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Byrådets fullmakter
Vedtatt av bystyret i sak 236-16 i møte 21. september 2016 og i møte 30.01.2019 i sak
30/19
DEL 1: Byrådets generelle fullmakter
§ 1. VIRKEOMRÅDE
Den kompetanse byrådet gis til å fatte beslutninger på bystyrets vegne gjennom dette
fullmaktsdokument, gjelder inntil bystyret i møte foretar endringer i fullmaktene.
Bystyret kan treffe vedtak på delegerte saksområder uten først å måtte tilbakekalle
delegasjonsbeslutningen.
§ 2. BYRÅDETS KOMPETANSE
§ 2.1 Byrådets kompetanse som politisk organ
Byrådet har kompetanse til å utøve politisk skjønn innenfor alle områder av sine fullmakter,
hvor adgang til å utøve et slikt skjønn - ikke eksplisitt er avgrenset.
§ 2.2 Byrådet som iverksetter av bystyrets overordnete styringssignaler
Med utgangspunkt i bystyrets overordnete målsettinger og andre retningslinjer for
kommunens virksomhet som bystyret fastsetter, er byrådet tillagt kompetanse til å utarbeide
egne strategier for iverksetting av bystyrets vedtatte politikk.
§ 2.3 Byrådet som øverste ledelse av kommunens administrasjon
Byrådets kompetanse som øverste ledelse av kommunens administrasjon, følger av
kommuneloven § 20.
§ 2.4 Driftsansvar
Byrådet har ansvar og myndighet til å forestå den løpende drift av kommunens virksomhet.
§ 2.5 Saksforberedelse
Byrådet har ansvar for å forberede og fremlegge saker til bystyrets organer. Byrådet selv
innstiller i alle saker hvor bystyret har avgjørelsesmyndighet, og som ligger innenfor byrådets
ansvarsområder. Byrådet innstiller ikke i saker som gjelder utvikling og drift av bystyrets
organer.
§ 2.6 Iverksetting av vedtak fattet i bystyrets organer
Byrådet har ansvar for og myndighet til å iverksette og følge opp vedtakene som bystyret og
bystyrets organer treffer.
§ 2.7 Rapportering og informasjon til bystyrets organer
Byrådet skal jevnlig informere og rapportere til bystyrets organer om:
a) sitt arbeid innenfor de områder hvor byrådet er delegert beslutningsmyndighet
b) om kommunens økonomiske situasjon og utvikling
c) oppnådde resultater og avvik på mål, strategier og tjenesteproduksjon
d) status på oppfølging/iverksetting av vedtak fattet i bystyrets organer
e) det interkommunale, regionale og internasjonale samarbeid
f) større saker som planlegges å fremme for bystyrets organer
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§ 3 ORGANISERING AV BYRÅDET (MYNDIGHETSNIVÅ 1)
§ 3.1 Organisering av egen virksomhet
Byrådet organiserer selv sin virksomhet og administrasjon.
§ 3.2 Ledelsesansvar for de enkelte byrådsmedlemmer
Byrådet bestemmer selv hvilke områder av den kommunale virksomhet de enkelte byråder
har ledelsesansvar for. – jf. kommuneloven § 20.1.
§ 3.3 Delegasjon til underliggende organ
Byrådets myndighet kan delegeres til underliggende organ så fremt bystyret ikke har bestemt
noe annet. Hvordan fullmaktene er fordelt i byrådet, skal fremgå av egne delegasjonsvedtak.
§ 4 ORGANISERING AV KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON OG FORVALTNING
(MYNDIGHETSNIVÅ 2)
§ 4.1 Organisering av kommunens virksomhet
Byrådet har myndighet til å organisere kommunens tjenesteproduksjon og forvaltning i
hensiktsmessige enheter.
§ 4.2 Endringer i kommunens organisasjonsstruktur
Nedleggelse av fagetat for overføring av oppgaver og fullmakter til byrådet som politisk
organ, skal fremlegges for bystyret til avgjørelse.
§ 4.3 Opprettelse av styrer
Byrådet kan opprette styrer for institusjoner og lignende innenfor sitt ansvarsområde – (jf.
kommuneloven § 20.4). For slike styrer fastsetter byrådet vedtektene. Byrådet kan
videredelegere sin myndighet på de aktuelle oppgaveområder til slike styrer, til å treffe
vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
§ 5 KOMMUNALE FORETAK OG AKSJESELSKAP MV.
