
BYDELSUTVALGETS ARBEIDSFORM – DELEGERING,  
UNDERKOMITEER/ MANDATER I PERIODEN 2011 – 2015 
 
 
1. Underkomiteer 
Det er tre underkomiteer under bydelsutvalget: Byutviklingskomite, Oppvekst-, miljø- og 
kulturkomite og Helse- og sosialkomite. Hver komite har 9 medlemmer, inklusiv 
leder/nestleder, med varamedlemmer. Alle partigruppene er representert. 
 
2. Sakspapirer 
Alle sakspapirer skal foreligge i elektronisk form. 
 
Sakspapirer sendes elektronisk til faste medlemmer og varamedlemmer i bydelsutvalget og 
dets underorganer. 
 
3. Delegering 
Bydelsutvalget kan delegere ad-hoc saker til arbeidsutvalget. 
 
Komiteene delegeres innstillings-/høringmyndighet i ikke-prinsipielle saker som hører inn 
under deres ansvarsområder. 
 
Den enkelte komite kan på eget initiativ ta opp og jobbe fram saker og vedtak som naturlig 
hører inn under komiteens område. 
 
Byutviklingskomiteen delegeres myndighet i saker etter plan- og bygningsloven med unntak 
av i prinsipielle saker som større regulerings- og plansaker og klagebehandling i byggesaker. 
 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen delegeres myndighet til å fordele frivillighetsmidler, 
fordele/prioritere støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og behandle søknader 
om alkoholservering i bydelens parkanlegg. 
 
Helse- og sosialkomiteen delegeres innstillingsmyndighet i salgs- og skjenkebevillingssaker. 
Komiteen delegeres også myndighet til å behandle og følge opp rapporter fra tilsynsutvalg. 
 
I alle saker der bydelsutvalget har vedtatt å delegere myndighet kan et mindretall bestående av 
minst en femtedel av de møtende utvalgsmedlemmene anke vedtaket/innstillingen inn for 
bydelsutvalget for endelig avgjørelse. Ved anke gis innstillingen/vedtaket oppsettende 
virkning. Anking må skje før møtet heves og skal skriftlig grunngis innen behandlingen i 
bydelsutvalget. 
 
4. Mandat for komiteene 
 
Mandat for Byutviklingskomiteen 
Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter plan- og bygningsloven og saker vedrørende 
samferdsel. 
 
Komiteen er høringsinstans i saker etter plan- og bygningsloven.  
 
Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder: 



• Plan- og bygningsloven, i prinsipielle saker som større regulerings- og plansaker, 
inklusive forsøket med klagebehandling i byggesaker 

• I større og prinsipielle saker som vedrører samferdsel 
 
 
Mandat for Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter oppvekst, klima- og miljøsaker - eksklusiv 
samferdsel og saker som ligger under plan- og bygningsloven – kultur, idrett og frivillighet. 
 
Komiteen skal: 

• Fordele bydelens frivillighetsmidler 
• Fordele midler fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) til spesialsatsing 

(ungdomstiltak) 
• Vedta prioritering av søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom blant barn, unge og 

familier før oversendelse til BLD 
• Behandle søknader om alkoholservering i bydelens parkanlegg 

 
Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder:  

• I prinsipielle saker som angår oppvekst, klima- og miljøsaker, kultur og idrett 
• Policy for bruk av lokale parker, friområder og nærmiljøanlegg, samt standarder på 

disse 
 
 
Mandat for Helse- og sosialkomiteen 
Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter helse-, sosiale- og sysselsettingsspørsmål. 
 
Komiteen er høringsinstans i salgs- og skjenkebevillingssaker. 
 
Komiteen skal behandle og følge opp rapporter fra tilsynsutvalg. 
 
Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder: 

• Årsrapporter fra tilsynsutvalg til bydelsutvalget 
• Kvalifiseringstiltak 
• Økonomiske boligvirkemidler 
• Policy for utleie av salgstillatelser på fortau, torg/gatetun 
• Klagesaker etter bydelens skjenkeforskrift 

 
 
5. Tilsynsutvalg 
Hvert utvalg har tre medlemmer. Leder velges separat. 
 
Tilsynsutvalg for Grünerløkka og Paulus sykehjem 
 
Tilsynsutvalg for Sofienberghjemmet og hjemmetjenestene  
 
Tilsynsutvalg for Lille Tøyen sykehjem og Lilleborg sykehjem 
 
 
 



6. Råd 
Det er tre råd, Eldreråd, Råd for funksjonshemmede og Ungdomsråd. Alle er rådgivende 
organer overfor bydelsutvalget. 
 
Eldrerådet 
Velges ved flertallsvalg av bydelsutvalget. Hvert eldresenter innstiller på to medlemmer og 
varamedlemmer. Eldrerådet velger selv leder og nestleder. Bydelsutvalget skal være 
representert i rådet.  
 
Rådet for funksjonshemmede 
Oppnevnes av bydelsutvalget, som også velger leder og nestleder. De funksjonshemmedes 
organisasjoner skal være representert i rådet. 
 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget fastsetter antall medlemmer i rådet, som skal bestå av og velges av bydelens 
unge i alderen 12 – 18 år. Rådet skal være sammensatt av representanter fra elever ved skoler 
og fritidsklubber i bydelen. Rådet konstituerer seg selv. Bydelsutvalget skal være representert 
i rådet som observatør. 
 
 
 
 
 
Sist endret 21.03.2013 


