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Forord  

 

Velkommen som ny byråd eller byrådssekretær i Oslo kommune! 

 

Du vil raskt se at du møter en spennende og utfordrende hverdag. I tillegg til de 

politiske sakene du skal ta stilling til og behandle fra første dag, må du også 

forholde deg til en organisasjon med en rekke formelle og uformelle regler og 

strukturer. 

 

Denne håndboken har som formål å gi korte svar på blant annet disse 

spørsmålene:   

 

 Hvordan ser organisasjonen ut og hvem fatter hvilke beslutninger på 

hvilken måte?  

 Hvordan er rollefordelingen mellom meg som politiker og 

administrasjonen? 

 Hvilke plikter og rettigheter har jeg som byråd eller byrådssekretær?  

 Hvilke praktiske hjelpemidler blir stilt til rådighet og hvilke 

datasystemer skal jeg bruke?  

 

I tillegg vil Byrådslederens kontor arrangere ulike seminarer for dere, der det 

blir gitt utdypende informasjon om de samme temaene og der det blir rikelig 

med muligheter for å stille spørsmål og diskutere. 
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Innledning  

 

Oslo skiller seg fra andre kommuner på flere måter:   

 

 Eneste kommune som kombinerer parlamentarisk styringssystem med 

bydelsordning.   

 Eneste kommune med fylkeskommunale funksjoner.   Oslo har dermed en 

større oppgaveportefølje enn andre kommuner, blant annet videregående 

skole.  

 Eneste kommune som er eget tariffområde. Oslo fører dermed egne 

lønnsforhandlinger og er ikke omfattet av lønnsoppgjøret i KS. 

  

I tillegg kommer det som følger av å være hovedstad. 

 

Håndboken er todelt:  

 

 I del I gis det det en kort orientering om hhv det parlamentariske 

styringssystemet og bydelsordningen.  Vi går også nærmere inn på roller og 

forholdet mellom politikk og administrasjon.  Det orienteres om byrådets 

møter og dokumenter og det gis en kortfattet presentasjon av 

byrådsavdelingene.  Det er også kapitler om budsjett og avtaleverket.   

 I del II går vi nærmere inn på reglementer og annen praktisk informasjon. 
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DEL 1 

 

1. Oslo kommunes styringssystem 

 
Oslo kommune innførte i 1986, som den første kommunen i landet, et 

parlamentarisk styringssystem. Begrunnelsen for innføringen av 

parlamentarismen var behovet for en tydeligere ansvarsplassering for 

styringen av kommunen, og særlig for økonomistyringen. Styringssystemet er 

utviklet med den statlige parlamentariske ordningen som modell. Oslo 

kommune har videreutviklet modellen ved å gjennomføre en rekke forsøk, søkt 

om og fått lovendringer som har ført den kommunale parlamentariske 

modellen nærmere den statlige ordningen. Parlamentarisk styresett er nå 

regulert i kommuneloven av 2018. Oslo kommune har i tillegg en rekke interne 

reglementer som utfyller kommunelovens bestemmelser og som regulerer 

hvordan parlamentarismen praktiseres innenfor kommunelovens rammer. 

 

Parallelt med utviklingen og innføringen av det parlamentariske 

styringssystemet, ble det i 1988 innført bydelsutvalgsordning i kombinasjon 

med den parlamentariske ordningen. Selv om kommuneråd og 

kommunedelsutvalg i kommuneloven er sideordnede organer, er den 

parlamentariske ordningen Oslo kommunes overordnede styringssystem. 

Dette avspeiles bl.a. i at byrådet er den øverste ledelsen for kommunens 

samlede administrasjon og at byrådet er det organ som har innstillingsrett til 

bystyret. Det avspeiles også i ulikheten i tildelt avgjørelsesmyndighet mellom 

byrådet og bydelsutvalgene. Bydelsordningen er nærmere behandlet i kapittel 

2. 
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Etter mer enn 30 år med parlamentarisk styreform er både hovedmodellen og 

rutiner og spilleregler vel innarbeidet. 

 

Kjernen i det parlamentariske systemet i kommunen er, som på nasjonalt plan, 

at byrådet må være sammensatt på en slik måte at det aksepteres av et flertall 

i bystyret. Byrådet har parlamentarisk ansvar overfor bystyret for måten det 

utøver sine funksjoner på og plikter å fratre dersom et flertall i bystyret gjør 

vedtak om dette (mistillitsvedtak). Det samme gjelder hvis byrådet har lidd 

voteringsnederlag i bystyret i sak hvor det er reist kabinettspørsmål.  

 

Dersom et byråd fratrer på grunn av valgresultatet eller på grunn av 

manglende tillitt i bystyret, gir ordføreren den byrådslederkandidaten, som 

etter sonderinger antas kan samle størst oppslutning i bystyret, i oppdrag å 

danne nytt byråd. Byrådets medlemmer utpekes av byrådslederen, og 

byrådslederen beslutter arbeidsdelingen innad i byrådet. 

 

Byrådet er den øverste ledelse av kommunens administrasjon, innstiller til 

bystyret og er ansvarlig for gjennomføring av vedtak fattet i bystyret. Når 

vedtakene er gjort i bystyret, er det byrådets oppgave å påse at de blir utført. I 

utgangspunktet ligger all kommunens myndighet til bystyret og bystyret må 

videredelegere myndighet for at andre organer skal få avgjørelsesmyndighet. 

Byrådet er gitt avgjørelsesmyndighet i en rekke saker og har også 

videredelegert myndighet til underliggende virksomheter i stort omfang. 

Myndighetsfordelingen i Oslo kommune og kommunens regelverk finner en i 

regelverksdatabasen. 
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Det at byrådet er avhengig av bystyrets tillit gjør at det er svært viktig at 

forholdet til bystyret ivaretas. Alle oppdrag og bestillinger fra bystyrets 

organer må gjennomføres på en god måte. Spørsmål må besvares i rett tid og 

den informasjon som gis må være riktig og tilstrekkelig. I kapittel 4 nedenfor er 

det redegjort nærmere for hvordan skriftlig kommunikasjon med bystyrets 

organer skal foregå. 

 

Den enkelte byråd må også bidra til at byrådet som kollegium drar i samme 

retning og at helheten i byrådets politiske plattform ivaretas. Byrådet møtes 

for å diskutere saker, avgi innstillinger til bystyret, og fatte vedtak på delegert 

myndighet, to ganger hver uke. Møtene i byrådet er ikke åpne for publikum, og 

offentlighetsloven gir hjemmel for at byrådsnotater og foreløpige utkast til 

byrådssaker kan unntas fra offentlighet. Byrådets møter og dokumenter er 

nærmere omtalt i kapittel 4 nedenfor. 

 

Hver enkelt byråd er den øverste leder av en byrådsavdeling, og er 

parlamentarisk ansvarlig for virksomheten innen egen avdeling og sektor. 

 

Til hver byråd er det knyttet en eller flere byrådssekretærer, som er politiske 

rådgivere for sin byråd. Byrådssekretærene har ingen myndighet og er ikke en 

del av byrådsavdelingens formelle ledelse, men vil reelt kunne spille en viktig 

rolle i samspillet og kommunikasjonen mellom politikk og administrasjon. 

 

Byrådsavdelingene kan best sammenlignes med departementene i 

statsforvaltningen, og omtales nærmere i kapittel 5 nedenfor.  Her omtales 

også enkelte samordningsmekanismer, da flere oppgaver har blitt mer 

komplekse og involverer problemstillinger som går på tvers av sektorer.   
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2. Bydelsordningen  

2.1 Bakgrunn, organisering og oppgaver  

 
Bydelsordningen, slik vi kjenner den i dag ble etablert i 1988. Målsettingen 

med bydelsreformen var dels begrunnet i demokrati- og deltakelseshensyn og 

dels en mulighet for en bedre tilpasning mellom tjenestebehov og 

tjenestetilbud. Det siste med et potensial for å øke både kostnads- og 

prioriteringseffektiviteten i tjenesteytingen.  

 

Ved innføringen av bydelsreformen i 1988 fikk bydelene ansvaret for 

førstelinjetjenesten innenfor helse- og omsorgstjenestene. Samtidig medførte 

dette at flere store sentrale etater ble nedlagt, og rundt 20 000 ansatte 

endret organisatorisk plassering.  

 

I den enkelte bydel er det direkte valgte bydelsutvalg og en 

bydelsadministrasjon, ledet av en bydelsdirektør ansatt av byrådet. 

Bydelsdirektøren er underlagt og rapporterer til både byrådet og 

bydelsutvalget.  

 

I tiden fra 1988 til i dag har det vært gjort noen endringer i 

oppgaveporteføljene til bydelene, fortsatt kan vi litt forenklet si at disse 

utgjøres av førstelinjetjeneste innenfor helse og sosiale tjenester, barnevern 

og barnehagene. Grovt sett er bydelene ansvarlige for ca. 40 prosent av 

kommunens budsjett og en tilsvarende andel av antall ansatte. 
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Gjennomsnittsbydelen har vel 45 000 innbyggere, 1 400 ansatte og et budsjett 

på 1,5 -1,6 mrd. kroner. Det vil med andre ord si at hver bydel tilsvarer en stor 

norsk kommune.   

 

Rammene for bydelenes virksomhet reguleres av et felles reglement for 

bydelene. Reglementet sikrer en felles hovedstruktur i bydelene for 

nemndsordning, myndighetsfordeling, saksbehandlingsregler og 

rapporteringsrutiner.  

 

Reglementet bestemmer bl.a. at: 

 Bydelsutvalget skal ha 15 medlemmer og varamedlemmer  

 Bydelsutvalget har ansvar for å planlegge virksomheten i bydelen og vedta 

budsjett og regnskap 

 Bydelsutvalget skal føre tilsyn med virksomheten i bydelen  

 Bydelsutvalget kan opprette komiteer for ulike fagområder 

 Møter i bydelsutvalget og de øvrige folkevalgte organer i bydelen skal 

holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt 

 Møter i bydelsutvalget og de andre folkevalgte organer i bydelen starter 

med "åpen halvtime", der publikum gis anledning til å stille spørsmål og 

fremme synspunkter til organet uten debatt 

 Bydelsadministrasjonen ledes av en bydelsdirektør ansatt av byrådet 

 Enkeltsaksbehandlinger i bydelen er gjennom bydelsreglementet lagt til 

bydelsadministrasjonen, enten tildelt direkte fra bystyret eller delegert via 

byrådet og ansvarlig byråd 

 

For  ytterligere informasjon om de formelle rammene for bydelene vises det til 

Fellesskriv 3/19 Revisjon av bydelsreglementet som følge av ny kommunelov. 
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2.2 Nærmere om styringslinjene mellom bystyret, bydelsutvalget og 
byrådet 
 

 

Figuren illustrerer at byrådet og bydelsutvalgene er sidestilte folkevalgte 

organer underlagt bystyret, men det er bare byrådet som kan innstille overfor 

bystyret.  Byrådet kan imidlertid ikke instruere bydelsutvalget. 

