Fylkesrådets innledning
Troms og Finnmark er et stort og mangfoldig fylke. Potensialet i den spennende regionen vi
bor i er enormt, og må utvikles videre basert på verdiene fra vår historie, vår tradisjonelle
kunnskap, vårt flerkulturelle særpreg og bygge videre fra de «tre stammers møte».
Stortinget gjorde endelig vedtak våren 2022 at Troms og Finnmark skal splittes fra 1.1.2024.
Troms og Finnmark fylkesting vedtok allerede i sak 93/21 politisk beslutningsprosess og
oppstart av oppdelingen av Troms og Finnmark fylkeskommune. Det følger av fylkestingets
vedtak i saken at oppdelingsprosessen skal ledes politisk og være forankret i fylkestinget.
Med utgangspunkt i at det er Troms og Finnmark fylkeskommune som treffer vedtak på
vegne av de to nye fylkeskommunene, vedtok fylkestinget en politisk beslutningsmodell for
oppdelingsfasen ved behandling av sak 93/21.
Det er viktig å ha gode prosesser for utvikling av de to nye fylkene, og de tre
organisasjonsutvalgene har en stor oppgave fremover for å sikre gode tjenester i de to
gjenoppståtte fylkeskommunene.
De to fylkeskommunene i nord skal igjennom dette budsjettet gjøres i stand til å være en
fremoverlent regional samfunnsutvikler. Man ønsker å utnytte det enorme potensialet som
ligger i nord for å gi folk trygghet for utvikling og muligheter, både i egen region og i
lokalsamfunnene. Troms og Finnmark fylkeskommune skal være en premissgiver for
utviklingen av regionen, og samhandle med befolkning, næringsliv og forvaltning.
Fylkeskommunene skal levere gode offentlige tjenester på regionalt nivå, og være pådrivere
for nyskaping og innovasjon som bidrar til økt verdiskaping for landsdelen og nasjonen. En
politikk som hensyntar miljø- og klimautfordringer er viktig i møte med dagens og framtidens
utfordringer. Fellesskapet må ta ansvar for kommende generasjoner og deres muligheter for å
skape gode liv. Bærekraftige og langsiktige løsninger er nødvendig for utviklingen av
framtidens Troms og Finnmark fylkeskommuner.
Som regional utviklingsaktør skal fylkeskommunen være en tydelig og forutsigbar
samarbeidspartner for de store næringsbjelkene i nord, som fiskeri og havbruk, reiseliv,
landbruk, reindrift, mineraler, energi og petroleum, samt leverandørnæringer i tilknytning til
disse. Vi ønsker å satse på økt verdiskaping og utvikling i de næringene som allerede er
etablert i de to fylkeskommunene, samtidig som at det skal legges til rette for nye næringer,
arbeidsplasser og utvikling i de to fylkeskommunene.
I sin inntredelsestale fremhevet fylkesrådsleder Torbergsen at aldri har nord vært viktigere for
Norge, men at vi er satt på en historisk prøve.
Sikkerhet og trygghet, velferd og arbeid og bolyst og bli-lyst er bolverket vi kan bidra til å
bygge.
Arktis er Norges viktigste område å drive utenrikspolitikk i. Vi grenser til et hav som binder
store kontinenter sammen og som står sentralt i de stadig skarpere grensene som er trukket
opp mellom øst og vest.

Gjennom dette budsjettet skal fylkesrådet Torbergsen sikre at oppdelingen av de to
fylkeskommune er klar innen 1.1.2024, samtidig som fylkesrådet arbeider for å sikre en
positiv og god samfunnsutvikling i både Troms og Finnmark.
Verdenssituasjonen gjør at vi er utsatt for en periode med ekstremt prispress på nødvendige
varer og tjenester. Dette medfører at fylkeskommunene settes under press i forhold til evnen
til å levere en høyst nødvendig tjenesteproduksjon til våre innbyggere. Budsjettet som legges
frem er et stramt budsjett som viser en ansvarlig økonomistyring for 2023 og videre utover i
økonomiplanperioden.
Fylkesrådet har derfor ikke funnet rom for mange nye satsinger, men sørger for å opprettholde
et godt og forsvarlig tjenestetilbud til innbyggerne i Troms og Finnmark.
Den eksplosive kostnadsveksten for innbyggere, næringsliv og kommunenorge, gjør at
fylkesrådet i 2023 forsøker å unngå at kostnadene innenfor kollektiv blir fordelt på våre
innbyggere. Derfor har fylkesrådet valgt å bruke av disposisjonsfond for å få budsjettet i mål
for 2023.
Videre utover i perioden vil fylkesrådet ha en gjennomgang av drifta i fylkeskommunen for å
gjennomføre en omorganisering av de fremtidige fylkeskommunene.

