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1. Innledning 
 

 Innstilling til budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023  

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Fylkesrådet anbefaler fylkestinget å fatte følgende vedtak:  

1. Fylkesrådet innstiller på et foreløpig budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 i 

henhold til hovedoversikt 1A og 1B med foreløpig fordeling mellom divisjoner og 

avdelinger som angitt. 
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Troms og Finnmark fylkeskommune

Budsjettskjema 1A Drift. I 1000 kr

Rammetilskudd -3 590 296 -3 542 991 -3 488 466 -3 513 936

Inntekts- og formuesskatt -1 474 620 -1 474 620 -1 474 620 -1 474 620

Inntektsutjevning -130 472 -130 472 -130 472 -130 472

Andre generelle driftsinntekter -109 190 -109 190 -109 190 -109 190

Sum generelle driftsinntekter -5 304 578 -5 257 273 -5 202 748 -5 228 218

Sum bevilgninger drift, netto

Sum netto driftsutgifter (fra skjema 1B) 4 999 424 4 970 293 4 879 828 4 855 263

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -305 154 -286 980 -322 920 -372 955

Renteinntekter -22 995 -22 907 -22 818 -22 368

Rentekompensasjon skolebygg -1 300 -1 200 -1 060 -1 060

Andre refusjoner/intern inndekning kapitalutgifter -120 372 -157 760 -183 043 -197 714

Utbytte 0 0 0 0

Gevinster og tap finansielle omløpsmidler 0 0 0 0

Renteutgifter 135 483 167 425 191 758 211 317

Avdrag på lån 182 314 200 156 239 238 274 601

Sum netto finansutgifter 173 130 185 713 224 075 264 776

NETTO DRIFTSRESULTAT -132 024 -101 267 -98 845 -108 179

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:

Overføring til investering 43 110 43 110 43 110 43 110

Netto avsetninger til eller bruk av bunde driftsfond 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 88 914 58 156 55 735 65 069

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 0 0 0 0

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)

Troms og Finnmark fylkeskommune
Budsjettskjema 1B Drift
Politiske styringsorganer 59 417 60 657 62 039 60 494

Kontrollorganer 5 717 5 717 5 717 5 717

Politisk ufordelt 53 700 54 940 56 322 54 777
Administrasjonssjefen med stab 50 715 48 575 43 515 43 415

Advokatkontor 0 0 0 0

Kommunikasjon 8 403 8 403 8 403 8 403

Sekretariat 2 421 2 421 2 421 2 421

Controllere 0 0 0 0

Utredere 0 0 0 0

Administrasjonssjefen ufordelt 39 891 37 751 32 691 32 591

Divisjon plan og økonomi 194 874 195 022 192 757 189 318
Personal og lønn, kvalitetssystem og personvernombud 29 295 29 295 29 295 29 295

Økonomi og strategisk planlegging 24 274 24 274 24 274 24 274

Innkjøp 2 515 2 515 2 515 2 515

Internasjonalt 4 047 4 029 4 003 4 018

Eiendom og drift 89 829 90 013 87 800 84 331

IT og dokumentforvaltning 37 888 37 888 37 888 37 888

Divisjon plan og økonomi ufordelt 7 026 7 008 6 982 6 997

Divisjon næring og kompetanse 1 841 273 1 823 948 1 816 156 1 805 859

Næring 82 079 81 879 81 879 81 879

Utdanning - Vest 1 096 451 1 084 351 1 080 051 1 069 051
Utdanning - Øst 621 139 616 114 612 622 614 225

Voksenopplæriong, karriere og intergrering 38 042 38 042 38 042 37 142

Divisjon næring og kompetanse ufordelt 3 562 3 562 3 562 3 562

Divisjon kultur og levekår 365 101 362 090 361 844 361 953

Tannhelse 203 366 201 712 201 375 201 466

Plan, folkehelse og kulturminne 43 058 43 044 43 025 43 036

Kultur 114 858 113 515 113 625 113 632
Divisjon kultur og levekår ufordelt 3 819 3 819 3 819 3 819

Divisjon samferdsel 2 354 254 2 347 038 2 271 260 2 261 570

Kollektiv 1 008 045 999 381 996 778 997 899

Vei-Drift 780 960 772 539 771 175 771 762

Vei-Planlegging 35 442 35 210 35 046 35 118

Fly, havner og beredskap 0 0 0 0

Økonomisk konsekvens av  kom.prop og statsbudsjettet 213 128 213 128 134 881 134 881

Sams veiadministrasjon 95 920 95 920 95 920 95 920

Divisjon samferdsel ufordelt 220 759 230 860 237 460 225 990

Fellesfunksjoner 133 790 132 963 132 257 132 654

SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER (Til skjema 1A) 4 999 424 4 970 293 4 879 828 4 855 263

2023

2020 20222021 2023

20222020 2021
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2. Fylkesrådet innstiller på et foreløpig investeringsbudsjett 2020-2023 i henhold til 

hovedoversikt 2A og 2B. 

 

 

 

3. Fylkesrådet kommer tilbake til fylkestinget i mars med rullering av økonomiplan. 

4. Følgende finansielle måltall legges til grunn i økonomiplanen:  

 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsutgifter økes til anbefalte 4 prosent 

over tid.  

 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter reduseres kraftig over tid, og 

skal ikke overstige 110 prosent i utgangen av kommende økonomiplanperiode. 

 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter økes til minimum 5 prosent 

som er anbefalt nivå på reservene over tid. 

 Langsiktig mål for gjeldsgrad for Troms og Finnmark fylkeskommune er 

maksimalt 100% i 2028. 

Troms og Finnmark fylkeskommune

Budsjettskjema 2A Investering
Investeringer i  varige driftsmidler 1 673 525 2 324 713 1 277 950 596 450

Tilskudd til  andres investeringer

Investeringer i  i  akskjer og andeler i  selskaper

Utlån 

Avdrag på lån

Sum investeringsutgifter 1 673 525 2 324 713 1 277 950 596 450

Finansiert slik:

Kompensasjon for merverdiavgift -274 170 -399 797 -240 042 -117 516

Tilskudd fra andre -122 868 -68 085 -91 280 -64 043

Salg av varige driftsmidler

Salg av finansielle anleggsmidler

Utdeling fra selskaper

Mottatte avdrag på utlån -20 000 -11 756 0 0

Bruk av lån -1 064 278 -1 715 145 -902 018 -370 282

Sum investeringsinntekter -1 481 316 -2 194 783 -1 233 340 -551 840

Videre utlån
Bruk av lån til  videre utlån

Avdrag lån på videre utlån

Mottatte avdrag på videre utlån

Netto utgifter til videre utlån 0 0 0 0

Overføring fra drift -130 709 -128 430 -43 110 -43 110

Netto avsetninger ti l  eller bruk av bundne investeringsfond

Netto avsetninger ti l  eller bruk av ubundne investeringsfond -61 500 -1 500 -1 500 -1 500

Dekning av tidligere års udekket i  investeringsregnskapet

Sum overføring fra drift og avsetninger

Fremført til inndekning i senere år 0 0 0 0

Plan og økonomi 11 500 11 500 11 500 11 500

Næring og kompetanse
Utdanning - vest 170 000 540 000 533 000 300 000

Utdanning - øst 79 500 25 500 5 500 5 500

Kultur og levekår
Tannhelse 45 000 14 969 2 000 2 000

Samferdsel
Kollektiv 129 200 153 000 128 000 13 000

Vei 1 238 325 1 579 744 597 950 264 450

Fly, havner og beredskap
Fellesfunksjoner
Sum investeringer i varige driftsmidler (overføres til 2A) 1 673 525 2 324 713 1 277 950 596 450

20232020 2021 2022

202320222020 2021
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5. Fylkesrådet gis fullmakt til å gjennomføre videre arbeid med fordeling av rammer. Dette 

legges fram til som orientering til fylkestinget i neste budsjettbehandling. 

6. Fylkesrådet bes vurdere prinsipp for budsjettering av merverdikompensasjon. 

7. Fylkesrådet innstiller på at eventuelle nye driftstiltak må finansieres innenfor de angitte 

rammer til avdelingene. 

8. Fylkeskommunens trekkrettigheter settes til 50 mill. kroner i 2020. 

9. Skattøret settes til 2,45 prosent som er høyeste lovlige sats, i henhold til statsbudsjettet. 

Dersom skattøret endres ved behandling av statsbudsjettet i Stortinget, endres skattøret 

i tråd med denne endringen. 

10. Vedtatte låneopptak knyttet til investeringer samferdselsformål i dagens Troms 

fylkeskommune med unntak av Langsundforbindelsen, skal dekkes innenfor 

driftsrammen til samferdsel i dagens Troms fylkeskommune. 

11. Fylkestinget ser at gjeldsnivået til fylkeskommunen vil øke betydelig i kommende 

periode og ber om at fylkesrådet i det videre prioriteringsarbeidet både vurderer vedtatt 

investeringsnivå og begrensning av nye investeringstiltak. 

12. Dersom fylkesrådet vurderer konsekvens for rutetilbud og takster ved saldering av 

detaljbudsjettet for kollektivtrafikken som alvorlig, delegeres det til fylkesrådet å 

vurdere bruk av disposisjonsfond for å sikre inndekning i 2020. 

Dersom det i saldering av budsjett for kollektivtrafikken brukes av disposisjonsfond 

skal fylkestinget ha seg forelagt en sak vedrørende dette i fylkestinget i mars. 

 

 

13. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å: 

 

a. Fordele prisveksten fra divisjonsnivået til underliggende avdelinger. 

b. Fordele avsetninger til lønnsvekst i tråd med resultatene av lønnsforhandlingene i 

2019 (helårsvirkning) og 2020. 

c. Vedta prinsipp for føring av merverdiavgiftskompensasjon og endre budsjettrammene 

i tråd med dette. 

d. Justere for økte pensjonsutgifter herunder løpende premie KLP og SPK samt 

reguleringspremie. 

e. Lærlingtilskudd knyttet til fylkeskommunale lærlinger fra sentrale budsjettposter til 

aktuelle virksomheter. 

f. Fordele personalpolitiske midler fra sentrale budsjettposter til aktuelle virksomheter 

Fordele vedlikeholdsmidler fra sentrale budsjettposter til aktuelle virksomheter 

Fordele kvenske og samiske midler fra divisjon for kultur og levekår til aktuelle 

virksomheter. 

g. Fordele budsjettmidler til skyss til elever som er utplassert, reguleres fra divisjon for 

samferdsel til aktuell avdeling i divisjon for kompetanse og miljø. 

 

  



7 

 

 

 Den økonomiske situasjonen og rammebetingelser for 

økonomiplanen 
 

Den økonomiske situasjonen i den nye fylkeskommunen er stram fra første driftsår. 