Utgangspunktet for at byrådet likevel kan ivareta et parlamentarisk ansvar for 

hele kommunens virksomhet, inkludert bydelene, er at det er bl.a. definert 

følgende sentrale mekanismer for å ivareta ansvaret når det gjelder bydelene: 

 Byrådet har tilsynsansvar overfor bydelene. 

 Tilsynet skjer primært ved gjennomgang av bydelenes årsbudsjett, 

årsrapporter og øvrige rapporter som bystyret fastsetter. 

 Konstaterer tilsynet betydelig avvik mellom utviklingen av ressursbruk, 

tjenesteproduksjon eller anvendelse av lover og overordnede retningslinjer i 

forhold til forutsetningene definert av bystyret eller lovgiveren, skal 

byrådet fremme forslag til bystyret om iverksettelse av korrektive 

tiltak/instruksjon av bydelsutvalgene. 

 Byrådet eller bydelsdirektøren plikter å forlange et vedtak brakt inn for 

bystyret, dersom vedtaket etter direktørens vurdering strider mot lov, 

forskrift eller kommunens overordnede retningslinjer. 
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Kombinasjonen av parlamentarisk styringsmodell og bydelsutvalgsmodell kan i 

utgangspunktet virke som motsetningsfull, men dette har i det store og hele 

fungert godt i Oslo kommune. 

 

Forklaring  til linjene figuren 

Linjen bystyret-bydelsutvalg-bydelsadministrasjon  

Bydelutvalget er i bydelsreglementet  § 3-3 gitt ansvar for planlegging og 

oppfølging når det gjelder førstelinjetjenestene i sosial- og 

helsetjenestelovgivningen. Eksempler er oppgaver  etter lov om sosiale 

tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, lov om barneverntjenester og lov 

om kommunale helse- og omsorgstjenester mv.  

Linjen byrådet-bydelsutvalg-bydelsadministrasjon  

Bydelsadministrasjonene er i reglementet § 3-4 gitt myndighet til å fatte 

vedtak i enkeltsaker etter den samme lovgivningen. Hoveddelen av 

myndigheten som er delegert til bydelsadministrasjonen, er delegert fra 

bystyret i linjen på vegne av byrådet og den enkelte byråd.  

Enkelte av lovene som legger myndighet til bydelsadministrasjonen har 

bestemmelser som medfører at myndigheten tildeles bydelsadministrasjonen 

eller særskilt stilling i bydelsadministrasjonen. Byrådet og den enkelte byråd 

er dermed ikke i linjen over bydelsadministrasjonen i disse sakene jf. 

bydelsreglementet § 3-4 andre ledd. For nærmere omtale av ansvar og 

oppgaver, se reglement for bydelene med merknader ( vedlegg til fellesskriv 

3/19 jf. lenke over)  
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2.3 Budsjettmodell for bydelene 
 
Bydelsutvalgene blir ved bystyrevedtak tildelt et rammebudsjett. Byråd og 

bystyre gir styringssignaler for utviklingen på de ulike tjenesteområdene som 

bydelene har ansvaret for bl.a. gjennom årsbudsjettet. Dette gjelder f.eks. 

målformuleringer vedrørende hvilke tjenesteområder som er høyest prioritert 

(f.eks. avveiningen mellom ressursinnsatsen i tiltak rettet mot barn og unge og 

eldreomsorgen), sammensetningen av tjenestestrukturen på bestemte 

tjenesteområder (f.eks. avveiningene mellom institusjonsbasert eller åpen 

omsorg for eldre), eller standarder på tjenestene (f.eks. åpningstider og 

tilgjengelighet ved sosialsentrene).   

 

Bydelsutvalgene tar utgangspunkt i de sentrale styringssignalene, men har 

likevel stor grad av frihet til å foreta lokale tilpasninger. 

 

Budsjettrammene til bydelene blitt fordelt etter et kriteriebasert system. 

Hovedintensjonen i systemet er å fange opp behovsforskjeller som følger av 

ulikheter i befolkningssammensetning og levekår i bydelene. På denne måten 

sikrer bydelenes fordleingssystem en mer rettferdig fordeling og en vesentlig 

mer effektiv utnyttelse av kommunens ressurser enn det som kan oppnås ved 

f.eks. skjønnsbaserte budsjetter. I tillegg til rent demografiske 

fordelingskriterier som f.eks. antall innbyggere, alderssammensetning mm. vil 

faktorer som relateres til utdanning, boforhold, inntekt og familiestatus ha 

betydning for behovet for – og etterspørselen etter – tjenester.  

 

I dette systemet er det en grunnleggende demokratisk premiss at den konkrete 

ressursfordelingen til ulike formål i hver enkelt bydel foretas av 

bydelsutvalget. Det innebærer at det må aksepteres at bydelene prioriterer et 
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formål høyere eller lavere enn det kriteriemodellen tilsier. Praksis viser 

imidlertid at bydelenes prioriteringer avviker lite fra bystyrets, slik de 

fremkommer gjennom fordelingssystem. 

 

3. Om roller og forholdet mellom politikk og administrasjon  

Byrådsavdelingene og virksomhetene bidrar alle i produksjon av 

beslutningsgrunnlag som fører til politikkutforming og iverksetting av politiske 

vedtak.  Byrådsavdelingene er i den «spisse» enden av dette, i en 

sekretariatsrolle til den til enhver tid sittende politiske ledelse, men  er  

avhengig av det ytre apparat for å kunne gi gode råd og presentere 

handlingsalternativer.   

 

I det følgende er det primært byrådsavdelingene som omtales.  

Byrådsavdelingene skal på den ene siden ivareta hensynet til faglighet og 

kontinuitet over tid, og på den andre siden bistå det til enhver tid sittende 

byråd i å utvikle og gjennomføre byrådets politikk.   

 

3.1. Byrådens og byrådsavdelingenes ulike roller  
 
Byrådet er som nevnt i kapittel 1 øverste ledelse av kommunens administrasjon 

og ivaretar med det ansvaret som en rådmann har i en formannskapsstyrt 

kommune.  Den enkelte byråd har dette ansvaret for sin sektor.  Det innebærer 

at byråden dermed både er politiker og øverste administrative leder for sin 

sektor og har – gjennom byrådsavdelingene - en rolle som virksomhetsstyrer 

og (i noen grad) som myndighetsutøver. Den korrespondansen byråder og 

byrådssekretærer bedriver kan etter omstendighetene kan være journalpliktig 

og offentlig, se nærmere i kapittel 11.   
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Byrådsavdelingene ivaretar på sin side tre roller:   

 

 sekretariat for politisk ledelse 

 styring av underliggende virksomheter   

 utøvelse av forvaltningsmyndighet   

 

Rollen som forvaltningsorgan omtales ikke nærmere i det følgende.  I 

sekretariatsrollen som glir over i virksomhetsstyrerrollen ligger å:   

 

 Produsere beslutningsgrunnlag 

 Gi råd med faglig og strategisk god kvalitet  

 Sørge for iverksetting av politikken 

 

I dette ligger at administrasjonen må   

 

 Forstå og hensynta politisk kontekst 

 Presentere handlingsalternativer og handlingsrom  

 Foreslå utviklingstiltak   

 Sørge for formidling og kommunikasjon  

 

Mens byråden skal drive politikk, skal byrådsavdelingen administrere.  

Virksomhetsstyring er ikke politikk, men administrasjon som utøves på 

byrådens vegne.   Det er viktig å finne en god balanse mellom styring, ledelse, 

tillit og kontroll.  Dette understreker også betydningen av en god samhandling 

mellom byrådsavdeling og virksomhet, og at saker bringes opp til byråden  i 

nødvendig grad.     
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3.2 Bevissthet rundt forholdet mellom politikk og administrasjon  
 

I Norge er det tradisjon for at politikere og administrasjon samarbeider godt og 

respekterer hverandres roller.  I staten er det utarbeidet retningslinjer om 

forholdet mellom politisk ledelse og embetsverket:   

 

 4 forvaltningsverdier: Demokrati, rettsikkerhet, faglig integritet og 

effektivitet, og  

 7 plikter for embetsverket: Lovlighet, sannhet, Lojalitet, faglighet og faglig 

uavhengighet, partipolitisk nøytralitet og objektivitet, åpenhet ,  god styring 

og ledelse.    

 

Formålet med retningslinjene er å øke bevisstheten rundt forholdet mellom 

politikk og administrasjon i lys av endringer i oppgaver og utviklingstrekk i 

samfunnet.  Et eksempel på dette er at omfanget av oppgaver knyttet til rollen 

som sekretariat for politisk ledelse har økt.  Et annet eksempel er den økte og 

kontinuerlige oppmerksomheten fra ulike medier.   

 

Verdiene og pliktene som en byrådsavdeling skal etterleve har betydning for 

den enkelte byråds instruksjonsmyndighet.  Foreslår en byråd noe som 

lovstridig, er det en plikt for byrådsavdelingen å påpeke dette.   

 

I den praktiske hverdagen kan det for en byrådsavdeling oppstå 

forvaltningsetiske dilemmaer, f.eks. mellom det å være partipolitisk nøytral og 

ivareta rollen som byrådens sekretariat og mellom faglig grundighet og det 

besvare bestillinger med korte frister.  
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4. Byrådets møter og dokumenter 

4.1 Byrådets møter 
 
I samsvar med kommuneloven § 11-5, behandler byrådet sine saker og treffer 

vedtak i møter. Byrådet bestemmer selv om et møte i rådet skal være åpent.  

 

Byrådet har faste møter tirsdager og torsdager kl. 10 00. På tirsdager er det 

byrådskonferanse og på torsdager er det først en kort byrådskonferanse og 

deretter byråd. Til møtene utarbeides det sakskart samt referater og 

protokoller. Byrådets kontor er sekretariat for møtene. 

 

Saker til byråd distribueres elektronisk. Dokumentene blir lastet opp i en 

nettskyløsning der brukerne kan logge seg på for å få tilgang til de enkelte 

møtene. Brukertilgangen administreres av Byrådets kontor. Alle byrådsnotater 

og noen saker, som blir vurdert å være for sensitive til å distribueres i nettsky, 

blir fordelt på papir.  

4.2 Byrådssaker 
 
Når det skal treffes formelle vedtak av bystyret (evt. bystyrekomité) eller av 

byrådet etter fullmakt, benyttes byrådssaker. Byrådssak utarbeides etter et 

bestemt mønster.  (Se saksbehandlingsveileder for byrådssaker som ligger på 

intranett her.) 

 

Saksfremstillingen skal stå på egne ben, og gi grunnlag for å fatte vedtak som 

foreslått i saken.  Den enkelte byrådsavdeling har ansvaret for at 

byrådssakene er tilstrekkelig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og et 

rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Sakene skal være koordinert de enkelte 



18 
 

byråder imellom før det fattes vedtak.  Dette sikres blant annet gjennom krav 

til intern høring av utkast til byrådssaker. 

 

Utkast til byrådssaker, som behandles i byrådskonferanse er unntatt 

offentlighet etter offentleglova § 14 første ledd.  

