
 
 

 

Statsråden 

 
 

Postadresse: Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 858 

Endret forskrift om sammenslåingen av Troms og Finnmark 
fylkeskommune og om utsettelse av første møte i fellesnemnda 
 
Jeg viser til mitt tidligere brev 5. april 2017 om fastsettelse av forskrift om sammenslåing av 
Troms og Finnmark, og til innkalling 8. juni 2018 til møte i fellesnemnda 22. juni 2018.  
 
Jeg konstaterer at Finnmark fylkesting i sitt møte 20.-21. juni 2018 ikke har valgt medlemmer 
til fellesnemnda. Som varslet har jeg på bakgrunn av dette endret forskriften om 
sammenslåingen. Jeg utsetter også det første møtet i fellesnemnda. 
 
Endringer i forskriften 
Endringene i forskriften er følgende: 
1. Troms får et større flertall av medlemmene i fellesnemnda.  
2. Det er klargjort at fellesnemnda kan starte opp arbeidet i fellesnemnda uten at Finnmark 
fylkesting har valgt medlemmer til fellesnemnda. 
3. Kravet om at arbeidsutvalg under fellesnemnda skal ha like mange medlemmer fra hver 
fylkeskommune, er tatt ut. 
4. Det er klargjort at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kaller inn til det første 
møtet i fellesnemnda.  
  
Forskriftsendringene er gjort med hjemmel i inndelingslovas § 26 fjerde ledd og § 17 andre 
ledd. Det har vært nødvendig å gjøre disse endringene for å bidra til at fellesnemnda nå kan 
starte med det nødvendige arbeidet med å forberede og samordne sammenslåingen.  
 
Jeg minner om at Stortinget i to påfølgende perioder har fattet vedtak om sammenslåingen 
av Troms og Finnmark fylkeskommuner. Vedtakene er en del av en nasjonal regionreform. 
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Side 2 
 

 
Som ansvarlig statsråd må jeg sørge for at Stortingets vedtak blir gjennomført. 
Fylkeskommunene har et selvstendig ansvar for å etterleve Stortingets vedtak. 
Sammenslåingsarbeidet må nå komme i gang. 1.1.2020 skal en ny fylkeskommune være 
klar for innbyggerne og de ansatte i fylkeskommunen.  
 
Det er beklagelig at Finnmark ennå ikke har valgt sine medlemmer til fellesnemnda. Jeg 
oppfordrer fortsatt fylkestinget i Finnmark til snarest å velge medlemmer til nemda. 
Medlemmer i Finnmark fylkesting vil kunne tre inn i fellesnemnda så snart de er valgt.  
 
Utgangspunktet i inndelingsloven er at de involverte fylkeskommunene selv skal bli enige om 
sammensetningen av og fullmaktene til fellesnemnda. Siden dere ikke har kommet til 
enighet, har departementet etter oppfordring fra Troms fylkeskommune, fastsatt 
sammensetningen og fullmaktene til fellesnemnda. 
 
Jeg er beredt til å gjøre flere endringer i forskriftenes bestemmelser om sammensetning og 
fullmakter på et senere tidspunkt. Det kan for eksempel være aktuelt å styrke Finnmarks 
representasjon i nemnda, i samsvar med den opprinnelige forskriften, dersom fylkestinget i 
Finnmark bestemmer seg for å delta i sammenslåingsarbeidet. Det kan også være aktuelt å 
gjøre andre endringer i fellesnemndas fullmakter, f.eks. på grunnlag av eventuelle behov 
som måtte oppstå underveis i arbeidet og som meldes inn til departementet. 
 
Første møte i fellesnemnda 
Jeg innkalte 8. juni 2018 til første møte i fellesnemnda 22. juni. Jeg ser grunn til å utsette 
møtet. Det skyldes at fylkestinget i Finnmark i dag ikke valgte medlemmer til fellesnemnda, 
som forutsatt i min innkalling.  
 
Jeg kaller inn til nytt møte i fellesnemnda 13. august 2018. 
  
 
 
Med hilsen 
 

 
Monica Mæland 
 
  



 

 

Side 3 
 

Adresseliste 
Finnmark 
fylkeskommune 

Fylkeshuset 9815 VADSØ 

Troms 
fylkeskommune 

Postboks 6600 9296 TROMSØ 
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