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Saksframstilling:
Det konstituerende møtet i fylkestinget for Troms og Finnmark skal avvikles 28.-30.
oktober 2019. Det er nødvendig å starte planleggingen av møtet, herunder fastsette
møtested.

Bakgrunn:
Det er lederen av fellesnemnda som kaller inn til konstituerende møte i fylkestinget
innen 1. november høsten før sammenslåingen trer i kraft. Funksjonstiden til
fellesnemnda går ut når det nye fylkestinget er konstituert.
Fylkestingene i de opprinnelige fylkene er formelt i funksjon til
sammenslåingstidspunktet. Når sammenslåingen skjer i forbindelse med ordinært
fylkestingsvalg, betyr det at fungeringsperioden forlenges med to måneder. Ansvar
og fullmakter i denne perioden er begrenset til nødvendig avslutning av virksomheten
i de gamle kommunene.
Tentativ saksliste til det konstituerende møtet:
- Godkjenning av valgoppgjør fylkestingsvalget 2019
- Valg av fylkesordfører og fylkesvaraordfører 2019-2023
- Valg av fylkeskomiteer/eller fylkesutvalg
- Valg til lov/reglementsfestede utvalg, råd og styrer
- Valg av kontrollutvalg for perioden
- Valg av styringsform 2019-2023
- Forretningsorden
- Reglement for godtgjøring til folkevalgte partigrupper
- Reglement for frivillig registrering av styreverv og økonomiske interesser
- Retningslinjer for gaver som gis og mottas av folkevalgte
- Reglement for øvrige utvalg

Merknader:
Det nye fylkestinget består av 57 fylkestingsrepresentanter. I tillegg vil det følge med
en del administrasjon. Det kan også tenkes at det skal inviteres gjester for markere
sammenslåingen av de to fylkene.
Det er derfor behov for å avklare hvor møtet skal avholdes for å sikre overnatting til
representanter, gjester og administrasjon. Det må også sikres egnede møtelokaler.
Det vil være hensiktsmessig å legge møtet til det stedet som skal være
fylkeshovedstad. Imidlertid er ikke det avklart på nåværende tidspunkt. Det foreslås
derfor følgende alternativ:
1. Tromsø:
o Tromsø er ett av de flere administrasjonssteder i det nye fylket.
Samtidig er Tromsø den største byen i den nye regionen og har god
kommunikasjon fra de fleste stedene i det nye fylket.
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2. Vadsø
o Vadsø er ett av flere administrasjonssteder i det nye fylket. Det kan
være symbolsk å legge møtet til Vadsø med hensyn til den store
motstanden som har vært i Finnmark mot sammenslåingen.
3. Harstad
o Harstad er den sørligste byen i det nye fylket. Harstad tilhører også den
mest befolkningstunge regionen i Nord-Norge. Det har vært mye fokus
på den nordlige delen av det nye fylket i og før
sammenslåingsprosessen. Det kan være symbolsk å legge
konstitueringen av det nye fylkestinget til Harstad for å vise at denne
delen av fylket ikke er glemt.
4. Alta
o Alta kan være et alternativ for avholdelse av det konstituerende
fylkestinget. Alta ligger ca midt i det nye fylket og har gode
kommunikasjonsmuligheter fra store deler av det nye fylket.
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