 

Sakskartet til byråd, vedlagt utkast til saker, blir normalt offentliggjort på 

kommunens hjemmesider  i én uke før byrådet fatter vedtak i saken, jf. 

kommuneloven § 11-3, tredje ledd. Dette gjelder både saker som avgjøres 

endelig av byrådet og saker hvor byrådet avgir innstilling til bystyret eller 

komité. 

4.3. Byrådsnotater 
 

Byrådsnotater er notater fra én byråd til byrådet. Ved behandling av 

byrådsnotater treffes det ikke formelle vedtak (se instruks om byrådsnotater 

som ligger på intranett her. ) 

 

Som for utkast til byrådssaker er det krav om intern høring av utkast til 

byrådsnotater.   

 

Byrådsnotater brukes: 

 Før en avdeling setter i gang større utredninger, herunder ulike planer mv.  

 Før en avdeling setter i gang saker med større konsekvenser for andre 

sektorer. 

 Før større saker sendes ut på ekstern høring. 

 Der en byrådssak skal fremmes og det er uenighet mellom byråder. 
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 Der en byrådssak skal fremmes og fagavdelingen ikke imøtekommer 

innvendinger fra Kommuneadvokaten. 

 For å varsle byrådet i forkant når en byråd skal oppnevne styrer på 

delegert fullmakt. 

 

Byrådsnotat brukes ofte til å avklare problemstillinger underveis i utformingen 

av en byrådssak. Byrådsnotat kan brukes for å orientere om opplysninger, 

f.eks. forretningshemmeligheter, forhandlingsstrategier, eller interne politiske 

vurderinger – som ikke bør omtales i en byrådssak. 

 

Den enkelte byråd tar byrådets standpunkt til notatet med seg i det videre 

arbeidet i saken.  

 

Byrådsnotater er interne, fortrolige dokumenter unntatt offentlighet, jf. offl. § 

14 første ledd.  

 

Byrådsnotater fordeles på papir. 

 

Ved byrådsskifte med ny politisk konstellasjon, skal det nye byrådet ikke ha 

innsyn i byrådsnotater (med referater) fra avgått byråd. 

4.4 Notater mellom byrådene og byrådsavdelingene 
 
Det kan være aktuelt med interne notater mellom byråden og 

byrådsavdelingen. Disse anses som interne dokumenter unntatt offentlighet i 

henhold til offentleglova § 14, første ledd. Det er ikke journalføringsplikt. 
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4.5 Notater til bystyrets organer 
 
Byrådsavdelingene vil regelmessig ha behov for å henvende seg skriftlig til 

bystyrets organer. Vanligvis vil dette være i form av opplysninger/informasjon, 

eller som svar på spørsmål som bystyrets organer har stilt. 

 

I slike tilfeller utarbeider byrådsavdelingen notat fra fagbyråden til bystyrets 

organer. Notatet godkjennes elektronisk av fagbyråden.  Slike notater 

journalføres og er normalt offentlige. Unntaksvis kan også slike dokumenter bli 

unntatt fra offentlighet på grunnlag av sitt innhold. 

4.6 Byrådens sak 
 

På områder der byråden fatter vedtak på delegert fullmakt, benyttes 

dokumenttypen Byrådens sak. Dokumentet skal journalføres og er normalt 

offentlig. Dokumentet undertegnes av byråden. 

4.7 Særskilt om planer  
 

Planer har en svært viktig politisk funksjon. Planer som fremmes for politisk 

behandling er et av de mest sentrale virkemidlene for operasjonalisering og 

kommunikasjon av byrådets politiske grunnlag og ideer.  

 

Planer skal følge opp mål og strategier fra overordnede styringsdokumenter 

(spesielt kommuneplan).  

 

Planer skal gi grunnlag for beslutninger som er velbegrunnede og 

gjennomtenkte.  Ufullstendig eller manglende utredning øker risikoen for at det 

fattes beslutninger som ikke kan gjennomføres, som gir uønskede virkninger 
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eller som innebærer uheldig ressursbruk.  Et godt beslutningsgrunnlag legger 

til rette for effektiv og målrettet gjennomføring etter at vedtaket er fattet.  

 

Planer skal i hovedsak kunne deles inn i følgende kategorier:   

 

 Strategi: Overordnet plan med klare formål og langsiktige veivalg, uten 

tiltak.  

 Temaplan: Mer omfattende plan på et detaljert temaområde. Brukes når det 

er behov for en bredere drøfting og presentasjon av satsingsområder, mål 

og tiltak.  

 Handlingsplaner: Angir gjennomføring av overordnede strategier eller mål, 

og konkretiserer tiltak.  

 

Bystyremelding kan brukes når det skal gis en grundig faglig redegjørelse for 

et saksfelt til bystyret, og det samtidig inviteres til en bred og overordnet 

drøfting av politiske målsettinger og eventuelt strategier innen saksfeltet.  

 

Planarbeidet skal forankres i byrådet før det starter, gjennom et byrådsnotat.  

Det er viktig med god politisk forankring av planarbeid. Uten god forankring er 

det en risiko for sløsing med utredningsressurser og for at det skapes 

urealistiske forventninger. 

 

Planutkast skal bearbeides politisk i byrådsavdelingene før de fremmes for 

byrådet. Planer skal følge opp mål og strategier fra overordnede planer 

(spesielt kommuneplanen). Hvis planen inneholder tiltak, skal det fremgå 

hvordan disse er finansiert. Det bør angis tidsbegrensning for planen, og 

opphevelse av andre planer må vurderes. Planer skal som hovedregel 
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innarbeides i byrådssaken, og det bør tydeliggjøres hva som utgjør selve 

planen i byrådssaken. 

 

Hvorvidt planer skal vedtas av byrådet eller bystyret, eller tas til orientering, 

må vurderes konkret fra sak til sak.  Dersom en plan tas til orientering, er ikke 

planen vedtatt av bystyret. Det gjør at byrådet har større spillerom til å 

justere kursen i etterkant uten at planen må endres av bystyret.      

 

Alle gjeldende planer behandlet av byråd og bystyre skal ligge på: 

www.oslo.kommune.no/sentrale-planer-og-styringsdokumenter 

 

5. Byrådsavdelingenes ansvarområder 

Nedenfor gis en kort omtale av byrådsavdelingenes ansvarsområder med 

underliggende virksomheter, ev også aksjeselskaper som avdelingene har 

eieransvar for.   

5.1 Byrådslederens kontor  
 

Byrådslederens kontor skal fremme helhetlig og effektiv ledelse og styring av 

Oslo kommune. 

 

Byrådslederens kontor skal være en aktiv pådriver og sentral bidragsyter til en 

effektiv og samordnet gjennomføring av byrådets politikk. 

 

Byrådslederens kontor skal gjennom rådgivning, støtte- og 

samordningsfunksjoner for byrådet, byrådsavdelingene og kommunen for 

øvrig, bidra til en effektiv utvikling og drift av Oslo kommune. 
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Byrådslederens kontor har ansvar for: 

 Forberedelse, tilrettelegging, samordning og oppfølging av byrådets 

behandling av saker  

 Revisjons- og kontrolloppgaver på vegne av byrådet og byrådsavdelingene. 

 Kommunikasjon på strategisk nivå  

 Oppfølging og videreutvikling av kommunens overordnede styringssystem  

 Styring, organisasjon og ledelse på strategisk nivå 

 Beredskap på strategisk nivå 

 Bistand til topplederrekruttering i kommunen 

 Internadministrative støtteoppgaver overfor byrådsavdelingene. 

 Koordinering og utvikling av Oslo kommunes deltakelse i internasjonalt og 

regionalt samarbeid 

 Koordinering av byrådets interessepolitiske arbeid overfor statlige 

myndigheter og KS 

 Bidrag til god forvaltningsskikk i Oslo kommune  

 

Følgende virksomheter er underlagt byrådsavdelingen: 

 Beredskapsetaten 

 Kommuneadvokaten 

 Rådhusets forvaltningstjeneste 

 

5.2 Byrådsavdeling for finans  
 

Byrådsavdeling for finans har det overordnede ansvaret for å ivareta 

økonomisk og ressursmessig samordning, herunder kommuneplanens 

strategidel, økonomiplan, budsjett med klimabudsjett, regnskap, 

finansforvaltning , økonomiske analyser og rapportering/oppfølgingsarbeid. 
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Avdelingen har også ansvaret for fordelingssystemet for fordeling av 

budsjettrammene til de enkelte bydelene og for Oslostatistikken.    

Avdelingen har også ansvar for sentrale retningslinjer og regelverk på 

arbeidsgiverområdet, og har et overordnet koordinerende ansvar for 

fagområdene HMS, Inkluderende arbeidsliv (IA) og mangfold i 

arbeidsgiverrollen. Seksjonen ivaretar dialogen og forhandlingene med 

arbeidstakerorganisasjonene om avtaleverk, lønn og tariff.  

Avdelingen har også overordnet ansvar for modernisering, digitalisering, 

service-, og kvalitetsutvikling. Ansvarsområdet omfatter konsernovergripende 

IKT-strategi og IKT- infrastruktur samt utvikling av brukerrettede digitale 

tjenester. Avdelingen har overordnet ansvar for kommunens 

anskaffelsesvirksomhet, herunder kommunens investeringsregime og 

utviklingen av standard kravspesifikasjoner for investeringsprosjekter.  

Avdelingen har videre på overordnet nivå ansvaret for videreutviklingen på 

informasjonssikkerhetsområdet og for Oslo kommunes arbeid mot 

arbeidslivskriminalitet.  

Følgende virksomheter er underlagt byrådsavdelingen:  

 Kemnerkontoret 

 Utviklings- og kompetanseetaten 

 

I tillegg har avdelingen eieroppfølging av følgende aksjeselskap:  

 Oslo Pensjonsforsikring AS  

 

Oslo Pensjonsforsikring AS forsikrer Oslo kommunes tjenestepensjonsordning 

og tilbyr øvrige liv- og personalforsikringer til kommunen. Oslo 
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Pensjonsforsikring AS har et heleid datterselskap, Oslo Forsikring AS, som 

tilbyr tingskadeforsikring til Oslo kommune. 

5.3 Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester 
 

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid har det overordnede ansvaret for 

oppfølging av tjenesteutvikling og drift av tiltak for eldre og 

funksjonshemmede og helse- og omsorgstjenester. Byrådsavdelingen har også 

ansvar for mangfolds- og inkluderingsarbeid, fritidstilbud til barn og unge, 

boligsosiale virkemidler samt sosiale tjenester innenfor rustiltak, sysselsetting 

og kvalifisering. 

Byrådsavdelingen har ansvaret for overordnet strategisk planlegging, styring 

og samordning av bydelenes virksomhet og av byomfattende tiltak innenfor 

sosial-, helse- og velferdssektoren.  

Brukerrådssekretariatet med Det sentrale eldrerådet, Rådet for 

funksjonshemmede, Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold og Rådet for 

innvandrerorganisasjoner i Oslo er administrativt lagt under Byrådsavdeling 

for eldre, helse og arbeid. 

