
Orientering fylkestinget 

 

I tiltredelseserklæringen fra fylkesrådet Mo står følgende: 

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. 

Fylkesrådet har fulgt opp dette med en søknad om oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune 

jf. Fylkestingets vedtak i sak 10/20. 

 

 

I regjeringsplattformen til den nye regjeringen står følgende: 

 Den innsendte søknaden fra Troms og Finnmark om oppløsning skal innvilges, og det skal i løpet av 

2021 settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad 

fra fylkestinget i Viken. 

 

Fylkesrådsleder ba fylkesdirektøren om å utrede mulighet for oppdeling av Troms og Finnmark 

fylkeskommune der formålet er at Troms og Finnmark fylkeskommune skal være mest mulig 

forberedt på en oppdeling ved et eventuelt positivt stortingsvedtak om dette. Utredningen ble levert 

16.2.2021. Utredningen ble behandlet i fylkesrådets møte 15.3.2021, sak 67/21, der fylkesrådet 

vedtok igangsetting av et forprosjekt med følgende mandat:  

Fylkesdirektøren bes om å igangsette et forprosjekt som har som mål å avklare og planlegge de 

nødvendige praktiske sider ved oppdelingen. Forprosjektet skal også beskrive hvordan medvirkning 

skal organiseres i en oppdelingsfase. Forprosjektet må organiseres slik at divisjonene, tillitsvalgte og 

vernetjenesten er representert i styringsgruppen. Det er viktig at det avsettes nødvendige ressurser i 

organisasjonen for å sikre en best mulig planlegging av en eventuell oppdelingsprosess.  

Det vises videre til fylkesrådets vedtakspunkt 2 i samme sak: Fylkesrådet ser behovet for at systemene 

som sikrer sikker drift (som personal -og lønnssystem, økonomisystem og IT-systemer) av Troms og 

Finnmark fylkeskommune frem til oppdeling vurderes nærmere med tanke på forutsetninger for en 

hurtigst mulig oppdeling. Tilsvarende gjelder for at slike systemer kan være tidligst mulig operative og 

funksjonelle for de to nye fylkeskommunene.  

Prosjektrapporter, utredning og forslag til hovedprosjekt for henholdsvis Troms og Finnmark ble 

behandlet i medbestemmelsesmøte 6.9.2021 og i den overordnede styringsgruppen 6.9.2021. I 

medbestemmelsesmøtet ble blant annet behov for kommunikasjon rundt prosjektet, klarhet i den 

politiske prosessen, og ønske om et vedtak om en ansatte garanti kommentert.   

Forprosjekt oppdeling leverte sin sluttrapport til fylkesrådsleder 7.9.2021. Leveransen besto av to 

prosjektbeskrivelser for etablering av henholdsvis Troms fylkeskommune og Finnmark 

fylkeskommune, utredning om hvordan Troms og Finnmark fylkeskommune kan driftes og avsluttes 



på en sikker måte, kommunikasjonsstrategi for oppdelingsprosessen, og rettigheter og 

medbestemmelse i oppdelingsfasen og innplasseringsprosess.  Dette gjør at organisasjonen nå står i 

startblokken for å iverksette arbeidet med oppdelingen.  

Det er i prosjektet avdekket noen viktige suksesskriterier for å lykkes raskt med en oppdelingsprosess 

og etablering av to nye fylkeskommuner: 

1. politiske beslutningsprosesser i gjennomføringsfasen 

2. Organisasjonskart: Den overordnede organiseringen må raskt på plass for de to nye 

fylkeskommunene. 

3. Innplassering bør starte så raskt som mulig etter at organisasjonskartet er på plass. Flere 

kritiske driftssystemer som f.eks lønns- og økonomisystem og arkiv er avhengig av denne 

informasjonen for å gjøres driftsklare. 

4. Fullmakter: hvem kan inngå avtaler på vegne av de to nye organisasjonene. Hva som må 

behandles politisk og hva som kan behandles administrativ, børt kartlegges tidlig i prosessen. 

 

Fylkestinget bør særlig være oppmerksom på punkt 1: Politiske beslutningsprosesser i 

gjennomføringsfasen.  

Fylkesrådet ønsker dialog med fylkestinget om hvordan den politiske prosessen skal struktureres 

fremover.  

