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Byrådets fullmakter som kollegium - fastsatt av byrådet 01.06.17.
Oppdatert etter bystyrets vedtak av 21.2.18, sak 43-18
Byrådets generelle myndighet
Byrådet er den øverste ledelse av den samlede kommunale administrasjon (kommuneloven
§ 20. 1), med de unntak som følger av lov.
Byrådet skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll (kommuneloven §
20.2).
Byrådet skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet,
og at de vedtak som er truffet blir iverksatt (jf. kommunelovens § 20.2).
Med utgangspunkt i den myndighet av politisk og mer generell karakter som er delegert fra
bystyret – bystyrets vedtak av 18.12.13, har byrådet et mandat til å iverksette den politikk
som bystyrets flertall stiller seg bak.
Innenfor de rammer fullmaktene byrådet er delegert fra bystyret, er det byrådet som avgir
høringsuttalelser på vegne av kommunen, med mindre annet er bestemt i konkret delegasjon
til byrådsleder.
Byrådets enekompetanse på konsernovergripende områder
Byrådet som kollegialt organ ivaretar i prinsippet de politiske fullmakter som er delegert fra
bystyret, samt viktige administrative samordningsfunksjoner på tvers av byrådsavdelinger.:
 Byrådet tar stilling til prinsipielle spørsmål på områder hvor byrådet er delegert
myndighet
 Byrådet tar stilling til policyspørsmål som omfatter hele byrådets organisasjon – f eks
IT, personal etc.
 Byrådet vedtar innenfor den myndighet byrådet er tildelt - planer og overordnete
strategier på ulike fagområder
 Byrådet tar stilling til tverrsektoriell samordning
 Byrådet foretar budsjettendringer mellom byrådsavdelingene
 Byrådet treffer beslutninger om anskaffelser, tildeling av rettigheter til
person/organisasjon eller inngåelse av avtalerettslige forpliktelser, der disse
overstiger den enkelte fagbyråds budsjettfullmakter.
 Byrådet gjør gjennomføringsvedtak for investeringer over 10,0 mill.
 Byrådet fatter vedtak om salg og makebytte av eiendom med verdi fra 10.0 mill. og
opp til 85.0 mill.
 Byrådet tar stilling til organisasjonsendringer av prinsipiell karakter eller som
involverer mer enn en byrådsavdeling
 Byrådet tar stilling til prinsipper for oppbygging av systemer på konsernnivå som gir
en betryggende kontroll med oppgaveløsningen
 Byrådet ivaretar Bergen kommunenes arbeidsgiverfunksjon og vedtar kommunens
overordnede arbeidsgiverpolitikk.
 Byrådet gir mandat for administrasjonens arbeid med lokale lønnsforhandlinger.
 Byrådet gjennomfører lokale lønnsforhandlinger for toppledere etter avtaleverket
 Byrådet avgir høringsuttalelser på vegne av Bergen kommune - § 7, men kan
delegere til byrådsleder å avgi, eller eventuelt å ta stilling til hvem som på
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kommunens vegne kan gi høringsuttalelser i saker av faglig og teknisk karakter, og
som ikke inneholder politiske avveininger.
En del fullmakter er i bystyrets vedtak lagt til byrådet selv, og kan ikke delegeres videre.
Dette er:
 Byrådet selv innstiller i alle saker hvor bystyret har avgjørelsesmyndighet, og som
ligger innenfor byrådets ansvarsområder - § 2.5.
 Byrådet organiserer selv sin virksomhet og administrasjon - § 3.1,
 Byrådet bestemmer selv hvilke områder av den kommunale virksomhet de enkelte
byråder har lederansvar for - § 3.2.
 Byrådet selv er tillagt myndighet til å oppnevne kommunens representanter i alle
styrer, råd og utvalg som legges innenfor byrådets ansvarsområde - § 5.4.
 Byrådet selv kan innføre ulike former for konkurranse, herunder konkurranseutsetting
og fritt brukervalg. Dette gjelder på alle områder av kommunens virksomhet som er
underlagt byrådet - § 6.
 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 - § 8.
 Byrådet er selv kommunens kriseledelse - § 9.
Byrådet selv tildeler enkeltmedlemmer instruksjonsrett og ledelsesansvar for egen
administrasjon (jf. kommunelovens § 20-3).
Byrådet ansetter kommunaldirektører, kommuneadvokat, kemner og leder av kommunalt
foretak basert på saksutredning fra byrådsleders avdeling.
