
 
 

 Reglement for fylkesrådet i Troms og Finnmark  
 

1 Hjemmel  
 
1.1 Hjemmel  
Reglementet er fastsatt 28. oktober 2019 av fylkestinget i Troms og Finnmark med hjemmel i 
lov 22. juni 2018 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).  
 

1.2 Ikrafttredelse  
Reglementet trer i kraft når det er vedtatt av fylkestinget.  
 
 

2 Innledende bestemmelser 
 

2.1 Oppnevning og sammensetning  
Fylkesordføreren utpeker en fylkesrådsleder som får i oppdrag å danne nytt fylkesråd, jf. 
kommunelovens § 10 -5 og fylkestingets reglement punkt 2.2 og 3.21.  
 
Den utpekte kandidaten setter selv sammen sitt råd der det tas hensyn til kommunelovens 
krav til kjønnsbalanse.  
 
Det nye fylkesrådet konstituerer seg selv og virker fra konstitusjonsmøtet.  
 
Fylkesrådslederen kan når som helst endre sammensetningen av fylkesrådet.  
 
Fylkesrådet skal, straks det har konstituert seg eller ved endringer av rådets sammensetning, 
gi melding til fylkestinget.  
 
Et fylkesråds funksjonstid er uavhengig av fylkestingets valgperiode.  
 
Ved skifte av fylkesråd blir fratredende råd sittende inntil nytt fylkesråd har konstituert seg. Ved 
skifte av enkelt medlem blir medlemmet sittende inntil fylkesrådsleder har pekt ut nytt 
rådsmedlem. I denne perioden skal fylkesrådet ikke ta nye politiske initiativ og begrense seg 
til løpende forretninger jf. reglement for Troms og Finnmark fylkesting punkt 3.21. 
 

2.2 Fylkesrådets oppgaver og myndighet 
Fylkesrådet som kollegium er fylkeskommunens utøvende politiske ledelse. Fylkesrådet er 
den øverste ledelse for den samlede fylkeskommunale administrasjon, med de unntak som 
følger av lov og fylkestingets vedtak. Fylkesrådet skal formalisere rutiner for samordning 
også på administrativt nivå. Fylkesrådet skal føre det nærmeste tilsyn med fylkeskommunens 
forvaltning og økonomi. 
 
Fylkesrådet har avgjørelsesmyndighet etter fylkestingets delegasjon, jf. kommuneloven § 10 
nr. 2, og reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget i Troms og Finnmark og 
tildeling av innstillingsrett. 
 
 
Fylkesrådet avgir innstilling som kollegium til fylkestinget. Styrings- og plandokumenter 
fylkesrådet legger fram for fylkestinget skal være oversiktlige og satt i system, slik at føringene 
som blir lagt på fylkesrådet blir tydelige.  
 



Fylkesrådet skal rapportere status over iverksetting av fylkestingets vedtak fra året før i 
fylkestingets junimøte. Rådet skal minst én gang i halvåret rapportere til fylkestinget om vedtak 
i saker som har prinsipiell betydning 
 

2.3 Fylkesrådenes oppgaver og fullmakt  
Fylkesrådene skal lede hver sin del av fylkeskommunens administrasjon. Fylkesrådet 
bestemmer ved organiseringen av egen administrasjon hvilke tjenesteområder den enkelte 
fylkesråd har instruksjons- og avgjørelsesmyndighet for, men tjenesteområdene skal 
sammenfalle med administrativ inndeling. Delegert myndighet fra fylkesrådet til den enkelte 
fylkesråd skal ikke overprøve fylkesrådets politiske skjønn, eller rådets felles ansvar for 
økonomistyring og kontroll.  
 
Fylkesrådene, inkludert fylkesrådsleder, har myndighet til å treffe vedtak saker som ikke er av 
prinsipiell betydning innenfor sitt tjenesteområde. Følgende beslutninger har prinsipiell 
betydning:  
 

 beslutninger som krever bredere skjønnsmessige vurderinger  

 beslutninger som krever politiske vurderinger eller prioriteringer ut over gjeldene 
planer, strategier eller føringer  

 beslutninger som innleder en ny praksis  

 beslutninger som medfører økonomiske konsekvenser ut over ordinær drift eller 
planlagt aktivitet  

 
Fylkesrådenes vedtak etter fullmakt skal framgå av egnet dokument og er offentlige straks det 
er ferdigstilt, og skal rapporteres til fylkesrådet. 
 

2.4 Budsjettansvar og bevilgningsfullmakt  
Fylkesrådet skal selv vedta netto budsjett på nivået under avdeling (seksjon/underavdeling). 
Fordeling av budsjett på lavere nivå enn seksjon/underavdeling kan delegeres til den enkelte 
fylkesråd, jf. økonomireglementet punkt 2.1.  
 
