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Skriftlig spørsmål til Fylkesråd for plan og økonomi, Anne Toril Eriksen Balto 

I forbindelse med sak 99/20 “Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024”, ønsker vi at 

fylkesråden synliggjør konsekvensene av økt rentenivå og nedadgående 

befolkningsutvikling for de finansielle måltallene.  

På side 12 i økonomiplandokumentet står det: 

Befolkningsprognoser (Statistisk sentralbyrå sin middelprognose) viser at relativt 

svakere befolkningsutvikling enn landsgjennomsnittet vil kunne redusere inntektene 

med 55-60 mill. kroner ved utgangen av kommende planperiode. Det er ikke tatt høyde 

for effekten av befolkningsendringer i inntektsanslaget i økonomiplanen, men dette må 

hensyntas som en del av utfordringsbildet i årene framover. 

Videre er følgende påpekt på side 21 samme dokument:  

Det foreslåtte investeringsnivået innebærer en kraftig økning i gjeldsnivået til 

fylkeskommunen i løpet av økonomiplanperioden. Gjeldsveksten er noe lavere enn 

forutsatt i økonomiplan 2020- 2023. Lavere gjeldsvekst kommer hovedsakelig som 

følge av forskyvninger i fremdrift i investeringsprosjektene. Gjeldsøkningen vil føre til 

økte finanskostnader som vil legge press på driftsbudsjettet. I prioriteringsarbeidet i 

perioden fremover vil handlingsrommet for nye investeringsprosjekter være kraftig 

begrenset, både som følge av finansielle måltall for gjeldsutvikling og av bærekraften 

for finanskostnader i driftsbudsjettet. 

Videre på side 22  i økonomiplandokumentet: 

Det er budsjettert med lave renter i hele økonomiplanperioden for den delen av 

gjeldsporteføljen som er på flytende rentebetingelser (70 prosent ved inngangen til 

økonomiplanperioden). Et vedvarende høyt gjeldsnivå medfører at Troms og 

Finnmark fylkeskommune er sårbar for økning i rentenivå. Reglement for 

fylkeskommunens gjelds- og finansforvaltning som behandles av fylkestinget i 

desember 2020 skal bidra til at fylkeskommunen har en langsiktig forsvarlig 

gjeldsforvaltning. Dette innebærer at fylkeskommunen skal søke å redusere 

finanskostnadene i størst mulig grad uten å ta unødig risiko i forvaltningen. 

1. På bakgrunn av dette, etterspør vi en fremstilling av de økonomiske 

konsekvensene av disse særskilt viktige forholdene, om enn i grove trekk, som kan 

gjøre oss i stand til å vurdere den økonomiske bærekraften til foreslått 

økonomiplan for fylket, siden vedtaket vil ha konsekvenser både for  perioden 

2021-2024 og videre fram mot 2030.  

 

2. Vi ønsker også fylkesrådens vurdering av følgende spørsmål:  

i. Hvordan vurderer fylkesråden fylkets handlingsrom og generelle økonomiske 

sårbarhet i forhold til forventet befolkningsutvikling (jf. statlige overføringer) 

samt potensiell renteøkning i årene som kommer? 
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ii. Kan fylkesråden, basert på den kraftige gjeldsøkningen foreslått i den fremlagte 

økonomiplan 2021-2024, gi sin vurdering av om fylkets økonomi og 

tjenestetilbud vil tåle en renteøkning på 2 %?  

 

Med vennlig hilsen, 

Kriss Rokkan Iversen, gruppeleder Miljøpartiet De Grønne 


