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Tiltredelseserklæring for fylkesrådet Mo 

 

Fylkesordfører  

 

Ved kommune- og fylkestingsvalget 9. september 2019 fikk Arbeiderpartiet, Senterpartiet og 

Sosialistisk Venstreparti flertall i Troms og Finnmark fylkesting.  

 

Etter givende og konstruktive forhandlinger fant vi i felleskap grunnlag for å lage en politisk 

plattform og danne fylkesråd: En felles retning vi ønsker å ta Troms og Finnmark i.  

Mandatet fra velgerne var tydelig. Det tar vi på største alvor og vi tar oppdraget på vegne av 

Troms og Finnmark. 

Fylkesrådets sammensetning er basert på forhandlinger.  Med det som utgangspunkt vi har 

blitt enige om fordeling av fylkesrådposter.  

  
Fylkesrådet Mo består av:  

• Fylkesrådsleder: Bjørn Inge Mo, Arbeiderpartiet  
• Fylkesråd for plan, økonomi og kultur, samt fylkesrådets nestleder: Anne Toril Eriksen 
Balto, Senterpartiet  
• Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen, Senterpartiet  
• Fylkesråd for samferdsel: Kristina Hansen, Arbeiderpartiet  
• Fylkesråd for utdanning: Bjarne Rohde, Sosialistisk Venstreparti  

 

Fylkesrådet har også knyttet til seg tre politiske rådgivere. Disse er Kristina Torbergsen fra 

Arbeiderpartiet, Hilde Mietinen fra Senterpartiet og Ketil Steigen fra Sosialistisk venstreparti. 

Samarbeidspartiene har sammen laget en politisk plattform som har et parlamentarisk 

flertall bak seg i Troms og Finnmark fylkesting - «Et sterkt nord». Tittelen er i stor grad 

selvforklarende. Vi ønsker altså å bruke tiden godt til å bygge Troms og Finnmark sterkere. Vi 

skal være en sterk stemme i fra nord. Vi skal se nord sett fra nord. La det ikke være noen tvil 

– vår politikk er forankret i nord, peker på løsninger på utfordringene og ser mulighetene i 

regionen.  

 

For å få dette til trenger vi en aktiv næringspolitikk, en skolepolitikk som gir våre unge et 

best mulig tilbud uansett hvor de bor i fylket, en samferdselspolitikk som sørger for at veiene 

våre, fergene, bussene, havnene våre og vår viktige luftfart er i så god tilstand som mulig. 

Vårt internasjonale arbeid, som har vært prioriterte oppgaver i både Finnmark og Troms 

videreføres og utvikles videre. Her kan vi utgjøre en nasjonal og også internasjonal forskjell. 

Internasjonalt arbeid er også fredsarbeid. Den rollen tar vi på det største alvor.  
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Et sterkt nord betyr et nord som tar ledelsen over egen utvikling og skjebne. Det er vår 

fremste og viktigste oppgave. Vi er her for å ivareta Troms og Finnmark. 

 

De samarbeidende partiene vil stå for en politikk sterkt forankret i vår historie, felles 

kulturarv og flerkulturelle særpreg. Samisk og kvensk språk, kultur og identitet har en 

bærende posisjon i regionen.  

 

Ungdoms medbestemmelse og tilstedeværelse er en prioritert oppgave for oss. Vi skal jobbe 

hver dag for at hver enkelt ungdom skal få oppleve mestring og tro på å lykkes i sitt liv. 

Ungdommen vår skal føle seg trygg på at arbeidslivet i nord er trygt og seriøst og har 

spennende oppgaver og store muligheter for utvikling for den enkelte. Vi vil at landsdelen 

skal være preget av optimisme og fremtidstro slik at det skal være naturlig for ungdom å bli 

og etablere seg i Troms og Finnmark.  

 

De to fylkeskommunene Troms og Finnmark er tvangssammenslått av flertallet på 

Stortinget, til tross for stor motstand i både Troms og Finnmark. Dette er en 

tvangssammenslåing de tre samarbeidspartiene var og er imot. Alle styringspartiene gikk til 

valg på oppdeling av det nye fylket. Velgerne ga oss et stort flertall.  Også i fylkestinget, er 

det flertall for oppdeling til Troms og Finnmark ved første anledning. Vårt løfte til velgerne 

står vi ved. Vi vil gjøre vårt for at oppdelingen skal skje. Derfor har vi en sak til behandling.  