Basisforutsetningene er redegjort for i fellesnemndas sak 32/19 og økonomiplanbehandling i 

sak 63/19 i tillegg til at det har vært lagt føringer for arbeidet gjennom fellesnemndas sak 6/19. 

Fylkesrådets innstilling til økonomiplan er basert på innstillingen i sak 63/19 i fellesnemda samt 

de endringer som er nødvendig som følge av fremleggelse av statsbudsjettet for 2020. 

 

Økonomiplan 2019-2022 for både Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune er ikke 

økonomisk bærekraftig over tid. Gjeldsgraden i Finnmark fylkeskommune er betydelig over 

anbefalt og bærekraftig nivå med planlagt nivå på 138 prosent av brutto driftsinntekter i 2023. 

De økende rente- og avdragskostnadene er forutsatt finansiert ved innsparinger på sektorene. 

De generelle innsparingene til den nye organisasjonen, inkludert økning i finanskostnader i 

FFK, utgjør tilsammen 74,5 mill. kroner i 2024, i tillegg til forventede besparelser på 12,5 mill. 

kr årlig innenfor samferdsel ved bortfall av leiekostnader på bussdepot i FFK. 

 

I Troms fylkeskommune salderes økonomiplanen ved bruk av fond hvert år i perioden, og det 

er avgjørende at driftsnivået kommer ned slik at økonomiplanen balanserer uten bruk av fond.  

 

Beregning av etterslepsmidler til fylkesveg foreslås i statsbudsjettet endret fra å beregnes etter 

hvor stort forfall fylkesvegene i fylkene har til å beregne midlene etter kriteriene i 

inntektssystemet. Nye Troms og Finnmark fylkeskommune taper til sammen 78 mill. kroner på 

denne endringen. For dagens TFK vil dette gi store utfordringer da kapitalutgiftene som dekkes 

innenfor vegvedlikeholdsrammen, er økende.  

 

Befolkningsprognoser (Statistisk sentralbyrå sin middelprognose) viser at som følge av relativt 

svakere befolkningsutvikling enn landsgjennomsnittet vil det nye fylket kunne tape 90-100 

mill. kroner allerede i 2023. Den negative endringen slår til først i dagens TFK, men i 2023 

fordeler beløpet seg om lag likt mellom dagens fylkeskommuner. Den relative nedgangen er 

imidlertid større i FFK. Det er ikke tatt høyde for effekten av befolkningsendringer i denne 

omgang og må vurderes i arbeidet med økonomiplan 2021-2024. 

 

Det innføres nytt inntektssystem for fylkeskommunene fra 2020. Troms og Finnmark 

fylkeskommune tjener på sikt 126,5 mill. kroner på denne innføringen. Til sammen øker frie 

inntekter i 2020 med om lag 52 mill. kroner i forhold til nivået i vedtatte økonomiplaner 2019-

2022 for de to fylkeskommunene. Gevinsten er økende til 129 mill. kroner i 2023. Dette skyldes 

i sin helhet nytt inntektssystem og oppdaterte kriterier i utgiftsutjevningen.  

 

Det overføres til sammen 105,278 mill. kroner knyttet til nye oppgaver. Av dette er 95,92 mill. 

kroner knyttet til overføring av Sams vegadministrasjon. 
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De økonomiske overføringene som følger de nye oppgavene gir ikke full kompensasjon.  

Overføringen av årsverk til å ivareta oppgavene er lavere det fylkeskommunene selv ser som 

behov. En del oppgaver overføres uten kompensasjon i form av årsverk. 

 

 

Rammene til divisjoner og avdelinger 

Rammene til fagområdene videreføres uten endringer utover det som ligger i vedtatte 

økonomiplaner samt endring i forhold til føringer i statsbudsjettet. Det er ikke grunnlag for å 

fordele alle budsjettposter i henhold til nytt organisasjonskart – hverken i forhold til lønn eller 

øvrige budsjettposter. Arbeidet med rammene vil pågå gjennom 2020. 

 

Det er en prinsippforskjell i budsjettrammene til divisjoner og avdelinger i henholdsvis Troms 

og Finnmark. I budsjettrammene som kommer fra Troms, er rammene til avdelingene inklusive 

merverdiavgiftskompensasjon. I Finnmark er rammene til avdelingene eksklusive 

merverdiavgiftskompensasjon som er budsjettert sammen med frie inntekter. Det foreslås at 

fylkestinget delegerer til fylkesrådet å velge prinsipp og gjøre endring i budsjettrammene i tråd 

med dette.  

 

Det må påregnes at det i det videre arbeidet med budsjett og økonomiplan vil forekomme 

endringer i rammene til divisjonene og avdelingene ettersom avklaringer gjøres og 

innplassering av ansatte begynner. Av samme årsak må det derfor påregnes at det blir 

gjennomført større budsjettreguleringer i løpet av 2020. 

 

Det har vært ulike prioriteringer i Troms og Finnmark og disse ulikhetene er ikke utjevnet i 

innstilling til økonomiplan. Ulikhetene er eksempelvis profil på tilskudd, ulike løsninger knyttet 

til tjenester og tilbud til de ansatte, ulikheter i brukerbetalinger – takster og struktur, ulike 

budsjett tildelingsmodell til videregående skoler og ulik ressursbruk, ulik kapasitet til å ivareta 

oppgaver osv. Det vil ikke være økonomisk bærekraftig hvis alle ulikheter skal løftes til 

«høyeste/beste nivå». Håndtering av ulikheter vil bli behandlet samlet i budsjett 

2021/økonomiplan 2021-2024, eventuelt i en samlet sak til fylkestinget i juni 2020. 
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 Finansielle nøkkeltall 

 

Netto driftsresultat 

Fellesnemnda vedtok i sak 31/19 at den nye fylkeskommunens netto driftsresultat i prosent av 

brutto driftsutgifter bør økes til anbefalte 4 prosent over tid. Fylkesrådet har ikke funnet 

handlingsrom til å prioritere dette i budsjettarbeidet og legger derfor frem et forslag om et netto 

driftsresultat som varierer mellom 1,8 prosent og 1,5 prosent av brutto driftsutgifter i perioden. 

Resultatene for 2018 og forventet resultat for 2019 er historiske tall for TFK og FFK hver for 

seg og samlet. 

 

 

 

Netto lånegjeld 

Fellesnemnda vedtok i sak 31/19 at den nye fylkeskommunens lånegjeld i prosent av brutto 

driftsinntekter skal reduseres kraftig over tid og skal ikke overstige 110 prosent i utgangen av 

kommende prosjektperiode. Fellesnemnda vedtok videre at langsiktig mål for gjeldsgrad for 

Troms og Finnmark fylkeskommune er 100 prosent i 2028. Fylkesrådet har i dette 

budsjettforslaget lagt frem et investeringsprogram som er innenfor vedtatte maksimalnivå. 

Resultatene for 2018 og forventet resultat for 2019 er historiske tall for TFK og FFK hver for 

seg og samlet. 
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Disposisjonsfond 

Fellesnemnda vedtok i sak 31/19 at disposisjonsfondet i prosent av brutto driftsinntekter skal 

økes til minimum 5 posent over tid. Fylkesrådet har videreført planlagt bruk og avsetning til 

disposisjonsfond fra de to respektive fylkeskommunenes økonomiplaner for 2019-2022 samt 

udisponerte midler knyttet til nytt inntektssystem, hvor samlet disposisjonsfond utgjør 4,6 

prosent av brutto driftsinntekter i 2023. 

Resultatene for 2018 og forventet resultat for 2019 er historiske tall for TFK og FFK hver for 

seg og samlet. 
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 Rammebetingelser 

 

Skatt og rammetilskudd 

I statsbudsjettet for 2020 legges det opp til at frie inntekter for fylkeskommunene totalt holdes 

om lag uendret reelt sett. Manglende realvekst er begrunnet i demografi og det faktum at antall 

16-18 åringer har en midlertidig nedgang i 2020-2021 før antallet begynner å stige i 2022. 

Beregninger viser at rammetilskuddet for TFFK i 2020 øker med 34,3 mill. kroner reelt sett fra 

det nivået som lå til grunn i fellesnemdas vedtak for budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023. 

Gevinsten er økende i planperioden som følge av innfasing av gevinst ved nytt inntektssystem. 

Årsaken er oppdaterte kriterier som ligger til grunn for beregning av utgiftsutjevningen i 

rammetilskuddet. Det tas forbehold om at oversikten over innlemminger og bevilgning til nye 

oppgaver kan være ufullstendig. 

 

Til sammen øker frie inntekter i 2020 med om lag 52 mill. kroner i forhold til nivået i vedtatte 

økonomiplaner 2019-2022 for de to fylkeskommunene. Gevinsten er økende til 129 mill. kroner 

i 2023. Dette skyldes i sin helhet nytt inntektssystem og oppdaterte kriterier i utgiftsutjevningen. 

Handlingsrommet settes av til disposisjonsfond. Det vises for redegjørelse i sak 53/19 i 

fellesnemda i oktober.  

 

Nye oppgaver 

Det overføres til sammen 105,278 mill. kroner knyttet til nye oppgaver. Av dette er 95,92 mill. 

kroner knyttet til overføring av Sams vegadministrasjon. 

2020 2021 2022 2023

Rammetilskudd -3 152 064 -3 170 711 -3 111 110 -3 129 758

Inntektsutjevning -140 000 -140 000 -140 000 -140 000

Skatt -1 397 000 -1 397 000 -1 397 000 -1 397 000

Frie inntekter økonomiplan 2020-2023 TFFK vedtak fellesnemda -4 689 064 -4 707 711 -4 648 110 -4 666 758

Rammetilskudd -3 590 296 -3 542 991 -3 488 466 -3 513 936 

Inntektsutjevning -130 472 -130 472 -130 472 -130 472 

Skatt -1 474 620 -1 474 620 -1 474 620 -1 474 620 

Frie inntekter økonomiplan 2020-2023 TFFK Statsbudsjett 2020 -5 195 388 -5 148 083 -5 093 558 -5 119 028

Nominell endring -506 324 -440 372 -445 448 -452 270

Herav:

Anslag pris- og lønnsvekst 144 893 144 893 144 893 144 893

Oppgaveendringer - midler overføres divisjoner/avdelinger 105 278           105 278           105 278           105 278           

Innlemminger - midler overføres divisjoner/avdelinger 177 143           177 143           177 143           177 143           

Andre endringer statsbudsjettet - midler overføres divisjoner/avdelinger 44 635             44 635             44 635             44 635             

Kompensasjon forskrift tunnelsikkerhet - ikke videreført -72 775 -72 775 -72 775 

Sum prisvekst og oppgaveendringer 471 949           399 174           399 174           399 174           

Reel endringer frie inntekter fra vedtak fellesnemda -34 375 -41 198 -46 274 -53 096 
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De økonomiske overføringene som følger de nye oppgavene gir ikke full kompensasjon.  