Hvordan skal fylkestinget behandle spørsmål som berører opprettelsen av Troms fylkeskommune og 

Finnmark fylkeskommune?  Fylkesrådet på sin side har fullmakt til å administrere sin administrasjon 

for å iverksette en funksjonell administrativ organisasjon fram mot oppdelingen. 

En hovedutfordring er; hvordan sikre fortsatt utviklingskraft i fylket fram mot en formell oppdeling? 

En nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse er få på plass en oppdeling av budsjett og 

økonomiplan.  

Så snart det er et vedtak i Stortinget om oppdeling, er det forventet at det utarbeides en forskrift 

som skal regulere oppdelingsarbeidet med hjemmel i oppdelingslovens 17 «om nærmere regler for 

gjennomføring av et grenseendringsvedtak» 

Om det er behov for unntak fra kommunelovens regler om valg av styringsform ved en eventuell 

deling av Troms og Finnmark fylkeskommune, jf. inndelingsloven § 17, må vurderes konkret etter at 

et eventuelt delingsvedtak fra Stortinget foreligger. – jf. brev fra Kommunal og 

Moderniseringsdepartementet av 17 juni 2021. 

Inndelingsloven gir ikke regler om når et vedtak om en grenseendring kan eller skal iverksettes. 

Inndelingsendringer kan vedtas og tre i kraft midt i en valgperiode, selv om det ofte kan være 

hensiktsmessig å knytte det til et ordinært kommunestyre- eller fylkestingsvalg. Av praktiske årsaker 

bør en endring settes i verk ved årsskiftet, men heller ikke dette er et formelt krav etter 

inndelingsloven. 

Kongen er etter inndelingsloven § 17 første ledd gitt fullmakt til å gi nærmere regler for å sikre 

gjennomføringen av et grenseendringsvedtak. Kongen kan etter inndelingsloven § 17 andre ledd også 

gjøre unntak fra visse regler i lov og forskrift der det er nødvendig for å gjennomføre vedtak om 

grenseendring. Kongens kompetanse etter § 17 er delegert til Kommunal- og 

Moderniseringsdepartementet.  



 

Det formelle rammeverket rundt en oppdeling viser oss at det er i stor grad opp til dette fylkesting 

hvor raskt vi kan komme fram til en formell oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Det er flere hensyn å ta. 

Ett er hensynet til demokratisk valg av nytt fylkesting. Ut fra et slikt hensyn kan det argumenteres for 

at en venter med den formelle oppdelingen til neste ordinære fylkestingsvalg. 

Samtidig vet vi at det er et sterkt ønske i befolkningen, og i dette fylkesting, om en rask og effektiv 

prosess. 

Utredningen fra fylkesdirektøren viser til at en organisatorisk sett kan få på plass en administrativ 

organisering rundt sommeren/høsten neste år, hensynet til en sikker drift tilsier at vi sikter mot 

årsskiftet 22/23. 

Det er det uansett ikke lenge til. 

Det er derfor nødvendig at fylkestinget drøfter hvordan de ønsker å organisere det politiske arbeidet 

knyttet til oppdelingen snarest mulig. Sentralt i dette arbeidet må være innretningen og hastigheten 

for oppdeling, samtidig som fylkestinget fortsetter å fungere som fylkesting for Troms og Finnmark. 

Det vil si å behandle de løpende sakene som fylkestinget får til behandling. 

Fylkesrådet vil organisere arbeidet for å få på plass en organisasjon for henholdsvis Troms og 

Finnmark gjennom å sette ned prosjektorganisasjoner. En for Finnmark og en for Troms. Da snakker 

vi om det administrative. Fylkesrådet vil rapportere om framdriften i dette arbeidet i hvert fylkesting 

fram mot oppdeling. Det vil være hensiktsmessig i denne sammenheng at fylkestinget organiserer 

seg på en slik måte som kan følge opp disse prosjektene. 

Der er viktig her å understreke at i dette arbeidet vil de tillitsvalgte og vernetjenesten bli inkludert i 

form av bla deltagelse i prosjektarbeidet samt drøfting i medbestemmelsesmøter. I tillegg må 

fylkestinget ta stilling til spørsmålet om stillingsgaranti for de ansatte i forbindelse med oppdeling. 

Samtidig med dette vil fylkesrådet starte arbeidet med å funksjonelt dele administrasjonen øst /vest.

  

 

 

 

 


