
 

 

U4: Tilbake til Finnmark og Troms som egne fylker og selvstendige 1 
regioner.  2 

Troms SV og Finnmark SV/SG har nå blitt en samlet organisasjon. 3 
Fylkeslag i SV har alltid arbeidet godt sammen også på tvers av regioner og fylker. Det er en glede å 4 
arbeide sammen, mot samme mål med gode og kloke folk. Likevel ville vi foretrekke å arbeide 5 
sammen ikke ut fra tvang, men fordi vi ville det.  6 
 7 
Regionreformen vil ikke gi store positive ringvirkninger i form av at enheter og ansvar flyttes fra Oslo. 8 
Tvert imot! Det vil skje en sentralisering av kompetansearbeidsplasser i sentrale strøk, les Tromsø. – 9 
Mens byråkratiet i Oslogryta ikke reduseres vesentlig. Noen tullearbeidsplasser spres utover, men 10 
med en form og tidsbegrensning som gjør at vi vet dette ikke er seriøst ment. Regionreformen er ikke 11 
en reform som gir økt demokrati og desentralisering av makt. – Tvert imot! Det bygges opp til et så 12 
sinnrikt system at det må ekstra byråkrater, og heltidspolitikere til å administrer det hele. De enorme 13 
avstandene og den store kompleksiteten i Troms og Finnmarkregionen gjør det umulig å ha «vanlige 14 
folk» som politikere, her må det inn velutdannede og spesialtrente politikere. Regionreformen tar 15 
kvelertak på de demokratiske prosessene og muligheten for påvirkning for lokalbefolkningen. 16 
Politiske partier vil sammen med lag og foreninger få store problemer med å få til samlinger, fly er 17 
det eneste som er aktuelt, og reiser med småfly i nord koster skjorta! 18 
 19 
Stortinget brøt loven ved behandlingen av sammenslåing av Finnmark og Troms til en region. 20 
Finnmark og Troms ble altså fratatt muligheten til uttalelse og tilstrekkelig utredning gjennom en 21 
underliggende lokalt forankret prosess. Saken ble ikke ordentlig belyst og Troms og Finnmark ble ikke 22 
konsultert og gitt anledning til å avklare regionale standpunkt gjennom høring eller folkeavstemning. 23 
ILO-konvensjonen, med konsultasjonsordningen for Sametinget er heller ikke blitt fulgt. Fylkene i 24 
nord er presset til å godta en tvilsom regionsammenslåing.  25 
 26 
I folkeavstemningen om regionsammenslåing sa 87 % av innbyggerne i Finnmark NEI til 27 
sammenslåing med Troms. All avklaring av både maktfordeling, oppgavefordeling mellom partene og 28 
ressurs- og oppgaveoverføringer fra statlig hold viser at regionsammenslåingen ikke vil bygge på og 29 
opp om Finnmarks kompetanse og fortrinn, men i stor grad vil bidra til å svekke og redusere 30 
kompetanse og oppgaver lagt til i Finnmark. 31 
 32 
Troms SV/SG og Finnmark SV/SG ønsker å bidra til at regionreformen kan justeres. Der den med 33 
tvang har slått sammen flere fylker. Vi ønsker å reversere Stortingets vedtak om å slå sammen Troms 34 
og Finnmark.  SV/SG mener at Troms og Finnmark skal være to fylker. Vi ønsker også å være to 35 
fylkesorganisasjoner og fylkesparti.  36 
 37 
Troms og Finnmark SV/SG vil bruke sin kompetanse og sine tillitsvalgte til å gjøre Troms og Finnmark 38 
fylke til en region som beholder kompetanse og institusjoner rundt om i hele området, og at 39 
regionen blir så demokratisk og veldrevet som mulig. Det betyr at SV/SG må bygge en sterk 40 
organisasjon Vi vil gjøre det vi kan for at motstandspartiene skal få størst mulig oppslutning ved valg.  41 
 42 



 

 

Med et nytt stortingsflertall ved neste valg vil vi kunne gjøre Troms og Finnmark om til to 43 
selvstendige fylker, men med et tett og godt samarbeid, både politisk og for å løse områdets ulike 44 
oppgaver og utfordringer. 45 
 46 
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