 
Byrådsavdelingen har som sekretariat for politisk ledelse ansvaret for 

overordnede føringer og oppfølgings- og tilsynsansvaret på fagområdene, 

foruten for den økonomiske utviklingen i bydelssektoren. Kommunaldirektøren 

har arbeidsgiveransvar for bydelsdirektørene  

Følgende virksomheter er underlagt byrådsavdelingen: 

 Helseetaten 

 Sykehjemsetaten  

 Velferdsetaten 
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5.4 Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap 
 

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap sitt ansvarsområde omfatter 

utdanningssektoren, barnehager, barnevern og helsestasjon- og 

skolehelsetjeneste.   

 

Byrådsavdelingen har det overordnede ansvaret for barnehageområdet, 

barnevernstjenesten i bydelene og helsestasjon- og skolehelsetjenesten, mens 

bydelene har ansvaret for drift av tjenestene, samt tilsynsansvar for de 

kommunale og de ikke-kommunale barnehagene. 

 

Skolesektoren omfatter grunnskoleopplæring, videregående opplæring, 

voksenopplæring, fagopplæring i arbeidslivet, Fagskoleopplæring, pedagogisk-

psykologisk tjeneste og Aktivitetsskolen.  

 

Byrådsavdelingen har også ansvar for å sikre tilstrekkelig antall barnehage- og 

skoleplasser  

for barna i kommunen, og er derfor bestiller av skolebygg og barnehager. 

 

Følgende virksomheter er underlagt byrådsavdelingen: 

 Barne- og familieetaten  

 Utdanningsetaten 

5.5 Byrådsavdeling for byutvikling 
 

Byrådsavdeling for byutvikling har det overordnede ansvaret for at kommunen 

har en helhetlig byutviklingspolitikk. Byrådsavdelingen ivaretar overordnet og 

strategisk arbeid innen områdene arealforvaltning, byggesaker, 

kulturminnevern, bytransformasjon og eiendomsutvikling.  
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Byrådsavdelingen ivaretar også koordinering og oppfølging av kommunens 

områdesatsinger (Groruddalssatsingen, Oslo sør-satsingen og Oslo indre øst-

satsingen) og Bilfritt byliv, samt utvikling av ny kommunal boligpolitikk i tråd 

med byrådssak 145/19 Nye veier til egen bolig.   

 

Følgende virksomheter er underlagt byrådsavdelingen: 

 Byantikvaren  

 Eiendoms- og byfornyelsesetaten 

 Plan- og bygningsetaten 

5.6 Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 
 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har det overordnede ansvaret for klima 

og miljø, samferdsel og kommunalteknikk i kommunen.  

Under avdelingen sorterer virksomheter med ansvar for drift, vedlikehold og 

investeringer i kommunal infrastruktur. Avdelingen har ansvar for kommunens 

selvfinansierende miljøetater innen områdene vann, avløp og renovasjon. 

Byrådsavdelingen har ansvar for kollektivtrafikken i Oslo.  

Avdelingen har hovedansvaret for miljøarbeidet i Oslo, etatene og 

virksomhetene med de tyngste miljøoppgavene er derfor underlagt avdelingen. 

Sektoren overvåker miljøtilstanden i byen, har ansvar for kommunens 

miljøstrategi, leder og deltar i større tverrsektorielle miljøprosjekter og 

miljønettverk. 

Avdelingen har ansvar for at hele sektoren samordnes i arbeidet for et 

bedre fysisk bymiljø for innbyggerne. Sektoren jobber derfor for redusert 
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forurensning og støy, samt tilrettelegging for biologisk mangfold, 

naturopplevelse og friluftsliv. Avdelingen har også ansvar for Brann- og 

redningstjenesten i Oslo. 

Følgende virksomheter er underlagt byrådsavdelingen: 

 Brann- og redningsetaten 

 Bymiljøetaten 

 Energigjenvinningsetaten 

 Fornebubanen 

 Klimaetaten  

 Renovasjonsetaten 

 Vann- og avløpsetaten 

 

Avdelingen har eierstyringsansvar for følgende aksjeselskaper: 

 Sporveien Oslo AS 

 Ruter AS (Oslo kommune 60 % – Akershus fylkeskommune 40 %) 

 Vaterland Bussterminal AS (Oslo kommune 21.5 % - Akershus 

fylkeskommune 78.5 %) 

 VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap, Oslo kommune 70 % - Asker og 

Bærum kommune 30 %) 

5.7 Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet 
 

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet har det overordnede ansvaret 

for kultur, idrett og koordinerende overordnet ansvar for frivillighet.  
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Kulturområdet omfatter bibliotek, museum, byarkiv, kultureiendommer og 

kommunens kunstsamlinger, tilskudd til kunst- og kultur og Oslo 

filmkommisjon. Ansvaret for kirke og gravferd, inkludert kommunens tilskudd 

til tros- og livssynssamfunn er også underlagt kulturområdet. Avdelingen er 

overordnet bestiller av nytt Munchmuseum og nytt hovedbibliotek som åpner i 

2020.  

 

Idrettsområdet omfatter drift av eksisterende idrettsanlegg, kommunens store 

satsing på nye anlegg, idrettsbehovsplanen, tilskudd til idrett og tiltak for å få 

flere med. Avdelingen er overordnet bestiller av Jordal Amfi, nytt Tøyenbad og 

andre idrettsanlegg.  

 

Følgende virksomheter er underlagt byrådsavdelingen: 

 Deichman bibliotek 

 Gravferdsetaten 

 Kulturetaten 

 Munchmuseet 

 

Avdelingen har eierstyringsansvar for følgende aksjeselskaper: 

 Oslo Nye Teater AS 

 Viken filmsenter (Oslo eier 20%) 

Byrådsavdelingen følger også opp idrettsdelen av Bymiljøetaten. 

5.8 Byrådsavdeling for næring og eierskap 
 

Byrådsavdeling for næring og eierskap har det primære ansvaret for Oslo 

kommunes arbeid med å tilrettelegge for næringsutvikling, entreprenørskap, 

samarbeid med kunnskapssektoren, reiseliv og profilering av Oslo, blant annet 
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gjennom eierskap og oppfølging av Oslo Business Region AS. Videre har 

avdelingen ansvar for oppfølging av kommunens eierskap i eiendomsforetak og 

i aksjeselskaper.  

 

Ansvaret for næringsutviklingsfeltet omfatter tilrettelegging for 

næringsutvikling og for å skape en konkurransedyktig region, sikre 

sysselsettingen og profilere Oslo som investeringsmål og attraktiv by – først 

og fremst for innbyggere, men også for turister, kongresser og andre større 

arrangementer.  

 

Gjennom oppfølging av Næringsetaten har avdelingen overordnet ansvar for 

søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger og løpende kontroll med 

disse. Videre har avdelingen ansvaret for kommunens alkoholpolitikk gjennom 

alkoholpolitisk handlingsplan og behandler klagesaker som skal til 

Fylkesmannen i Oslo.  

 

De de fire kommunale eiendomsforetakene avdelingen har ansvar for å bygge, 

eie og forvalte skoler, barnehager og omsorgsbygg innen pleie- og 

sosialomsorgen samt de store kultur- og idrettsbyggene i Oslo. Videre har 

avdelingen ansvar for Oslo Havn KF. 

 

Avdelingen har ansvaret for oppfølging av kommunens eierskap i aksjeselskap 

innenfor sektorer som energiproduksjon og energiforsyning, samt konserthus, 

eiendom, bompengeinnkreving og arbeidsmarkedstiltak. Eierskapet omfatter 

også å tilrettelegge for tilhørende forretningsmessige og næringspolitiske 

formål.  
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Følgende virksomheter er underlagt byrådsavdelingen: 

 Næringsetaten 

 Boligbygg Oslo KF 

 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF 

 Omsorgsbygg Oslo KF 

 Oslo Havn KF 

 Undervisningsbygg Oslo KF 

 

Avdelingen har eierstyringsansvar for følgende kommunalt eide 

aksjeselskaper: 

 Hafslund E-CO AS 

 Filmparken AS 

 Oslo Tech AS 

 Fortum Oslo Varme AS 

 Oslo Business Region AS 

 Rosenkrantzgate 10 AS 

 Oslo Konserthus AS 

 Fjellinjen AS 

 6 arbeidsmarkedsbedrifter organisert som aksjeselskap 

5.9 Samordningsmekanismer  
 

En viktig rolle for kommunaldirektørene generelt  er å bidra til samordning. 

Et særskilt koordineringsansvar ligger til stabsavdelingene Byrådslederens 

kontor og Byrådsavdeling for finans.   
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Prosjektorganisering og tidlig involvering av relevante byrådsavdelinger er et 

viktig bidrag til gode prosesser for å finne gode løsninger på komplekse 

problemstillinger.   

 

Saker som innebærer problemstillinger som går på tvers av sektorer skal 

behandles i samlet byråd.  Et bidrag for å sikre at alle relevante momenter 

hensyntas er at alle byrådsnotater skal forelegges øvrige byrådsavdelinger før 

de innklareres for behandling i byråd.  Byrådssaker skal også på høring.   Dette 

er nærmere omtalt i kapitel 4.   

 

6. Kommunens ytre apparat 

 
Valg av tilknytningsform avhenger av den oppgave som skal løses. 

Tilknytningsform  er avgjørende for rettslig status, styrings-, kontroll- og 

tilsynslinjer og de ansattes status. Tilknytningsformen legger den formelle 

rammen for hvordan kommunikasjon, styring og kontroll mellom det politisk 

ansvarlige nivået og det utførende nivået kan utformes, og hvilke spilleregler 

samspillet skal følge. Innenfor denne rammen kan styrings- og 

tilsynsrelasjonen utformes og skreddersys for den enkelte virksomhet.  

 

I dag opererer Oslo kommune med tre tilknytningsformer: Etat, bydel og 

kommunalt foretak  

De er alle en del av kommunen som juridisk person. Det innebærer at:  

 

 Kommunen hefter direkte og ubegrenset for virksomheten. 

 Virksomheten er underlagt kommunelov, forvaltningslov og 

offentlighetslov, og i tillegg eventuell særlovgivning. 

 Kommunen har arbeidsgiveransvar for de ansatte.  
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 Kommunens regelverk gjøres gjeldende for etat, bydel og i de fleste 

tilfeller også for foretakene. Samtlige er underlagt bystyrets 

overordnede myndighet og tilsynsansvar.  

 

For nærmere omtale av bydelene vises til kapittel 2.  

 

Etat blir brukt som en fellesbetegnelse på virksomheter som følger de vanlige 

styringslinjene i henhold til kommuneloven.  

 

De kommunale foretakene har større frihetsgrader. Loven gir myndighet 

direkte til foretakets styre. For foretakene har Oslo kommune benyttet seg av 

kommunelovens adgang for parlamentarisk styre kommuner som åpner for at 

byrådet trer inn i bystyrets sted når det gjelder alle funksjoner som ikke 

bystyret selv bestemmer. Byråden for næring og eierskap er gitt myndighet til 

å instruere i foretaksmøte, velge styre og endre vedtekter. Eierinteressene i de 

kommunale foretakene forvaltes i stor grad etter mønster av statens styring 

med statsforetakene og for en stor del også i tråd med eierstyringen av de 

kommunalt eide aksjeselskapene.   