Overføringen av årsverk til å ivareta oppgavene er lavere det fylkeskommunene selv ser som 

behov. En del oppgaver overføres uten kompensasjon i form av årsverk. 

Oversikt over nye oppgaver som finansieres over rammetilskuddet er vist i tabellen nedenfor. 

Tallstørrelsene finner man ikke igjen i dokumentene i statsbudsjettet da de er lagt inn som 

rammer samlet til fylkeskommunene. Beløpene for TFFK er beregnet ved bruk av kriteriene i 

inntektssystemet. 

 

 

Innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet 

Det foreslås i statsbudsjettet å innlemme flere tilskudd i rammetilskuddet. For TFFK foreslås 

det å innlemme til sammen 177,143 mill. kroner hvorav vel 147 mill. kroner er knyttet til skred- 

og rassikring. Oversikt over innlemminger er vist i tabellen nedenfor. 

 

 

Nye oppgver

Divisjon for samferdsel

Sams vegadministrasjon 95 920        

Fiskerihavner 0

SUM 95 920        

Divisjon for kultur og levekår

Tverrfaglig innsats rusfeltet 146

Statlig sikrede friluftsområder og skjærgårdstjenesten 123

Oppgaver kulturminne 91

SUM 360

Divisjon for kompetanse og næring

Arbeidsmarkedstiltaket bedriftsintern opplæring (BIO) 2 505

Oppgaver fra IMDI 1 324

Tilskuddsordning mentor- og traineeordning 444

Tilskuddsordning etablereropplæring innvanderer 290

Styrking tidlig karriereveiledning for nyankomne innvandrere 237

Tilskuddsordningen Jobbsjansen del B 3 558

Forvaltning av tilskott på landbruksområdet 640

SUM 8 998

SUM NYE OPPGAVER 105 424
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Andre endringer 

 

Kompensasjon tunnelsikkerhet 

Statens veivesen har endret beregningene av kompensasjon for tunnelsikkerhet. TFFK tjener 

vel 43 mill. kroner på overgang til ny beregningsmetode. 

Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener 

En ny, universelt utformet gjennomføringsløsning for prøver og eksamener avlaster 

kommunesektoren og er anslått å gi besparelser i 2020 på 2,6 mill. kroner for sektoren samlet. 

TFFK trekkes 59.000 kroner i rammetilskuddet som følge av dette. 

 

Ferjeavløsningsordningen 

Ferjeavløsningsordningen foreslås utvide til å dekke inntil 50 pst. av rentekostnadene 

knyttet til byggekostnaden, eksklusive merverdiavgiftskompensasjon og eventuelle 

bompengeinntekter. Delvis dekning av rentekostnader gjøres ved å øke antall år med 

utbetaling av ferjeavløsningsmidler. Departementet foreslår i tillegg at utbetalingen 

begrenses til maksimalt 45 år i stedet for 40 år. Årlig beløp i ferjeavløsningsmidler 

beregnes, som i dag, ut ifra netto reduksjon i rammetilskuddet når et veiprosjekt erstatter 

eller korter inn på et ferjesamband. Beløpet ligger fast i hele utbetalingsperioden, men gis 

en årlig prisjustering på 2,5 pst.  

 

Nord-Norge-tilskudd 

Tilskuddet blir utbetalt med et kronebeløp per innbygger til fylkeskommunene i Nord-Norge. 

Satsene for 2019 er prisjustert. Satsen for Troms og Finnmark fylkeskommune er justert slik at 

den nye fylkeskommunen mottar det samme i Nord-Norge-tilskudd som de tidligere 

fylkeskommunene ellers ville mottatt hver for seg. Satsen i 2020 er 1603 kroner per innbygger.  

 

Divisjon for samferdsel

Tilskudd gang og sykkelvei 1 476

Skred- og rassikring 147 604

SUM 149 080

Divisjon for kompetanse og næring

Distrikts- og regionalpolitiske tilskudd 21 362

Opplæring av lærlinger med spes. Behov 2 950

Fylkesvis partnerskap for karriere veiledning 3 751

SUM 28 063

SUM INNLEMMING 177 143
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Skattøre 

Den fylkeskommunale skattøren foreslås redusert med 0,15 prosentpoeng til 2,45 prosent. 

 

Endringer i forventet inntekt 

 Det er betydelige endringer i forventet inntekt som knytter seg til samferdselsformål og 

elementer som knytter seg til forhold over i dagens to fylkeskommuner  knyttet til1: 

Innlemming av etterslepsmidler fylkesveg. Midlene beregnes nå etter hvor stort forfall 

fylkesvegene i fylkene har, fra 2022 foreslås midlene beregnet etter kriteriene i 

inntektssystemet 

 Videreføring av tapskompensasjon knyttet til nytt inntektssystem som ble innført fra 2015 

 Inntektsnedgang som følge av prognostisert befolkningsendring som er lagt inn i 

økonomiplanen til TFK, er fjernet. 

 

 

I tråd med fellesnemdas innstilling er det lagt til grunn at økt inntekt disponeres i den 

fylkeskommunen økningen har sitt opphav fra og at inndekning av mindreinntekt tilsvarende 

dekkes av den fylkeskommunen der mindreinntekten har sitt opphav.  

 

Forventet befolkningsendringer 

En viktig faktor ved beregning av de økonomiske rammene som fordeles gjennom 

inntektssystemet, er befolkningstall – både totalt og fordelt på aldersgrupper. Det er den relative 

befolkningen sett i forhold til landsgjennomsnittet som legges til grunn i beregning av 

rammetilskuddet. Beregninger som er gjort på basis av befolkningsprognosene til Statistisk 

sentralbyrå sin middelprognose, viser at den nye fylkeskommunen vil kunne tape 90-100 mill. 

kroner allerede i 2023 som følge av relativt svakere befolkningsutvikling enn 

landsgjennomsnittet. Den negative endringen slår først til i dagens TFK, men i 2023 fordeler 

beløpet seg om lag likt mellom dagens fylkeskommuner. Den relative nedgangen er imidlertid 

betydelig større i FFK. Det er ikke tatt høyde for effekten av befolkningsendringer i denne 

omgang, men bør vurderes samtidig som effektene av statsbudsjettet beregnes. 

 

 

                                                 

1 For nærmere redegjørelse vises til fellesnemdsak 31/19 Økonomiske basisforutsetninger for budsjett 

2020/økonomiplan 2020-2023. 
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Troms fylkeskommune – endringer fra vedtatt økonomiplan 

Det har vært betydelige endringer i økonomiplan 2019-2022 for dagens TFK. I innstillingen fra 

fellesnemda i sak 63/19 er disse endringene innarbeidet: Bortfall utbytte på 30 mill. kroner per 

år fra Troms kraft AS som følge av omstrukturering av selskapet, dekkes inn ved at 

tapskompensasjon knyttet til innføring av nytt inntektssystem fra 2015 videreføres, 

harmonisering med FFK knyttet til budsjettkonsekvenser av forventede befolkningsendringer 

og lavere netto renteutgifter (lavere rentenivå)  Disse elementene gir i sum et handlingsrom som 

er større enn bortfall av utbytte fra Troms Kraft AS, og er disponert til økt bevilgning til 

fagskolen i Troms fylkeskommune, jamfør fylkestingssak 60/19, og  reduksjon i behov for 

innsparing i resten av økonomiplanperioden i forhold til økonomiplan 2019-2022. Dette 

oppsummeres i tabellen nedenfor. 

 

Tabell -. Endringer i forhold til økonomiplan 2019-2022 Troms fylkeskommune. I 1000 

kr. 

 

Det er en sum hver år i planperioden som foreløpig ikke er disponert. 

 

Tabell. – Endringer i forhold til økonomiplan 2019-2022 Finnmark fylkeskommune.  

I 1000 kr. 

 

 

Lønns- og prisvekst 

Alle rammene er prisjustert, og midlene er budsjettert på divisjonsnivå.  med kommunal deflator 

etter at statsbudsjettet blir lagt fram.  

 

Pensjon 

Det er ikke foretatt nye beregninger knyttet til pensjon. Fylkesrådet vil komme tilbake til dette 

i første budsjettoppfølging i 2020. 

2020 2021 2022 2023

Bortfall utbytte fra Troms Kraft AS 30 000               30 000                 30 000                 

Red. renter og avdrag pga lavere rentenivå og forsinkelser -8 992               -28 873             -29 847               -27 127               

Økte renteinntekter -1 160               -1 200               -1 200                  -750                     

Uttrekk befolkningseffekt på rammetilskudd -7 000               -15 000             -15 000               -15 000               

Tapskompensasjon i fbm ny kostnadsnøkkel 2015 -21 895             -21 895             -21 895               -21 895               

SUM -39 047             -36 968             -37 942               -34 772               

Nye tiltak:

Fagskolen (vedtak fylkestinget i juni) 8 200                 8 200                 8 200                   8 200                   

Redusert vedtatt økning innsparing 29 059               27 259               27 259                 25 259                 

NETTO -1 788               -1 509               -2 483                  -1 313                  

2020 2021 2022 2023

Redusert uspesifisert saldering rammeområdene 12 200 34 798 66 200 -8 400

Endring finanskostnader -12 200 -34 798 -66 200 8 400

Netto 0 0 0 0
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Kommunesammenslåing 

Fra 1.1.2020 skal Tjeldsund kommune i Nordland slås sammen med Skånland Kommune i 

Troms til nye Tjeldsund kommune. Den nye kommunen skal ligge i Troms. Det betyr at Troms 

og Finnmark fylkeskommune får 1259 flere innbyggere (tall per 1.1.2018). De økonomiske 

konsekvensene legges inn etter at statsbudsjettet er lagt fram. 

 

2. Innsparinger 
 

Innsparingene som er lagt til grunn i fellesnemdas innstilling til økonomiplan 2020-2023, er 

ikke endret.  Det er ikke foreslått innsparinger utover det som ligger i de to fylkeskommunenes 

vedtatte økonomiplaner. 

For dagens Troms fylkeskommune er innsparingene i økonomiplan vist nedenfor. 

 

 

Behov for innsparing er redusert i planperioden da det er funnet handlingsrom til alternativ 

inndekning jmf tabell i kapittel Troms fylkeskommune – endringer fra vedtatt økonomiplan. 

For dagens Finnmark fylkeskommune er generelle innsparinger vedtatt i økonomiplan 2019-

2022 vist nedenfor. 

2020 2021 2022 2023

Stab og støtte (ikke fordelt) 0 -1 900            -1 900            -2 000    

Utdanning 0 -12 100         -12 100         -13 000 

Tannhelse 0 -1 400            -1 400            -1 500    

Kultur 0 -1 200            -1 200            -1 300    

Samferdsel 0 -12 200         -12 200         -13 000 

Næring 0 -200               -200               -200       

SUM 0 -29 000         -29 000         -31 000 

Innsparing økonomiplan 2020-2023. I 1000 kr
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Behovet for innsparing er hovedsakelig knyttet opp til generelle innsparinger innen utdanning 

og samferdsel og fordeling av finanskostnader fra investeringsprogrammet. 

