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Uttalelse – Øst-Finnmarkrådet ber fylkesrådet holde trykk på 

oppdelingsprosessen 
 

Valgresultatet er klart og det betyr oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune. Det er 

grunn til å tro at dette blir en av de første sakene den nye regjeringa legger fram for Stortinget. 

Fylkestinget har sendt sin søknad om oppdeling og fylkesrådet har satt i gang forberedelser til 

fylkeskommunal oppløsning. Øst-Finnmarkrådet registrerer at administrasjonen også har 

levert forprosjekt for oppdeling, og vi vil oppfordre fylkesrådet til en rask og smidig 

overgang. Vi har tillit til at den politiske ledelsen kan lede en god og hurtig prosess med ny 

administrativ organisering i to fylkeskommuner.  

 

Øst-Finnmarkrådet jobber med en rekke viktige saker for å bidra til utvikling i vår region og 

samhandling med det regionale nivået er svært viktig. Vi syns nok ikke det har vært et sterkt 

nok fokus og oppmerksomhet rundt utfordringene i vår region de siste par årene og vil trekke 

fram følgende samarbeidsområder som må fortsterkes og videreutvikles i en ny 

fylkeskommune: 

 

• Samfunnsutvikling – vår region trenger kompetanse og kapsitet for å ta tak i de 

utviklingsmulighetene som ligger i regionen. Det krever mer samarbeid mellom 

regionalt nivå, regionråd, kommuner og næringsliv. 

 

• Næringsutvikling – vår region har store muligheter, men vi har så langt ikke klart å 

utnytte dem godt nok og vi trenger et regionalt nivå som har tydelige og definerte 

strategier for utvikling av Øst-Finnmark. 

   

• Det internasjonale arbeidet – vi må ta tilbake initiativ og offensivitet i 

Barentssamarbeidet. 

  

• Den enkeltsaken vi har brukt mest tid på de siste tidene er kravet om en 420 kV-linje 

til Varangerbotn og her er vi fortsatt avhengig av felles innsats sammen med 

fylkeskommuen. I forlengelsen handler det også om en offensiv og tydelig 

hydrogenstrategi der vi definerer Berlevåg som et nasjonalt satsingsområde. 
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