 

Når noe organiseres som egne rettssubjekter som for eksempel aksjeselskap, 

begrenses kommunens styrings- og tilsynsmuligheter betraktelig. Kommunens 

eierinteresser ivaretas ved å avgi stemme på generalforsamlingen. De ansatte 

er ansatt i selskapet, selv om kommunen skulle eie alle aksjene. Kommunens 

økonomiske ansvar er begrenset til innskutt aksjekapital og selskapet kan gå 

konkurs. Ansatte har status som i privat virksomhet og tilsettingsforholdet 

reguleres av arbeidsmiljøloven.  
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Oslo kommunes  organisasjonskart  viser hvilke etater og foretak som hører 

under de respektive byrådsavdelinger. Aksjeselskaper er utelatt da disse er 

egne rettssubjekter.   

 

7 Budsjett, rapportering, regnskap 

7.1 Budsjettprosessen - årsbudsjett - økonomiplanen  
 

Det er noen grunnleggende krav som må oppfylles for at et årsbudsjett og en 

økonomiplan skal være lovlig. I driftsbudsjettet må alle løpende utgifter samt 

renter og avdrag på lån være dekket av løpende inntekter og eventuell bruk av 

tidligere oppsparte fondsmidler.  

 

Driftsbudsjettet kan ikke salderes med bruk av lån, inntekter fra salg av 

eiendom eller andre kapitalinntekter. Årsbudsjettet skal dekke inn tidligere års 

merforbruk i driftsregnskapet og udekket beløp i investeringsregnskapet. 

Begrepet udekket fremkommer som differansen mellom samlet tilgang og 

samlet bruk av midler i året for investeringsregnskapet, hovedsakelig som 

følge av at kommunen bruker ledig likviditet fremfor låneopptak. 

 

Kravene til balanse i årsbudsjettet gjelder også det enkelte år i økonomiplanen.  

 

Budsjettprosessen involverer alle virksomheter i kommunen og foregår hele 

året. På virksomhetsnivå er budsjettprosessen koplet til arbeidet med 

virksomhetens strategiske plan, årsplan og årsberetning.  
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Bystyret vedtar økonomiplanen og årsbudsjettet i desember hvert år, og det 

forberedende budsjettarbeidet har pågått hele kalenderåret. Slik er opplegget 

i Oslo kommune for arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan: 

 

Jan./febr. Budsjettrundskriv (Rundskriv 1) sendes ut til virksomhetene. Her blir 

formelle (budsjettekniske) rammebetingelser for forberedende 

budsjettarbeidet klarlagt. 

Jan/juni Byrådet bestemmer selv hvor mange budsjettkonferanser de ønsker, 

før de avholder Salderingskonferanse i slutten av august. Et vanlig 

alternativ de senere årene er å ha en overordnet strategisk 

budsjettkonferanse tidlig i kalenderåret (Strategikonferanse).  Det 

fokuseres på langsiktige utfordringer og satsingsområder i de 

nærmeste 4 årene (økonomiplanperioden). Hovedprioriteringer 

fastsettes og de økonomiske rammene gjennomgås. Byrådet tar 

stilling til hva som skal utredes videre i budsjettprosessen.  I juni 

avholder vanligvis byrådet en budsjettkonferanse hvor de 

økonomiske rammene gjennomgås, blant annet ut fra innholdet i 

regjeringens kommuneproposisjon og revidert nasjonalbudsjett som 

er framlagt i mai. Byrådet tar stilling til overordnede rammer/skisse 

med foreløpig prioriteringer som følge av føringer i 

kommuneproposisjonen, konsekvensjusteringer av revidert budsjett 

og demografi/nye befolkningstall (Rammekonferanse). 

Mars/april  Byrådsavdelingene sender ut rammebrev til virksomhetene med 

beskjed om at det er 2. året i vedtatt økonomiplan som skal legges til 

grunn som foreløpig økonomisk ramme for budsjettet 

(planleggingsramme). I rammebrevene kan det også gis verbale 

premisser for budsjettarbeidet (styringssignaler).  
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Mai  Virksomhetene sender inn budsjettforslag for videre bearbeiding i 

byrådsavdelingene. 

Juni  Byrådet avholder vanligvis Rammekonferanse.  

August Byrådets Salderingskonferanse med konklusjoner på 

utredningsoppdrag gitt i tidligere budsjettkonferanser, avklaring av 

økonomireglement og verbale forslag som skal inn i Sak1 (byrådets 

budsjettforslag) samt endelig saldering av budsjettet. 

Sept. Byrådets budsjettforslag offentliggjøres (Sak 1). 

Okt.  Bystyrets fagkomiteer behandler budsjettet. Regjeringens forslag til 

statsbudsjett offentliggjøres, og byrådet arbeider med en revidert 

budsjettinnstilling (tilleggsinnstillingen) som normalt avgis i 

månedsskiftet oktober/november. 

Nov.  Fagkomiteene leverer sin budsjettinnstilling til bystyrets 

finanskomité. Finanskomiteen fremmer samlet budsjettinnstilling til 

bystyret. 

Des.  Bystyret behandler og vedtar budsjettet. Bydelsutvalgene behandler 

og vedtar sine budsjett basert på rammebevilgning fra bystyret. 

Januar  Bystyret gir byrådet fullmakt til å oppdatere økonomiplanen basert 

på bystyrets vedtak i desember. Deretter produseres endelig 

budsjettdokument, Dokument    nr. 3. 

 

  Byrådet, byrådssekretærene, kommunaldirektørene, konsernbudsjettsjefen og 

saksbehandlere i byrådsavdelingene deltar på budsjettkonferansene. 

7.2 Regnskap 
 

Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap er gitt i medhold av forskrifter 

til kommuneloven. 
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 Det skal etter ny kommunelov utarbeides følgende årsregnskap: 

o Regnskap for bykassen 

o Regnskap for hvert foretak 

o Regnskap for annen virksomhet som er en del av kommunen som 

rettssubjekt, og som skal ha eget regnskap i medhold av lov eller 

forskrift 

o Samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet  

 Årsregnskapet etter bokstavene a – d skal avlegges senest 22. februar 

 Styret i hvert enkelt foretak avlegger årsregnskapet og avgir årsberetning 

for foretaket uten forutgående behandling i byrådet. 

 Revisjonsberetningene skal avgis senest 15. april.  

 For kontrollutvalgets behandling foreligger ingen frist, men skal behandles i 

kontrollutvalget tidsnok til at byrådet kan ta hensyn til uttalelsen før 

innstilling til bystyret om årsoppgjøret avgis. Første gangs behandling i 

kontrollutvalget er i mars, med finansbyråden til stede. 

 Byrådet avgir sak om årsoppgjøret etter bokstavene a – d  samt byrådets 

årsberetning i mai. 

 Samtidig avgis egne saker for hvert foretaks regnskaper og beretninger. 

Tilsvarende for de heleide kommunale aksjeselskapene. 

 Årsregnskapene skal vedtas av bystyret senest seks måneder etter 

regnskapsårets slutt. Hvert årsregnskap skal behandles samtidig med 

tilhørende årsberetning. 

 

7.3 Rapportering  
 

Byrådets rapportering til bystyret gjennom budsjettåret. 

Rapportene inneholder:  
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 status for drifts- og investeringsregnskapet 

 rapportering på måltall for tjenesteproduksjon,  

 status på Klimabudsjettet,  

 sykefravær,  

 bruk av eksterne konsulenter  

 Finansforvaltningen.  

 

Rapporteringen er pr. 31.03. (1. kvartal) og 31.08. (2. tertial) og utarbeides på 

grunnlag av rapporter fra virksomhetene og byrådsavdelingene. Rapportene 

fokuserer på årsprognoser for avvik med forklaringer og evenetuelle forslag til 

nødvendige mottiltak.   

 

Byrådets årsberetning og årsoppgjør 

Byrådets årsberetning inneholder:  

 status på økonomisk utvikling og kommunens regnskap 

 personalressurser og arbeidsgivertiltak 

 virksomhetsstyring  

 Finansforvaltning  

 Klimabudsjettet.  

 

Byrådets årsberetning beskriver også  hvorvidt sektorenes og virksomhetenes 

budsjettmål er nådd, og det redegjøres for hovedmål, tjenesteproduksjon og 

økonomi. I vedlegg utkvitteres verbalvedtak og flertallsmerknader fra 

budsjettbehandlingen og forrige årsoppgjør. Flertallsmerknader er 

komitemerknader som har støtte i et flertall i bystyret. Årsberetningen 

utarbeides på grunnlag av virksomhetenes årsberetninger, og behandles i 
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komiteene og bystyret sammen med et samlet årsregnskap for kommunen og 

revisjonens/kontrollutvalgets beretning. 

 

Tidsfristene for byrådets regnskap og årsberetning følger av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets forskrifter og skal avgis innen utgangen av 

mars. Byrådets årsberetning må være forelagt kontrollutvalget før 

kontrollutvalget avgir sin uttalelse om årsregnskapet. Kontrollutvalgets 

uttalelse må foreligge før byrådet i mai kan avgi sin innstilling til bystyret om 

årsoppgjøret, som omfatter både årsregnskap og årsberetning.  

Årsregnskapet og årsberetningene skal vedtas senest seks måneder etter 

regnskapsårets slutt.  

 

Oppfølging av verbalvedtak og flertallsmerknader 

Det lages per 2. tertial rapport til byrådet om status på oppfølgingen av 

verbalvedtak og flertallsmerknader fra bystyrets behandling av årsoppgjøret 

og fra budsjettbehandlingen. Rapportene lages i form av byrådsnotat, ikke 

byrådssak. 

 

Virksomhetenes årsberetninger 

Alle kommunale virksomheter skal utarbeide årsberetninger. Årsberetningene 

skal skrives etter samme disposisjon som budsjettet, og skal bl.a. gi 

informasjon om virksomhetens måloppnåelse, resultater og risikovurdering mv.  

 

Restanseoversikt ovenfor kommunerevisjonen og kontrollutvalget 

Det utarbeides årlig rapport til byrådet om restanser på saker/henvendelser 

fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget. I tillegg til å vise hvilke som er 



40 
 

uavsluttede ved årets utgang angir årsrapporten omfanget av henvendelser 

gjennom året til byrådsavdelinger og underliggende virksomheter. 

 

8. Oslo kommune som arbeidsgiver 

8.1 Roller og fullmakter på arbeidsgiverområdet 
 

Byrådet har fullmakter som arbeidsgiver, dels etter delegasjon fra bystyret og 

dels i kraft av kommuneloven (lov 22.06.2018 nr. 83), jf. reglement for byrådet 

§ 3-3. 

 

Byrådet har foretatt videredelegasjon til den enkelte byråd, og til den enkelte 

virksomhetsleder på vegne av den enkelte byråd. Dette gjelder fullmakter til 

ansettelse, lønnsfastsettelse, oppsigelse, avskjed mv. Den enkelte 

byråd/virksomhetsleder er altså arbeidsgiver innen sin sektor/virksomhet. 

