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1 Hjemmel 

 
1.1 Hjemmel 
Reglementet er fastsatt 28. oktober 2019 av fylkestinget i Troms Finnmark med hjemmel i lov 
22.juni 2018 nr. 23 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) samt særlovgivning. 

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

 
1.3 Formål 
Reglementets formål er å fremme god og korrekt saksbehandling samt ivareta hensynet til 
folkevalgt styring og effektiv ressursutnyttelse. 

 

 
2 Reglementets virkeområde 

2.1 Retningslinjer for bruk av delegert myndighet 
All delegert myndighet skal utøves i samsvar med lovgivning og vedtak i fylkestinget og 
fylkesrådet. 

Den som delegerer myndighet, kan også gi instrukser om hvordan den skal brukes. 
 
2.2 Myndighet i enkeltsaker 
Fylkestinget kan kreve å få seg forelagt enhver sak til orientering eller avgjørelse som ellers 
kunne ha vært avgjort av fylkesrådet eller annet underordnet organ. 

 

 
2.3 Omgjøring 
Fylkestinget kan omgjøre et vedtak fattet av fylkesrådet eller annet underordnet organ i 
samsvar med kommuneloven, forvaltningsloven og annen lovgivning. 

 
2.4 Rett til å unnlate bruk av delegert myndighet 
Fylkesrådet kan i særskilte tilfeller overlate til fylkestinget å treffe avgjørelse i en konkret sak. 

 
2.5 Videredelegering 
Delegert myndighet kan delegeres videre med mindre annet følger av dette reglementet eller 
annet vedtak om delegering. Forbud mot videredelegering er i dette reglementet markert ved 
utrykket «organet selv». 

 
2.6 Kontroll 
Fylkestinget fører selv eller gjennom kontrollutvalget tilsyn med at delegert myndighet utøves 
i samsvar med fylkestingets vedtak. Fylkestinget kan tilbakekalle myndighet som er delegert. 



3 Fylkeskommunale organer 

3.1 Fylkestinget 
Fylkestinget er det øverste besluttende organ i fylkeskommunen. Fylkestinget treffer vedtak 
så langt ikke annet følger av lov eller vedtak om delegering. 

Fylkestinget skal selv: 

a. Vedta forskrifter og andre regelverk som omhandler innbyggernes rettigheter og plikter. 
b. Vedta fylkeskommunens overordnede arbeidsgiverstrategi. 
c. Vedta etisk veileder for ansatte og folkevalgte. 
d. Avgi høringsuttalelser til lovforslag og saker som er av prinsipiell betydning for 

fylkeskommunen (se forøvrig punkt 3.5.2). 
 

 
3.2 Myndighet fylkestinget ikke kan delegere 
Deler av fylkestingets myndighet kan ikke delegeres videre etter kommuneloven. 
Fylkestinget må således selv fatte beslutninger som gjelder: 

a) Politisk styringsform og organisering. 
b) Valg av fylkesordfører og fylkesvaraordfører. 
c) Oppnevning, fritak og suspensjon av medlemmer til fylkestingets komiteer, 

kontrollutvalg og medvirkningsorganer, samt fylkeskommunens representanter i 
partssammensatt utvalg. 

d) Valg av fylkesrevisor. 
e) Reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget og tildeling av innstillingsrett 

overfor fylkeskommunale organer. 
f) Økonomiplan og årsbudsjett, inkludert budsjettrammer for fylkeskommunale foretak. 
g) Skattevedtak. 
h) Årsregnskap, årsberetning, låneopptak og garantier. 
i) Finansreglement og økonomireglement. 
j) Behandle rapporter som viser utviklingen i økonomi og måloppnåelse. 
k) Godtgjøring til folkevalgte og støtte til partiene. 
l) Reglement for saksbehandlingen i folkevalgte organer. 
m) Retningslinjer om møterett for ansattes representanter i folkevalgte organer. 
n) Opprettelse av avtale om kommunalt oppgavefellesskap og interkommunale politisk 

råd. 
o) Opprettelse og nedleggelse av fylkeskommunalt foretak. 
p) Kommunevåpen og kommuneflagg. 
q) Innbyggerforslag. 
r) Plan for forvaltningsrevisjon. 
s) Plan for eierskapskontroll. 
t) Eierskapsmelding. 

 
3.3 Myndighet fylkestinget ikke har delegert 

 

3.3.1 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 
7.07.1998 nr. 61 

Myndighet etter lovens §12-3 til å oppnevne medlemmer i yrkesopplæringsnemnda, 
herunder også leder og nestleder 



3.3.2 Lov om frittståande skolar (friskolelova) av 04.07.2003 nr.84 

Myndighet til uttale seg om konsekvenser for det offentlige skoletilbudet ved behandling av 
søknader etter friskolelovas §2.1. 