 

Samtidig skal fylkesrådet være i førersetet for samfunnsutviklingen i nord. En fremtidig 

oppdeling er ikke i konflikt med dette målet. Vi skal jobbe dag og natt for at Troms og 

Finnmark skal bli enda mer attraktivt for folk som ønsker å komme hit, bo og jobbe her. Vi 

skal føre en aktiv politikk for samfunnsutviklingen hver eneste dag.  

 

Det er selvklart for oss at vi skaper og videreutvikler sterke avdelinger både i øst og vest i 

fylket. Fylkesrådet har lagt fellesnemndas vedtak og anbefalinger til grunn i vårt arbeid.  

Administrasjonen i fylkeshovedstaden Tromsø og i Vadsø skal organiseres slik at 

kompetansen som finnes begge steder beholdes og utvikles. Det skal være en god fordeling 

av arbeids- og ledelsesopppgaver  i hele organisasjonen. Dette prinsippet vil gjelde likegyldig 

av hva som skjer med stortingsflertallet etter neste stortingsvalg. Det er distriktspolitikk i 

praksis. 

 

Klimaendringer er en av de aller største utfordringene vi har i dag. Det er en global 

utfordring som gjelder oss alle. Også oss i nord. Fylkesrådet i Troms og Finnmark vil sørge for 

at vårt bidrag blir merkbart. Vi skal tenke på alle områder. Elektrifisering av buss, båt og 

ferge – der det er mulig, hydrogensatsing, miljøsertifisering av næringsliv og klimaregnskap 
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vil være viktige virkemidler. Det grønne skiftet kommer og vi skal være i forkant i samarbeid 

med andre utviklingsaktører. Å ta miljø- og klimautfordringene på alvor koster, men er viktig 

for å kunne overlate et sterkt nord til våre barn og barnebarn. 

  

All næringsaktivitet i Troms og Finnmark skal være bærekraftig, altså være sosial, økonomisk 

og miljømessig forankret. Troms og Finnmark skal bli et av landets fremste miljøfylker. Det 

skal utarbeides en plan for utslippskutt for hele fylkeskommunens virksomhet. Vi vil også 

legge til rette for samhandling om klima og miljø med kommunene i fylket.  

  

Kombinert med et grønt skifte må vi også i nord ha klare planer for hvordan vi skal legge til 

rette for et rikt og mangfoldig næringsliv. Vi er heldige i nord, med noen naturgitte 

forutsetninger som gir rike muligheter for næring både langs kysten og på land.  

 

I havet har vi et spisskammer som må forvaltes riktig. Havbruk er en viktig næring med 

betydning langt utenfor vår egen region. Vi forvalter verdensressurser langs kysten vår. 

Dette vil ikke endre seg i framtiden. Vel og merke om det forvaltes riktig. Det vil fylkesrådet 

bidra til. 

 

Troms og Finnmark har en rekke viktige næringer Vi har reindrift, en unik urfolksnæring som 

skal ha gode levekår også fremover. Vi har et rikt landbruk, mineraler, petroleum og gass. Vi 

er også i frontlinjen på grønn energi. Utvikling av hydrogen fra vindkraft er på dagsorden i 

regionen vår nå. Dette er fremtidsrettet industrialisering. Troms og Finnmark skal være med 

på dette. I tillegg har vi et reiseliv i rivende utvikling. Flinke, entusiastiske folk jobber hver 

dag for å gjøre fylket til et sted folk vil besøke. Og de lykkes. Folk vil til nord, de vil se nord. 

Det skal vi fortsatt utnytte på en bærekraftig måte, til det beste for befolkning, næringsliv og 

våre gjester.  

 

Troms og Finnmark fylkeskommune skal være i front i samfunnsutviklingen og både 

eksisterende og nytt næringsliv skal finne en pålitelig, forutsigbar og ivrig tilrettelegger i oss. 

Fylkeskommunen skal være en god samarbeidspart for kommune og næringsliv.   

