

