Fylkesordførerens svar på interpellasjon fra Bjørn-Kristian Svendsrud (FrP)
Gode fylkesting.
Hurdalserklæringen åpner - som Interpellanten viser til - for at fylker og kommuner som
ønsker å reversere nylig inngåtte sammenslåinger kan gjøre det. Erklæringen legger opp til at
en da må søke om det innen 1 juli 2022. Dette gjelder da også Vestfold og Telemark
Fylkeskommune. Det er derfor ikke unaturlig at dette spørsmålet tas opp til debatt
i fylkestinget.
Interpellasjoner har vi etter hvert en tradisjon for hvordan vi behandler i Vestfold og
Telemark fylkesting. Vi har ved tidligere innleverte interpellasjoner lagt opp til ikke å knytte
konkrete forslag til vedtak til selve interpellasjonen, men bedt fylkesdirektøren komme
tilbake til fylkestinget med en sak etter utført saksbehandling. Dette er og i tråd med vårt
reglement.
Spørsmålet om folkeavstemming er et åpenbart politisk tema. Slik sett er det mulig å
argumentere for at Fylkestinget kunne votert over det spørsmålet allerede i dag.
Fylkesordfører mener allikevel det riktige er å følge normal prosedyre for våre
interpellasjoner – og for vår saksbehandling. Fylkesordfører vil derfor foreslå at saken settes
opp på neste fylkestings sakskart.
Det vil være to typer saksbehandling som det er nødvending å gjennomføre i forbindelse
med spørsmålet om en eventuell folkeavstemming. Det ene er knyttet til det rent praktiske:
 Hvordan kan en folkeavstemming eventuelt gjennomføres?
 Hva vil det eventuelt koste?
 Hvor raskt vil det kunne gjennomføres?
 Hva slags faktagrunnlag bør være på plass før en eventuell folkeavstemming?
Disse spørsmålene mener fylkesordfører det bør være mulig å få ytterligere informasjon om
til kommende fylkesting i form av en forberedt sak fra fylkesdirektør. Den øvrige
saksbehandlingen er mer omfattende.
Kommuneloven setter tydelige krav til saksbehandling i kommunale og fylkeskommunale
organer. Før beslutning skal relevante forhold i en sak være kjent. Det gjelder i
særdelessett de økonomiske og administrative konsekvensene.
Fylkesordfører er sikker på at denne sal uavhengig av politisk tilhørighet
deler fylkesordførers oppfatning om at en eventuell oppløsning av Vestfold og Telemark
fylkeskommune er et vesentlig spørsmål. Det trengs derfor en ordinær saksbehandling før en
eventuell slik beslutning. Skal en folkeavstemming avholdes må et slikt saksgrunnlag
være tilstede i forkant av selve folkeavstemmingen, slik at de som deltar i denne har
mulighet til å innhente de opplysningene de mener er relevante for å ta en beslutning.
Behovet for en skikkelig saksbehandling har ikke fylkesordfører vært bekymret for.
Hurdalsplattformens frist 1 juli har gitt mulighet til å behandle dette spørsmålet på en
skikkelig og god måte. Fredagens informasjon om at en eventuell søknad skal være
innkommet kommunaldepartementet innen 1 mars gjør dette mer utfordrende. Det er for å
sitere Kommunalministeren: «En svært kort frist».
Fylkesordfører føler et stort ansvar for at Fylkestingsrepresentantene har tilstrekkelig
informasjon tilgjengelig før beslutninger tas. Fylkesordfører oppfatter at dette også er noe
som Fylkestinget selv er svært opptatt av. Det har blitt synliggjort i noen saker i inneværende
periode hvor Fylkestinget har sendt saker tilbake til administrasjonen, fordi Fylkestinget ikke
har hatt tilstrekkelig informasjon.

Gode fylkesting!
Fylkesordfører mener det riktige er å sette saken om en eventuell folkeavstemming opp på
kommende fylkestings sakskart. Fylkesdirektør bes der gå gjennom de økonomiske og
administrative konsekvensene knyttet til det å ha en folkeavstemming - og hvordan en
eventuell folkeavstemming konkret vil kunne gjennomføres. Fylkesdirektøren bør samtidig
starte arbeidet med et saksgrunnlag vedrørende de økonomiske og administrative
konsekvensene av sammenslåingen og ved en eventuell oppsplitting, som kan benyttes ved
en eventuell folkeavstemming og av fylkestinget.
Dersom Fylkestinget kan slutte seg til det, vil Fylkesordfører sørge for at det blir
gjennomført.