 

Det er helt uakseptabelt at ressurser skal hentes ut av private aktører utenfra, uten at folk 

som bor der ressursene er ser store ringvirkninger i sitt nærmiljø. Fylkesrådet i Troms og 

Finnmark er svært opptatt av å ivareta dette. Ressurser som utvinnes skal gi 

vertskommunene muligheter til å sikre bosetting, trivsel og muligheter for sin befolkning.  
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Samferdsel handler om at vi skal kunne forflytte oss så trygt og enkelt som mulig. Vi har et 

stort landområde vi skal forvalte. Skal vi lykkes med våre mål for regionen er det avgjørende 

at forflytning av folk og gods gir best mulig forutsetninger. Det handler om folks hverdag og 

næringslivets muligheter. Infrastrukturen er helt avgjørende for samfunnsutviklingen. Klarer 

vi ikke å levere gode samferdselstjenester for folk og gods er det svært mye annet vi heller 

ikke vil klare.  

 

Trygge veier, rassikret og med god standard er helt avgjørende for at kunne ta hele fylket i 

bruk. Det er dessverre et enormt etterslep, på fylkesveinettet. Det er fylkesrådets klare 

oppfatning at staten må ta sin del av ansvaret for dette. Vi vil stille regjeringen til ansvar slik 

at vi kan få de økonomiske musklene vi behøver til å trygge veinettet for våre innbyggere og 

vårt næringsliv. Men, vi må nok også prioritere selv.  

 

Likevel – en regjering som påstår at de satser i nord må snart levere om de skal ha noen som 

helst troverdighet igjen. Å bidra til å fjerne etterslepet på fylkesveiene våre og finansiere 

skredsikring for å trygge våre innbyggere, er et godt sted å starte.  

 

Jernbane i nord er ikke bare et ønske, men en nødvendighet og et krav. Nord har ventet 

lenge nok på et jernbanetilbud på lik linje med resten av landet. Vi vil, dersom vi finner det 

nødvendig, selv gå i gang med en utredning av jernbane i nord. For fylkesrådet i Troms og 

Finnmark er jernbane et spørsmål om å lytte til folk, skape bolyst og muligheter. I tillegg til 

store klimagevinster og tryggere veier. 

  

Fiskerihavner er et område som regjeringa har prioritert i for liten grad. Løsningen deres var 

å overføre havnene til fylkeskommunen.  Vedlikeholdet er forsømt og dermed er det et 

enormt etterslep. Fiskerinæringen er på mange måte vårt fylkes brød og smør. 

Fiskerihavnene må få den finanseringen som kreves. Vi tar gjerne denne jobben, men vi 

opplever en sentral regjering som overfører oppgaver uten finansiering, under disse 

forutsetninger har Troms og Finnmark fylkeskommune takket nei til oppgaven.  

 

Digitaliseringens tidsalder er for lengst i gang. Fylkesrådet vil prioritere digital infrastruktur i 

hele fylket. Et godt bosted med et spirende næringsliv er helt avhengig av at mobilkapasitet 

og digital infrastruktur tilgjengelig. Dette er sentralt i samfunnsutviklingen for fylket innen 

flere sektorer. 

Innkjøpsprosesser kan være et strategisk verktøy for utvikling. Fylkesrådet vil i utarbeidelsen 

av anbud stille krav om læreplasser/praksisplasser for de bedriftene som ønsker å 

konkurrere om fylkeskommunale anbud. Alle yrkesfagelever skal få tilbud om læreplass. 

Fylkesrådet vil jobbe aktivt for å ta i bruk innovativ innkjøpsmetodikk.  
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Vi er opptatt av at ungdommen stimuleres til å velge utdanning som passer til det nordnorsk 

arbeidsliv har behov for. Et viktig insentiv for det er at de i størst mulig grad kan gå på skole 

der de bor. Fylkesrådet vil bevare en desentralisert skolestruktur og ingen skolesteder skal 

legges ned så lenge dette fylkesrådet sitter. Vi vil derfor jobbe for at det skal være mulig å 

bruke digitale løsninger i større grad i den videregående opplæringen.  

 

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker ikke såkalt «fritt skolevalg». Dette fordi det bare 

er fritt for de få med gode karakterer og alt annet enn fritt for resten. Vi ønsker en nærskole 

som gir ungdommen muligheten til å bo hjemme, i sine trygge omgivelser, lengre.  

 

Gjennomføringsgraden i skolen er på vei opp. Det gjøres et godt arbeid i skolen vår. Vi vil 

legge til rette for at denne utviklingen fortsetter. Det vil vi gjøre igjennom både faglige og 

sosiale aspekter i skolen. Fylkesrådet vil innføre felles gratis frokost for alle elevene. Den 

gode starten på dagen, både ernæringsmessig og sosialt mener vi er viktig.  

