Interpellasjon
Statsforvalter i hvert fylke.
Tvangssammenslåinga av Troms og Finnmark, var en del av Høyre-regjeringas reformer.
Sammenslåinga av Fylkesmannsembetet var en annen reform med samme mål. Nå har
Fylkesmannen fått kjønnsnøytralt navn og heter Statsforvalteren.
Alt ligger til rette for at vi skal kunne reversere tvangssammenslåinga av fylkeskommunene. Men det
vil være uheldig om Statens representant i hvert vårt fylke skal være samme person. Det vil ikke være
en statlig tilstedeværelse i hvert enkelt fylke, men en overbygging lik det storfylke vi ønsker å
oppløse.
Hensikten med Statsforvalteren er statlig nærhet og lokal kjennskap til hvert enkelt fylke. Da er
tilhørighet, organisering og lokalkunnskap nøkkelord. Av nettsidas kontortelefoner kan en se at
Statsforvalteren for Troms og Finnmark har omtrent halvparten av sin stab plassert i hver sin by;
Vadsø og Tromsø. Denne delinga pr i dag, vitner og om at Troms og Finnmark er så ulike i oppgaver at
dette embetet bør deles.
Sammenslåinga av Statsforvalterembetet forklares gjerne med mer rasjonell drift og et større faglig
miljø. Til det er det å si at vår landsdel fortjener flere statlige arbeidsplasser. Det er særlig NordNorge og utkantene som har mistet de statlige arbeidsplassene. Hvis størrelsen på det faglige miljøet
betyr mer enn tilstedeværelse, så er det fare for at Statsforvalteren flytter til departementets
tilholdssted, altså til Oslo. For å bevare de statlige arbeidsplassene er det viktig at de følger fylkene.
De statlige reformene vi har hatt, har en stygg tendens til å ignorere fylkene. Vi ser det f.eks. innenfor
helseforetakene og innenfor politiet. Slike overbyggende virksomheter undergraver fylkenes posisjon
i landet.
Ved en reversering av tvangssammenslåinga av Troms og Finnmark fylker, må Fylkesrådet arbeide for
at vi også får hver vår Statsforvalter. Vil Fylkesrådet be vår nye regjering om også å reversere
Statsforvalterembetet slik at våre kommende fylker får hver sin Statsforvalter? Har Fylkesrådet
startet dette arbeidet? Da vil vi gjerne ha en orientering om denne reverseringsprosessen.
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