
 

 

 
 

 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 
Strandveien 13 77788000  47000400064 864870732 
Postadresse  
Pb 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 
postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  
www.tromsfylke.no 

 

 
 

 

 

SAKSPROTOKOLL 

 
Utvalg: Fylkestinget  

Møtedato: 12.06.2018 

Utvalgssak: 57/18  

 

Resultat:  

 

Arkivsak: 18/5474-5 

Tittel: Bruk av fondsmidler til regional utvikling  

 

 

Behandling: 

Votering (37 representanter tilstede): 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

1.  Fylkestinget har behandlet sak om   bruk av fylkeskommunale fondsmidler til    

regionale utviklingsformål i Troms. Fylkestinget slår fast at midlene skal brukes til å 

styrke Troms fylke og Troms fylkeskommune som regional samfunnsutvikler.  

 

 2.a. Fylkestinget vedtar følgende vedtekter for Blåfondet – Troms fylkeskommunes 

opplæringsfond for havbruk: 

 
BLÅFONDET – Troms fylkeskommunes opplæringsfond for havbruk 
 
§1 NAVN OG HJEMMEL  
Navnet til fondet er «Blåfondet - Troms fylkeskommunes opplæringsfond for 
havbruk». Fondet er opprettet etter vedtak i Fylkesrådet i Troms i fylkesrådssakene 
241/14 og 114/15.  Disse vedtektene er vedtatt av Troms fylkesting den X.6.2018.  
 

   §2 FORMÅL  
Blåfondets formål skal være i tråd med de til enhver tid gjeldende avtaler med 
Fiskeridirektoratet om bruk av leieinntekter fra utleiedispensasjoner for 
aquakulturtillatelser.  
 

§3 MÅLGRUPPE  
Utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og bedrifter    som er relevant i forhold til 
fondets formål.   
 

§4 KAPITAL  
Fondet forvalter leieinntektene fra undervisningstillatelser til fiskeoppdrett som 
tilhører Troms fylkeskommune.  
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§5 STYRE 
Fylkesrådet er fondsstyre. Bevilgningssaker og vilkår for lån og tilskudd behandles i 
henhold til de til enhver tid gjeldende delegasjonsfullmakter. Fylkesråd for utdanning 
innstiller til fylkesrådet eller fatter vedtak i tråd med gjeldende 
delegasjonsreglement.  
 
§6 BRUKEN AV FONDET  
Blåfondets midler skal ses i sammenheng med øvrige virkemidler hos 
fylkeskommunen, Innovasjon Norge og andre aktuelle finansieringskilder. Fondets 
kapital skal brukes i form av tilskudd. Fylkesrådet vedtar program for strategisk bruk 
av fondet. Andel av fondet kan brukes til administrative kostnader.  

 

§7 ÅRSBERETNING  
Bruken av fondet rapporteres i tilknytning til øvrige fond til fylkestinget. 
 
§8 KLAGEADGANG 
Enkeltvedtak truffet i medhold av disse vedtekter kan påklages innen tre uker fra 
melding om vedtak er mottatt. Fylkeskommunal klagenemnd behandler klage og 
vedtak er endelig.  
 
§9 ENDRING AV VEDTEKTENE  
Fylkestinget kan med alminnelig flertall endre vedtektene. 

 
2.b.  Fylkestinget ber om   at Fylkesrådet   utarbeider og vedtar et program for Blåfondet. 

innenfor fylkestingets føringer; gjeldende fylkesplan med underliggende strategier, og 

fondets vedtekter. Havbruksaktørene og aktørene innenfor opplæring skal involveres i det 

strategiske arbeidet, samt i den årlige rulleringen av det det strategiske arbeidet. 

 

3.a. Midlene fra det statlige Havbruksfondet går uavkortet til å styrke Fylkeskommunalt 

Regionalt utviklingsfond Troms.  

  

3.b. Fylkestinget bevilger midler overført fra statlig Havbruksfond til Fylkeskommunalt 

Regionalt utviklingsfond Troms for 2018. Midlene kan forskutteres til bruk før staten har 

overført midlene, forutsatt at vår andel av de innbetalte midlene i det   statlig   

Havbruksfondet er beregnet av staten, og kjent for Troms fylkeskommune.     

 

4.a. Fylkestinget vedtar følgende vedtekter for Fylkeskommunalt Regionalt nærings og  

utviklingsfond Troms. 

 
FYLKESKOMMUNALT REGIONALT NÆRINGS OG UTVIKLINGSFOND 
TROMS 

 
§1 NAVN OG HJEMMEL  

Navnet til fondet er «Fylkeskommunalt Regionalt nærings og utviklingsfond 

Troms». Fondet ble opprinnelig opprettet etter vedtak i Troms fylkesting den 
12.3.1985.  

 
§2 FORMÅL  
Fondet skal anvendes   til å   realisere regionale utviklingsstrategier i Troms. Dette 
skal skje med utgangspunkt i Fylkesplan for Troms med underliggende strategier, 
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med hovedvekt på «Strategi for næringsutvikling i Troms 2018 – 2025». 
Fylkestingssak 109/17.  
 
§3 MÅLGRUPPE  
 Offentlig sektor, organisasjoner og næringsliv.  
 
§4 KAPITAL  
Fondets kapital skaffes til veie ved bevilgninger over fylkeskommunens budsjett.  
 
§5 STYRE 
Fylkesrådet er fondsstyre. Bevilgningssaker og vilkår for lån og tilskudd behandles i 
henhold til de til enhver tid gjeldende delegasjonsfullmakter.  Fylkesråd for næring 
innstiller til fylkesrådet, eller fatter vedtak i tråd med gjeldende reglement for 
delegert myndighet fra fylkesrådet. 
 
§6 BRUKEN AV FONDET  
Bruk av fondet ses i sammenheng med øvrige virkemidler hos fylkeskommunen, 
Innovasjon Norge og andre aktuelle tilskuddsordninger. Fondets kapital skal brukes til 
å realisere strategier for regional utvikling i form av programsatsinger, tilskudd, 
ansvarlige lån, pantesikrede lån og kjøp av aksjer/andeler.  
 
§7 ÅRSBERETNING  
Bruken av fondet rapporteres som en del av total regnskapsrapportering til 
fylkestinget. Resultatrapportering gjøres gjennom næringsetatens årlige rapport til 
fylkestinget.  
 
§8 KLAGEADGANG  
Enkeltvedtak truffet i medhold av disse vedtekter kan påklages innen tre uker fra 
melding om vedtak er mottatt. Klageorganets vedtak er endelig.  
 
§9 ENDRING AV VEDTEKTENE  
Fylkestinget kan med alminnelig flertall endre vedtektene. 

 

4.b.  Fylkestinget ber om at fylkesrådet   utarbeider og    vedtar et program   med prioriterte      

satsingsområder for Fylkeskommunalt Regionalt nærings og utviklingsfond for perioden 

2018 og 2019, innenfor rammen av fylkestingets føringer; - fylkesplanen med 

underliggende strategier og fondets vedtekter.  Fylkestinget legger vekt på at dette vil 

skje raskt, slik at midlene kommer i arbeid. 
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