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Fylkesrådsleders svar på skriftlig spørsmål fra Miljøpartiet de 

Grønne. 

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

mellom oppdrettsnæringen og både partier og personer i fylkesrådet? 

Fylkesrådsleder kjenner ikke til bindinger som innebærer inhabilitet i forhold til 

fylkesrådets behandling av saker. Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven 

kapittel II gjelder med de særregler som følger av kommuneloven § 11-10. 

En fylkesråd er selv ansvarlig for å varsle om eventuell inhabilitet og for å orientere 

møteleder i god tid på forhånd. Fylkesrådet selv treffer vedtak om habilitet, uten at 

vedkommende råd deltar.  

Habilitetsreglene gjelder også for fylkesrådenes styring og ledelse av administra-

sjonen, og beslutninger den enkelte fylkesråd tar etter delegasjon. 

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? 

Vurderinger er gjort som grunnlag for «Reglement for Fylkesrådet i Troms og 

Finnmark» - vedtatt av fylkestinget 28 oktober 2019. 

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. 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? 

Reglene for habilitetsvurderinger og fylkesrådets reglement følges. Fylkesrådene har 

selv ansvar for å legge inn eventuelle styreverv i KS sitt register for styreverv. Det ligger 

link til registeret på hjemmesiden til Troms og Finnmark fylkeskommune.  

 



 

Fylkesrådsleder vil for øvrig tilføye følgende mht. saksbehandling og 
forvaltning knytta til havbruk og akvakultur: 

Fylkesrådet har delegert de fleste avgjørelser i akvakultursaker til fagadministrasjonen 

jf.  Fylkesrådssak 168/20 vedtatt 9.6.2020. Alle saker som behandles i Fylkesrådet 

offentliggjøres før vedtak fattes. 

Fagnotat fra divisjonsdirektøren som følger saken, viser direktørens faglige 

vurderinger og tilrådninger. Fagnotatet   gjør   rede for hvilke vurderinger som er gjort 

i forhold til akvakulturloven, hvilke tillatelser er gitt av de ulike sektormyndigheter, hvilke 

merknader som er innkommet og hvordan disse vurderes, samt at forslag til vedtak er 

begrunnet i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. (Merk at det er Mattilsynet og 

Fiskeridirektoratet som beslutter forhold knyttet til drift av akvakulturanlegg, og det er 

Statsforvalteren som har myndighet til å vurdere hvilken miljøbelastning som skal 

aksepteres). 

Næringsstøtte, (fylkesrådsleder antar at MDG her sikter til tilskudd til bedrifter) blir ikke 

behandlet i tilknytting til akvakulturforvaltningen og fylkeskommunen har ikke 

anledning til å gi tilskudd til hverken enkeltbedrifter som driver oppdrett eller andre 

bedrifter tilknyttet deres næringsvirksomhet. Der finnes egne bedriftsretta virkemidler, 

som i hovedsak forvaltes av Innovasjon Norge og i tillegg er all tilskuddsforvaltning 

uavhengig og adskilt fra forvaltningen etter særlover som eksempelvis 

akvakulturloven. 

Når det gjelder Havbruksfondet innstilte Fylkesrådet ovenfor Fylkestinget på at midlene 

skulle fordeles til bruk rettet mot tiltak der målet er å understøtte bærekraftig utvikling 

av havbruksnæringen og samfunnsutvikling i Troms og Finnmark. Dette innebærer 

ikke at midlene skal kanaliseres til bedriftsstøtte, men bidra til økt bærekraftig utvikling 

både av havbruksnæringen og av samfunnet. Som nevnt over har fylkeskommunen 

ikke generell anledning til å yte bedriftsrettet støtte til næringsvirksomheter. Det som 

MDG betegner som «stor makt» er gitt til Fylkesrådet i tråd med de demokratiske 

prinsipper som gjelder for fylkeskommunen og som forutsettes i den norske 

forvaltningen for øvrig. 

 