§ 5.1 Utnevning av styrer i kommunale foretak
Byrådet utnevner styrer i kommunale foretak etter kommunelovens § 62.2.
§ 5.2 Vedtekter
Opprettelse og forslag til endring av vedtekter i kommunale foretak, legges frem for bystyret
– jf. kommuneloven § 62.1 vedr kommunale foretak.
Bystyret vedtar opprettelse av aksjeselskaper og godkjenner selskapets vedtekter. Senere
endringer av selskapets vedtekter er generalforsamlingens ansvar – jf. selskapslovgivningen.
§ 5.3 Valg av styremedlemmer i selskaper – herunder aksjeselskaper
Byrådet ivaretar funksjonen som generalforsamling i kommunens heleide aksjeselskaper.
Byrådet ivaretar kommunens interesser i andre rettssubjekt organisert som AS, IKS,
gjensidige selskaper og pensjonskasser. Byrådet utpeker representant til å opptre på vegne
av Bergen kommune i generalforsamlingen i selskaper hvor kommunen er aksjonær. Byrådet
utpeker dessuten representant til å opptre på vegne av Bergen kommune i styrende organer
i selskaper som ikke er organisert som aksjeselskaper, så fremt det ikke er fastsatt at
bystyret selv har denne myndigheten. Byrådets representant har fullmakt til å stemme i alle
saker.
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Byrådet har mandat til på kommunens vegne å foreslå styrerepresentanter i AS hvor
kommunen har eierinteresser.
§ 5.4 Oppnevning av kommunens representanter i styrer, råd og utvalg
En gang i bystyreperioden foretar bystyret en gjennomgang av hvilke styrer, råd og utvalg
kommunen skal være representert i. Byrådet selv er tillagt myndighet til å oppnevne
kommunens representanter i alle styrer, råd og utvalg som legges innenfor byrådets
ansvarsområde.
§ 6 KONKURRANSEUTSETTING
Byrådet selv kan innføre og avvikle ulike former for konkurranse, herunder
konkurranseutsetting, og fritt brukervalg. Dette gjelder på alle områder av kommunens
virksomhet som er underlagt byrådet.
§ 7 HØRINGSUTTALELSER
Byrådet avgir høringsuttalelser på vegne av Bergen kommune. Høringsuttalelser i prinsipielle
saker som samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis av bystyret. Høringsuttalelser
avgitt av byrådet sendes uten ugrunnet opphold bystyrets kontor til orientering.
§ 8 HASTESAKER
Byrådet selv har myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort i annet organ,
når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle til dette. Melding
av vedtak truffet av byrådet i medhold av denne § forelegges vedkommende organ i neste
møte. (jf kommuneloven § 13)
§ 9 KRISELEDELSE
Byrådet er selv kommunens kriseledelse. 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.
Kriseledelsen har alle fullmakter som er nødvendig for iverksettelse av relevante
skadebegrensende tiltak i en krisesituasjon eller når en krise truer. Byrådet holder ordføreren
løpende orientert om de vedtak som er fattet.
§ 10 REPRESENTASJON I SAMARBEIDSFORA
Byrådet representerer Bergen kommune i interkommunale, regionale og internasjonale
organisasjoner og samarbeidsfora.
§ 11 TVISTER FOR DOMSTOLEN; TVISTELØSNINGSORGANER MV
§ 11.1 Saker der kommunen er part
Byrådet har fullmakt til å ivareta kommunens interesser og treffe beslutninger om ethvert
rettergangsskritt i alle saker hvor kommunen er part i tvister for domstoler,
tvisteløsningsorganer, klagenemnder, Sivilombudsmann, mv.
§ 11.2 Foreldelsesfrister
Byrådet kan på vegne av kommunen suspendere foreldelsesfrister etter lov om foreldelse av
fordringer.
11.3 Begjære påtale
Byrådet kan begjære påtale og kreve borgerlige rettskrav pådømt i straffesaker der
kommunen er fornærmet part, jf. straffelovens § 79 5. ledd.
