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FORSKRIFT OM NÆRMERE REGLER VED 

SAMMENSLÅING AV NORD-TRØNDELAG FYLKE OG SØR-

TRØNDELAG FYLKE TIL TRØNDELAG FYLKE 

 

1. Saksframstilling 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette fram 

forskrift om nærmere regler ved sammenslåing av Nord-Trøndelag 

fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag fylke. 

 

Stortinget treffer vedtak om sammenslåing av fylker, jf. lov av 15. juni 

2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser 

(inndelingslova) § 4. Inndelingslova § 17 gir Kongen fullmakt til å gi 

nærmere regler for å sikre gjennomføring av vedtak om 

sammenslåing. Med hjemmel i samme bestemmelse kan Kongen gjøre 

unntak fra gjeldende regler i lov eller forskrift om nærmere angitte 

forhold, når det blir regnet som nødvendig for å gjennomføre vedtak 

om sammenslåing. 

 

2. Vedtak fattet av Stortinget og Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag 

fylkesting 

Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke 

og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag fylke fra 1. januar 2018. 

Vedtaket ble fattet ved behandling av Prop. 130 LS (2015-2016) om 

sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker til 

Trøndelag fylke og endring i lov om forandring av rikets 

inddelingsnavn, jf. innst. 360 S (2015-2016). 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet innkalte fylkestingene i 

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til felles fylkestingsmøte 27. april 

2016. Fylkestingene drøftet i møtet spørsmålene som er nevnt i  

§ 25 i inndelingslova. I etterkant av møtet ble det samme dag fattet 

likelydende vedtak i de to fylkestingene som bekrefter enigheten i det 

felles fylkestingsmøtet. På bakgrunn av vedtakene i fylkestingene ble 

det fremmet felles søknad om sammenslåing. 

 

Fylkestingene ønsker at fylkestinget i perioden fra 1. januar 2018 fram 

til konstituering etter ordinært fylkestingsvalg i 2019 skal bestå av 78 



representanter, der 35 representanter kommer fra Nord-Trøndelag og 

43 representanter kommer fra Sør-Trøndelag. Deretter skal 

fylkestinget ha 59 medlemmer.  

 

Fylkestingene har videre vedtatt at den nye fylkeskommunen skal ha 

formannskapsmodellen som styreform. 

 

3. Departementets merknader 

Stortinget har vedtatt sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-

Trøndelag fylke til Trøndelag fylke fra 1. januar 2018. Vedtaket er i 

tråd med fylkestingenes vedtak om navn og ikrafttredelsesdato for det 

nye fylket. 

 

Fylkestingsvalg og antall representanter i fylkestinget 

Det holdes ikke ekstraordinært valg forut for sammenslåingen 1. 

januar 2018. Fylkestingene har foreslått at fylkestinget etter 

fylkestingsvalget i 2019 skal ha 59 medlemmer. Det er fylkestinget i 

det nye fylket som må vedta hvor mange representanter fylkestinget 

skal ha etter valget i 2019. Fram til konstitueringen etter ordinært 

fylkestingsvalg i 2019, skal fylkestinget i Trøndelag bestå av 35 

representanter fra Nord-Trøndelag og 43 fra Sør-Trøndelag . 

Fylkestinget vil få 78 medlemmer, hvilket bryter med kommuneloven 

§ 7 nr. 2 om at fylkestingets medlemstall "skal være et ulike tall". 

Departementet foreslår å gjøre unntak fra kommuneloven § 7 nr. 2 for 

å sikre at fylkestinget kan settes sammen på denne måten. Ved 

stemmelikhet i fylkestinget vil ordfører ha dobbeltstemme, jf. 

kommuneloven § 35 nr. 1. Det nye fylkestinget kalles sammen til 

konstituerende møte innen utgangen av oktober 2017, slik det gjøres 

når det er holdt valg høsten før en sammenslåing, jf. inndelingslova  

§ 27.  

 

Fellesnemnd  

Etter § 26 i inndelingslova skal det opprettes en fellesnemnd for å 

samordne og forberede sammenslåingen av fylkeskommunene. 

Fellesnemnda består i tråd med fylkestingsvedtakene i Nord-

Trøndelag og Sør-Trøndelag av 78 personer – 35 fra Nord-Trøndelag 

og 43 fra Sør-Trøndelag. 

 

Kommuneloven § 77 nr. 1 krever at minst ett av kontrollutvalgets 

medlemmer skal velges blant fylkestingets medlemmer. Samtidig 

utelukker kommuneloven § 77 nr. 2 medlem og varamedlem av 

fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet fra valg til 

kontrollutvalget. Fordi fellesnemnda har beslutningsmyndighet, er det 

nødvendig med unntak fra kommuneloven for at hele fylkestinget skal 

kunne sitte i fellesnemnda. Departementet foreslår å gjøre unntak fra 

kommuneloven § 77 nr. 2 for å ivareta dette. 

 

Funksjonsperiode 

Funksjonsperioden for fylkestingene i Nord-Trøndelag og Sør-

Trøndelag varer til og med 31. desember 2017. I perioden fra 



konstituering av nytt fylkesting til sammenslåingen trer i kraft, er 

deres ansvar og fullmakter likevel avgrenset til det som er nødvendig 

for å avslutte virksomheten i de eksisterende fylkeskommunene. 

