Nytt fylkesvåpen for
Troms og Finnmark fylkeskommune
Første januar 2020 blir Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune til Troms og Finnmark fylkeskommune. I den anledning skal det
utarbeides et nytt felles fylkesvåpen for det nye fylket.
Valg av fylkesvåpen har vesentlig betydning for det helhetlige arbeidet
med grafisk profilering av den nye fylkeskommunen. Samtidig er valget
av fylkesvåpen en politisk beslutning.
Fylkesvåpenet er et viktig symbol og en identitetsbygger for både
ansatte og innbyggere. Det skal synliggjøres på alt fra digitale flater,
saksframlegg og brevark, til skilting på bygg og symbol på fylkesord
førerkjedet. Fylkesvåpenet skal ikke være en sammensmeltning av de
to eksisterende fylkesvåpnene. Dette skal være Troms og Finnmark
fylkeskommune sitt våpen.
Fylkeskommunene inviterer til designkonkurranse hvor både publikum,
skoler og profesjonelle kan lage forslag til nytt fylkesvåpen. Motivet
på det nye våpenet skal være samlende og representere den nye
fylkeskommunen på en god måte.
Slik deltar du
Du kan enten tegne og beskrive et forslag, eller sende inn et rent tekstforslag der du forklarer motiv og farge.
Velg en form
Våpenskjoldet kan være spisst eller avrundet i bunn. Hvis du vil, kan du
bruke en av de vedlagte malene.
Lag et motiv
Hva er felles for Troms og Finnmark? Hva kan være et motiv eller symbol som betyr noe for alle innbyggerne i det nye fylket?
Troms og Finnmark fylkeskommune er landets største region, ligger
nord i Norge og har klare norske, samiske og kvenske kulturelle særtrekk. Det gjelder både historie, næringsveier og natur.
Velg inntil tre farger. Fargene må ha god kontrast til hverandre og gjengis rene og klare uten nyanser og sjatteringer.
Send inn ditt forslag
Frist for å sende inn forslag er 21. juni 2019. Forslagene sendes til
vapenskjold@nyetffk.no. Vi setter pris på om du leverer inn ditt forslag i
filtypene PDF, JPG eller PNG.

Om konkurransen
Fylkeskommunene inviterer til designkonkurranse hvor publikum kan
lage forslag til nytt fylkesvåpen.
Administrasjonen går gjennom alle innkomne forslag, gjør en grovsortering og velger ut 10 forslag som premieres med 2 000 kroner hver.
Disse legges deretter fram for en fagjury som velger ut 3–5 forslag
som legges frem i fellesnemnda. Politikerne i fellesnemnda velger ett
av forslagene, som sendes de to fylkestingene for endelig avgjørelse.
Vinneren premieres med ytterligere 10 000 kroner.
Har du spørsmål?
Send e-post eller ring:
Troms: Andreas Johansen, 941 26 795
Finnmark: Harald F. Hereide, 78 96 30 52
Les mer om den politiske behandlingen av nytt fylkesvåpen
Hovedregler
• Vi skal ha et nytt fylkesvåpen, ikke en kombinasjon av de gamle.
• Motivet må være samlende og representere den nye fylkeskommunen på en god måte.
• Motivet må være lett gjenkjennelig både på avstand og i lite format.
• Bruk inntil tre farger.
• Fargene bør være rene og klare, uten nyanser og sjatteringer.
• Motivet bør fylle skjoldflaten godt, være enkelt og uten for mye
detaljer.
• Fremstill motivet i ren flatetegning, uten bruk av perspektiv og
skyggelegging.
• Våpenet bør ivareta kulturelle særtrekk, eller historie, næringsveier
og natur.
• Forslagene bør begrunnes og forklares skriftlig.
Vilkår
• Vi har ikke plikt til å gi alle forslag individuell tilbakemelding.
• Innleverte forslag kan bli utstilt og presentert, for eksempel på nett
og i sosiale media, uten ytterligere godtgjøring.
• Forslag som ikke er kommet inn før fristen, kan bli avvist.
• Ved tilnærmet like forslag, kan utvalg skje ved loddtrekning.
• Troms og Finnmark fylkeskommuner har rett til å gjøre justeringer
og tilpasninger på innkomne forslag. Dette inngår som en del av
prosessen, og utløser ikke ekstra godtgjøring. Justeringer kan
også gjøres i byråkonkurransen, eller på annen måte som er tjenlig
for å utforme nytt fylkesvåpen.
• Alle rettigheter til finaleforslagene, og vinneren, blir i helhet overdratt til fylkeskommunen. Man kan ikke sende inn forslag som er
beskyttet av åndsverksloven. Våpenet skal tas i bruk i det nye fylkes
ordførerkjedet, logo og inngå i fylkeskommunens profilprogram.

Viktige datoer (med forbehold om endringer)
21. juni 2019: Frist for innsending av forslag.
August 2019: Det velges ut 10 forslag som tas videre for bearbeiding,
justering og tilpasning. De utvalgte forslagene premieres med 2 000
kroner hver.
September 2019: En fagjury velger 3–5 forslag som sendes videre til
prosjektledelsen for saksbehandling og innstilling.
Oktober 2019: Fellesnemnda vedtar ett av forslagene som sendes de
to fylkestingene for endelig godkjennelse.
Oktober 2019: Behandling i Troms fylkesting og Finnmark fylkesting.
Vedtak sendes til det konstituerende fylkesting.
28. oktober 2019: Det konstituerende fylkestinget vedtar nytt fylkesvåpen for Troms og Finnmark fylkeskommune.
Hjelp til å lage fylkesvåpen
Her får du et innblikk i hva som ligger til grunn for de kommune- og fylkesvåpnene vi har i dag. Det kan hjelpe deg med å komme med forslag
til nytt fylkesvåpen:
Arkivverket – rettledning om nytt fylkesvåpen
Store norske leksikon – kommunevåpen
Norsk heraldisk forening – «Hva er heraldikk?»
Wikipedia – kommunevåpen i Norge
Wikipedia – fylkesvåpen i Norge
Wikipedia – heraldikk
Europeana Heraldica
Digitalarkivet – kommunevåpen
Lover og regler
Fram til 2018 var det lovkrav til hvordan offisielle våpen i Norge skulle
utformes. Nå er det opp til den enkelte kommune og fylkeskommune å
vedta sitt eget våpen. Alt om det formelle finner du her:
Lov om endringer i kommuneloven og lov om flagging på kommunale
bygninger
Regjeringen.no – alt om kommunevåpen og kommuneflagg
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