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11.4 Konfliktrådsbehandling
Byrådet har myndighet til å gi samtykke til konfliktrådsbehandling.
§ 12 FULLMAKTER I ENKELT SAKER - PRESEDENS
Når bystyret i enkeltsaker utøver sin beslutningsmyndighet og i vedtak delegerer til byrådet
kompetanse til videre oppfølging av saken, gir ikke disse fullmaktene grunnlag for presedens
i tilsvarende saker.
§ 13 ENDRINGER I BYRÅDETS FULLMAKTER
Alle endringer i byrådets fullmakter – dvs. fullmaktsdokumentet, skal fremmes som egne
saker for bystyret.
§ 14 TOLKNING AV FULLMAKTER
Byrådet som folkevalgt organ har kompetanse til å tolke sine egne fullmakter. Det skjønn
som utøves, vil kunne være gjenstand for etterprøving fra bystyrets side.
DEL: 2 Byrådets kompetanse på de ulike fagområdene
§ 15 PERSONAL OG ARBEIDSGIVERFULLMAKTER
§ 15.1 Byrådets generelle kompetanse
Byrådet delegeres myndighet som kommunens arbeidsgiver og gis alle nødvendige
fullmakter for å utøve denne funksjonen. Fullmakten avgrenses av saker/saksområder der
slik myndighet etter lov skal ivaretas av andre organer eller der bystyret har gjort annet
vedtak om annen saksgang.
Viktige lover som regulerer oppgaveområdet og som legger føringer på byrådets
myndighetsutøvelse er:
LOV 2005-06-17-62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
LOV-1967-02-10: Forvaltningsloven
15.2 Utvikling av strategi på oppgaveområdet
Byrådet legger minst en gang i bystyreperioden frem for bystyret sak som redegjør for
utviklingstrekk og overordnede utfordringer på arbeidsgiverområdet. Ut fra de føringer
bystyret gir, utvikler byrådet kommunens operative HR-strategi. Byrådet rapporterer gjennom
årsmeldingen til bystyret om utfordringer og resultater på HR-området.
Byrådet foretar endringer i Personal og arbeidsreglementet i tråd med lovverk, bystyrets
overordnede politiske vedtak og andre rammebetingelser.
15.3 Spesifikk kompetanse
Byrådet gir bindende tolkninger av Personal- og arbeidsreglementet og gir utfyllende
retningslinjer for personalarbeidet.
Byrådet ivaretar kommunens arbeidsgiverinteresser og tolker lov- og avtaleverk på
arbeidslivets område.
Byrådet utarbeider overordnete retningslinjer for kommunens HMS-arbeid, som grunnlag for
å etablere god egenkontroll og oppfølging av HMS-arbeidet i alle administrative enheter og
resultatenheter.
Byrådet ivaretar partsforholdet og har myndighet til å gjennomføre forhandlinger etter
avtaleverkets bestemmelser.
Byrådet er lønnsfastsettende myndighet.

Dok.nr.: SD-18-891

Side 5 av 12

§ 16 ØKONOMIFULLMAKTER
§ 16.1 Byrådets generelle kompetanse
Byrådet har det løpende ansvar for kommunens ressursbruk, med den myndighet som følger
av dette. Byrådets kompetanse til å treffe beslutninger i økonomiske spørsmål er regulert i:
Bergen kommunes økonomireglement – den til en hver tid sist vedtatte utgave.
Finansreglement for Bergen kommune - den til en hver tid sist vedtatte utgave.
Budsjettfullmakter for Bergen kommune - den til en hver tid sist vedtatte utgave.
§ 16.2 Byrådets spesifikke kompetanse
Gi rutiner og retningslinjer for økonomi og regnskapsarbeidet i kommunen.
Bestemme en bindende kontoplan for Bergen kommune innenfor gjeldende forskrifter.
Frafalle kommunale pant for lån, samt frafalle prioritet når dette ikke medfører økt tapsrisiko
for kommunen.
Iverksette rettslig inkasso for kommunens krav.
Gi tilsagn, eventuelt reforhandle vilkår, samt beslutte ettergivelse av fordringer
(renter/avdrag) på alle såkalte “institusjons lån”.