3.3.3 Lov om vegar (vegloven) av 21.06.1963 nr. 23 

Myndighet etter lovens §3 til å uttale seg om omklassifisering av fylkesveg, kommunal veg 
eller privat veg til riksveg. 

Myndighet til å treffe vedtak om bygging av fylkesveg etter lovens §6 

Myndighet til å uttale seg om nedlegging eller omgjøring av riksveg eller til å fatte vedtak om 
nedlegging eller omgjøring av fylkesveg lovens §7 

3.3.4 Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) av 
21.06.2002 nr. 45 

Myndighet til å fastsette kontraktsform for kjøp av rutetransport etter lovens §22, 5. ledd. 

Myndighet til å treffe vedtak om etablering og drift av drosjesentraler etter lovens §9, 3. ledd. 

3.3.5 Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) av 19.06.2009 
nr. 101 

Gi uttalelse om søknad om driftskonsesjon for uttak av mineraler og metaller etter lovens §43 
på nye forekomster av betydelig størrelse eller av strategisk eller nasjonal betydning eller 
andre saker av prinsipiell betydning. 

3.3.6 Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) av 24.11.2000 nr. 82 

Forskrift om rammer for vannforvaltningen av 15.12.2006 nr. 1446. 
Avgi uttalelse til søknad om konsesjon og fremme innsigelse til vannkraftverk på 10 MW eller 
mer etter lovens §8. 

Vedta forvaltningsplan etter forskriftens §29. 
 
 
3.3.7 Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av 

energi m.m. (energiloven) av 29.06.1990 nr. 50 

Gi uttalelse etter lovens §§2-1 og 2-2, til søknad om konsesjon og fremme innsigelse til 
overføringsledninger på 132 kV eller høyere og en lengde på mer enn 20 km, vindkraftverk 
på 10 MW eller mer samt gasskraftverk. 

3.3.8 Lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) av 29.11.1996 nr. 72 

Uttale seg om åpning av nye områder med sikte på tildeling av utvinningstillatelser etter 
lovens §3-1 2. ledd. 

3.3.9 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 
27.07.2008 nr. 71 

Fylkestinget er regional planmyndighet etter lovens §3-4. 

Fylkestinget avgir uttalelse til statlige planretningslinjer etter lovens §6-2, om statlige 
planbestemmelser etter lovens §6-3 og om statlig arealplan etter lovens §6-4. 



Fylkestinget vedtar regional planstrategi etter lovens §7-2, vedtar regional plan etter lovens 
§8-4 og fastsetter regionale planbestemmelser etter lovens §8-5. 

Myndighet til å rullere vedtatte handlingsprogram etter lovens §8-1. 

3.3.10 Lov om fastsetjing og endring av kommune - og fylkesgrenser (inndelingslova) 
av 15.06.2001 nr. 70 

Myndighet til å uttale seg til søknad om det skal settes i gang utredning om grensejustering 
eller grensefastsetting, etter lovens §9, tilligger fylkestinget. 

 

 
3.4 Fylkesordfører 
Fylkesordfører er møteleder for fylkestinget og forretningsutvalget. 

Fylkesordfører er fylkeskommunens rettslige representant og underskriver for 
fylkeskommunen når myndigheten ikke er delegert til andre. Den som har fått delegert 
beslutningsmyndighet, kan også underskrive nødvendige dokumenter på fylkeskommunens 
vegne. (Se likevel punkt 3.5.4) 

Fylkesordfører skal peke ut en fylkesrådsleder som får i oppdrag å danne nytt fylkesråd, jf. 
kommuneloven § 10-5. 

Fylkesordfører har arbeidsgiveransvar for for fylkestingets sekretariat og fylkeskommunale 
ombud. 

 

 
3.5 Fylkestingskomiteer 
En fylkestingskomite innstiller til fylkestinget i sak som forelegges komiteen av 
forretningsutvalget. 

 
3.6 Klagenemnd 
Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak truffet av fylkeskommunale organer, 
med mindre annet er bestemt i særlov. Klagenemnda skal ikke behandle klager over 
enkeltvedtak truffet av fylkestinget selv. Klagenemndas kompetanse reguleres av 
forvaltningsloven. 

 

 
3.7 Fylkesrådet 

 

3.7.1 Fylkesrådets ansvar 

Fylkesrådet leder den fylkeskommunale administrasjonen. 

Fylkesrådet skal påse at saker som legges fram for fylkestinget er forsvarlig utredet. 
Fylkesrådet skal videre påse at vedtak som fylkestinget treffer, blir iverksatt. 

Fylkesrådet skal minst én gang i halvåret rapportere til fylkestinget om vedtak i saker som 
har prinsipiell betydning. 