Funksjonsperioden til fellesnemnda opphører når det nye fylkestinget 

er konstituert. 

 

Styreform 

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har i dag ulik 

styreform. Fylkestingene må både før og etter sammenslåingen ta 

stilling til styreform i den nye fylkeskommunen. Fylkestingene vedtok 

på felles fylkestingsmøte at den nye fylkeskommunen skal ha 

formannskapsmodellen som styreform. Styreformen i den nye 

fylkeskommunen vedtas endelig når det nye fylkestinget konstitueres. 

Departementet foreslår å gjøre unntak fra kommuneloven § 18 for å 

ivareta dette. 

 

Forvaltningsområdet for samisk språk 

Trøndelag fylke blir et regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet 

for samisk språk, jf. sameloven § 3-1 nr. 4. Dette er også i tråd med 

"Intensjonsplan for samling av Nord- og Sør-Trøndelag 

fylkeskommune". 

 

Fylkeskommunale vedtekter og planer 

Det nye fylkestinget må vedta vedtekter, forskrifter og planer for 

fylkeskommunen og få disse godkjent på vanlig måte. I de tilfeller der 

det ikke er fattet vedtak om nye forskrifter før 1. januar 2018, gis en 

særskilt overgangsbestemmelse som innebærer at vedtektene, 

forskriftene og planene som i dag gjelder i Nord-Trøndelag og Sør-

Trøndelag fylker, fortsatt skal gjelde for vedkommende områder i det 

nye fylket inntil nye felles vedtekter og forskrifter trer i kraft. 

Departementet foreslår at fristen for å fastsette nye vedtekter og 

forskrifter settes til 30. juni 2018, jf. inndelingslova  

§ 13. De regionale planene etter plan- og bygningsloven kapittel 7 og 

8 gjelder inntil det nye fylkestinget har vedtatt nye planer for det nye 

fylket.  

 

Valg av revisjonsenhet 

I tråd med fylkestingsvedtakene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag 

fylker, skal KomRev Trøndelag IKS forestå revisjon av fellesnemndas 

virksomhet. 

 

Høring 

Stortinget fattet 8. juni 2016 vedtak om sammenslåing av fylkene. 

Alminnelig høring av denne forskriften anses derfor som åpenbart 

unødvendig, jf. utredningsinstruksen punkt 5.4. Forskriften sendes til 

kunngjøring i tråd med forvaltningsloven § 38. 

 

Foreleggelse 

Utkast til kongelig resolusjon har vært forelagt samtlige 

departementer. 



 

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 

t i l r å r 

 

Forskrift om nærmere regler ved sammenslåing av Nord-Trøndelag 

fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag fylke fastsettes i samsvar 

med vedlagte forslag. 

  



VEDLEGG  
 

Forskrift om nærmere regler ved sammenslåing av Nord-Trøndelag 

fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag fylke. 

 

(Fastsatt ved kongelig resolusjon 30.09.2016 med hjemmel i lov 

om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser 

(inndelingslova) § 17.)  

§ 1 Fram til konstitueringen etter ordinært fylkestingsvalg i 2019, skal 

fylkestinget i Trøndelag bestå av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag 

fylkesting, dvs. 35 representanter fra Nord-Trøndelag og 43 fra Sør-

Trøndelag. Fylkestinget vil få 78 representanter. Det gjøres unntak fra 

kommuneloven § 7 nr. 2 for å ivareta dette.  

 

§ 2 Det avholdes ikke ekstraordinært valg forut for sammenslåingen. 

Det nye fylkestinget kalles sammen til konstituerende møte innen 

utgangen av oktober 2017. Lederen av fellesnemnda kaller sammen og 

leder møtet inntil ny ordfører er valgt. Ellers gjelder reglene i 

kommuneloven § 17 nr. 1 til 3. Funksjonsperioden for fylkestingene i 

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag varer inntil tidspunktet for 

iverksetting av sammenslåingen. I perioden fra konstituering av nytt 

fylkesting til sammenslåingen trer i kraft, er deres ansvar og 

fullmakter likevel avgrenset til det som er nødvendig for å avslutte 

virksomheten i de eksisterende fylkeskommunene. 

 

§ 3 Medlemmer av fylkestinget, som også sitter i kontrollutvalget, kan 

sitte i fellesnemnda. Det gjøres unntak fra kommuneloven § 77 nr. 2 

for å ivareta dette. 

 

§ 4 Styreformen i den nye fylkeskommunen vedtas endelig når det nye 

fylkestinget konstitueres. Det gjøres unntak fra kommuneloven § 18 

for å ivareta dette. 

 

§ 5 Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Nord-Trøndelag og 

Sør-Trøndelag fylker skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i 

Trøndelag fylke inntil nye vedtekter og forskrifter er gitt av 

fylkestinget. Frist for fastsetting av nye vedtekter og forskrifter settes 

til 30. juni 2018. Regionale planer etter plan- og bygningsloven 

kapittel 7 og 8 gjelder inntil det nye fylkestinget har vedtatt nye planer 

for det nye fylket. 

 

§ 6 Forskriften trer i kraft straks. 
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