Inngå låne- og leasingavtaler i samsvar med vedtatt budsjett, avtale lånetidspunkt og
undertegne slike kontrakter innenfor vedtatt låneramme.
Benytte rentesikringsinstrumenter (derivater).
Plassere overskuddslikviditet.
Forhandle frem og inngå de nødvendige avtaler med långiver.
Refinansiere låneportefølje.
Frafalle kommunens rett til motregning i enkeltsaker, når fordringen mot kommunen
ikke overstiger 100.000.
§ 16.3 Fullmakter vedr utskriving av eiendomsskatt for videre delegasjon til Kemneren
Skrive ut eiendomsskatt (eiendomsskatteloven kapittel 5).
Forberede og gi innstilling i saker som skal behandles av henholdsvis takstnemnden og
overtakstkommisjonen, jf. byskattelovens § 4.
§ 17 DRIFTSFULLMAKTER
§ 17.1 Byrådets generelle kompetanse
Byrådet er delegert en generell fullmakt til å forestå den løpende drift av Bergen kommunes
virksomhet. Med drift forstås kommunens forvaltningsfunksjoner og tjenesteproduksjon.
Fullmakten utøves innenfor de overordnete mål og retningslinjer som bystyret har trukket
opp. Driftsfullmaktene utøves innenfor de rammer som er trukket opp i byrådets personal- og
økonomifullmakter.
I driften av kommunens virksomhet utøver byrådet bl.a. myndighet regulert i følgende lover:
LOV 1992-12-04 nr. 126: Lov om arkiv
LOV 1999-07-16 nr. 69: Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter
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LOV 2008-06-20: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt
funksjonsevne (diskriminering- og tilgjengelighetsloven)
§ 17.2 Anskaffelser og tildeling av rettigheter til 3. person
Byrådet har myndighet til å foreta anskaffelser samt forestå tildeling av rettigheter til
tredjeperson/organisasjon på områder som ikke er regulert av lov, samt inngåelse av andre
driftsrelaterte avtalerettslige forpliktelser begrenset av de rammer som budsjettfullmaktene
trekker opp.
§ 17.3 Utvikling av kommunens virksomhet
Byrådets ansvar for kommunens løpende drift, innebærer en fullmakt til kontinuerlig å utvikle
og forbedre den enkelte drifts- og forvaltningsenhets prestasjoner, i samsvar med de
overordnete målsettinger som er trukket opp for de ulike tjenesteområdene.
§ 18 FULLMAKTER PÅ BYUTVIKLINGSFELTET
18.1 Byrådets generelle fullmakter
Innenfor fagområdene klima, miljø, byggesak og byutvikling har byrådet fullmakter til å utøve
myndighet med utgangspunkt i Plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk med
unntak av saker der:
a) myndigheten i henhold til lov ligger til kommunestyret selv
b) bystyret har delegert myndighet til Komité for miljø og byutvikling
c) bystyret i kommunal plan eller vedtekt har fastsatt at myndigheten ligger til
bystyret eller annet organ
Byrådet kan treffe følgende avgjørelser i klagesaker etter plan- og bygningsloven:
a) omgjøre egne vedtak
b) avgjøre klager i mindre byggesaker som er i samsvar med plan og kommunale
vedtekter. Som mindre byggesaker regnes oppføring av bygninger til beboelse med
inntil to boenheter i høyden, samt mindre tiltak på bebygd eiendom, jf. pbl. § 20-2,
bokstav a
c) avgjøre klager på vedtak om ansvarsrett, jf. plbl §§ 22-3 og 22-4
d) avgjøre klager på vedtak om igangsettingstillatelse, jf. plbl § 21-4
e) avgjøre klager på vedtak om ferdigattest, brukstillatelse og driftstillatelse, jf. plbl § 2110
f) avgjøre klager på vedtak om refusjon etter plbl kap 18
g) avgjøre at klager på vedtak som er truffet av et bystyreorgan sendes direkte til
fylkesmann forutsatt;
at det i forbindelse med klagebehandlingen ikke er kommet frem nye opplysninger
som etter byrådets vurdering kan ha betydning for den politiske beslutningen
h) treffe avgjørelse om å avvise en sak, herunder avvising av klage jf fvl § 33, andre
ledd, dersom vilkårene for å realitetsbehandle saken ikke er oppfylt
i) avgjøre klager på avgjørelser som gjelder avvising av en sak (dvs. saker som ikke er
realitetsbehandlet), jf. fvl § 2, tredje ledd
j) klager på avslag på søknad om frafall eller reduksjon av tvangsmulkt
k) klager på ilagt gebyr for saksbehandling av plan- og byggesaker
l) klager på pålegg om retting, stans og ilegging av tvangsmulkt.