3.7.2 Fylkesrådets myndighet 



Fylkesrådet treffer beslutninger i saker hvor myndigheten ikke er tillagt andre organer 
gjennom lovgivning eller delegeringsvedtak. 

Fylkesrådet selv skal behandle saker av prinsipiell betydning. Fylkesrådet skal uansett selv 
treffe beslutning i: 

a. Sak som skal oversendes fylkestinget eller noen av dets organer for politisk 
behandling. 

b. Sak om organisering av fylkesrådet, herunder fordeling av tjenesteområder. 
c. Sak som gjelder mer enn ett tjenesteområde. 
d. Hastesak etter kommuneloven § 11-8 første ledd. 
e. Sak om arbeidet med utarbeidelsen av regional planstrategi, regional plan og regional 

planbestemmelse. 
f. Sak om å fremme innsigelser og klager etter plan- og bygningsloven. Sak om å 

fremme innsigelser og klager som ikke er av prinsipiell betydning kan imidlertid 
delegeres til det enkelte fylkesråd. 

g. Sak om høringsuttalelse som er av betydning for fylkeskommunen. Fylkesrådet kan 
likevel delegere til det enkelte fylkesrådsmedlem å avgi høringsuttalelser når 
prinsippene er vedtatt av fylkesting/fylkesråd i tidligere saker og i saker av 
administrativ karakter, samt avgjøre at fylkeskommunen skal avstå fra å uttale seg i 
saker av liten betydning for fylkeskommunen (se punkt 3.1.3). 

h. Sak om fordeling av budsjettmidler til det enkelte fylkesrådsmedlems tjenesteområde 
og mellom seksjoner innenfor rammen av fylkestingets budsjettvedtak. 

i. Sak om inngåelse av leieavtaler og andre kontrakter som har varighet utover 
gjeldende økonomiplanperiode, og som innebærer en ubetinget forpliktelse til å 
betale et samlet vederlag på mer enn 20 mill. kroner for tidsrommet etter utløpet av 
økonomiplanperioden. 

 
 
3.7.3 Fylkesrådslederen 

Fylkesrådsleder utpeker de øvrige medlemmene av fylkesrådet. 

Fylkesrådsleder leder arbeidet i fylkesrådet. 

 

3.7.4 Det enkelte medlem av fylkesrådet 

Det enkelte medlem av fylkesrådet har ansvar for å lede sin del av administrasjonen og kan 
få delegert alle fylkesrådets fullmakter innenfor sitt ansvarsområde med de begrensinger 
som følger av punktene 3.5.1 og 3.5.2. Dette innebærer blant annet at den enkelte fylkesråd: 

a. Kan gis fullmakt til å undertegne skjøter, pantedokumenter og andre dokumenter som 
skal innføres i et offentlig register forutsatt at det er truffet vedtak i kompetent organ. 

b. Kan gis fullmakt til å fordele budsjettet for sitt tjenesteområde innenfor seksjoner. 
c. Kan få anvisnings- og disponeringsfullmakt for hele budsjettet for sitt tjenesteområde. 

 
3.8 Partssammensatt utvalg 
Partssammensatt utvalg er opprettet av fylkestinget i medhold av kommuneloven § 5-11. 
Utvalget behandler saker om gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og 
de ansatte. 



3.9 Kontrollutvalg 
Kontrollutvalget fører løpende kontroll med den fylkeskommunale virksomhet på fylkestingets 
vegne etter reglene i kommuneloven med tilhørende forskrift. 

 
3.10 Forretningsutvalg 
Forretningsutvalget har et overordnet ansvar for tilretteleggelsen og samordning av 
aktivitetene i fylkestinget og dets organer, samt oppfølging av forhold som omhandler 
arbeidsvilkår for folkevalgtes med unntak av fylkesrådets medlemmer. 

Forretningsutvalget treffer vedtak i henhold til «Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår i Troms 
og Finnmark fylkeskommune». 

 

 
4 Innstillingsrett overfor folkevalgte organer 

4.1 Innstillingsrett 
En innstilling er et forslag til vedtak som et fylkeskommunalt organ skal behandle. 

Fylkesordføreren, fylkesråd og kontrollutvalget har innstillingsrett overfor fylkestinget. 

Fylkestingskomiteene har innstillingsrett overfor fylkestinget i alle saker som er forelagt 
fylkestinget av fylkesrådet. 

Fylkesrådet har innstillingsrett overfor partssammensatt utvalg, yrkesopplæringsnemnda, 
eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse, medvirkningsorgan for ungdom og 
eventuelt andre fylkeskommunale organer opprettet av fylkestinget. 

Leder for klageutvalget har innstillingsrett overfor klageutvalget. 