 

Byrådet har også delegert myndighet til finansbyråden, som utøver overordnet 

arbeidsgivermyndighet blant annet gjennom forhandlinger med 

organisasjonene på sentralt nivå, utarbeidelse av overordnede retningslinjer, 

forvaltning av regelverk mv. (se nærmere beskrivelse av Byrådsavdeling for 

finans under punkt 4). 

 

Enkelte arbeidsgiverfullmakter er ikke videredelegert, men ligger i byrådet: 

Vedtagelse av arbeidsgiverregelverk, samt ansettelse og konstituering ut over 

tre måneder av  etatsjefer, bydelsdirektører, kommunaldirektører og 

seksjonssjefer i byrådsavdelingene.  . I tillegg må tariffoppgjør godkjennes av 

byrådet (eventuelt av bystyret). 
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I kommunale foretak har styret med noen unntak alle fullmakter.  Styret 

ansetter blant annet  

direktør. Styret fastsetter også direktørens lønn, men her gjelder visse 

begrensninger. 

8.2 Avtaleverket i kommunen 
 

Oslo kommune er et eget tariffområde. Det betyr at kommunen inngår sine 

egne tariffavtaler og gjennomfører sine egne lønnsoppgjør (i motsetning til alle 

andre norske kommuner som er omfattet av KS som tariffområde). 

 

Det er Byrådsavdeling for finans som representerer kommunen i forhandlinger 

om tariffavtaler og i lønnsoppgjørene. 

 

Kommunen har to samlinger med tariffavtaler: 

 Lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i kommunen er regulert i 

«Dokument nr. 25».  

 Hovedavtalen og andre avtaler som regulerer forholdet mellom kommunen 

og arbeidstakernes representanter er samlet i «Dokument nr. 24». 

8.3 Medvirkning i Oslo kommune 
 

Medvirkning mellom kommunen og arbeidstakernes representanter er regulert 

i «Dokument nr. 24», se foran. 

 

En sentral del av arbeidsgivers plikter er plikten til å informere og drøfte 

planlagte/forestående endringer som vil få betydning for de ansatte. Slike 

drøftinger skje «på et tidligst mulig tidspunkt». Den sentrale 

drøftingsbestemmelsen i kommunen er Hovedavtalens § 14 f, og slike møter 
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omtales gjerne som «14 f-møter». Dersom byrådssaker innebærer endringer 

for de ansatte må avdelingen som skal fremme saken sørge for at det avholdes 

ett eller flere 14 f-møter før saken fremmes. Dersom en sak om 

organisasjonsendringer omfatter virksomheter under flere byrådsavdelinger er 

praksis at det er Byrådslederens kontor som leder drøftingene. Medvirkningen 

omtales i byrådssaken og referat fra møtene er normalt vedlegg til saken. 

 

Kontaktutvalget 

Kontaktutvalget er et overordnet informasjons- og rådslagningsorgan. 

Utvalget skal blant annet ta opp til behandling saker som informasjon om 

byrådets budsjettforslag, større organisasjonsendringer og 

omstillingsprosesser osv. Informasjon i Kontaktutvalget bør være første steg i 

medvirkningen, og vil ofte bli fulgt opp av formelle drøftinger i henhold til 

Hovedavtalens § 14 f. Den enkelte byrådsavdeling har ansvar for å melde inn 

saker til Kontaktutvalget. Utvalget er partssammensatt, og ledes av 

finansbyråden. Byrådsavdeling for finans ivaretar sekretariatsfunksjonen for 

Kontaktutvalget. 

8.4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
 

De forskjellige rollene i HMS-arbeidet er nærmere beskrevet kommunens HMS-

instruks.  

 

Byrådet har videredelegert ansvaret for å innføre og utøve internkontroll i 

overensstemmelse med kravene i lovgivningen på HMS-området til hver enkelt 

byråd på sitt ansvarsområde.  

Den enkelte byråd har ansvaret for at det innføres og utøves internkontroll 

både i forhold til egen avdeling og underliggende virksomheter.  
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Den enkelte byrådsavdeling skal sikre at saker til politisk behandling saker er 

utredet med hensyn til eventuelle konsekvenser og nødvendige tiltak for å 

ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø.  

 

Sentralt hovedverneombud og sentralt arbeidsmiljøutvalg 

Den aktuelle avdeling sørger for å involvere kommunens sentrale 

hovedverneombud i saker som har betydning for arbeidsmiljøet, og må 

eventuelt forelegge saken for sentralt arbeidsmiljøutvalg (S-AMU). Utvalget er 

partssammensatt. Ledervervet veksler mellom finansbyråden og en 

arbeidstakerrepresentant. Byrådsavdeling for finans ivaretar 

sekretariatsfunksjonen for S-AMU. 
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DEL II 

Alle kommunale  reglementer som det vises til nedenfor ligger  i 
regelverksdatabasen. 

 

9. Reglementer og informasjon om tiltredelse og fratredelse 

9.1 Reglementer som regulerer byråder og byrådsekretærers forhold til 
Oslo kommune   
 

Byråder og byrådssekretærers forhold til Oslo kommune reguleres i hovedsak 

av følgende reglementer: 

 

Byråder: 

 Reglement for byrådet 

 Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune 

 

Byrådssekretærer: 

 Reglement for godtgjørelse og arbeidsvilkår for byrådssekretærer. 

 

For byrådssekretærer inngås også kontrakt mellom byrådslederen og den 

 enkelte byrådssekretær. 

 

Bestemmelser om godtgjørelse mv er nærmere omtalt i kapittel 13.   

9.2  Oppnevning og fratredelse av byråder og byrådssekretærer 
 

Byråder  

I hht. reglement for byrådet § 2-2 er det byrådslederen selv som setter 

sammen byrådet.  
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Videre kan byrådslederen når som helst endre sammensetningen av byrådet.  

 

Et medlem av byrådet fratrer enten etter ønske fra lederen av rådet, bystyret 

eller etter eget ønske. Dersom byrådslederen fratrer, skal hele byrådet fratre, 

jf. byrådsreglementet § 2-4 vedr. fratreden/mistillit.  

 

Byrådssekretærer: 

I hht. reglement om godtgjørelse og arbeidsvilkår for byrådssekretærer § 1, er 

det byrådslederen som oppnevner byrådssekretærer. I hht. samme reglements 

§ 3 følger byrådssekretærene den enkelte byråds funksjonstid og fratrer når 

byrådet eller den byråd byrådssekretæren er knyttet til fratrer eller når 

byrådslederen beslutter det. Byrådssekretærene fratrer sine øvrige 

kommunale verv, jf ny kommunelov § 10-6. 

 

10. Habilitet, valgbarhet, karantene og økonomiske interesser  

10.1  Habilitets- og valgbarhetsregler  
 

Habilitetsregler for byråder  

Problemstillinger knyttet til inhabilitet hos en byråd må avklares raskt. 

Byrådets kontor og Kommuneadvokaten kan bistå i vurderingen. 

 

Regler om habilitet er fastsatt i forvaltningsloven kapittel 2, §§ 6-10. 

 

§ 6 første ledd lister opp forhold som automatisk medfører inhabilitet. § 6 

annet ledd anviser en skjønnsmessig vurdering: "andre særegne forhold...som 

er egnet til å svekke tilliten til… upartiskhet." 
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Som inhabil kan ikke byråden delta i, eller lede avdelingens arbeid med saken.   

 

Underordnede i en byrådsavdeling kan ikke treffe avgjørelse i en sak hvor 

byråden er inhabil. Eventuell inhabilitet hos byråden er imidlertid ikke til hinder 

for at byrådsavdelingen forbereder og tilrettelegger grunnlaget for 

avgjørelsen.  

 

Hvis byråden er inhabil i en sak vedkommende har ansvaret for å fremme for 

byrådet, er det nødvendig å oppnevne stedfortreder/settebyråd. I slike tilfeller 

må byråden/byrådsavdelingen kontakte Byrådslederens kontor slik at 

byrådslederen kan oppnevne en settebyråd som  leder avdelingens arbeid med 

saken og fremmer den for byrådet. Byrådssaken fremmes i settebyrådens 

navn. 

 

I kollegiale organer skal organet selv treffe avgjørelse om inhabilitet hos det 

enkelte medlem. En byråd skal således ikke fratre som inhabil under byrådets 

behandling av en sak før byrådet som kollegium selv har tatt stilling til 

habilitetsspørsmålet. Vedkommende byråd fratrer mens byrådet vurderer 

habilitetsspørsmålet. Kommer byrådet til at vedkommende er inhabil, skal 

han/hun fratre under behandlingen av saken. Det protokolleres at det er 

foretatt en habilitetsvurdering, hvilke forhold og bestemmelser som er 

vurdert, samt utfallet av vurderingen. 

 

Særskilte valgbarhetsregler for byråder til ulike styrer og råd: 

I hht. reglement for byrådet § 5, har ikke byrådets medlemmer anledning til å 

være med i styrer og råd i næringsliv, forretningsdrift, organisasjoner, 

foreninger m.v. som har sete i Oslo.   
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Byrådets medlemmer har heller ikke adgang til å være med i styrer eller råd i 

næringsliv, forretningsdrift, organisasjoner, foreninger m.v. som har sete 

utenfor Oslo kommune som driver virksomhet som har betydning for eller 

innflytelse på Oslo kommunens politikk eller økonomi. 

 

Bestemmelsene gjelder ikke verv i politiske organisasjoner, ideelle 

organisasjoner, religiøse eller andre livssynsorganisasjoner.   

 

Byrådssekretærer: 

For byrådssekretærer gjelder de vanlige habilitetsreglene i forvaltningsloven 

kapittel 2,    §§ 6-10. 

10.2  Karanteneregler 
 

Bystyret har vedtatt regler for karantene og saksforbud for politikere. Byråder 

og byrådssekretærer skal ved tiltredelse undertegne erklæring om at de er 

omfattet av reglene. Oslo kommunes karanteneutvalg kan i særlige tilfelle 

bestemme at politikere som omfattes av reglementet kan ilegges karantene 

eller saksforbud ved overgang til ny jobb.  

Politikerne er i henhold til reglene bundet av en informasjonsplikt ved overgang 

til stilling eller verv utenfor Oslo kommune samt oppstart av 

næringsvirksomhet, med mindre det er åpenbart at karantene eller saksforbud 

ikke vil være aktuelt. Informasjonsplikten gjelder ikke overgang til partipolitisk 

arbeid eller politiske verv i Stortinget, kommuner og fylkeskommuner.  

Med mindre det er åpenbart at karantene eller saksforbud ikke vil være 

aktuelt, skal meldingsskjema fylles ut før overgang til ny jobb. Opplysningene 
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som gis i dette skjemaet må være tilstrekkelige til at Karanteneutvalget kan 

vurdere om den nye stillingen, vervet eller næringsvirksomheten er av en slik 

art at karantene og/eller saksforbud eventuelt skal ilegges.  