Byrådet kan også inngå utbyggingsavtaler jf. plbl § 17 (ref. bystyresak 63/07)
Lokal forskrift (bystyresak 14/12) gir byrådet med hjemmel i Vegtrafikkloven § 7 andre ledd
om midlertidig trafikkregulerende tiltak ved akutt luftforurensning, myndighet til å iverksette
nødvendige tiltak.
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§ 18.2 Fullmakten omfatter
De viktigste lovene og regelverket som regulerer oppgaveområdet og som derved også
setter rammer for byrådets myndighetsutøvelse, er listet opp nedenfor.
Avgjørelsesmyndigheten på disse oppgaveområdene er i stor grad videredelegert til
administrasjonen.
BRANNVERN mv
LOV 2002-06-14 nr. 20: Lov om vern mot brann, eksplosjoner og ulykker med farlig
stoff og om brannvesenets redningsoppgaver.
FOR 2009-06-08: Forskrift om håndtering av farlig stoff
FOR 2016-01.01: Forskrift om brannforebygging
FOR 2002-06-26: Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
FOR 2002-06-26: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
Plan og bygningsloven § 20 – 1, f
FOR 2004-07-01: Forskrift om begrensning av forurensning
LOV av 1981-03-13 nr. 6: Om vern mot forurensning og avfall
KULTURMINNEVERN
LOV 1978-09-06 nr. 50: Lov om kulturminner
BYGGESAK OG PRIVATE PLANER
LOV 2008-06-27-71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven)
LOV 1985-06-14: Plan og bygningsloven (ref. overgangsbest. i ny lov)
LOV 1963-06-21 nr. 23:Veglov
FOR 2009-06-26 -861: Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og
kommunalt planregister (kart- og planforskriften).
LOV 1997-05-23: Lov om eierseksjoner
LOV 2003-11-28 nr. 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom
(konsesjonsloven)
LOV 1994-03-25: Naturskader
LOV 1981-03-13 nr. 6: Om vern mot forurensning og avfall
FOR 2004-06-01 nr. 931 Forurensningsforskriftens kapittel 2 m.m., Opprydding i
forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.
LOV 2010-09-03-56: Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)
LOV 1977-04-29 nr.34: Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder
FOR-2010-03-26-489: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
FOR-2010-03-26-488: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
PLAN OG GEODATA
LOV 2008-06-27 nr.71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven)
LOV 1985-06-14: Plan og bygningsloven (ref. overgangsbest. i ny lov)
FOR 2009-06-26 -861: Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og
kommunalt planregister (kart- og planforskriften).
LOV 2010-09-03-56: Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)
LOV 1990-05-18 nr. 11: Lov om stedsnavn
SAMFERDSELSSPØRSMÅL
LOV 1963-06-20 nr. 23: Veglov
LOV 1965-06-18 nr. 4: Vegtrafikklov
FOR 1993-01-10 nr. 921: Forskrift om offentlig parkeringsregulering og
parkeringsgebyr
FOR 2005-10-07 nr. 1219: Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking,
trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskrifter)
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LOV 2008-06-27 nr. 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
Bygningsloven)
FOR 2007-03-01 nr. 235: Forskrift om vedtekt for forsøk med kommunal oppgavedifferensiering - aktiv bekjempelse av forsøpling av offentlig uterom, Bergen
kommune, Hordaland (forsøplingsforskriften)
FOR-2012-06-19-600 Forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter
FOR 1999-10-26 nr. 1110: Forskrift om politivedtekt, Bergen kommune, Hordaland
LOV 1981-03-13 nr. 6: Lov om vern mot forurensninger og om avfall
(Forurensningsloven)
FOR 1999-05-07 nr. 437: Forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr
FOR 2006-08-31 nr. 1162: Forskrift om innføring av gebyr for bruk av tilleggsgebyr,
Bergen kommune, Hordaland
Nytt parkeringsregelverk – herunder ny parkeringsforskrift lagt frem i Statsråd
18.03.16 og gjeldende fra 01.01.17
VANN OG AVLØP
LOV 1981-03-13 nr. 06: Lov om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven)
FOR 2004-06-01 nr. 931 Forurensningsforskriften kap.12,13,15,16, herunder Forskrift
for vann- og avløpsgebyrer av 10.12.2001.