Den enkelte fylkesråd har budsjettansvar innenfor sitt tjenesteområde.  
 
Etter prinsippet om at de største sakene skal framlegges for fylkesråd skal alle tilskudd, - over 
1 mill. kroner fremlegges for vedtak i fylkesrådet. Dersom fylkesråden ønsker det kan enhver 
øvrig sak legges fram for fylkesrådet til beslutning.  
 

2.5 Utvidet myndighet i hastesaker  
Fylkesrådet har myndighet til i særskilte tilfeller å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort 
av fylkestinget, jf. kommuneloven § 11- 8 og reglement for delegering av myndighet fra 
fylkestinget i Troms og Finnmark og tildeling av innstillingsrett punkt 3.5.2.  
 
En melding om vedtak som er truffet i medhold av første punktum, skal legges fram i det neste 
møtet i fylkestinget. 
 
 

3 Saksbehandlingsregler  
 
3.1 Gjennomføring av rådsmøter  
Fylkesrådet behandler sine saker og treffer vedtak i møter.  
 
Fylkesrådet har adgang til å holde møter som fjernmøter. Møter som skal lukkes fordi 
fylkesrådet skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold, eller som 



inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt kan ikke holdes som 
fjernmøte.  
 
Fylkesrådets leder innkaller til møter og setter opp dagsorden/program for det enkelte møte.  
 
Fylkesrådets møter ledes av fylkesrådets leder. Det føres protokoll fra fylkesrådets møter.  
 
Fylkesrådene forbereder og legger saker frem for fylkesrådet. Fylkesrådsleder setter opp 
saksliste og har det overordnede ansvar for at sakene er tilstrekkelig utredet og samordnet.  
 
Fylkesrådet skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig 
utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.  
 
Fagavdelingens vurderinger skal følge saker frem til endelig vedtak i fylkesrådet/ fylkestinget.  
 
Fylkesrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av fylkesrådets medlemmer er til stede.  
 
Medlemmer av fylkesrådet som dissenterer kan kreve at dissensen blir protokollført.  
 
Fylkesrådets innstillinger til fylkestinget skal oversendes fortløpende, men skal foreligge 
senest 14 dager før fylkestinget samles. I store saker som økonomiplan og årsbudsjett skal 
fylkesrådet legge saken frem senest 21 dager før fylkestinget samles. 
 

3.2 Habilitetsregler  
Medlemmer av fylkesrådet kan ikke være medlem av fylkestinget eller andre politiske organer 
i Troms og Finnmark fylkeskommune i funksjonstiden.  
 
Fylkesrådets medlemmer har ikke adgang til å være med i styrer og råd i næringsliv, 
forretningsdrift, organisasjoner, foreninger mv. som driver virksomhet som har betydning for 
Troms og Finnmark fylkeskommunes politikk eller økonomi. Bestemmelsen gjelder ikke verv i 
politiske partier, ideelle organisasjoner, religiøse eller andre livssynsorganisasjoner.  
 
Det vises forøvrig til habilitetsregler i kommuneloven og forvaltningsloven.  
 

3.3 Møteledelse. Åpne eller lukkede dører.  
Fylkesrådet bestemmer selv om et møte i rådet skal være åpent. Hvis rådet skal behandle 
saker som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold eller sak som inneholder opplysninger som 
er omfattet av lovbestemt taushetsplikt, skal møtet være lukket.  
 
Fylkesrådets beslutninger og innstillinger til fylkestinget eller annet organ med myndighet 
delegert fra fylkestinget er offentlige når de foreligger, med mindre bestemmelser i 
offentleglova kapittel 3, er til hinder for det. Det samme gjelder for underliggendedokumenter 
fra forberedende saksbehandling.  
 
Fylkesrådets åpne møter streames 

 
 

4 Andre forhold vedrørende fylkesrådets og fylkesrådenes funksjon  
 
4.1 Arbeidsvilkår  
Fylkesrådets medlemmer omfattes av «Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår i Troms og 
Finnmark fylkeskommune». Fylkesrådsleder håndhever reglementene overfor rådets 
medlemmer.  
 



4.2 Fritak  
Fylkesrådet har myndighet til etter søknad å gi midlertidig fritak i vervet som fylkesråd dersom 
vedkommende ikke uten uforholdsmessig vanskeligheter eller belastninger kan skjøtte sine 
plikter i vervet.  

 
4.3 Oppnevnelse av politiske rådgivere  
Fylkesrådet kan oppnevne politiske rådgivere.  
 
De politiske rådgiverne inngår ikke i styringslinjen fylkesråden har til administrasjonen. 

 
 


