
Skriftlig spørsmål til Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo 

Fylkeskommunen er overbyggingen som skal sikre at man hensyntar alle interesser, 

og ikke gir ett lokalsamfunn eller én næring mer innflytelse og makt enn andre grupper. 

Det er altså et forvaltningsnivå som skal sikre det felles beste og ivareta alle. 

Posisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune styrer gjennom en parlamentarisk 

modell, noe som medfører at fylkesrådet har betydelig med tid, informasjon og 

ressurser. Fylkesrådet står bak innstillingene til fylkestinget, der posisjonen også har 

flertall. Kombinasjonen av disse faktorene gir fylkesrådet svært stor makt. 

Det er dermed ekstra viktig at fylkesrådet må være uten bindinger til og interesser i de 

saksområdene de skal forvalte. Fylkesrådene har selvsagt et levd liv som former hvem 

de er og hva de står for, og har som mange andre sine eiendommer, aksjer, karrierer 

og sine eierinteresser og det er det i seg selv ikke noe galt med. Men for å ha tillit til 

dette systemet, må det være klart adskilt hva man forvalter i rollene som politiker og 

fylkesråd og hva en selv eller ens nettverk har gevinst av.   

Dette gjelder for alle områdene Troms og Finnmark fylkeskommune har ansvar for, 

inkludert forvaltningen av oppdrettsnæringen. Her utøver fylkeskommune forvaltning 

blant annet gjennom å legge føringer for hvilke kriterier som legges for drifta, hvilken  

miljøbelastning som skal aksepteres, ved å behandle søknader og gjennom forvaltning 

av sin næringsstøtte.  

Gjennom Havbruksfondet er det også kommet en ordning som belønner fylker som 

tilrettelegger for mest mulig volumvekst, der fylkesrådet sitter med makta når disse 

midlene skal fordeles. Dette handler altså om fordeling av midler havbruksnæringen 

har avgitt for bruk av våre felles ressurser - midler som skal bidra til 

samfunnsutviklingen i vårt fylke. Når modell for forvaltning av tildelte midler fra 

Havbruksfondet 2021 skulle utformes, innstilte fylkesrådet på at penger fra fondet skal 

kunne sluses tilbake til havbruksnæringen, noe som blant andre Miljøpartiet De 

Grønne er sterkt kritiske til. Med sin store makt, sørget fylkesrådet for at midler fra 

havbruksnæringen til fellesskapet skal kunne kanaliseres tilbake til næringen selv.  

I forbindelse med behandlingen av denne saken, har vi som grønne 

fylkestingspolitikere blitt gjort oppmerksomme på interesseforhold som kan være med 

å påvirke upartiskheten til noen av de partiene og politikerne som et flertall har gitt tillit 

til å styre. Slik informasjon har vi et ansvar for å følge opp, med mål om å avklare om 

det påvirker de innstillingene som kommer til vår behandling og de vedtakene som 

gjøres i Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi trenger derfor å vite hvordan partiene 

og fylkesrådet håndterer de bindingene og personlige interessene de sitter med. 

 

Vi ønsker derfor fylkesrådsleders vurdering av følgende spørsmål:  



1. Kan fylkesrådsleder redegjøre for hvilken kjennskap han har til bindinger 

mellom oppdrettsnæringen og både partier og personer i fylkesrådet? 

2. Kan fylkesrådsleder redegjøre for om det har blitt gjennomført nødvendige 

vurderinger rundt bindinger generelt - og habilitetsvurderinger spesielt - mellom 

oppdrettsnæringen og både partier og personer i fylkesrådet? 

3. Hvis slike vurderinger har blitt gjennomført, kan fylkesrådsleder redegjøre for 

konklusjonen som kom ut av vurderingene, samt hvordan man sikrer oppfølging 

i tråd med eventuelle konklusjoner i behandling av oppdrettssaker der slike 

bindinger kan ha betydning? 

 

På vegne av Miljøpartiet De Grønne, 

Kriss Rokkan Iversen, gruppeleder fylkestinget i Troms og Finnmark 

 

 