FOR-2010-03-22-658: Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Bergen
kommune, Hordaland
LOV 1974-05-31 nr. 17: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter og tilhørende
forskrifter.
FOR 2001-12-04 nr. 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann
(drikkevannsforskriften)
LOV 2008-06-27 nr..71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling
LOV 2000-11-24 nr. 82: Lov om vassdrag og grunnvann(vannressursloven)
FOR 2009-12-18 nr. 1600: Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg
(damsikkerhetsforskriften).
§ 19 FULLMAKTER FOR BARNEHAGE- OG SKOLEFELTET
Innenfor barnehage- og skolefeltet har byrådet en generell fullmakt til drift og utvikling av
oppgaveområdet, jf. § 17 i dette fullmaktsdokument
Byrådet er delegert fullmakt til å treffe avgjørelser på alle områder som reguleres av aktuelle
lover på oppvekstfeltet, der loven ikke uttrykkelig sier hvor vedtaksmyndigheten ligger, eller
bystyret gjennom vedtak har lagt slik avgjørelsesmyndighet til bystyret.
De viktigste lovene som regulerer dette oppgaveområdet og som setter rammer for
byrådets myndighetsutøvelse, er
LOV 1998 nr. 61: Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa
(opplæringslova)
LOV 2005 nr. 64: Lov om barnehager (barnehageloven)
LOV 2003 nr. 84: Lov om frittståande skolar (friskolelova)
Forskrifter som er hjemlet i opplæringslova og barnehagelova
§ 20 FULLMAKTER PÅ HELSE-, OMSORGS- OG SOSIALFELTET
§ 20.1 Byrådets generelle kompetanse
Innenfor helse-, omsorgs- og sosialfeltet har byrådet en generell fullmakt til drift og utvikling
av oppgaveområdet, jf. § 17 i dette fullmaktsdokument.
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Byrådet er delegert fullmakt til å treffe avgjørelser på alle områder som reguleres av aktuelle
lover på helse-, omsorgs- og sosialområdet, der loven ikke uttrykkelig sier at det er
kommunestyret selv som har slik myndighet, eller bystyret gjennom vedtak har lagt slik
avgjørelsesmyndighet til bystyret.
De viktigste lovene som regulerer dette oppgaveområdet og som setter rammer for
byrådets myndighetsutøvelse, er
LOV 2011-06-24 nr. 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
LOV 2111-06-24 nr. 29: Lov om folkehelsearbeid
LOV 1994-08-05 nr. 55: Lov om vern mot smittsomme sykdommer
LOV 1981-0313 nr. 6: Lov om vern mot forurensning og avfall som forurenser
LOV 2010-04-09 nr. 13 Lov om pasientrettigheter
LOV 2009-06-19 nr. 103: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv
LOV 2005-06-17 nr. 82: Lov om strålevern og stråling
LOV 2009-06-19 nr. 103: Lov om serveringsvirksomhet
LOV-1992-07-17 nr. 100 Barnevernloven.
LOV 2010-04-0 nr. 14: Helsepersonell-loven
LOV 2000-06-23 nr. 56: Lov om helsemessig og sosial beredskap
LOV 2010-12-17 nr. 80: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
LOV 2009-12-18 nr. 131: Lov om sosiale tjenester i NAV
LOV 2003-07-04 nr. 80: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for
nyankomne innvandrere
LOV 2011-06-24-19: Lov om endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven
§ 20.2 Barnevern
Byrådet har det overordnete ansvaret for kommunens barnevernstjeneste. Konkrete
oppgaver
etter Lov om barneverntjenester er gitt til leder av barnevernstjenesten.
Byrådet utpeker hvem som er barnevernfaglig leder innenfor de rammer som lovens § 2
setter.
