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INSTRUKS FOR BYOMBUDET I BERGEN KOMMUNE
Vedtatt av Bergen bystyre i møte 16. desember 2002 i sak 299-02.
§ 1 Formål
Byombudet skal, som uavhengig kontrollorgan på vegne av bystyret, arbeide for at det i
den kommunale forvaltning ikke blir gjort urett mot den enkelte borger og at kommunens
ansatte og andre som virker i kommunens tjeneste, ikke gjør feil eller forsømmer sine
plikter overfor kommunens innbyggere.
§ 2 Arbeidsområde
Byombudets arbeidsområde omfatter den kommunale forvaltning og alle som virker i
dens tjeneste med unntak av avgjørelser som treffes av bystyret.
Byombudet har hele byens befolkning som målgruppe og skal ha fokus spesielt rettet mot
kommunens eldre og særlig pleietrengende og barn og unge.
Bystyret fastsetter instruks for byombudets virksomhet. For øvrig utfører Byombudet sitt
arbeid selvstendig og uavhengig av kommunen.
§ 3 Arbeidsoppgaver
Byombudet skal informere publikum om regler for kommunal saksbehandling, herunder
klageordninger. I den utstrekning det er ressurser til det, skal Byombudet bistå ved
utforming og ekspedisjon av klager.
Publikum kan klage til Byombudet over så vel saksbehandlingen som vedtak i en sak.
Gjelder klagen vedtak i en sak, skal den administrative klageadgangen være utprøvd før
Byombudet kan behandle klagen. Byombudet kan ikke behandle saker som er eller har
vært til behandling hos Sivilombudsmannen eller som står for eller har vært behandlet av
domstolene.
Byombudet kan etter henvendelse eller av eget initiativ ta opp faglige og administrative
forhold som ombudet mener kan forbedres direkte med den instans forholdet gjelder.
I den utstrekning det er ressurser til det, skal Byombudet drive oppsøkende virksomhet
for å kartlegge problemer prioriterte brukergrupper møter i den kommunale forvaltningen.
§ 4 Rett til opplysninger
Forvaltningen har rett og plikt til å legge frem alle dokumenter for Byombudet, innenfor de
rammer Forvaltningsloven og Offentlighetsloven setter.
Byombudet kan ikke informere klageren om andre dokumenter enn de klageren har
adgang til etter Forvaltningsloven eller Offentlighetsloven.
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§5
Uttalelser fra Byombudet
Det forvaltningsorgan eller vedkommende saken gjelder, skal alltid gis anledning til å
uttale seg før Byombudet gir uttalelse.
Byombudet kan påpeke at det er gjort feil eller utvist forsømmelige forhold i den
kommunale forvaltning. Byombudets uttalelse er av rådgivende karakter.
Byombudet skal underrette dem saken gjelder om resultatet av byombudets behandling.
Byombudet kan også gi overordnet forvaltningsorgan slik underretning. Byombudet avgjør
selv om, og hvilke form, offentligheten skal meddeles behandlingen av en sak.
§6
Taushetsplikt
Byombudet har taushetsplikt i samsvar med Offentlighetsloven og Forvaltningslovens
bestemmelser. Taushetsplikten varer også ved etter byombudets fratreden.
§7
Årsmelding
Byombudet skal avgi årlig rapport om sin virksomhet til bystyret innen utgangen av mars
hvert år. Dersom det er oppdaget mangler ved klageordninger, saksbehandlingsrutiner
eller annen kommunal praksis, bør Byombudet peke på dette i meldingen. Meldingen bør
videre inneholde en oversikt over behandlingen av de enkelte saker som Byombudet
mener har alminnelig interesse.