 

Kulturlivet i Troms og Finnmark er mangfoldig, rikt og i stadig utvikling. Her finner man en 

spennende idretts- og kulturregion. Vi har utøvere som hevder seg på internasjonalt nivå.  

 

Mangfoldet vil vi dyrke. Vi har store internasjonale festivaler, kulturuttrykk og 

idrettsarrangementer og vi har små og sårbare som også er viktige å hegne om. Kultur og 

idrett skaper bo- og blilyst igjennom gode opplevelser og tiltrekker også nye folk til regionen 

vår. Samarbeidspartiene er opptatt av å legge til rette for at både eksisterende og nye 

aktører, prosjekter og arrangementer skal få blomstre i vår region. Vi ønsker å bidra til at 

Troms og Finnmark kan løftes opp som en sterk idretts- og kulturregion med fokus på trivsel, 

inkludering, idrettsglede og folkehelse. 

 

Vi i Troms og Finnmark er stolte av det samiske og det kvenske. Vårt fellesskap i nord, vår 

felles kulturarv, rik og mangfoldig, vil vi ta vare på og utvikle videre. Språk, kultur, nærings- 

og samfunnsliv er viktige bærebjelker i dette. Det samme er tradisjonene og den kunnskapen 

det gir oss.  

 

Fylket vårt er heldige som har sterke institusjoner i kulturlivet, bygget opp over lang tid og 

ikke uten sverdslag. Vi vil styrke og videreutvikle små og store kulturinstitusjoner. Museene 

våre er viktige for at nye generasjoner skal kjenne sin historie. Vi vil styrke formidlingen av 

vår kulturarv igjennom å legge til rette for forskning og formidling. Den nordnorske 

krigshistorien må spesielt tas vare på og vi vil styrke formidlingen av denne.  
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Samarbeidspartiene vil sikre den offentlige tannhelsetjenesten og et likeverdig og 

desentralisert tannhelsetilbud. God tannhelse er god folkehelse, og det er bedre å forebygge 

enn å reparere. Vi vil at en større del av folks tannlegeutgifter skal dekkes av folketrygden. 

 

Fylkesrådet i Troms og Finnmark vil føre en økonomisk og sosialt bærekraftig politikk. Et nytt 

inntektssystem, bestemt sentralt, gjør at fylker med spredt bosetting, som vårt eget, 

kommer dårlig ut. I tillegg er regionale utviklingsmidler, som til nå har vært et av 

fylkeskommunens aller viktigste virkemidler, er radert under den blåblå-regjeringen. Dette 

får konsekvenser og vi blir nødt til å prioritere hardt.  

 

Regjeringens såkalte nye oppgaver til fylkene, som var hovedargumentet for 

tvangssammenslåingen, er få og utgjør lite arbeidsplasser. De oppgavene som kommer med 

svak finansiering slik at fylkeskommunen må håndtere dem innenfor eksisterende rammer. 

Fylkesrådet vil jobbe politisk for at rammebetingelsene våre blir bedre frem til oppdeling av 

Troms og Finnmark fylke. 

 

Harde prioriteringer krever god planlegging. Vi er opptatt av en ansvarlig økonomistyring 

innenfor våre pressede statlige rammer. Gode planer, gode prosesser er nøkkelen til å 

lykkes. Involvering, dialog og samhandling inn i planprosessene bli vektlagt. Fylkesrådet vil 

arbeide for fellesskapet og samfunnsutvikling i hele Troms og Finnmark. Vi vil være 

tilretteleggere for et rikt nærings-, kultur- og organisasjonsliv i en region som gir gode 

utdanningsmuligheter for våre barn.  

 

Vi vil prioritere bærekraft i en verden som må ta klimakrisen innover seg, og løse den. Vi vil 

engasjere oss i internasjonalt arbeid og når den dagen kommer, overlate Troms og Finnmark 

som et sted som er enda bedre å leve i enn da vi overtok. Vi skal ha et transportnett som 

fungerer også i fremtiden.   

 

Det er våre løfter, det er dette vi jobber for. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid 

med både posisjon og opposisjon i fylkestinget for å nå disse målene.  

 

Takk for meg.  


