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Oppgaver for Bergen bystyre 2019-2023
Vedtatt av Bergen bystyre 23.10.19 i sak 299-19

1. OPPGAVER OG DELEGASJON
Bystyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så
langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. De oppgavene som bystyret
ikke kan delegere er gitt i kommuneloven, lov om planlegging og
byggesaksbehandling og i andre særlover. I de tilfeller hvor det i loven står
«kommunestyret selv», kan ikke oppgaver eller ansvar delegeres til underliggende
organer.
Delegert myndighet kan når som helst trekkes tilbake. Bystyret kan selv treffe vedtak
på delegerte saksområder uten først å måtte tilbakekalle delegasjonsbeslutningen.

2. BYSTYRETS OVERORDNETE OPPGAVER
Bystyret skal legge til rette for et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv
involvering av innbyggerne.
Bystyret skal tilrettelegge for at tjenester og samfunnsutvikling er til innbyggernes
beste.
Bystyret skal fastsette overordnede mål og utvikle strategier for hele kommunens
virksomhet.
Bystyret skal ivareta den overordnede samordning og prioritering av kommunens
utgifter og inntekter. Innen utgangen av året skal bystyret vedta kommunens budsjett
for kommende år og vedta en rullerende økonomiplan..
Som kommunens øverste myndighet skal bystyret ha god styring og kontrollere hele
den kommunale virksomheten. Bystyret kan forlange enhver sak lagt fram for seg til
orientering eller avgjørelse, jf. kommuneloven § 22.1. Bystyret skal sørge for at
virksomheten drives i samsvar med gjeldende regelverk, vedtak og inngåtte avtaler
og se til at vedtak iverksettes og følges opp.
Bystyret skal vurdere kommunens resultater i lys av fastsatte mål, strategier, planer
mv og ta stilling til om det er behov for justeringer og endringer.
Bystyret har plikt til å kreve nødvendig informasjon for å kunne utøve sitt tilsyns- og
kontrollansvar.
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3. OPPGAVER SOM BYSTYRET IKKE KAN DELEGERE
Bystyret fatter selv vedtak om følgende:

3.1.

Budsjett og økonomistyring
iht. § 14-2 kommuneloven
a. Budsjett og økonomiplan samt budsjettendringer iht. bystyrets budsjettfullmakter
og Bergen kommunes økonomireglement
b. Skatter, avgifter og andre inntekter til bykassen
c. årsmeldinger og årsregnskaper samt revisjonsberetning
d. Regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement)
e. Regler for finans- og gjeldsforvaltningen
f. Finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi

3.2.

Andre bestemmelser
a.
b.
c.
d.

3.3.

Kommunal planlegging
a.
b.
c.
d.
e.

3.4.

Tertialrapporter iht. § 14-5 i kommuneloven
Opptak og innfrielse av lån
Eierskapsmelding iht. § 26-1 i kommuneloven
Fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven

Kommunal planstrategi iht. § 10-1i plbl.
Kommuneplan (samfunns- og arealdel) iht. §§ 11-1, 11-2 og 11-5 i plbl.
Områderegulering iht. § 12-2 i plbl.
Detaljregulering iht. § 12-3 i plbl.
Midlertidig forbud mot tiltak iht. § 13-1 i plbl.

Styringssystem og delegasjon av fullmakter
a. Valg av styringsform. Innføring av parlamentarisk styringsform krever minst 2/3 av
de avgitte stemmer iht. § 10-1 i kommuneloven
b. Utforming, organisering og evaluering av det politiske styringssystemet
c. Nedleggelse av fagetat for overføring av oppgaver og fullmakter til byrådet som
politisk organ, skal fremlegges for bystyret til avgjørelse
d. Om byrådsleder skal utpekes av ordfører iht. til § 10-5 i kommuneloven eller om
bystyret selv skal foreta valg av byråd iht. § 10-4 i kommuneloven
e. Opprettelse av politiske stillinger som er knyttet til byrådet eller medlemmer av
byrådet iht. § 10-6 kommuneloven
f. Valg av revisjonsordning iht. § 24-1 i kommuneloven
g. Valg av revisor iht. § 24-1 i kommuneloven
h. Medlemstallet i bystyret iht. § 5-5 i kommuneloven
i. Fullmaktsbestemmelser for byrådet og budsjettfullmakter for byrådet iht. § 10-2 og
§ 5-3 i kommuneloven og bystyrets organer
j. Reglement og fullmaktsbestemmelser for bystyrets organer iht. § 5-3 og 5-13 i
kommuneloven
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k. Opprettelse av folkevalgte organer iht. §§ 5-1,5-7 og 5.9 i kommuneloven
l. Opprettelse av andre utvalg iht. § 5-2 i kommuneloven
m. Ta stilling til om medlemmer av bydelstyrer skal velges av innbyggerne i bydelene
iht. § 5-8 i kommuneloven
n. Opprettelse av egne styrer for kommunale institusjoner iht. § 5-10 i
kommuneloven og valg av representanter som ikke oppnevnes etter § 5-10 andre
punkt i kommuneloven
3.5.

