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Søknad om deling av Vestfold og Telemark

Det vises til brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet av 12. november 2021 hvor 
regjeringen legger til rette for at tvangssammenslåtte fylkeskommuner kan sende søknad om 
oppdeling etter vedtak i fylkestinget. Vestfold og Telemark fylkesting har behandlet spørsmålet om 
deling i fylkestingets møte den 15. februar hvor fylkestinget besluttet å søke om deling av Vestfold 
og Telemark. 

Fylkenes nye grenser, navn og begrunnelse for søknaden

En søknad skal inneholde forslag til nye fylkesgrenser. De nye grensene skal ta utgangspunkt i 
grensene til dagens fylkeskommune, og skissere hvor grensen mellom de nye fylkeskommunene 
skal gå. Illustrasjonen (vedlegg 1) viser forslag til nye grenser og hvilken kommune som skal høre til 
hvilket fylke. Fylkenes navn skal være: 

 Vestfold fylkeskommune (illustrert i beige farge)
og

 Telemark fylkeskommune (illustrert i grønn farge)

Som en del av prosessen har Vestfold og Telemark fylkeskommune utredet hvilke økonomiske og 
administrative konsekvenser delingen vil få samt hvilke konsekvenser delingen vil få for 
samfunnsutviklingen i fylkeskommunen, tjenester til innbyggerne (herunder at nye 
fylkeskommuner kan ivareta lovpålagte oppgaver), myndighetsutøvelse og lokaldemokratiet. 
Spørsmålet om deling er hørt i sivilsamfunn og i Vestfold og Telemarks kommuner. Begrunnelsen 
for søknaden og annen nødvendig informasjon for utarbeidelse av proposisjonen er gitt i 
fylkestingets vedtak, saksfremlegg med vedlegg.    

Vestfold og Telemark fylkeskommune ber om at departementet forbereder sak til Stortinget slik at 
Stortinget kan vedta en deling av Vestfold og Telemark. 

På vegne av Vestfold og Telemark fylkesting

KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET
Postboks 8112 DEP
0032 OSLO

Att: Kommunal- og distriktsminister 
Bjørn Arild Gram

Fylkesordfører
Vår dato:

Deres dato:
Vår referanse:

Deres referanse:
Vår saksbehandler:

 
   

11.01.2022

  
21/39452-2

  
Øistein Brinck
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Med vennlig hilsen

Terje Riis-Johansen
Fylkesordfører
terje.riisjohansen@vtfk.no

Vedlegg 1:  Grenser for et delt Vestfold fylkeskommune (beige) og Telemark fylkeskommune
(grønt).

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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