 

Karanteneutvalget og utvalgets sekretariat er underlagt offentlighetsloven. 

Det kan bes om et møte med Karanteneutvalget i forbindelse med 

saksbehandlingen. Eventuelle spørsmål kan rettes til Bystyrets sekretariat 

som ivaretar sekratiatsoppgavene for Karenteneutvalget.   

10.3  Registrering av økonomiske interesser 
 

Byråder: 

Det foreligger eget reglement for frivillig registrering av økonomiske 

interesser. Registreringen som gjøres av Bystyrets sekretariat omfatter 

økonomiske interesser, styreverv og lignende for medlemmer av byrådet, samt 

medlemmer og varamedlemmer av bystyret. De som velger å registrere sine 

interesser, må akseptere regelverket i sin helhet.  

 

Oslo kommune har også sluttet seg til KS’ styrevervregister for folkevalgte, 

styremedlemmer og ansatte i kommunen, se  rundskriv nr. 16/2008.  Dette er 

også en frivillig ordning.  

 

11.  Korrepondanse som kan være journalpliktig og offentlig  

 

Byråder og byrådssekretærer har både en forvaltningsrolle og en 

politiker/partirolle, ref. kapittel 3. Den korrespondansen byråder og 

byrådssekretærer bedriver kan etter omstendighetene være journalpliktige og 

offentlig.  
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Det understrekes at dokumentbegrepet er teknologiuavhengig.  Ved tvil kan 

man rådføre seg med Dokumentsenteret ved Byrådslederens kontor.   

 

Forvaltningens saksdokument er omfattet av reglene om journalføring og 

offentlighet. Hensynene er klare linjer og dokumentasjonsbehov, kontroll, tillit 

og åpenhet.  Praktiseringen av forvaltningsloven, offentleglova og arkivloven er 

avgjørende for parters og offentlighetens dokumentinnsyn.  

 

Momenter i vurderingen av hva som anses som et saksdokument: 

 Dokumentet er gjenstand for saksbehandling 

 Dokumentets innhold ligger innenfor funksjonen som byråd/byrådssekretær 

 Dokumentets innhold ligger innenfor rollen som myndighetsutøver 

(forvaltning av felles ressurser) 

 Er henvendelsen sendt eller mottatt «på grunn av en sak»? 

 

Korrespondanse knyttet til politikerrollen er ikke omfattet av 

journalføringsplikt og innsynsrett.  Det må gjøres konkrete vurderinger. 

Momenter ved vurderingen er bl.a.: 

 

 Rent partipolitisk arbeid, bl.a. kontakt med partiapparatet og egen 

partigruppe ligger klart på siden av forvaltningsorganets 

kommunikasjonslinjer. 

 Dette må modifiseres dersom en politisk henvendelse også inneholder 

opplysninger med betydning for en sak forvaltningsorganet behandler. Det 

må vurderes hva som er ren politikk og hva som er et saksdokument. 
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 Mange typer henvendelser til forvaltningen gjelder ren innhenting av 

opplysninger. Disse trenger ikke journalføres. Det samme gjelder dersom en 

partiorganisasjon innhenter informasjon hos politisk ledelse i forvaltningen. 

 Rene praktiske opplysninger om møtetid, møtested og beskjeder som ikke 

har betydning for saksbehandlingen, trenger ikke journalføres. 

 

12. Sikkerhetsklarering, informasjonssikkerhet og 

personvern  

12.1  Sikkerhetsklarering  
 
For å få tilgang til sikkerhetsgradert informasjon må man ha et tjenstlig behov 

for det, samt være sikkerhetsklarert og autorisert til det aktuelle nivået.  

 

Byråder skal klareres til nivå HEMMELIG. Dette for å sikre at byrådet som 

kollegium, samt den enkelte byråd innenfor sitt ansvarsområde, er 

beslutningsdyktige på saker som omfatter gradert informasjon.  

 

Byrådssekretærer sikkerhetsklareres unntaksvis, og da kun til det nivået som 

er nødvendig.   

 

Beredskapsetaten er anmodende myndighet for Oslo kommune.  

 

Når «Personopplysningsblankett for sikkerhetsklarering» [link] er fylt ut (for 

hånd) av den som skal klareres, sendes denne i lukket konvolutt til 

Beredskapsetaten som videreformidler til Sivil klarereringsmyndighet. 
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Når Sivil klareringsmyndighet har gjennomført en personkontroll, blir man 

innkalt til en autorisasjonssamtale. Autorisasjon er en avgjørelse, foretatt av 

autorisasjonsansvarlig, om at en person gis tilgang til informasjon med angitt 

sikkerhetsgrad. 

 

Ved behov for bistand i klareringsprosesser, kontakt egen avdelings 

beredskapskontakt eller Seksjon for organisasjon og ledelse i Byrådslederens 

kontor. 

12.2  Informasjonssikkerhet og personvern 
 

Byråder og byrådssekretærer skal ved tiltredelse lese og signere 

brukerinstruks for behandling av informasjon og bruk av IKT-systemer i 

byrådsavdelingene.  

 

På reise 

På reise til land med høy etterretningstrussel er det nødvendig å beskytte 

ordinær mobil, nettbrett og bærbar PC. Det gjøres en behovsvurdering for 

hver enkelt reise. Les mer om bruk av tjenesteenheter i utlandet på 

byrådsavdelingens intranett. 

 

Stedstjenester 

Det oppfordres til varsomhet ved bruk av stedstjenester. Stedstjenester 

tillater at applikasjoner, kart og andre tjenester samler og bruker data som 

angir mobiltelefonens omtrentlige plassering. Dette gjelder spesielt ved bruk 

av karttjenester, Instagram, Twitter, Facebook og Snapchat. Ved bruk andre 

applikasjoner gjelder deres vilkår og retningslinjer når det gjelder personvern 

og bruk av personopplysninger. 
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Behandling av personopplysninger 

Når man behandler eller samler personopplysninger, må det foreligge rettslig 

grunnlag i personvernforordningen.  Med «behandling» menes all tenkelig bruk 

av opplysninger om personer, også lagring.  

 

Deling av bilder eller film 

Bilder som identifiserer personer anses som personens egne persondata. Når 

disse bildene skal deles på sosiale media kreves samtykke fra personen det 

gjelder. For barn og unge kreves skriftlig samtykke fra foreldre i et eget 

samtykkeskjema. 

 

Mer informasjon finnes på byrådsavdelingenes intranett under kategorien 

Informasjonssikkerhet /personvern. Spørsmål kan rettes på e-post til 

informasjonsikkerhet@byr.oslo.kommune.no  

 

13. Etiske normer for folkevalgte, og særskilt om gaver  

13.1 Etiske normer for folkevalgte  
 

For byråder og byrådssekretærer gjelder de til enhver tid gjeldende ”Etiske 

normer for folkevalgte i Oslo kommune”, jf. byrådsreglementets § 6 og 

byrådssekretærreglementet § 5.  

13.2  Gaver 
 

Byråder og byrådssekretærer er omfattet av etiske normer for folkevalgte i 

Oslo. Punkt 5 lyder: ”Folkevalgte i Oslo kommune må for seg selv eller andre 
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ikke motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre ytelser, som kan være 

egnet til eller av giveren ment å påvirke handlinger, saksforberedelse eller 

vedtak. Dette gjelder også gunstige betingelser knyttet til reise eller opphold.” 

 

Det er i denne forbindelse enkelte forhold som man bør være særlig 

oppmerksom på: 

 

Generelle forsiktighetsregler 

Utgangspunktet er at man som politiker i kommunen bør unngå å ta imot gaver. 

I noen tilfeller, for eksempel i forbindelse med representasjon, vil det 

imidlertid kunne bli oppfattet som uforskammet å avslå en gave. I slike tilfeller 

er oftest ikke gaver ment å være personlig, men er gitt til Oslo kommune. Når 

man mottar en gave i kraft av verv, vil gaven i utgangspunktet tilfalle 

kommunen, med mindre det gjøres en positiv vurdering av at gaven er 

personlig. 

 

Byråder og byrådssekretærer bør så langt det er mulig kun motta gaver med 

en ubetydelig verdi. 

 

Særlig strenge krav i forbindelse med anskaffelser og kontraktsinngåelser 

Det stilles særlig strenge krav når det gjelder gaver, bevertning og 

selskapelighet i forbindelse med anskaffelser og kontraktsinngåelser. Gaver og 

andre ytelser fra leverandører kan lett oppfattes slik at de er ment å påvirke 

mottakeren ”smøring”.  Det er små marginer for at slike ytelser bedømmes 

som bestikkelser eller korrupsjon, jfr. straffeloven § 276a-c. Dette gjelder i 

alle saker hvor byrådet, egen byrådsavdeling eller kommunale virksomheter 

innenfor egen sektor er involvert.  
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Særlig om reiser betalt av andre 

Tjenestereiser for Oslo kommune skal betales av Oslo kommune. Reiser betalt 

av andre vil normalt være gaver, eller kunne bli oppfattet som gaver. Mulige 

unntak kan være reiser i forbindelse med partiverv, betalt av partiet.  

 

Skatt 

Gaver som har en økonomisk verdi utover det helt ubetydelige, kan ha 

skattemessig betydning. Dersom gaver er mottatt som innehaver av verv er 

gaven å betrakte som innberetningspliktig inntekt. 

 

Registrering 

Det er av stor betydning at det er full åpenhet om mottak av gaver. 

Byrådslederens kontor ved Seksjon for intern administrasjon 

byrlonn@byr.oslo.kommune.no fører register over innkomne gaver. Den som 

har mottatt en gave av noen verdi skal alltid registrere den her, det gjelder 

både personlige gaver og gaver til Oslo kommune. Det blir da også notert hva 

som gjøres med gaven. Gaver som mottas og som åpenbart er av ubetydelig 

eller liten økonomisk verdi (under kr 500) som for eksempel blomster, t-

skjorte, konfekteske, kopp eller lignende er ikke nødvendig å registrere. 

 

Bystyrets sekretariat fører et frivillig register over folkevalgtes økonomiske 

interesser. Her inngår også registrering av mottatte gaver med verdi over 

2000 kroner. Det registreres både konkrete ting som mottas og for eksempel 

reiser betalt av andre. Det vil med de forutsetninger som det er redegjort for 

ovenfor kun helt unntaksvis være aktuelt for en byråd eller byrådssekretær å 

motta gaver av en slik verdi at de bør registreres i dette registeret. 
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Retningslinjer for å gi bort gaver 

I forbindelse med besøk, delegasjoner og lignende gis det gjerne bort gaver og 

små oppmerksomheter. Disse er vanligvis ikke av stor økonomisk verdi. 

Byrådslederens forværelse har et mindre gavelager. Her registreres også 

utgående gaver. På den måten finnes en oversikt som forhindrer at samme 

mottaker får samme oppmerksomhet flere ganger. Gavelageret og registeret 

bør benyttes når det skal gis bort oppmerksomheter. 

 

Tolkning 

Ved tvil om tolkning av bestemmelsene om gaver, herunder 

registreringsordningen, ta kontakt med Byrådslederens kontor ved Seksjon for 

intern administrasjon. 