  

Ram m eom råde B-2020 B-2021 B-2022 B-2023

Eiendom -56 -113 -186 -227

Politiske styringsorganer -74 -153 -246 -301

Sentraladm inistrasjonen -347 -694 -1 146 -1 402

Fellesutgifter -193 -388 -640 -783

Utdanning -7 419 -11 901 -15 393 -16 996

Tannhelse -258 -518 -855 -1 046

Næ ring -20 -39 -65 -80

Plan og kultur -161 -322 -531 -649

Sam ferdsel -10 276 -16 148 -20 281 -22 059

Sum  innsparing -18 804 -30 276 -39 343 -43 543
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3. Investeringer og finansiering 
Investeringene er videreføring av de vedtatte økonomiplanene til de to fylkeskommunene med 

justering for vedtak i fellesnemda i sak 31/19 Økonomiske basisforutsetninger for budsjett 

2020/økonomiplan 2019-2022. Investeringsbudsjettet er i tråd med fellesnemdas innstilling. 

Det legges i økonomiplanen opp til samlet investering på vel 5,87 mrd. kroner. Av dette 

lånefinansieres 4,05 mrd. kroner, 1,03 mrd. kroner. finansieres ved 

merverdiavgiftskompensasjon knyttet til investeringene, 310 mill. med rassikringsmidler, 40 

mill. refusjoner og andre tilskudd, 91,756 mill. kroner i mottatte avdrag på utlån (tilbakebetaling 

ansvarlig lån fra Troms kraft AS), 46,5 mill. bompenger, 66 mill. kroner bruk av ubundne 

investeringsfond og 345 mill. kroner overføring fra drift.  

Det foreslåtte investeringsnivået innebærer en kraftig økning i gjeldsnivået til fylkeskommunen 

i løpet av økonomiplanperioden. Gjeldsøkningen vil videre føre til at økte finanskostnader vil 

legge føringer for driftsbudsjettet fremover. I det videre prioriteringsarbeidet i perioden 

fremover vil handlingsrommet for nye investeringsprosjekter være kraftig begrenset, både av 

finansielle måltall for gjeldsutvikling og av bærekraften for finanskostnader i driftsbudsjettet. 

 

Investeringene i Troms fordeler seg med 2,89 mrd. kroner knyttet til samferdsel, 1,543 mrd. 

kroner til utdanning og 47,9 mill. kroner til tannhelse.  

Investeringene i Finnmark fordeler seg med 1,2 mrd. kroner knyttet til samferdsel, 116 mill. 

kroner til utdanning, 16 mill. kroner til tannhelse, 26 mill. kroner til eiendom og 20 mill. kroner 

til IT-infrastruktur. Dette er vist i tabellen nedenfor.  

 

  

Plan og økonomi 11 500 11 500 11 500 11 500

Utdanning - vest 170 000 540 000 533 000 300 000

Utdanning - øst 79 500 25 500 5 500 5 500

Kultur og levekår
Tannhelse 45 000 14 969 2 000 2 000

Samferdsel
Kollektiv 129 200 153 000 128 000 13 000

Vei 1 238 325 1 579 744 597 950 264 450

Sum investeringer i varige driftsmidler (overføres til 2A) 1 673 525 2 324 713 1 277 950 596 450

Kompensasjon for merverdiavgift -274 170 -399 797 -240 042 -117 516

Tilskudd fra andre -122 868 -68 085 -91 280 -64 043

Mottatte avdrag på utlån -20 000 -11 756 0 0

Bruk av lån -1 064 278 -1 715 145 -902 018 -370 282

Sum investeringsinntekter -1 481 316 -2 194 783 -1 233 340 -551 840

Overføring fra drift -130 709 -128 430 -43 110 -43 110

Netto avsetninger til  eller bruk av ubundne investeringsfond -61 500 -1 500 -1 500 -1 500

Fremført til inndekning i senere år 0 0 0 0

20232020 2021 2022
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4. Finansutgifter- og inntekter 
 

Det er ikke gjort endringer i finansutgifter og –inntekter siden fellesnemdas innstilling til 

budsjett og økonomiplan.fra fellesnemdas behandling. 

Finansutgifter 

I tabellen nedfor er finansutgiftene i økonomiplanperioden vist. 

Tabell -. Finanskostnader. I 1000 kr 

  

 

Kapitalutgiftene øker fra 307,3 mill. kroner i 2020 til 471,5 mill. kroner i 2023 som følge av 

store låneopptak i årene fremover og avdrag på rentekompensasjonslån knyttet til samferdsel. 

Alle låneopptak knyttet til samferdselsinvesteringer i Troms unntatt Langsundforbindelsen er 

forutsatt dekket innenfor driftsrammen til samferdsel eller ved tilskudd fra andre. Dette 

innebærer at disse låneopptakene dekkes innenfor budsjettet til vegvedlikehold. 

Likviditet og renteinntekter 

Det legges til grunn at renteinntekter blir nesten 22,4 mill. kroner i 2020. Renteinntekter knyttet 

til distrikts- og regionalpolitiske virkemidler er øremerket ordningen og holdes utenfor 

beregningen av fylkeskommunens renteinntekter. 

  

2020 2021 2022 2023

Låneopptak samlet

Herav TFK 652 309           1 445 547         670 130          279 633         

Herav FFK 411 969 269 598 231 888 90 649

Renter 126 795 155 358 184 586 198 175

Avdrag 180 553 193 825 223 279 273 363

SUM renter og avdrag 307 348 349 183 407 865 471 538

Herav TFK renter og avdrag 184 054 221 865 275 677 311 637

Herav FFK renter og avdrag 124 872 139 843 163 116 188 419
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5. Politisk styring 
 

Budsjettet til Politiske styringsorganer, skal dekke utgiftene til fylkesting, fylkesråd, samt andre 

politiske råd og utvalg. For Troms fylkeskommune ligger også budsjett til mobbeombud samt 

elev- og lærlingeombud på politisk rammeområde. 

 

 

Budsjettrammene er i sin helhet flyttet over fra politisk budsjettområde i de to fylkene. 

Endringene i rammene i Troms og Finnmark skyldes opp og nedjustering av budsjettrammen 

de årene det er valg/ikke valg. I tillegg ligger det i budsjettrammer fra Troms et tilskudd i 2022 

på 3 mill. kroner til Alpin VM i Narvik. 

  

Politisk 2020 2021 2022 2023

Politisk ufordelt FFK 20 629 21 171 20 453 20 508

Politisk ufordelt TFK 38 788 39 486 41 586 39 986

Sum politisk 59 417 60 657 62 039 60 494
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6. Administrasjonssjef 
 

 

Budsjettrammene består foreløpig i hovedsak av rammer fra Stabssjefen i TFK samt midler 

knyttet til kommunikasjon fra Fylkesrådmannens stab og sekretariat fra 

Administrasjonsavdelinga i FFK. Siden organisering av internasjonalt samarbeid er uavklart er 

midler i dagens TFK til internasjonalt samarbeid budsjettert under ramme 

«Administrasjonssjefen ufordelt TFK». Midler i dagens FFK til internasjonalt samarbeid er 

budsjettert under «Divisjon plan og økonomi ufordelt FFK». 

Reduksjonen i ufordelt ramme fra TFK er bortfall av midler til Prosjekt 2020 og Statistikk, 

analyse og utredning som skal innarbeides i de ufordelte midlene, Prosjektleder 

miljøsertifisering/klimapartnerskap samt uspesifisert innsparing på 1,9 mill. kroner som skal 

fordeles på stab og støttefunksjonene i dagen TFK. 

Administrasjonssjefens område består av administrasjonssjefen og staben som er tillagt 

administrasjonssjefen. 

Faktaboks administrasjonssjef 

Administrasjonssjefens stab består av følgende funksjoner: 

- Advokatkontor 

- Kommunikasjon 

- Controller 

- Utredere 

- Politisk sekretariat 

- Statistikk og analyse 

 

Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted 

Det er en rekke budsjettposter som enn å ikke er avklart. Det må settes som ufordelte midler og 

reguleres i budsjettoppfølgingen i løpet av 2020, etter hvert som organiseringen kommer mer 

på plass.  

Administrasjonssjef 2020 2021 2022 2023

Advokatkontor

Sekretariat sum 2 421 2 421 2 421 2 421

Sekretariat FFK 610 610 610 610

Sekretariat TFK 1 811 1 811 1 811 1 811

Kommunikasjon  sum 8 403 8 403 8 403 8 403

Kommunikasjon FFK 4 246 4 246 4 246 4 246

Kommunikasjon TFK 4 157 4 157 4 157 4 157

Controllere

Utredere

Administrasjonssjefen ufordelt sum 39 891 37 751 32 691 32 591

Administrasjonssjefen ufordelt FFK

Administrasjonssjefen ufordelt TFK 39 891 37 751 32 691 32 591

Sum administrasjonssjef 50 715 48 575 43 515 43 415
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7. Divisjon for Plan og økonomi 
 

Jamfør saksfremlegget i fellesnemndas sak 42/19 så har prosjektledelsen lagt opp til at «stab og 

støttefunksjoner som hovedregel er fellesfunksjoner som skal sikre helhetlige og likeverdige 

tjenester til hele organisasjonen.» Prosjektledelsen har i saksfremlegget forutsatt at «disse skal 

legges i en egen divisjon for plan og økonomi» 

Divisjon for plan og økonomi omfatter avdelingene Personal- og organisasjon, Økonomi og 

strategisk planlegging, Innkjøp, Eiendom og drift samt IT og dokumentforvaltning. Siden 

organisering av internasjonalt samarbeid er uavklart er midler i dagens TFK til internasjonalt 

samarbeid budsjettert under ramme «Administrasjonssjefen ufordelt TFK». Midler i dagens 

FFK til internasjonalt samarbeid er budsjettert under «Internasjonalt» i divisjon plan og 

økonomi. 

 

Budsjettrammene er i flyttet fra Fylkesrådmannens stab og administrasjonsavdelinga i FFK og 

stab og støtte i TFK. Budsjettrammer for innkjøp ligger foreløpig i rammene til avdeling for 

økonomi og strategisk planlegging. Fellesutgifter som for eksempel datalisenser, midler til 

personaltiltak, tillitsvalgte, KS-kontigent er i dagens to fylkeskommuner budsjettert forskjellig. 

I FFK er disse postene budsjettert under fellesutgifter, mens det i TFK er budsjettert der 

fagansvaret ligger organisatorisk. Det tas sikte på å videreføre praksis i dagens FFK for den nye 

fylkeskommunen. 