Byrådet selv tar stilling til hvorvidt tvistemål kommunen er involvert i, skal bringes inn for
domstolen. Unntak gjelder rettslig overprøving av tvangsvedtak etter barnevernlov og helseog omsorgstjenestelov. Byrådet tar også stilling til om det skal inngås forlik i saker som er
brakt inn for domstolen, og om en dom skal påankes til en høyere rett.
Innenfor ansvarsområdet for byrådsleder treffer byrådet avgjørelse om:
Byrådet treffer vedtak om å pålegge myndig person, bosatt i kommunen, tjenesteplikt i
brannvesenet, dersom dette er nødvendig for å sikre at brannvesenet skal kunne
gjennomføre oppgavene pålagt i brann- og eksplosjonsvernloven, jf lovens § 17, 1. ledd.
Innenfor ansvarsområdet for byråd for byutvikling treffer byrådet avgjørelser om:
Byrådet har myndighet etter plan- og bygningsloven til å treffe vedtak i typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning, med unntak av de saker der kompetansen er tillagt komite for
miljø og byutvikling.
Byrådet treffer avgjørelse om overføring av planforberedelse til statlig eller regional
myndighet etter plan- og bygningsloven (plandelen) § 3-7.
Byrådet avgjør om det skal fremmes innsigelse til planforslag utarbeidet av andre, jf plan- og
bygningsloven (plandelen) § 5-4.
Byrådet treffer avgjørelser og avgir uttalelser vedrørende statlige planbestemmelser og
arealplan, jf plan- og bygningsloven (plandelen) §§ 6-3 og 6-4.
Byrådet avgir høringsuttalelse til forslag til regional planstrategi, planprogram, plan og
planbestemmelser, jf plan- og bygningsloven (plandelen) §§ 7-2, 8-3 og 8-5.
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Byrådet avgjør om sak vedrørende regional plan skal bringes inn for departementet, jf planog bygningsloven (plandelen) § 8-4.
Byrådet avgir uttalelse vedrørende regionalt forbud mot iverksetting av bygge- eller
anleggstiltak, og uttalelse til eventuelt samtykke til å iverksette tiltak, jf plan- og
bygningsloven (plandelen) § 8-5.
Byrådet treffer avgjørelser og avgir uttalelser vedrørende inngåelse, organisering og
gjennomføring av interkommunalt samarbeid, herunder blant annet overføring av myndighet,
jf plan- og bygningsloven (plandelen) kapittel 9.
Byrådet vedtar oppstart av arbeid med kommuneplan, og høring og offentlig ettersyn av
planprogram og planforslag, jf plan- og bygningsloven (plandelen) §§ 11-4, 11-12, 11-13, 1114 og 4-1.
Byrådet kan fastsette planprogram i forbindelse med mindre omfattende revisjoner av
kommuneplan (før øvrig fastsettes planprogram av bystyret), jf plan- og bygningsloven
(plandelen) § 11-13.
Byrådet vedtar mindre endringer i kommuneplanen jf plan- og bygningsloven (plandelen) §§
11-17.
Byrådet treffer avgjørelse om det skal overlates til andre myndigheter og private å utarbeide
forslag til områderegulering, jf plan- og bygningsloven (plandelen) § 12-2.
Byrådet fastsetter planprogram for private reguleringsplaner med vesentlige virkninger for
miljø og samfunn, og eventuell beslutning om at det skal gjennomføres områderegulering, jf.
plan- og bygningsloven (plandelen) §§ 12-9 og 4-1.
Byrådet treffer beslutning om høring og offentlig ettersyn av forslag til områderegulering, jf.
plan- og bygningsloven (plandelen) § 12-10.
Byrådet treffer beslutning om oppstart offentlige reguleringsplan når forslag til planprogram
skal sendes på høring, jf. plan- og bygningsloven (plandelen) §§ 4-1 og 12-8.
Byrådet treffer selv vedtak etter plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd om endringer i
reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig,
ikke går ut over hovedrammene for planen, og heller ikke berører hensynet til viktige naturog friluftsområder.
Byrådet treffer selv vedtak etter plan- og bygningsloven § 12-14, 4. ledd om å oppheve plan
som i det vesentlige er i strid med overordnet plan.
Byrådet treffer vedtak om ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan i henhold til
plan- og bygningslovens § 16-2, første ledd.