 

14.  Godtgjøring og ettergodtgjøring 

14.1 Godtgjøring  
 

Byrådsleder/byråder: 

Byrådslederen mottar en årlig godtgjøring som tilsvarer 100 % av det som er 

fastsatt for regjeringens medlemmer. Byrådets medlemmer mottar en 

godtgjøring som tilsvarer 90 % av det som er fastsatt for regjeringens 

medlemmer. Jfr. Reglement om godtgjøring av folkevalgte verv m.v. § 2. 

 

Byrådssekretærer: 

Byrådssekretærenes godtgjøring fastsettes av byrådslederen innenfor vedtatt 

budsjettramme. Godtgjøringen utbetales med 1/12 årslønn hver måned og 

utbetales den 28. i hver måned. 
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14.2 Ettergodtgjøring  
 

I hht. Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv m.v. pkt. 2, gis byrådets 

medlemmer som ikke fortsetter i heldagsverv i forbindelse med konstituering 

av nytt bystyre, samt byråder som fratrer i løpet av valgperioden, rett til å 

søke om ettergodtgjøring for inntil tre måneder. Byrådssekretærer har 

tilsvarende rett til å søke ettergodtgjøring etter reglement om godtgjøring og 

arbeidsvilkår for byrådssekretærer § 7. 

 

Ettergodtgjøring kan innvilges etter søknad, ytelsene skal avkortes mot annen 

inntekt etter de til en hver tid gjeldene regler. Søknad om ettergodtgjøring skal 

sendes på eget skjema som fås etter henvendelse til Byrådslederens kontor 

ved Seksjon for intern administrasjon byrlonn@byr.oslo.kommune.no  

 

15. Tjenestereiser og utlegg  

15.1  Tjenestereiser  
 

Byråder/byrådssekretærer som skal på tjenestereise, får dekket sine utgifter i 

hht. de til enhver tid gjeldende bestemmelser/satser for tjenestereiser i Oslo 

kommune. Lenke til gjeldende regelverk. 

 

Det skal alltid fylles ut eget søknadsskjema om tjenestereiser med fly 

innenlands eller utenlandsreiser. Søknaden skal godkjennes av 

kommunaldirektør i egen byrådsavdeling.Alle reise- og utleggsregninger skal 

føres elektronisk i Oslo kommunes HR-system. 
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Om bonuspoeng 

Bonuspoeng  eller andre lignende fordeler kan ikke opptjenes eller benyttes på 

tjenestereiser. 

15.2 Kredittkort til tjenstlige utlegg 
 

Byråder og byrådssekretærer kan innvilges kredittkort (bedriftskort) etter 

egen søknad fra egen byrådsavdeling til BLK.  Lenke til regler om kredittkort 

med bedriftsansvar i byrådsavdelingene. 

 

15.3 Drosjer  

 

Refusjon for utlegg for drosjer kan kreves ved tjenestereiser. Tilsvarende kan 

kredittkort med bedriftsansvar benyttes til tjenestereiser med drosje.  

Tidspunkt og start og sluttadresse for reise skal alltid fremkomme av 

reisebilaget. 

Reise mellom hjem og fast arbeidssted er som hovedregel å regne som 

privatreise og er skattepliktig med to unntak. Dersom ett av unntakene er 

innfridd kan reise mellom hjem og arbeidssted regnes som tjenestereise. 

 

 Når reisen fra eller til hjemmeadressen er starten/avslutningen på en 

tjenestereise dvs. at man er innom kontoret på vei til eller fra denne 

tjenestereisen. Oppholdet på kontoret må da være ganske kort. 
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 Ved ekstraordinære forhold i arbeidet. For slike tilfeller henvises til 

Finansdepartementets skattelovforskrift § 5-15-6 sjette ledd. 

Bestemmelsen lyder:  

  

Fordel i form av arbeidsgivers dekning av reise mellom hjem og 

arbeidssted, regnes ikke som skattepliktig inntekt når reisen skyldes 

ekstraordinære forhold i arbeidet. Ved vurderingen av dette legges det 

vekt på om reisen er uforutsigbar, om den skjer til uvanlig tid eller under 

tidsnød etter forsinkelse på arbeidsstedet, og om alternativ transport 

ikke finnes. Det kan også legges vekt på behov for skjermet transport 

(sikkerhetskjøring).  

Denne bestemmelsen tar for det første sikte på (uforutsette) 

reiseforskyvninger på grunn av oppstått tidsnød, nattarbeid osv. Dersom 

tilbudet av offentlige kommunikasjonsmidler er dårlig på den aktuelle reisetid, 

kan dette tas hensyn til. 

15.4 Dokumentasjon i forbindelse med møter og representasjon 
 

For servering i forbindelse med møter og representasjon, herunder servering 

av alkohol i slike sammenhenger, gjelder bestemmelsene i Reglement for 

servering i forbindelse med møter og representasjon og Rundskriv 17/2019.  

 

  



59 
 

16. Regler ved sykdom, permisjon og ferie 

16.1 Sykdom, foreldrepermisjon og verneplikt/repetisjonsøvelse 
 

Byråder/byrådssekretærer: 

I forbindelse med sykdom, foreldrepermisjon og verneplikt/repetisjonsøvelse 

gjelder vilkår som for kommunens ansatte, jfr. de til enhver til gjeldende 

bestemmelser på områdene. For spørsmål rundt dette kan Byrådslederens 

kontor ved Seksjon for intern administrasjon kontaktes. 

16.2 Ferie 
 

Byråder/byrådssekretærer opparbeider ikke feriepenger, men får utbetalt 

1/12-dels godtgjørelse hver mnd. 

 

Byråder/byrådssekretær omfattes ikke av ferieloven. Feriens lengde følger 

ferielovens bestemmelser. Byråder/byrådssekretærene gis full godtgjørelse 

under ferie. Ferie tas ut i arbeidsåret, uten forutgående opptjening. Ferien skal 

sees i sammenheng med tiltredelsestidspunktet slik at den som f.eks. tiltrer 1. 

juli, gis halv ferie. Det gis ikke godtgjørelse for ferie som ikke er avviklet. 

 

Byråder/byrådssekretærer som har begynt i Oslo kommune før den 01.01 i 

ferieåret, vil motta skattefri lønn i juni måned. Byråder/byrådssekretærer som 

har begynt i Oslo kommune etter den 1. januar i ferieåret, vil få ordinært 

skattetrekk i juni måned. 

 

Byråder: 

Feriefritid avtales med byrådslederen. 
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Byrådssekretærer: 

Feriefritid avtales med den byråd vedkommende er knyttet til. 

 

17. Pensjon, forsikringer og lån  

17.1 Pensjonsopptjening 
 

Byråder: 

For byråder  gjelder tjenestepensjonsordningen for Oslo kommune, jfr. de til 

enhver tid gjeldende pensjonsvedtekter for folkevalgte i Oslo kommune.  

 

Byrådssekretærer: 

Byrådssekretærene innlemmes i Oslo kommunes ordinære pensjonsordning 

først når de har mottatt godtgjørelse i sammenhengende 1 år, og da med 

tilbakevirkende kraft, jfr. pensjonsvedtektenes § 1.2 nr. 5. 

 

Pensjonsvedtektene fremkommer på nettsiden til Oslo Pensjonsforsikring AS 

https://www.opf.no/ på kommunens intranett.  

17.2 Personal- og reiseforsikringer  
 

Byråder/byrådssekretærer omfattes av kommunens forsikringsordninger.  

 

Personalforsikringer:   

Informasjon om personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune  

 

Reiseforsikringer: 
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Byråder/byrådssekretærer som er på tjenestereise er omfattet av Oslo 

kommunes kollektive reiseforsikring for tjenestereiser i Europeiske. 

Forsikringskort kan lastes direkte ned på mobiltelefon. 

 

Klikk her for informasjon om hvordan laste ned applikasjon fra Europeiske. 

Etter nedlastning, legg inn polisenummer: SP729853 

17.3 Lån i Oslo Pensjonsforsikring AS 
 

Alle som er medlemmer i Oslo Pensjonsforsikring AS kan søke om lån i Oslo 

Pensjonsforsikring AS. Det henvises til nettsiden for Oslo Pensjonsforsikring 

AS. https://www.opf.no/ 

 

18. Utstyr mv ved tiltredelse - og eventuelt kjøp ved fratreden 

18.1 Mobiltelefon, bærbar PC, nettbrett og internett 
 

Byråder/byrådssekretærer får utlevert mobiltelefon, nettbrett og bærbar PC 

ved tiltredelse. Det presiseres at privat utstyr ikke kan benyttes.  

 

Byråden/byrådssekretæren kan beholde eget telefonnummer, 

mobilabonnementet må da overføres til den leverandøren kommunen har 

avtale med.  Utgifter til mobiltelefon (abonnement og bruk) dekkes fullt ut for 

normal tjenstlig og privat bruk, med unntak av privat bruk av innholdstjenester. 

 

Elektroniske kommunikasjonstjenester som betales av byrådsavdelingene 

skattlegges etter det til en hver tid gjeldene regelverk. All privat bruk av 

innholdstjenester trekkes fullt ut i godtgjørelsen, tjenstlig bruk av 

innholdstjenester må spesifiseres. 
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Kostnader til internett-tilgang (wifi) på hjemmeadresse dekkes ikke av Oslo 

kommune. Bredbåndstjeneste (databruk) på mobiltelefonabonnement 

forutsettes brukt til arbeid hjemme. 

18.2 Aviser  
 

Det vurderes i den enkelte byrådsavdeling hvilke aviser byråder og 

byrådssekretærer skal ha elektronisk og evt. i papir til hjemmeadresse. I 

henhold til gjeldende skatteregler innberettes og skattlegges det dyreste av 

abonnementene som dekkes av arbeidsgiver som er tilgjengelig utenom 

arbeidstiden. Dette gjelder uavhengig av formatet (elektronisk eller papir).  

18.3 Kjøp av utstyr ved fratreden 
 

Mobiltelefon og nettbrett som er lånt ut til byråder og byrådssekretærer til 

bruk i tjenesten kan etter ønske kjøpes ut ved fratredelse. Skattedirektoratets 

takseringsregler (se tabell under) benyttes for å fastsette utkjøpspris.  

 

Datautstyrets alder Skattepliktig fordel 

Under 1 år 80 % av opprinnelig kjøpspris 

1-2 år 50 % av opprinnelig kjøpspris 

2-3 år 20 % av opprinnelig kjøpspris 

Over 3 år Kr. 500.- (inkl. mva) 

 

Opprinnelig kostpris tilsvarer de faktiske anskaffelseskostnadene. Beløpet skal 

innbetales byrådsavdelingene som trekk i godtgjørelse. 
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Dersom vedkommende selv betaler abonnement på en dagsavis (elektronisk 

eller papir) vil innberetnings-/skatteplikt bortfalle. Dokumentasjon på slikt 

privat abonnement (abonnementsfaktura) skal i så fall leveres seksjon for 

internadministrasjon innen 1. november for inneværende år. 