Rammene reduseres i økonomiplanperioden i tråd med vedtatt innsparing. 

 

Kostranøkkeltall 

Figuren nedenfor viser hvor stor andel av samlede netto driftsutgifter som har gått med til 

administrasjon de tre siste årene. 

Divisjon plan og økonomi 2020 2021 2022 2023

Personal og lønn, kvalitetssystem og personvernombud sum 29 295 29 295 29 295 29 295

Personal og lønn, kvalitetssystem og personvernombud FFK 9 689 9 689 9 689 9 689

Personal og lønn, kvalitetssystem og personvernombud TFK 19 606 19 606 19 606 19 606

Økonomi og strategisk planlegging sum 24 274 24 274 24 274 24 274

Økonomi og strategisk planlegging FFK 14 549 14 549 14 549 14 549

Økonomi og strategisk planlegging TFK 11 890 11 890 11 890 11 890

Innkjøp 2 515 2 515 2 515 2 515

Internasjonalt 4 047 4 029 4 003 4 018

Eiendom og drift sum 89 829 90 013 87 800 84 331             

Eiendom og drift FFK 20 375 20 319 20 246 20 287

Eiendom og drift TFK 69 454 69 694 67 554 64 044

IT og dokumentforvaltning sum 37 888 37 888 37 888 37 888             

IT og dokumentforvaltning FFK 13 712 13 712 13 712 13 712

IT og dokumentforvaltning TFK 24 176 24 176 24 176 24 176

Divisjon plan og økonomi ufordelt sum 7 026 7 008 6 982 6 997

Divisjon plan og økonomi ufordelt FFK 7 026 7 008 6 982 6 997

Divisjon plan og økonomi ufordelt TFK

Sum plan og økonomi 194 874 195 022 192 757 189 318
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I Troms er andelen brukt til administrasjon 3,8 prosent i 2018 som er på samme nivå som 

landsgjennomsnittet. I Finnmark har andelen variert de siste årene, i hovedsak som følge av at 

det har vært feilført en del kostnader til administrasjon som reelt sett er tjenesteproduksjon. I 

tillegg har prosjektmidler i 2017 ført til en ekstra reduksjon på driftskostnadene til 

administrasjon i Finnmark dette året.  

Figuren nedenfor viser netto driftsutgifter per innbygger til administrasjon. 
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Troms hadde en økning i netto driftsutgifter per innbygger fra 619 kr til 681 kroner per 

innbygger fra 2017 til 2018. Dette er nesten 200 kroner høyere per innbygger enn 

landsgjennomsnitt noe som i stor grad må tilskrives lavere innbyggertall enn 

landsgjennomsnittet siden andelen er på nivå med landsgjennomsnittet. 

Siden netto driftsutgifter i prosent av samlede driftsutgifter varierer for Finnmark varierer 

selvsagt også netto driftsutgifter per innbygger, se forklaring i avsnittet over  

 

 Avdeling personal og lønn, kvalitetssystem og personvernombud 

 

Faktaboks personal og lønn, kvalitetssystem og personvernombud 

 

Avdelingen har 25 ansatte som fordeler seg på områdene personal, lønn, 

HMS/BHT/kvalitetssystem. 

 

Avdelingen har overordnet ansvar for fylkeskommunens arbeidsgiverpolitikk, 

organisasjonsutvikling, og Kvalitet/HMS arbeid. 

 

 

Avdelingen skal levere tjenester til ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte i Troms og 

Finnmark fylkeskommune. 

 

Tjenesteområdene er lederstøtte/lederveiledning, personalforvaltning, lønnstjenester, HMS, 

bedriftshelsetjeneste, kvalitetssystem, lønnsforhandlinger, rekruttering, lederutvikling.  

 

 

Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted 

Avdelingen vil være i etableringsfase i 2020. 

Arbeidet med organisering av enhetene og innplassering av ledere og ansatte vil strekke seg inn 

i 2020.    

I 2020 vil det være behov for å fortsette arbeidet med å få rammeverket på personalområdet på 

plass for den nye fylkeskommunen. 
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 Avdeling økonomi og strategisk planlegging 

 

Faktaboks økonomi og strategisk planlegging 

Avdelingen har ansvaret for strategisk planlegging, økonomiplan, budsjett, regnskap og 

finans. Avdelingen har ansvar for å skape gode prosesser og beslutningsgrunnlag innenfor 

våre fagfelt, og skal bidra til god økonomistyring og yte økonomifaglige tjenester til hele 

organisasjonen. Vi skal også bidra til utvikling, kompetansebygging og kvalitet innenfor våre 

ansvarsområder. 

 

Hovedfokus i 2020 vil være å få på plass gode rammer for økonomistyring herunder 

budsjettrammer for hele organisasjonen og utvikle økonomiplanen som et strategisk verktøy. 

Herunder er implementering av nytt økonomisystem viktig og ressurskrevende. Det vil ta tid 

før avdelingen er over i ordinær drift, og det vil være behov for ekstra ressurser i 2020. 

  

Det er ikke klart hvor mange ansatte avdelingen vil ha, og avdelingen vil være i en 

etableringsfase i 2020. 

 

Strategisk plan 

Det regionale plansystemet er et samlet system for offentlig planlegging i fylkene som 

omfatter regional planstrategi, regional plan og regional planbestemmelse. Disse vedtas av 

fylkestinget som er regional planmyndighet. 

 

Fylkeskommunen er også regional høringsinstans. Fylkeskommunen gir skriftlig innspill ved 

oppstart av planarbeidet og uttalelser til planforslaget når planen er ute til offentlig høring. I 

tillegg har fylkeskommunen myndighet til å fremme innsigelse for å fremme nasjonale og 

regionale interesser i areal- og reguleringsplaner.  

 

Fylkeskommunen veileder samtidig både kommuner og utbyggere i planarbeidet. Gjennom 

regionalt planforum legges det til rette for å klarlegge og samordne statlige, regionale og 

kommunale interesser samtidig som gjensidig informasjon, drøftinger og samstemt praksis 

søkes nådd.  

 

Planfeltet i nye Troms og Finnmark fylkeskommune er tillagt både avdeling plan, folkehelse 

og kulturminne i divisjon for kultur og levekår og avdeling økonomi og strategisk plan i 

divisjon for plan og økonomi. Avgrensningen mellom de to avdelingene er foreløpig ikke 

fastlagt. 

 

 

 
Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted 

Budsjettrammene i avdelingen vil jobbes videre med i tråd med etablering av den nye 

avdelingen. 
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 Avdeling innkjøp  

 

Faktaboks innkjøp 

 

Innkjøpsavdelingen er fylkeskommunens sentrale innkjøpstjeneste, og skal kvalitetssikre 

fylkeskommunens helhetlige praksis innen anskaffelse.  

 

Avdelingen skal ivareta og tydeliggjøre anskaffelser som strategisk virkemiddel for å påvirke 

miljø, arbeidsliv og fagopplæring i en positiv retning i fylkeskommunens totale 

anskaffelsesvirksomhet.  

 

Avdelingen har hovedansvaret for administrering av fylkeskommunens 

anskaffelsesvirksomhet og skal besørge at fylkeskommunen har en enhetlig og helhetlig 

forvaltning av sine anskaffelser. 

 

Hovedfokus i 2020 vil være å få på plass nødvendige anskaffelsesreglementer og innføring 

av ehandel i hele organisasjonen. Det vil ta tid før avdelingen er over i ordinær drift, og det 

vil være behov for ekstra ressurser i 2020. 

 

Det er ikke klart hvor mange ansatte avdelingen vil ha, og avdelingen vil være i en 

etableringsfase i 2020. 

 
 

Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted 

Budsjettrammene i avdelingen vil jobbes videre med i tråd med etablering av den nye 

avdelingen. 

 

 Avdeling eiendom og drift 
 

Faktaboks eiendom og drift 

Forvalte fylkeskommunens eiendoms- og bygningsmasse på en god og forsvarlig måte. 

 

Arbeidet og planene til drifts- og eiendomsenhetene i begge fylkeskommunene videreføres. 

 

Innen dagens to fylkeshus er det om lag 50 årsverk som er knyttet til eiendom og drift. 

 

 
Budsjettrammene i avdelingen vil jobbes videre med i tråd med etablering av den nye 

avdelingen. 
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 Avdeling IT og dokumentforvaltning 

 

Faktaboks IT og dokumentforvaltning 

Avdelingen har overordnet ansvar for IKT-tjenesten, digitalisering og arkivfaglig 

dokumentasjonsforvaltning. Kompetansen og tjenester skal bidra til at ansatte og politikere 

kan levere gode tjenester til innbyggerne i Troms og Finnmark. Sammen med alle 

tjenesteområder skal avdelingen ha fokus på digitalisering og tilrettelegging for digitale 

tjenester og digitalt førstevalg for innbyggerne. Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 

2019-2025 legges til grunn for arbeidet med ny digitaliseringsstrategi for fylkeskommunen. 

Avdelingen skal ivareta en helhetlig sikkerhetsforvaltning av data i tråd med internasjonale 

og nasjonale standarder og nasjonalt regelverk, herunder arkivplan og bevaring- og 

kassasjonsplan som sikrer informasjon om data og lagring av bevaringsverdige data. 

 

Mål 

 Samordne IKT tjenesten og dokumentasjonsforvaltning i hele den nye 

fylkeskommunen 

 Være en pådriver for digitaliseringsarbeidet på tvers i fylkeskommunen, og sammen 

med våre samarbeidspartnere i den nye regionen 

 Utarbeide digitaliseringsstrategi og etablere en styringsstruktur for 

digitaliseringsarbeidet  

 Utarbeide arkivplan og bevaring- og kassasjonsplan 

 Ta i bruk ny teknologi som forenkler og forbedrer tjenester og arbeidsprosesser 

 Vi skal levere tjenester med fokus på tilgjengelighet, sikkerhet og brukervennlighet 

 Være en attraktiv arbeidsplass for kompetente medarbeidere som bidrar i rollen som 

regional utviklingsaktør innenfor områdene digitalisering, samhandling og 

innovasjon i det nye fylket 

 

 

Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted 

Både det IKT-faglige og det arkivfaglige miljøet har fokus på at det skal leveres helhetlige 

tjenester uavhengig av hvor tjenestene leveres fra. Tjenestene skal være operative fra dag én, 

og det stiller store krav til de ansatte i avdelingen. Gode rammer for utførelse av oppgaver, 

teknisk tilrettelegging, faglige samlinger og felles kompetanseheving, vil være viktig for at man 

skal kunne oppnå målene  

Samordning av løsninger, for å forenkle ansattes samhandling og oppgaveutførelse og sikre 

likeverdige tjenester til fylkeskommunens brukere, er kostnads- og ressurskrevende. Det vil ta 

tid før det er ordinær drift. Avdelingen vil derfor ha behov for flere ressurser enn gitt ordinær 

drift i en periode fremover.  Samordning av budsjettansvar for felles IKT tjenester, samordne 

innkjøp av IKT utstyr og kvalitetssikre innkjøpsprosesser for hele organisasjonen er verktøy 

som vil bidra til at organisasjonen kan hente ut gevinster. Det er så langt i 

sammenslåingsprosessen identifisert både gevinster og økte kostnader, men det er for tidlig å 

konkludere med konsekvenser for budsjett 2020.   
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Digitalisering, automatisering og innovasjon må være planlagt og samordnet på tvers av 

divisjoner i det nye fylket, og samtidig i samsvar med nasjonale og regionale føringer og 

handlingsplaner. Å sikre økonomiske rammebetingelser og handlingsrom for arbeidet krever 

en årlig investeringsramme på 5 mill. kroner slik at hele organisasjonen gjennom årlige 

handlingsplaner raskt kan iverksette tiltak som kan gi gevinster og bedre tjenester. For 2020 

kan dette ses i sammenheng med allerede vedtatte investeringer i sammenslåingsprosessen.  