Andre typer saker
a. Opprettelse og nedleggelse av kommunale foretak iht. § 9-1 i kommuneloven
b. Endringer av vedtekter til kommunale foretak iht. § 9-1 i kommuneloven
c. Opprettelse av aksjeselskaper og godkjennelse av aksjeselskapers vedtekter
ved opprettelse
d. Reglement for hvordan avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett skal delegeres.
Bystyret skal behandle et slikt reglement innen 31. desember året etter at
bystyret ble konstituert § 5-14 i kommuneloven
e. Plan for hvilke områder der det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll (minst en gang i perioden) iht. § 23-3 og 23-4 i kommuneloven
f. Saker om krav av lovlighetskontroll ang. saker som bystyret selv har vedtatt
iht. § 27-1i kommuneloven
g. Vedtak om at det skal holdes rådgivende folkeavstemminger iht. § 12-2 i
kommuneloven

3.6.

Valg til verv
Bystyret er øverste valgmyndighet i kommunen. Bystyret foretar selv valg til følgende
verv:
a. ordfører og varaordfører
b. medlemmer, varamedlemmer, ledere og nestledere til forretningsutvalget,
bystyreutvalg, kontrollutvalget, valgstyret og andre utvalg iht. § 5.7 og 5.9
kommuneloven
c. medlemmer, varamedlemmer, ledere og nestledere til bydelsutvalg iht. § 5-7 i
kommuneloven
d. medlemmer av eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og
ungdomsråd
e. vigslere iht. § 12-b i lov om ekteskap
I oppstarten av valgperiode tar bystyret stilling til antall bystyrepolitikere i hel- og
deltidsstilling.

3.7.

Innbyggerforslag
Bystyret tar stilling til innbyggerforslag som fyller kriteriene iht. § 12-1 i
kommuneloven. Bystyret tar stilling til om innbyggerforslag skal avvises.
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4. ANDRE OPPGAVER SOM BYSTYRET SKAL BEHANDLE
Utover de oppgaver som bystyret selv skal behandle, skal bystyret behandle saker om
følgende:

4.1.

Kommunale planer
a. Planer som fastsetter mål og strategier for politikkområder og utforming av
tjenesteproduksjon
b. Temaplaner og andre overordnete planer og strategier
c. Handlingsplaner som er en oppfølging av planer vedtatt av bystyret
d. Saker om utforming av Bergen kommunes plansystem

4.2.

Enkeltsaker
a. Enkeltsaker som innebærer prinsipielle politiske avveininger
b. Enkeltsaker som avviker fra vedtatte planer innenfor alle områder som er delegert
c. Enkeltsaker som bystyre har vedtatt å behandle

4.3.

Politisk tilsyn og kontroll

Som et ledd i sitt arbeid med politisk tilsyn og kontroll behandler bystyret følgende saker:
a. Rapporteringssaker om oppfølging av planer vedtatt av bystyret
b. Årsregnskap og årsrapport fra selskaper hvor Bergen kommune har betydelige
eierinteresser
c. Årlig oversikt over alle fullførte byggeprosjekter med faktiske byggekostnader
d. Årlig sak om kostnadsutvikling i pågående investeringsprosjekter med en
budsjettert kostnadsramme over 100 millioner kroner etter sist vedtatt budsjett
e. Årlig oversikt over hvordan midler i driftsbudsjettet blir fordelt på de ulike
resultatenheter og etater.
f. Rapporter om oppfølging av flertallsmerknader og -vedtak
g. Revisjonsrapporter og -beretninger med kontrollutvalgets innstilling
4.4.

Regionalt, interkommunalt og internasjonalt samarbeid
a. Strategier for og avtaler om regionalt, interkommunalt og internasjonalt samarbeid
b. Medlemskap i regionale, interkommunale og internasjonale organisasjoner som
forutsetter politiske avveininger.

4.5.

Retningslinjer og kriterier for tilskuddsordninger
Bystyret vedtar i første kvartal året etter kommunevalg retningslinjer og kriterier for
tilskuddsordninger til lag og organisasjoner.
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Oppnevning av representanter i styrer, råd, utvalg mv.
En gang i bystyreperioden skal bystyret ta stilling til hvilke styrer, råd, utvalg og
samarbeidsfora kommunen skal være representert i og hvem som skal være
valgmyndighet. Bystyret velger representanter til de styrer, råd, utvalg og
samarbeidsfora der valgmyndigheten tilligger bystyret.

4.7.

Videredelegasjon av fullmakter fra byrådet
Bystyret behandler en gang hver valgperiode egen sak om videredelegering av
fullmakter fra byrådet til enkeltbyråd.

