Det første jeg vil si er at jeg er en meget glad fylkesordfører i dag. Vi har et resultat. Og det er godt.
Veldig godt!
I forrige fylkesting ble det vedtatt at finnmarkingene selv skulle få muligheten til å uttale seg om
tvangssammenslåinga med Troms. Et spørsmål det var på høy tid at de fikk svare på.
Og jeg kan hilse og si at det har de gjort!
I en uke har finnmarkingene stemt, enten på papir eller over internett.
Administrasjonen i Finnmark fylkeskommune har i samarbeid med kommunene organisert og
avviklet ei folkeavstemning på rekordtid.
Vi har hatt skjær i sjøen. Mange har forsøkt å delegitimere muligheten finnmarkingene har fått til å si
sin mening om noe som berører dem sterkt. Finnmarkingene har blitt fortalt at dette er meningsløst.
At det ikke vil endre noe og at avstemningen et rent pengemisbruk.
Til og med fra regjeringshold har folkeavstemninga som er solid hjemlet i kommuneloven blitt
snakket ned.
Mest skuffende har det vært at også opposisjonspartier i Finnmark, som Høyre, har gjort sitt beste
for å spre negativitet rundt finnmarkingenes mulighet til å stemme over en så viktig sak.
Det har både undret meg og skuffet meg, men de har eksponert seg selv for velgerne. Det får stå for
deres regning.
Finnmarkingene lar seg likevel ikke skremme. I kjent stil har de vist sine meningers mot. Heller ikke
dagens finnmarkinger er redde for å tale makten midt imot, når det er nødvendig.
Det har de vist til fulle i denne historiske folkeavstemninga.
Jeg har sagt før valget at jeg håpet på et rungende nei fra finnmarkingene.
Nå kan jeg fortelle dere at Finnmark har sagt nei til tvangssammenslåinga med Troms. Et massivt og
rungende nei.
Resultatet er som følger:
-

Hele 87% av finnmarkingene har stemt nei.
Valgdeltagelsen er på strålende 58%.
I 14 av 19 kommuner i Finnmark stemte over 90% nei.
Flertallet imot tvangssammenslåinga er så formidabelt at dersom samtlige av de som ikke har
stemt, hadde stemt ja, ville det fremdeles blitt nei-flertall.
Valgdeltagelsen er betydelig høyere enn de siste fylkestingsvalgene og betyr at ca 35 000
finnmarkinger har gitt sin stemme.
Valgdeltagelsen overgår det som er vanlig ved kommunesammenslåinger.

Etter at papirstemmene var talt opp mandags kveld har antallet stemmer nesten seksdoblet seg,
etter at nettstemmene kom inn i potten.

Det er nesten som man må gni seg i øynene, det er rørende. Jeg er både kry og stolt.
Det går en kraftfull beskjed fra folk i Finnmark til regjering og Storting i dag: Vi ønsker ikke denne
tvangssammenslåinga.
Som jeg har sagt tidligere vil jeg personlig overlevere resultatet til statsminister Erna Solberg. Jeg
håper hun vil ta imot meg. Jeg bringer et historisk og sterkt budskap fra Finnmark. Jeg håper på at
statsministeren vil lytte til folket her oppe og sørge for at Stortinget får anledning til å reversere
tvangssammenslåinga.
I dag vil jeg likevel først og fremst takke finnmarkingene for et krystallklart svar. Over 35 000 menn
og kvinner, fra skoleelever til pensjonister, fra direktører til fiskere, har sagt sitt. Og meldingen er
mottatt.
Med ekstremt kort tid til forberedelser, langt færre valglokaler enn vanlig, nytt valgsystem med
nettvalg og de ulike negative innblandinger utenfra, har finnmarkingen ikke latt seg presse, men sagt
sitt.
Engasjementet har vært rørende og det har gitt mange store inntrykk.
La meg nevne Magna på 92 år i Bugøynes, som reiste 200 kilometer i buss for å levere sin
stemmeseddel personlig i stemmelokalet i Kirkenes. Hennes svar var «nei» til sammenslåing. Dette
inspirerer og jeg kan forsikre Magna at vi står på videre for Finnmark.
Jeg synes også det er imponerende at folk i Loppa, på eget initiativ arrangerte ambulerende
stemmegivning. Med båt! For et engasjement for Finnmark!
Det som har skjedd i Finnmark siste uken er historisk. Vi har kommet frem til et resultat som ikke kan
misforstås. Et flertall imot tvangssammenslåing på over 87% er massivt.
Jeg registrerer også med stor interesse at en undersøkelse nylig avdekket at to tredjedeler av Norges
befolkning mener at folkeavstemninga i Finnmark skal respekteres. Det håper jeg også kan bidra til å
snu regjeringen.
Avslutningsvis vil jeg si følgende: Det eneste Finnmark ønsker er å fortsatt bli styrt av finnmarkinger.
Nå ha finnmarkingene sagt sitt. Nå må regjeringa følger opp.