29 

 

8. Divisjon for Næring og kompetanse 
 

Divisjon for Næring og kompetanse omfatter avdelingene Næring, Utdanning-Vest, Utdanning-

Øst og Voksenopplæring, karriere og integrering. 

 

Budsjettrammene til Næring er i flyttet fra Næring– og nordområdeavdelinga i FFK og 

Næringsetaten i TFK. Budsjettrammene til Utdanning-Vest er flyttet fra Utdanningsetaten i 

TFK og budsjettrammene til Utdanning-Øst er flyttet fra Opplæringsavdelinga i FFK. Det er 

flyttet midler fra opplæringsavdelingene i begge fylkeskommunene til Avdeling 

voksenopplæring, karriere og investering. Finansiering av nye oppgaver som er kommet fra 

statsbudsjettet 2020 er foreløpig budsjettert under linjene «næring ufordelt» og 

«voksenopplæring, karriere og integrering ufordelt». Arbeidet med fordeling er ikke ferdigstilt. 

Rammene reduseres i økonomiplanperioden i tråd med vedtatt innsparing. 

 

  

Divisjon næring og kompetanse 2020 2021 2022 2023

Næring sum 82 079 81 879 81 879 81 879

Næring FFK 10 017 10 017 10 017 10 017

Næring TFK 50 060 49 860 49 860 49 860

Næring ufordelt 22 002 22 002 22 002 22 002

Utdanning - Vest 1 096 451 1 084 351 1 080 051 1 069 051

Utdanning - Øst 621 139 616 114 612 622 614 225

Voksenopplæring, karriere og intergrering sum 38 042 38 042 38 042 37 142

Voksenopplæring, karriere og intergrering FFK 11 463 11 463 11 463 11 463

Voksenopplæring, karriere og intergrering TFK 14 470 14 470 14 470 13 570

Voksenopplæring, karriere og integrering ufordelt 12 109 12 109 12 109 12 109

Divisjon næring og kompetanse ufordelt 3 562 3 562 3 562 3 562

Sum næring og kompetanse 1 841 273 1 823 948 1 816 156 1 805 859
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 Avdeling næring 

 

Faktaboks næring 

• Forvalter av distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, og fylkeskommunale 

næringsrettede virkemidler  

• Politisk sekretariat – saksfremlegg, pressemeldinger, taler og presentasjoner 

• Nettverk- og arenabygging 

• Utarbeide strategier for næringer i regionen 

• Kurs og kompetanseheving for kommunene 

• Rådgivning og koordinator eksternt til kommuner, næringsliv, organisasjoner, 

privatpersoner og sentrale myndigheter 

• Ivaretar fylkeskommunens eierskap i flere selskaper 

• Forvaltningsansvar akvakultur- og havressursloven 

• Fylkeskommunalt partnerskap 

• Prosjekt- og programutvikling 

• RFFNORD – regionale forskingsfond Nord 

• FORREGION Finnmark og VIT – virkemidler for FoU og innovasjon i Troms 

• Omstillingsprogrammet – Kvænangen, Dyrøy, Kautokeino og Sør-Varanger 

kommune 

• N2 høyere opp i verdikjeden – samarbeid med Nordland, Troms og Finnmark 

fylkeskommuner, IN Arktis, Sametinget og Norges forskningsråd.  

• Arktiske muligheter – avdeling næring sin del av Nordområdeprogrammet 

• Oppfølging og utvikling av klynger 

• Vannregionmyndighet for Troms vannregion, koordinering vannregionutvalg 

• Smart spesialisering  

 

Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted 

I økonomiplanen ligger det til grunn at FRNU – fylkeskommunalt og regionalt nærings- og 

utviklingsfond gradvis reduseres i takt med den økende innsparingen i økonomiplanen. Dette 

gir næringsavdelingen redusert handlingsrom til å støtte prosjekter og aktiviteter som styrker 

regionen. Dette er viktige virkemidler for både for å kunne videre møte etterspørselen, og 

ivareta samfunnsutviklerrollen.   

Fra 2020 skal nye oppgaver knyttet til landbruk, bredbånd og næringsrettede ordninger 

overføres til fylkeskommunene. Finansiering av nye oppgaver som er kommet i statsbudsjettet 

er foreløpig budsjettert i en samlepost.  

 

Kostranøkkeltall kompetanse 

Det er ikke tatt høyde for beregnet utgiftsnivå som ligger til grunn i inntektssystem i noen av 

kostratallene for videregående opplæring. 
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I figuren nedenfor er netto driftsutgifter til videregående utdanning som andel av samlede netto 

driftsutgifter, vist.  

 

Av figuren kan det ses at både Troms, Finnmark og landsgjennomsnittet bruker en stor andel 

av driftsutgiftene til videregående opplæring. Andelen i Troms var 39,1 prosent i 2018 og i 

Finnmark var den 42,3 prosent. Landsgjennomsnittet var 51 prosent. 

I figuren nedenfor er netto driftsutgifter per innbygger til videregående utdanning vist.  

 

Av figuren kan det ses at Finnmark har høyere netto driftsutgifter til videregående opplæring 

enn Troms.  Utgiftene økte fra 202.741 kroner i 2016 til 222.160 kroner i 2018. I Troms økte 

42,8
39,8 39,1

41,7 42,5 42,3

52,4 51,6 51

2016 2017 2018

Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto 
drifsutgifter (prosent)

Troms Finnmark Landet uten Oslo

181914 185462
194157

202741
211779

222160

164950 168567
176036

2016 2017 2018

Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr)

Troms Finnmark Landet uten Oslo
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utgiftene fra 181.914 kroner i 2016 til 194.157 kroner i 2018. Landsgjennomsnittet var 176.036 

kroner i 2018. 

I figuren nedenfor er andel elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående 

opplæring i løpet av 5 år, vist.  

 

Både Troms og Finnmark har lavere gjennomføringsgrad enn landsgjennomsnittet. I Troms har 

gjennomføringen øket fra 67,1 prosent til 71,5 prosent. I Finnmark er gjennomføringsgraden 

redusert fra 64,9 til 63,5 prosent. 

I figuren nedenfor antall elever per skole, vist.  

 

67,1
69,7 71,5

64,9
62,5 63,5

74 75,5 76

2016 2017 2018

Elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående 
opplæring i løpet av fem år (prosent)

Troms Finnmark Landet uten Oslo

349 364 364

258 252 245

441 441 441

2016 2017 2018

Elever per skole (antall)

Troms Finnmark Landet uten Oslo
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Troms har hatt en økning i antall elever per skole i perioden, mens antall elever per skole har 

sunket noe i Finnmark. 

 

 

 Avdeling utdanning – vest 

 

Faktaboks utdanning - vest 

 

• Utdanning - vest har ansvar for 12 videregående skoler og en egen SMI-skole med 

om lag 6.000 elever  

• Forsøks- og utviklingsarbeid organisert i egne prosjekter 

• I samarbeid med rundt 800 bedrifter og 25 opplæringskontor har avdelingen ansvaret 

for fag- og yrkesopplæringen med mellom 1.700 og 2.000 løpende lærekontrakter 

• En fagskole med 3 avdelinger med ulik geografisk plassering 

• Det sosialmedisinske oppdraget for grunnskole- og videregående elever samt 

voksenopplæring, er i Troms organisert i 4 avdelinger, men som en egen skole med 

egen rektor og ledelse. Avdelingene er fysisk lokalisert på barn- og 

ungdomspsykiatrisk avdeling i Tromsø, barneavdelingen på UNN, voksenpsykiatrisk 

avdeling på Åsgård og Viken senter i Bardu. Alle grunnskoleelever i Nord-Norge som 

er innlagt på en av disse avdelingene får sin opplæring av SMI-skolen i Troms i tillegg 

til voksne som har rett til videregående eller grunnskoleopplæring mens de er i 

behandling på Åsgård. 

• Opplæringsansvar for grunnskoleopplæringen ved barnevernsinstitusjoner i 

kommunene 

• Fengselsundervisning ved Tromsø fengsel 

• PPT og OT 

• Ungdomssatsing 

• Om lag 1.400 ansatte 

I Troms velger omtrent halvparten av vg1-elevene yrkesfaglig opplæring. 

 

 

Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted 

Ny yrkesfaglig tilbudsstruktur utfordrer eksisterende tilbudsstruktur i både Troms og Finnmark. 

Uten gode og harde prioriteringer for en felles tilbudsstruktur vil kostnadene øke betydelig. 

Nye læreplaner vil medføre økte kostnader til læremidler. 

Når det nye skoleadministrative systemet Visma In School tas i bruk, vil det være mulig å få til 

en mer rasjonell utnyttelse av eksisterende arbeidskraft og kompetanse. 
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 Avdeling utdanning – øst 

 

Faktaboks utdanning – øst 

• Fylkeskommunen har ansvar for 8 videregående skoler og en folkehøgskole i Pasvik.  

• Finnmark fylkeskommune har ansvaret for inntaket til de statlige samisk 

videregående skolene.  

• Finnmark har en nettskole som har ansvaret for veksling LOSA og nettbasert 

undervisning i enkelt fag og noen hele opplæringsløp for voksne. Undervisningsdelen 

i Nettskolen går over fra prosjekt til ordinær drift i 2020. 

• Oppfølging av samfunnskontrakten organisert i prosjekt.  

• Fylkeskommunen har en avdeling under Finnmarksykehuset. Avdelingen driver 

opplæring av ungdommer mellom 12-19 år som får psykiatrisk behandling eller 

familieterapi. Avdeling er i Karasjok og er drevet av Lakselv videregående skole. 

Hvert år er det ca. 90 elever innom denne avdelingen.  