Byrådet inngår utbyggingsavtaler, jf plan- og bygningsloven kap 17
Byrådet treffer vedtak etter plan- og bygningslovens § 31-5, jf § 20-1, e, om å gi pålegg eller
tillatelse til riving av bygg i sentrum, avgrenset av kommunedelplan Sentrum, med mindre
byantikvaren har samtykket til riving.
Byrådet treffer vedtak etter plan- og bygningslovens § 31-6 (bruksendring og riving av bolig)
og tilhørende kommunale bestemmelser, jf § 20-1, d, e og g, innenfor området til
kommunedelplan Sentrum, når søknaden omfatter mer enn 3 eksisterende boligenheter,
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eller når det i løpet av de siste tre årene er gitt lignende bruksendringstillatelse innenfor
samme bygg.
Byrådet ilegger tvangsmulkt i henhold til plan- og bygningslovens § 32-5, dersom mulkten
overstiger kr 200.000,- som engangsbeløp og/eller kr 10.000,- pr dag.
Byrådet utferdiger forelegg og går til tvangsfullbyrdelse i saker som ikke haster på grunn av
fare for liv eller helse, jf. plan- og bygningslovens §§ 32-6 og 32-7 (forelegg og
tvangsfullbyrdelse).
Byrådet behandler klager på vedtak truffet av byråden/administrasjonen i saker etter
konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven. Dette gjelder ikke dersom
byråden/administrasjonen endrer eller opphever sitt vedtak.
Byrådet treffer avgjørelser om ikke å gjøre bruk av kommunal forkjøpsrett i henhold til lov om
kommunal forkjøpsrett til leiegårder.
Byrådet fastsetter retningslinjer for valg av målform ved skrivemåten av navn på kommunale
gater, mv. jf. stedsnavnloven § 6, 2. ledd.
Byrådet fastsetter nye navn på kommunale gater, veier, parker, plasser, skoler, barnehager,
institusjoner, bydeler, boligfelt og andre kommunale bygninger og anlegg.
Byrådet avgir uttalelse på vegne av kommunen når det gjelder navnevalg der vedtak fattes
av nabokommuner, fylke eller stat.
Byrådet kan i unntakstilfeller, etter skriftlig søknad, gi tillatelse til kjøring etter forskrift for bruk
av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, utover forskriftens § 2 - § 5, jf. § 6.
Byrådet behandler søknader om å arrangere stevner i henhold til forskrift om unntak fra
forbud mot bruk av vannscootere og liknende fartøyer, Bergen kommune, Hordaland, jf. § 5.
Byrådet treffer de avgjørelser som i henhold til ”Regelverk for bruk av kommunale parker,
friområder og sentrale byrom til kulturarrangement m.m.” skal treffes av byrådet.
Innenfor ansvarsområdet for byråd for barnehage, skole og idrett treffer byrådet
avgjørelser knyttet til:
 Barnehageloven §§ 12 og 13: Retningslinjer for samordnet opptaksprosess
 Opplæringsloven § 2-2: Gi forskrift om undervisningstid utover den tidsramme (det
timetall) som Kunnskapsdepartementet har fastsatt
 Opplæringsloven § 2-5: Gi forskrift om hvilken målform som skal være hovedmålet
ved hver enkelt skole
 Opplæringsloven § 8-1: Gi forskrift om hvilken skole de ulike områdene i kommunen
sokner til
 Opplæringsloven § 11-1: Oppnevne medlemmer i driftsstyrer ved skolene
Innenfor ansvarsområdet for byråd for klima, kultur og næring treffer byrådet
avgjørelser om:
Byrådet behandler klager på vedtak truffet av byråden/administrasjonen i saker etter
konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven. Dette gjelder ikke dersom
byråden/administrasjonen endrer eller opphever sitt vedtak som følge av klagen.
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Innenfor ansvarsområder for byråd for helse og omsorg treffer byrådet avgjørelser
om:
Skjenkesaker (Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 1989 § 1-121):
 Byrådet tildeler skjenkebevillinger
 Byrådet gir tillatelse til uteservering
 Byrådet vedtar selv inndragninger av salgs- og skjenkebevilgninger
 Byrådet foretar endringer i eksisterende bevillinger, for eksempel endring av areal,
bevillingens omfang mv.
 Byrådet avgir uttalelser i forbindelse med søknad om bevilling til befalsmesser
 Byrådet avgir uttalelse til/godkjenner etablering av vinmonopolutsalg i kommunen
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Bystyret behandler klager etter alkohollovens § 1-16

