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Fullmakter for byråd for sosial, bolig og inkludering. Vedtatt av
byrådet 1.6.2017 i sak 1171-17. Justert etter byrådets vedtak i sak
1217/18
Ansvarsområde
Byråden for sosial, bolig og inkludering har ansvar for sosialtjenestene ved Nav-kontorene,
bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger, psykisk helse-tjenester, rustjenester,
områdesatsing, boligetablering for vanskeligstilte (herunder boligfinansiering og bostøtte) og
krisesentertilbud.
Byråden for sosial, bolig og inkludering skal innenfor sine ansvarsområder:
Tilrettelegge for at byrådets politikk iverksettes. Ivareta kommunens strategi- og
planutarbeidelse. Myndighet til å forestå oppgaveløsning og iverksetting. Gi faglig bistand og
veiledning til resultatenhetene. Ivareta plan-, saksutrednings- og bestillerfunksjon.
Følgende etater og virksomheter ligger under byråden: Etat for sosiale tjenester, Etat for
inkludering, Boligetaten, Etat for psykisk helse og rustjenester og Krisesenteret for Bergen og
omegn.
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 videre til resultatenhetsledere.
Fagmyndighet – forvalte lover og oppgaver.
Byråd for sosial, bolig og inkludering innehar alle fagfullmakter hjemlet i lov og forskrift, som
er tillagt byrådet innenfor byrådens ansvarsområde, og som ikke eksplisitt er lagt til byrådet
som kollegium. Herunder bl.a. følgende lover:
Lov 2011-30
Lov 2000–06-23-56
Lov 2010-12-17-80
Lov 2011-06-24-19

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Lov om helsemessig og sosial beredskap
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for
nyankomne flyktninger
Lov 2009-06-19 nr. 44 Lov om kommunale krisesentertilbud
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Betryggende kontroll
Byråd for sosial, bolig og inkludering 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.
Myndighet til å begjære påtale er videredelegert til kommunaldirektør.
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 helse- og omsorgstjenestelov
(sosialsjef).
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 byråden i et eget
delegasjonsvedtak.