• I samarbeid med rundt 220 frittstående lærebedrifter og 19 opplæringskontor har 

fylkeskommunen ansvaret for fag- og yrkesopplæringen med mellom ca.1000 

løpende lærekontrakter 

• To Fagskoler med geografisk plassering i Nordkapp og Kirkenes. 

• Opplæringsansvar for grunnskoleopplæringen ved barnevernsinstitusjoner i 

kommunene.  

• Fengselsundervisning ved Vadsø kretsfengsel 

• PPT og OT 

• Om lag 800 ansatte 

 

I Finnmark velger omtrent halvparten av elevene yrkesfaglig opplæring. 

 

  

 

 Avdeling voksenopplæring, karriere og integrering 
 

Faktaboks voksenopplæring, karriere og integrering 

 Voksenopplæring 

 Karrieresenter 

 

 Integrering: 

- Tilskuddsordningene Jobbsjansen del B, mentor- og traineeordninger og 

etablereropplæring for innvandrere 

- Bosetting 

- Forebygging av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

- Veiledning og kompetanseheving av kommunene i deres kvalifiseringsarbeid 

- Samarbeid med regionale sektormyndigheter og fylkeskommuner kvalifisering og 

integrering av innvandrere med sektormyndighetene  

- Regional oppfølging av frivillighet og samfunnsdeltakelse 
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Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted 

Det nasjonale og regionale fokuset på voksenopplæring og kompetanse medfører økt 

tjenesteproduksjon i det nye fylket, som igjen vil gi behov for økte ressurser. 

Det overføres noe ressurser til avdelingen som følge av nye oppgaver. Nye oppgaver er 

finansiert i statsbudsjettet med 12,1 mill. kr årlig. 
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9. Divisjon for Kultur og levekår 
 

Divisjon for Kultur og levekår omfatter Avdeling for Tannhelse, Avdeling for Plan, folkehelse 

og kulturminne samt Avdeling for Kultur. 

 

Budsjettrammene til Tannhelse er i flyttet fra Tannhelseavdelinga i FFK og Tannhelseetaten i 

TFK. Budsjettrammene til Plan, folkehelse og kulturminne er hentet fra områdene 

Fylkesrådmannens stab og Kultur- kulturminne- og miljøavdelinga i FFK og Kulturetaten i 

TFK. 

Budsjettrammene til Kultur er flyttet fra Kultur- kulturminne- og miljøavdelinga i FFK og 

Kulturetaten i TFK. 

Plan inngår i flere avdelinger og endelig organisering er ikke avklart. 

Rammene reduseres i økonomiplanperioden i tråd med vedtatt innsparing. 

Avdelingens ansvar og oppgaver er forankret i lover som f.eks. tannhelseloven, plan og 

bygningsloven, kulturminneloven, folkehelseloven, friluftslivsloven, kulturloven og i regionale 

planer og strategier som regional plan for handel og service, regional plan for friluftsliv, vilt og 

innlandsfisk, regional plan for kulturminner og kulturmiljø, regional bibliotekplan, regionale 

kulturstrategier osv.  

Det overføres en rekke oppgaver fra staten til fylkeskommunen fra 2020 og noen i 2021. I 

statsbudsjettet for 2020 ble det overført finansiering til oppgaver overført fra riksantikvaren. 

Overførte midler anses ikke som tilstrekkelig for å ivareta oppgaven. 

  

Divisjon kultur og levekår 2020 2021 2022 2023

Tannhelse sum 203 366 201 712 201 375 201 466

Tannhelse FFK 74 461 74 207 73 870 74 061

Tannhelse TFK 128 905 127 505 127 505 127 405

Plan, folkehelse og kulturminne sum 43 058 43 044 43 025 43 036

Plan, folkehelse og kulturminne FFK 13 317 13 303 13 284 13 295

Plan, folkehelse og kulturminne TFK 29 381 29 381 29 381 29 381

Plan, folkehelse og kulturminne ufordelt 360 360 360 360

Kultur sum 114 858 113 515 113 625 113 632

Kultur FFK 43 719 43 576 43 386 43 493

Kultur TFK 71 139 69 939 70 239 70 139

Divisjon kultur og levekår ufordelt sum 3 819 3 819 3 819 3 819

Divisjon kultur og levekår ufordelt FFK 2 369 2 369 2 369 2 369

Divisjon kultur og levekår ufordelt TFK 1 450 1 450 1 450 1 450

Sum kultur og levekår 365 101 362 090 361 844 361 953
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 Avdeling tannhelse 

 

Faktaboks tannhelse 

Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark består av: 

- 45 allmenntannklinikker fra Evenskjer i sør til Vardø i nordøst 

- Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) 

- Universitetstannklinikken (UTK) 

 

Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark består av 45 desentraliserte store og 

små tannklinikker. Prioriterte grupper for den offentlige tannhelsetjenesten etter Lov om 

tannhelsetjeneste er 0-20 år, psykisk utviklingshemmete og eldre, langtidssyke og uføre i 

institusjon og hjemmesykepleie. Den offentlige tannhelsetjenesten skal sammen med det 

private tilbudet sørge for god tilgjengelighet til tannhelsetjenester for hele befolkningen i 

området. 

 

Aktiviteter ved TkNN er spesialistbehandling, rådgivning, spesialistutdanning og forskning. 

Spesialistutdanning og forskning er fullfinansiert av Helsedirektoratet. 

 

Aktiviteter ved UTK er klinisk trening for tannlegestudenter og tannpleierstudenter. 

Veiledere er fylkeskommunalt ansatte. Virksomheten er fullfinansiert av Universitetet. 

 

Den offentlige tannhelsetjenesten har gjennom budsjettvedtak i Stortinget fått ansvar for 

visse grupper ruspasienter (LAR og personer med vedtak om kommunale tjenester som følge 

av rus), TOO-pasienter (Tortur, overgrep, odontofobi) og fengselspasienter. Behandling av 

ruspasienter er finansiert gjennom rammetilskuddet, mens TOO og fengsel er finansiert ved 

tilskudd.  Behandling for denne pasientgrupper er kostbar da noe behandling må foregå i 

narkose. Dette har medfører at tannbehandling av ruspasientene og TOO-pasientene er 

underfinansiert.  

 

Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted 

Budsjettrammen til tannhelse er i all hovedsak bundet opp til lønns- og driftsutgifter knyttet til 

den daglige driften av tannklinikkene. Netto budsjettramme dekker ikke de samlede 

lønnskostnadene i tjenesten, og tannhelse er derfor avhengig av pasientinntekter, 

refusjonsinntekter og ekstern finansiering.  

 

Driftsutgiftene til tannhelse er i stor grad knyttet opp mot drift av klinikkene og for å 

imøtekomme krav i tannhelsetjenesteloven om forebyggende arbeid, prioriterte grupper og om 

å ha et sørge-for-ansvar; gi tilbud til hele befolkningen.  

 

Inventar og utstyrsporteføljen til tannhelsetjenesten er omfattende. Det er kostnadskrevende å 

drifte og vedlikeholde denne slik at det er operativt til enhver tid. Mye av utstyret er eldre enn 

forventet levealder, men det er ikke rom for tilstrekkelig fornying innenfor gjeldende rammer. 

Den desentraliserte strukturen med små klinikkeneheter betyr at kostbart tannlegeutstyret og -

inventaret må vedlikeholdes/oppgraderes på mange lokasjoner. Både i rekrutterings- og 

stabiliseringsøyemed må fylkeskommunen opprettholde moderne og tidsriktige klinikker. Dette 
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er også viktig for kvaliteten på tilbudet og den servicen befolkningen ytes. Så lenge 

tannhelsetjenesten driver med lovpålagte tjenester, må det budsjetteres med midler til å drive 

forsvarlig innenfor lovens ramme.  

 

På grunn av den økte dollar- og eurokursen er kostnadene ved innkjøp av utstyr og inventar fra 

dentaldepotene høyere enn tidligere stipulert.   

Det er et sammensatt bilde der klinikkstruktur, geografi, samfunnsansvar, rekruttering, 

stabilisering og nivå på tannhelse bidrar til økte driftsutgifter jo lengre nord man kommer, og 

dess mer desentralisert klinikksturkuren er. 

Kostranøkkeltall 

I figuren nedenfor er netto driftsutgifter til tannhelse per innbygger vist. 

 

Både Troms, Finnmark og landsgjennomsnittet har hatt en svak økning i netto driftsutgifter til 

tannhelse per innbygger fra 2016-2018. I Troms var utgiften 841 kroner i 2018 og i Finnmark 

var den 1077 kroner. Landsgjennomsnittet var 522 kroner per innbygger. 

I figuren nedenfor er andel undersøkt/behandlet av 5-åringer vist. Både Troms og Finnmark har 

over 94 prosent undersøkt og høyere andel enn landsgjennomsnittet. 
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I figuren nedenfor er andel 5-åringer uten karies vist. Andelen i Troms er på samme nivå som 

landsgjennomsnittet med vel 82 prosent. I Finnmark var 76,9 prosent av 5-åringen kariesfri. 
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 Avdeling plan, folkehelse og kulturminne 

Faktaboks plan, folkehelse og kulturminne 

 

Folkehelse: 

Fylkeskommunen er sektormyndighet og har en pådriverrolle for å systematisere og 

videreutvikle folkehelsearbeidet samt ha oversikt over helsetilstanden i fylket. Det 

gjennomføres prosjektarbeid i samarbeid med kompetansemiljø i nord og kommuner. 

Veiledning og uttalelser til kommunale planer. Nettverks- og kompetansebygging.  

 

Klima, miljø, friluftsliv: 

Vi har forvaltnings- og veiledningsansvar innen friluftsliv, vannforvaltning og forvaltning av 

høstbare arter av vilt og innlandsfisk. Fylkeskommunen er sektormyndighet innenfor 

friluftsliv, vannregionmyndighet, og forvalter  

statlige midler til plan- og prosessarbeid i vannregionene. Veiledning og uttalelser til 

kommunale planer.  

 

Kulturminne:  

Fylkeskommunen er sektormyndighet innen kulturvernområdet med delegerte statlige 

ansvarsområder. Ansvar og oppgaver innen kulturminnevern handler om forvaltning og 

plansaksbehandling, skjøtsel/vedlikehold og tilskuddsforvaltning, samt utviklingsarbeid og 

formidling. Verdensarven i Finnmark – bergkunsten i Alta og Struves meridianbue. 

 

Fra 1.1. 2020 overføres nye oppgaver til fylkeskommunen fra Riksantikvaren. I Finnmark er 

det i alt behov for 3 stillinger – knyttet til Statens Kulturhistoriske eiendommer (SKE), 

arkeologi og fartøyvern. I tillegg er det behov for en stilling knyttet til formidling. Behovene 

i Troms er like. I budsjett 2019 er det funnet dekning for 2 stillinger i Finnmark (SKE og 

arkeologi) og 2 i Troms (SKE og fartøyvern). 

