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Innkalling til første møte i fellesnemnda for sammenslåing av Troms og
Finnmark fylkeskommuner
Jeg innkaller med dette til det første møtet i fellesnemnda for sammenslåingen av Troms og
Finnmark fylkeskommuner. Møtet finner sted fredag 22. juni 2018 kl.10.00-13.00, Scandic
Hotell Alta.
Siden fellesnemnda for sammenslåingen av Troms og Finnmark ennå ikke er konstituert,
sender jeg denne innkallingen til de respektive fylkeskommunene, med anmodning om at
innkallingen videreformidles til de valgte medlemmene til fellesnemnda fra begge fylkesting.
Statssekretær Aase Marthe Horrigmo vil være til stede under møtet, og vil før møtet starter
orientere om rammene for fellesnemndas arbeid.
Sakliste for møtet
1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av saksliste
3. Valg av leder og nestleder for fellesnemnda
4. Eventuelt
Departementet foreslår at blant annet følgende saker behandles:
- møteplan for fellesnemnda høsten 2018
- møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste for medlemmer av fellesnemnda
Forutsetninger for det videre arbeidet med sammenslåingen
Stortinget vedtok 8. juni 2017 sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner, og
vedtaket ble opprettholdt i Stortinget 8. desember samme år. Det følger av inndelingsloven §
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26 første ledd at det ved sammenslåing av kommuner eller fylkeskommuner skal opprettes
en fellesnemnd "til å samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga eller delinga". Det
følger av dette at begge fylkeskommunene har en lovpålagt plikt til å velge medlemmer til
fellesnemnda.
Siden Troms og Finnmark ikke ble enige om sammensetning og oppgaver til fellesnemnda,
fastsatte jeg antall medlemmer i fellesnemnda fra hver av fylkeskommunene og oppgaver til
nemnda i forskrift om sammenslåingen, i henhold til reglene i inndelingsloven § 26 fjerde
ledd.
Jeg legger til grunn at fylkestinget i Finnmark velger medlemmer til fellesnemnda i sitt møte
20.–21. juni. Dersom Finnmark fylkesting i møtet 20.–21. juni unnlater å velge medlemmer til
fellesnemnda, vil departementet måtte sørge for at en beslutningsdyktig fellesnemnd kan
følge opp Stortingets vedtak. Dette vil innebære en endring i forskriften, slik at antallet
medlemmer fra Troms og Finnmark speiler innbyggertallet. Hvis dette blir aktuelt, vil
departementet samtidig vurdere å endre fullmaktene fellesnemnda er gitt i forskriften.
Jeg understreker at å velge medlemmer til fellesnemnda er en lovpålagt plikt etter
inndelingsloven. Et vedtak i Finnmark fylkesting om at man ikke vil velge medlemmer til
fellesnemnda, vil være et ulovlig vedtak. Departementet kan foreta en kontroll med
lovligheten av et slikt vedtak i tråd med reglene i kommuneloven § 59 femte ledd.
Det er et utfordrende og viktig arbeid fellesnemnda skal i gang med. Begge
fylkeskommunene er tjent med å delta i arbeidet fra starten.
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