Forskrift om sammenslåingen av Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune
Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 21. juni 2018 med hjemmel i lov
15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser
(inndelingslova) § 17 og § 26 fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak 27. oktober 2017 nr. 1666.
§ 1. Fylkestingets sammensetning
Fylkestinget i den nye fylkeskommunen skal ha 57 medlemmer, inntil fylkestinget eventuelt
bestemmer annet i medhold av kommuneloven § 7 nr. 3.
§ 2. Fellesnemndas sammensetning
Fellesnemnda skal bestå av 19 medlemmer valgt av og blant medlemmer i Troms fylkesting
og 9 medlemmer valgt av og blant medlemmer av Finnmark fylkesting.
§ 3. Fellesnemndas arbeidsoppgaver og fullmakter
Fellesnemnda skal:
a) Bestemme alle nødvendige forhold vedrørende sammenslåingsprosessen og forhold
knyttet til etablering av en ny fylkeskommune.
b) Bestemme politisk og administrativ organisering i den nye fylkeskommunen, samt
plassering av de ulike enhetene og funksjonene.
c) Forberede nærmere utforming av modell for politisk organisering og reglement for den nye
fylkeskommunen.
d) Velge revisor for fellesnemndas virksomhet.
e) Tilsette øverste administrative leder i den nye fylkeskommunen.
f) Inngå avtaler på vegne av den nye fylkeskommunen.
g) Se til at regler og avtaler knyttet til ansattes og tillitsvalgtes medvirkning/medbestemmelse
i forhold som gjelder sammenslåingen følges.
h) Godkjenne prosjektplan inkludert budsjett for sammenslåingsprosessen.
i) Ha ansvar for å forberede budsjett for første driftsåret etter at sammenslåingen er satt i
verk, samt behandling av økonomiplan for perioden 2020–2024.
j) Gi uttalelse til departementet om vedtak i fylkeskommunene om budsjett og økonomiplan
for 2019.
k) Inngå avtale med ny revisor, videreføre deltagelse i interkommunalt samarbeid om
revisjon eller videreføre avtale med annen revisor. Tilsvarende gjelder for
kontrollutvalgssekretariatet. Vedtak fattes med bakgrunn i innstilling fra kontrollutvalgene.
l) Utrede og innstille til fylkestingene vedrørende nytt fylkesvåpen og fylkesordførerkjede.
m) Overføre personell til den nye fylkeskommunen.
n) Vedta overordnede retningslinjer for personalpolitikken ved etablering av den nye
fylkeskommunen.
o) Velge representanter til arbeidsgiversiden i et felles partssammensatt utvalg.
p) Fastsette et reglement for saksbehandlingen i fellesnemnda, partssammensatt utvalg,
arbeidsutvalg og andre utvalg oppnevnt av fellesnemnda. Reglementet skal også inneholde
bestemmelser om godtgjøring for innehavere av verv i slike utvalg.
q) Utarbeide en helhetlig kommunikasjonsplan.

Fellesnemnda har ikke beslutningsmyndighet i saker som gjelder driften av de to
fylkeskommunene.
Dersom enkelte saker som vedkommer sammenslåingsprosessen er av en slik art at de må
behandles i ett eller begge fylkesting, har fellesnemnda innstillingsrett.
Fellesnemnda kan gi arbeidsutvalget og underutvalg fullmakt til å fatte vedtak i enkeltsaker
eller i saker som ikke er av prinsipiell karakter. Arbeidsutvalget innstiller i saker til
fellesnemnda.
Medlemmer i fellesnemnda og øvrige politiske utvalg skal godtgjøres i henhold til felles
reglement.
§ 4. Lokale vedtekter og forskrifter
Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Finnmark fylkeskommune og Troms
fylkeskommune skal fortsatt gjelde for vedkommende områder inntil nye lokale vedtekter og
forskrifter er fastsatt av fylkestinget. Frist for fastsetting av nye vedtekter og forskrifter er 1.
januar 2021.
§ 5. Regionale planer
Regionale planer etter plan- og bygningsloven kapittel 8 gjelder inntil fylkestinget i den nye
fylkeskommunen har vedtatt nye planer.
§ 6. Særlige regler om fellesnemnda
Kommunal- og moderniseringsdepartementet kaller inn til det første møtet i fellesnemnda.
Troms og Finnmark fylkeskommuner skal velge medlemmer til fellesnemnda. Fellesnemnda
kan tre i funksjon selv om ett av fylkestingene ikke har valgt medlemmer til fellesnemnda.
§ 7. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks.
Forskriften om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner av 5. april 2018
oppheves.

