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Sammenslåing av fylkesmannsembetet i Troms og fylkesmannsembetet i Finnmark 
fra 1. januar 2019 
 

1. Fylkesmannens fremtidige struktur 

10. mars 2017 vedtok Kongen i statsråd å slå sammen ni fylkesmannsembeter til fire fra 1. 
januar 2019. Hordaland ble slått sammen med Sogn og Fjordane, Oslo og Akershus ble 
slått sammen med Østfold og Buskerud, Oppland ble slått sammen med Hedmark og  
Telemark ble slått sammen med Vestfold. Tidligere har regjeringen besluttet å slå 
sammen embetene i Agder og Trøndelag. De øvrige embetene ble opprettholdt som i dag. 
For de tre nordligste fylkesmannsembetene ble det varslet ny vurdering når 
regionstrukturen i Nord-Norge er klar. I Innst. 422 S viser flertallet til regjeringens forslag 
om å slå sammen Finnmark og Troms til en ny fylkeskommune fra 1. januar 2020. 
Nordland vil fortsette som egen fylkeskommune. En sammenslåing av 
fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark og opprettholdelse av Fylkesmannen i 
Nordland vil gi sammenfallende struktur med fylkeskommunene i nord og en 
fylkesmannsstruktur med 10 embeter fra 1. januar 2019. 

   

2. Sammenslåing av fylkesmannsembetet i Troms og fylkesmannsembetet i 
Finnmark 

Nasjonale styrings- og strukturhensyn taler for en sammenslåing av fylkesmannsembetene 
i Troms og Finnmark. De viktigste argumentene for å slå sammen disse to embetene, er 
bedre forutsetninger for å bygge opp sterke kompetansemiljøer, muligheter for 
spesialisering og redusert sårbarhet. Et felles embete mellom Troms og Finnmark vil med 
23,2 % av Norges areal bli det største embetet i landet når det gjelder utstrekning. Med 
4.7 % av landets innbyggere, vil det nye embetet sammen med Nordland bli det minste i 
landet befolkningsmessig. Embetet vil etter kommunereformen ha ansvar for 39 
kommuner. De store avstandene i nord, kombinert med antall kommuner og hensynet til 
brukere og samarbeidspartnere, taler for delt lokalisering av det sammenslåtte embetet.  

For å støtte opp om regionreformen vil regjeringen bidra til en god regional balanse i 
fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge, knyttet til Finnmark og Vadsø. 
Dette er også bakgrunnen for at regjeringen har valgt å legge hovedsetet for det nye 
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embetet til Vadsø. Antall ansatte ved embetet i Vadsø skal være minst like mange som i 
dag. Lokalkunnskap om særskilte forhold i Finnmark og ivaretakelse av saker som krever 
lokal tilstedeværelse i Vadsø, må ikke svekkes ved en sammenslåing. På grunn av de store 
avstandene, må det nye embetet ha nødvendig kapasitet og kompetanse i Tromsø for å 
sikre ivaretakelse av brukerne og samhandling med regional stat som i stor grad er 
lokalisert i Tromsø. Embetet vil romme to politidistrikter.  
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