Hvem styrer hva
i Bergen?
En kort presentasjon av
det politiske systemet

Bystyrets oppgaver
Det politiske systemet
Bergen kommune innførte et parlamentarisk styringssystem i juni 2000. Bystyret som er kommunens
øverste politiske organ, velger et byråd (byregjering).
Byrådet innstiller overfor bystyret og er som kollegialt
organ parlamentarisk ansvarlig overfor bystyret (på
samme måte som regjeringen står ansvarlig overfor
Stortinget). Det er flertallet i bystyret som avgjør hvem
som skal ha byrådsmakt.
Byrådet sitter så lenge det har bystyrets tillit. Bystyret
kan på bakgrunn av et mistillitsforslag kaste det sittende
byråd og velge et annet hvis et flertall i bystyret ønsker
det. Byrådet kan på sin side stille kabinettspørsmål når
en sak behandles av bystyret – det vil si at byrådet gir
bystyret et ultimatum; enten godtar bystyret byrådets
forslag eller så går byrådet av.

Bystyret består av 67 representanter som velges hvert
fjerde år av Bergens innbyggere. Bystyret ledes av ordføreren.
En viktig oppgave for bystyret er å vedta kommunens
budsjett og å prioritere hvordan midlene skal fordeles
mellom de ulike tjenesteområdene. Bystyret skal føre
tilsyn og kontroll med alle underliggende virksomheter
i kommunen.
Bystyret har organisert sitt arbeid i fire bystyrekomiteer
som har 15 medlemmer hver. Bystyrekomiteene forbereder saker som skal til bystyret.
Bystyrets møter annonseres i dagspressen. Publikum og
presse har anledning til å være tilstede på bystyremøtene, bortsett fra når saker som er unntatt offentlighet
behandles. Sakspapirer til møtene legges ut på Bergen
kommunes internettsider samt på byens biblioteker og
i Bergen rådhus.

Bystyresidens heltidspolitikere
Ordfører Herman Friele (H)
– Medlem i Komité for finans, kultur
og næring

Kommunalråd Hilde Onarheim (H)
– Nestleder Komité for finans, kultur
og næring
Telefon

55 56 60 31
E-post

hilde.onarheim@bergen.kommune.no

Telefon

55 56 64 06
E-post

herman.friele@bergen.kommune.no

Kommunalråd Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)
– Leder Komité for miljø og
byutvikling

Varaordfører Kristian Helland (KrF)
– Nestleder Komité for miljø og
byutvikling

Telefon

55 56 64 02
E-post

anne-grete@bergen.kommune.no

Telefon

55 56 64 00
E-post

kristian.helland@bergen.kommune.no

Kommunalråd Oddny Miljeteig (SV)
– Leder Komité for oppvekst
Telefon

Kommunalråd Terje Ohnstad (A)

55 56 66 11
E-post

– Leder Komité for finans, kultur og
næring

oddny.miljeteig@bergen.kommune.no

Telefon

55 56 60 34
E-post

terje.ohnstad@bergen.kommune.no

Kommunalråd Liv Røssland (FrP)
– Leder Komité for helse og sosial
Telefon

55 56 66 17
E-post

liv.rossland@bergen.kommune.no

Byrådets oppgaver

Byråd for finans, kultur og næring Henning Warloe
Ansvarsområder

Byrådet i Bergen har fem medlemmer og ledes av
byrådsleder. De øvrige byrådene leder hver sin byrådsavdeling og fungerer omtrent som statsråder i et departement på nasjonalt nivå. Byrådslederen er dermed
Bergens ”statsminister”. Byrådet har beslutningsmyndighet innenfor store deler av kommunens virksomhet.
Byrådet har ukentlige møter hvor de fatter vedtak i en
rekke saker eller avgir innstilling i saker som skal til
bystyret. Byrådets møter er (i likhet med regjeringens
møter) lukket for publikum, men saksdokumentene er
tilgjengelige på kommunens internettsider og i Bergen
rådhus.

Byrådets medlemmer
Byrådsleder Monica Mæland

–
–
–
–

arbeidsgiverpolitikk
budsjett og regnskap
IT
kompetanse- og organisasjonsutvikling
– kunst og kultur
– næring
E-post

55 56 66 72
E-post

henning.warloe@bergen.kommune.no
Byråd for byutvikling Lisbeth Iversen
Ansvarsområder

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ansvarsområder

–
–
–
–

byrådets sekretariat
informasjon
internasjonalt arbeid
serverings-, skjenke- og salgsbevillinger
– kommuneadvokaten
– beredskap
Telefon

55 56 58 30
E-post

monica.maeland@bergen.kommune.no
Byråd for oppvekst Hans-Carl Tveit
Ansvarsområder

– barnehager
– grunnskoler
– idrett
– frivillige organisasjoner
Telefon

55 56 94 40
E-post

hans-carl.tveit@bergen.kommune.no

–

areal, miljø og transportplanlegging
samferdsel og kollektivtransport
byggesaker og private planer
tildeling av bolig, bostøtte og
finansiering
kulturminner
naturforvaltning og byromsutvikling
vann- og avløp
brannvesen
forvaltning av kommunale
eiendommer
teknisk service, drift og renhold

Telefon

55 56 58 42
E-post

lisbeth.iversen@bergen.kommune.no
Byråd for helse og omsorg Trude H. Drevland
Ansvarsområder

–
–
–
–
–
–
–
–

helsetjenester
pleie og omsorg
sosiale tjenester
psykiatri
rusfeltet
tjenester for utviklingshemmede
barnevern
tjenester for nyankomne
innvandrere og flyktninger
– gjeldsrådgivning
Telefon

55 56 92 80
E-post

trude.drevland@bergen.kommune.no

Bystyret

KFKN

KMBY

KOPP

KHSO

Komité for
finans, kultur
og næring

Komité for
miljø og
byutvikling

Komité for
oppvekst

Komité for
helse og
sosial

Byrådet

Byrådsleders
avdeling

Byrådsavd. Byrådsavd. Byrådsavd. Byrådsavd.
for finans, for helse
for
for bykultur og og omsorg oppvekst
utvikling
næring

Etater, resultatenheter og virksomheter

Adresse

Postboks 7700, 5020 Bergen
Besøk: Bergen Rådhus
E-post

info.avd@bergen.kommune.no
Telefon

55 56 62 00 (Sentralbord)
Nettadresse

www.bergen.kommune.no
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