Byrådet har alle fagfullmakter innenfor det fagområdet denne § omfatter.
§ 21 FULLMAKTER PÅ BOLIGFORVALTNINGSOMRÅDER
Byrådet er delegert fullmakt til å treffe avgjørelser på alle områder som reguleres av
aktuelle lover på boligforvaltningsområdet, der loven ikke uttrykkelig sier at det er
kommunestyret selv som har slik myndighet, eller bystyret gjennom vedtak har lagt slik
avgjørelsesmyndighet til bystyret. Dette innebærer myndighetsutøvelse på områder som
reguleres av følgende lover og regelverk:
LOV-1999-03-26 nr. 17: Lov om husleieavtaler
LOV-2009-05-29 nr. 30: Lov om husbanken
FOR-2009-06-19 nr. 699: Forskrift om bustøtte
FOR-2004-12-22 nr. 1759: Forskrift om startlån fra Husbanken
Statlige og kommunale retningslinjer vedrørende lån og tilskudd
Kommunal retningslinjer for tildeling av ordinær utleiebolig
§ 22 FULLMAKTER PÅ KULTURFELTET
§ 22.1 Byrådets generelle kompetanse
Innenfor kulturfeltet har byrådet en generell fullmakt til drift og utvikling av oppgaveområdet,
jf § 17 i dette fullmaktsdokument. De viktigste lovene som regulerer oppgaveområdet og som
derved setter rammer for byrådets myndighetsutøvelse, er:
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LOV 1985-12-20 nr. 108: Lov om folkebibliotek
LOV 1987-05-15 nr. 21: Lov om film og videogram
LOV 1992-12-04 nr. 126: Lov om arkiv.
§ 22.2 Byrådets spesifikke fullmakter på kulturfeltet
Byrådet har myndighet til å avgjøre søknader om støtte til kulturformål, herunder tilskudd til
barne- og ungdomsarbeid, i samsvar med sentrale retningslinjer og økonomiske rammer både til byomfattende og lokale tiltak.
Byrådet har myndighet og ansvar for tilrettelegging og drift av kultur- og fritidsaktiviteter for
psykisk utviklingshemmete.
Byrådet har myndighet og ansvar for forvaltning av lokale kulturvernområder, tildele stipend
på kulturområdet samt lokale kultur og ungdomspriser.
§ 23 FULLMAKTER PÅ IDRETTSFELTET
§ 23.1 Byrådets generelle kompetanse
Innenfor idrettsfeltet har byrådet en generell fullmakt til drift og utvikling av oppgaveområdet,
jf. § 17 i dette fullmaktsdokument.
§ 23.2 Byrådets spesifikke kompetanse på idrettsfeltet
Byrådet har 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.
Byrådet har myndighet til å avgjøre søknader om støtte til idrettsformål og friluftsaktiviteter i
samsvar med vedtatte retningslinjer og økonomiske rammer.
Byrådet tildeler idrettsstipend.
Byrådet har myndighet til å forhåndsgodkjenne idrettsanlegg før søknad om tilskudd fra
spillemidler sendes departementet.
Byrådet har myndighet til å godkjenne spillemidler etter retningslinjer gitt av
kulturdepartementet.
§ 24 FULLMAKTER VEDR GRØNN FORVALTNING
Byrådet har myndighet til å forvalte og å stå for utleie av parker, friområder og plasser.
Byrådet har myndighet til å avgjøre søknader om støtte til friluftsformål i samsvar med
vedtatte retningslinjer og økonomiske rammer.
Byrådet er delegert fullmakt til å treffe avgjørelser på alle områder som reguleres av
aktuelle lover knyttet til grønn forvaltning, der loven ikke uttrykkelig sier at det er
kommunestyret selv som har slik myndighet, eller bystyret gjennom vedtak har lagt slik
avgjørelsesmyndighet til bystyret. Dette innebærer myndighetsutøvelse i forhold til følgende
lover og regelverk:
LOV 2005-05-27 nr. 31: Lov om skogbruk
FOR 2006-06-07 nr. 593: Forskrift om berekraftig skogbruk
FOR 2004-02-04 nr. 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
FOR 2006-07-03 nr. 881: Forskrift om skogfond o.a.
