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Fullmakter for byråd for helse og omsorg. Vedtatt av byrådet
1.6.2017 i sak 1171-17
Ansvarsområde
Byråden for helse og omsorg skal:
 Iverksette byrådets politikk innen helse- og omsorgsektoren
 Ivareta kommunens strategi- og planutarbeidelse innen helse- og omsorgsektoren
 Sikre at avdelingens tjenester får tilstrekkelig bistand og faglig utvikling
 Ivareta plan-, saksutrednings- og bestillerfunksjon i forhold til investeringsprogrammet innen byrådsavdelingens fagområde.
I tillegg har byråden ansvar for at kommunens skjenkepolitikk blir ivaretatt.
Følgende etater og virksomheter ligger under byråden: Etat for forvaltning, etat for
hjemmetjenester, etat for alders- og sykehjem, etat for tjenester til utviklingshemmede, etat
for helsetjenester, etat for barn og familie.
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 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 ut til resultatenhetsledere.
Fagmyndighet – forvalte lover og oppgaver
Byråden har ansvar og myndighet innen helsevern, pleie- og omsorgstjenester,
helsetjenester og barnevern. Dette innebærer oppgaver og myndighet som følger av:
Lov 2011-30
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Lov 2000–06-23-56
Lov om helsemessig og sosial beredskap
Lov 2012-01-01 Lov om folkehelsearbeid
Lov 1994-08-05-55
Lov om vern mot smittsomme sykdommer
Lov 1981-03-13-6
Lov om vern mot forurensning og om avfall som forurenser
Lov 2010-04-09-13
Lov om pasientrettigheter
Lov 2005-06-17-82
Lov om strålevern og stråling
Lov 2011-04-15-9
Lov om barneverntjenester
Lov 2010-04-09-14
Helsepersonell-loven
Lov 1999-07-02-61
Lov om spesialisthelsetjenesten
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Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om psykisk helsevern

Byråden har det overordnete ansvaret for kommunens barnevernstjeneste. Det konkrete
ansvaret og de konkrete oppgaver i barnevernsloven, er gjennom Lov om
barnevernstjenester av 2011-04-15-9 gitt til leder av barnevernstjenesten. Byråden definerer
hvem som er barnevernfaglig leder.
Fullmakter vedr skjenkepolitikk:
 Gi tillatelse til utvidet skjenke- og åpningstider for en enkelt anledning ved åpne
arrangementer
 Gi dispensasjon for skjenke- og åpningstider for nattklubber i forbindelse med
kulturelle arrangementer
 Inndragning av bevilling på grunn av manglende omsetningsoppgave/ikke betalt
avgift
 Skifte av styrer og stedfortreder
 Tildeling av ambulerende bevilling, jf. § 4-5
 Tildeling av bevilling for en enkelt anledning § 1-6
 Utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning – sluttet lag
 Utvidelse av skjenkelokalet for en enkelt anledning
 Gi skriftlig advarsel/tildele prikker for brudd på alkoholloven.
 Fastsettelse av bevillingsgebyr
 Tildele salgsbevillinger for øl
 Tildele skjenkebevillinger etter en overdragelse av virksomhet.
Betryggende kontroll
Byråd for helse og omsorg 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.
Rettslig overprøving av fylkesnemndsvedtak etter barnevernloven § 7-24
Byråden har myndighet til å kreve rettslig overprøving av fylkesnemndsvedtak etter
barnevernloven § 7-24. Kompetansen kan videredelegeres til vedkommende etat som har
myndighet til å fremme saker for fylkesnemnda etter barnevernlov (leder for barneverntjenesten).
Klage
Byrådsavdelingen har myndighet til å forberede klager som underinstans (2. gangs
behandling i underinstansen), jf forvaltningslovens § 33, 2. ledd.
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Vertskommuneordning
Byråd for helse og omsorg har oppgaver og myndighet som følger av samarbeidsavtale
mellom Bergen kommune og Samnanger kommune om oppgaver etter lov om
barneverntjenester.
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.

