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Høring - Evaluering av statsforvalternes geografiske inndeling 

Melding om vedtak. 
 
Berlevåg kommunestyre behandlet saken i møte 26/1-23 under sak 2/23 og fattet følglende vedtak: 
 
«Da Finnmark fylke ble sammenslått med Troms fylke innebar det også at statsforvalterembedene i 
de to fylkene ble sammenslått.  
 
Stortinget har nå vedtatt at Troms og Finnmark fylkeskommune skal deles opp igjen, slik at Finnmark 
fylkeskommune igjen blir egen fylkeskommune. Berlevåg kommune mener en naturlig konsekvens av 
dette vedtaket er at man starter prosessen med å splitte opp Statsforvalterembedet, slik at 
fylkeskommunen og statsforvalterembedet har samme regionale inndeling.  
 
Berlevåg kommune mener videre det er viktig å sikre en organisering av statsforvalterembedet som 
gjør at man reelt sikrer sivil tilstedeværelse og beslutningsmakt i Øst-Finnmark. Den aktuelle 
sikkerhetspolitiske situasjonen har aktualisert dette. 
 
Enstemmig vedtatt.» 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Siv Efraimsen  
Kontorsjef  
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