LOV 1995-05-12 nr. 23: Lov om jord, m/tilhørende forskrifter
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LOV 2003-11-28 nr. 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom
(konsesjonsloven) mv., m/ tilhørende forskrifter
LOV 1974-06-28 nr. 58: Lov om odelsretten og åsetesretten
LOV 1965-06-25 nr. 1: Lov om forpakting
LOV 1957-06-28 nr. 16: Lov om friluftslivet
LOV 1992-05-15 nr. 47: Lov om laksefiske og innlandsfisk mv.
FOR 1993-06-15 nr. 23: Forskrift om fiskeavgift
LOV 2000-11-24 nr. 6: Lov om vassdrag og grunnvann
LOV 1977-06-10 nr. 82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
FOR 1988-05-15 nr. 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag.
LOV 1981-05-29 nr. 38: Lov om viltet
LOV 1981-03-13 nr. 6: Lov om vern mot forurensninger og om avfall
FOR 2004-06-01 nr. 931: Forskrift om begrensning av forurensning
FOR 2003-07-01 nr. 951: Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav
FOR 1996-12-20 nr. 1200: Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for
landbruksformål
§ 25 FULLMAKTER PÅ NÆRINGSUTVIKLINGSFELTET
Byrådet har fullmakt til å ta stilling til og tildele midler til næringsutvikling i Bergen i samsvar
med vedtatte økonomiske rammer.
§ 26 KJØP/SALG AV AKSJER I SELSKAPER KOMMUNEN HAR INTERESSER I
Byrådet har fullmakt til å kjøpe og selge aksjer for et beløp begrenset oppad til kr 500 000,-.
Tilsvarende beløpsgrense gjelder ved emisjoner/kapitalutvidelser.
§ 27 FULLMAKTER VEDR SKJENKESAKER
§ 27.1 Byrådets generelle kompetanse
Byrådets fullmakter er forankret i den politikk bystyret trekker opp på feltet. Bystyret vedtar
retningslinjer for hver bevillingsperiode. Bevillingsperioden løper fra 01.07 året etter at nytt
kommunestyre tiltrer.
Byrådet har myndighet til:
- å tildele salgsbevilling for øl
- å tildele skjenkebevillinger
- å foreta endringer i eksisterende bevillinger, f eks endring av areal, bevillingens
omfang mv.
- å gi tillatelse til uteservering
- å avgi uttalelser i forbindelse med søknad om bevilling til befalsmesser
- å vedta inndragninger av salgs- og skjenkebevilgninger
- å fastsette det høyeste antall utsalgssteder for AS Vinmonopolet innen kommunen og
til å godkjenne deres beliggenhet.
- å forta fornyelse av salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold
en 4,75 %
Bystyret skal årlig ha seg forelagt en rapport om status på området inkludert kontroll og
oppfølging av salgs- og skjenkesteder.
§ 27.2 Behandling av klager
Bystyret har delegert til komité for helse og omsorg å behandle klagesaker før de
oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse. (bystyrets vedtak av 22.01.07 i sak 3207 og 15.10.07 i sak 234-07).
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§ 28 FULLMAKTER VEDR FORVALTNING AV KOMMUNENS EIENDOMSMASSE
§ 28.1 Byrådets generelle kompetanse
Byrådet er tillagt myndighet til å forvalte kommunens bygg- og eiendomsmasse med
utgangspunkt i en overordnet strategi på området. Dette innebærer at byrådet skal utvikle en
overordnet strategi for ivaretakelse og utvikling av de store verdier som ligger i kommunens
eiendomsportefølje, forankret i de overordnete målsettinger og retningslinjer for arbeidet som
bystyret fastsetter på området.
§ 28.2 Byrådets spesifikke kompetanse
Byrådet anskaffer og avhender bygninger og eiendom innenfor de beløpsgrenser som
fastsettes årlig av bystyret i sak vedr budsjettfullmakter.
Byrådet forestår innleie av kontorlokaler og annen bygningsmasse etter behov, samt
myndighet til å leie ut arealer kommunen ikke bruker selv.
Byrådet gis fullmakt til å disponere og utvikle den bygg- og eiendomsmasse kommunen eier
på en mest mulig effektiv måte, innenfor de behov som kommunens basisvirksomhet setter.