 

Det er avsatt midler til lisenser og programvare blant annet for å kunne gjøre registreringer 

av kulturminner, GIS (Geografiske informasjonssystemer). 

 

Plan 

Det regionale plansystemet er et samlet system for offentlig planlegging i fylkene som 

omfatter regional planstrategi, regional plan og regional planbestemmelse. Disse vedtas av 

fylkestinget som er regional planmyndighet. 

 

Fylkeskommunen er også regional høringsinstans. Fylkeskommunen gir skriftlig innspill ved 

oppstart av planarbeidet og uttalelser til planforslaget når planen er ute til offentlig høring. I 

tillegg har fylkeskommunen myndighet til å fremme innsigelse for å fremme nasjonale og 

regionale interesser i areal- og reguleringsplaner.  

 

Fylkeskommunen veileder samtidig både kommuner og utbyggere i planarbeidet. Gjennom 

regionalt planforum legges det til rette for å klarlegge og samordne statlige, regionale og 

kommunale interesser samtidig som gjensidig informasjon, drøftinger og samstemt praksis 

søkes nådd.  

 

Planfeltet i nye Troms og Finnmark fylkeskommune er tillagt både avdeling plan, folkehelse 

og kulturminne i divisjon for kultur og levekår og avdeling økonomi og strategisk plan i 

divisjon for plan og økonomi. Avgrensningen mellom de to avdelingene er foreløpig ikke 

fastlagt. 
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Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted 

Økonomien vurderes som relativt stram innen alle fagområdene i avdelingen, med lite 

handlingsrom for nye tiltak og utviklingsarbeid.  

Nye oppgaver: 

- Riksantikvaren: bygningsvern statlige verneplaner, arkeologi, fartøyvern: 4 stillinger 

totalt. Stillingene er finansiert innenfor dages budsjettrammer i de respektive 

fylkeskommunene. 

- Flere friluftslivsoppgaver, her under ansvar for statlig sikra friluftsområder 

- Økt behov for juridisk kompetanse innen kulturminneforvaltningen og statlig sikra 

friluftsområder 

- Strategisk og koordinerende rolle innen klima-arbeidet 

 

De oppgavene som nå overføres fra staten er ikke fullfinansiert, det overføres kun midler til 

noen av oppgavene som overtas fra riksantikvaren i budsjettet for 2020. Manglende finansiering 

vil bli en betydelig utfordring fremover.  
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 Avdeling kultur 

 

Faktaboks kultur 

 

Avdelingen forvalter søkbare og faste tilskuddsordninger til et bredt spekter av kunst- og 

kulturaktører, herunder Den nordnorske kulturavtalen, samt Troms fylkeskultursenter 

«Kysten» og  

Gjesteatelieret i Vadsø.  

 

Oppgaver innenfor samiske og kvenske/norskfinske saker. Troms og Finnmark 

fylkeskommune vil få overført en tilskuddsordning fra 2020 til kvensk språk og kulturformål, 

fra KMD, med forskrift.  

 

I Finnmark: Fylkesungdomsrådet, Fylkeseldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne, samt midler til voksenopplæring og frivillige organisasjoner.  

 

Kultur i Troms og Scene Finnmark 

Kultur i Troms og Scene Finnmark består av landsdelsmusikere gjennom 

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge og Den Kulturelle Skolesekken. I Finnmark har 

man også ungdomsavdelingen Ung Artist 

 

Fylkesbibliotek  

Finnmark fylkesbibliotek og Troms fylkesbibliotek sine hovedaktiviteter er regional 

bibliotekutvikling, bibliotekfaglige veiledning og kompetansehevende tiltak.   

Finnmark fylkesbibliotek tar ansvar for å bevare og formidle Finnmarks historie gjennom 

Finnmarksbiblioteket. 

Litteraturfestivalen Finnlitt skal arrangeres i Kirkenes i 2020.  

 

Det gis tilskudd til Bokbussen i Tana og Nesseby. Troms fylkesbibliotek med samisk 

bibliotektjeneste i Kåfjord og bok- og kulturbussen i Sør Troms.  

 

Idrett  

 

 

 

 

Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted 

Økonomien vurderes som relativt stram i avdelingen, spesielt siden en stor andel av midlene er 

bundet opp i faste tilskudd og avtalefestede tilskudd.  

Budsjettet legges frem med to parallelle budsjett med utgangspunkt i dagens to 

fylkeskommuner. På flere områder har man relativt like prioriteringer og ressursbruk, mens det 

på andre områder er det ulike satsinger og virkemidler. Man skal bruke 2020 til å samordne og 

avklare ambisjonsnivå innen alle fagområder i divisjonen. En harmonisering vil kreve økte 

ressurser- gitt at ingen av fylkene / befolkningene / aktørene skal tape på sammenslåingen.  
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Det er behov for mer ressurser til arbeidet med privatarkiv, spesielt i Troms.  

Kvænangen kvenske språksenter er ferdig med sin prøveperiode og må ha midler til fast drift, 

250.000 kroner, på linje med de øvrige samisk og kvenske språksentra i fylket.  

 

Kostranøkkeltall  

Figuren nedenfor viser hvor stor andel av samlede netto driftsutgifter som har gått med til 

kultursektoren, de tre siste årene. 

 

Troms hadde en nedgang i andelen netto driftsutgifter medgått til kultur på 0,2 prosentpoeng 

fra 2016 til 2017. Dette skyldes i hovedsak at andelen til samferdsel har øket som følge av økte 

bevilgninger til etterslep over statsbudsjettet.  

I Finnmark var det en økning i andelen netto driftsutgifter fra 2,2 prosent til 2,9 prosent fra 2016 

til 2017. Andelen sank til 1,6 prosent av totale driftsutgifter fra 2017 til 2018.  

Landet utenom Oslo brukte 2,8 prosent av netto driftsutgifter til kulturformål i 2018. Troms 

bruker en høyere andel til kultur, mens Finnmark bruker mindre. 

Figuren nedenfor viser netto driftsutgifter per innbygger til kulturformål. 
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Troms hadde en økning i netto driftsutgifter fra 534 kr til 552 kroner per innbygger fra 2017 til 

2018.  

Også netto driftsgifter i kroner per innbygger varierer fra år til år i Finnmark. I 2018 brukte 

Finnmark 330 koner per innbygger til kulturformål. 

I figuren nedenfor viser fordelingen per funksjon innenfor kultursektoren. 

 

 

I 2018 brukte Troms størst andel av kulturbudsjettet til kunstproduksjon og museer. Finnmark 

brukte mest andre kulturaktiviteter og bibliotek. 

538

442

330

534
579

315

552

330
363

Troms Finnmark Landet uten Oslo

Netto driftsutgifter i alt til kultursektoren i kroner per innbygger

2016

2017

2018

12 
17 

14 

39 

6 12 

31 
24 25 

22 

- 40 

38 

9 

27 
24 

13 8 
19 

Netto driftsutgifter per funksjon i prosent av kultursektorens 
samlede netto driftsutgifter 

Troms

Finnmark

Landet uten
Oslo



45 

 

10. Divisjon for Samferdsel 
 

Divisjon for Samferdsel omfatter avdelingene for Kollektiv, Vei-drift, Vei-planlegging samt 

Fly, havner og beredskap. Oppgavene knyttet til innkjøp av FOT-ruter vil ikke bli overført 

1.1.2020 jamfør Kommuneproposisjon 2020.  

 

 

Budsjettrammene til er i sin helhet hentet fra tilsvarende Samferdselsavdelinga i FFK og 

Samferdselsetaten i TFK, med unntak av midler som er tilført fylkeskommunen i forbindelse 

med kommuneproposisjonen 2020, statsbudsjett 2020 og overføring av sams veiadministrasjon.  

Det foreligger ingen informasjon om de økonomiske rammene som følger med overføringen av 

ansvaret for fiskerihavner fra 1.1.2020. 

Sams veiadministrasjon er finansiert i henhold til kartlagt antall årsverk som har hatt oppgaver 

med fylkesveinettet i nye TFFK. 

Den økonomiske konsekvensen av statsbudsjettet2020 ligger på egen linje under ufordelt. I 

2020 og 2021 er det lagt inn rammeøkning for pensjonsutgifter knyttet til kjøp av tjenester fra 

SVV og videreføring av styrking båt/ferge. Fra 2022 er etterslepsmidlene knyttet til veg 

foreslått innlemmet i rammeoverføringen etter kriteriene i inntektssystemet. Midlene beregnes 

nå etter hvor stort forfall fylkesvegene i fylkene har. TFFK taper 78 mill. kroner på 

innlemmingen. 

Rammene reduseres i økonomiplanperioden i tråd med vedtatt innsparing. 

Arbeidet med budsjettet gir noe utfordringer knyttet til kollektivtrafikken. Detaljbudsjettet er 

under utarbeidelse og i den forbindelse rutetilbudet og takster. Fylkesrådet skal behandle takster 

for 2020 i desember. Arbeidet er ikke ferdigstilt, men foreløpige indikasjoner viser at det kan 

Divisjon samferdsel 2020 2021 2022 2023

Kollektiv sum 1 008 045 999 381 996 778 997 899

Kollektiv FFK 426 777 423 113 420 510 421 631

Kollektiv TFK 579 544 574 544 574 544 574 544

Kollektiv ufordelt 1 724 1 724 1 724 1 724

Vei-Drift sum 780 960 772 539 771 175 771 762

Vei-Drift FFK 221 800 219 880 218 516 219 103

Vei-Drift TFK 552 971 546 470 546 470 546 470

Vei-Drift ufordelt 6 189 6 189 6 189 6 189

Vei-Planlegging sum 35 442 35 210 35 046 35 118

Vei-Planlegging FFK 27 521 27 289 27 125 27 197

Vei-Planlegging TFK 7 921 7 921 7 921 7 921

Fly, havner og beredskap

Divisjon samferdsel ufordelt sum 529 807 539 908 468 261 456 791

Økonomisk konsekvens av  Kommuneproposisjonen 2020 213 128 213 128 134 881 134 881

Sams veiadministrasjon 95 920 95 920 95 920 95 920

Divisjon samferdsel ufordelt/fellesutgifter FFK 2 921 2 921 2 921 2 921

Divisjon samferdsel ufordelt/fellesutgifter TFK 217 838 227 939 234 539 223 069

Sum samferdsel 2 354 254 2 347 038 2 271 260 2 261 570
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bli utfordrende. Konsekvensen av detaljbudsjett er ikke ferdigstilt innen fristene for 

fylkesrådets behandling av budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023. 

Dersom fylkesrådet vurderer konsekvens for rutetilbud og takster ved saldering av 

detaljbudsjettet for kollektivtrafikken som alvorlig, delegeres det til fylkesrådet å bruke av 

disposisjonsfond i 2020. 

Dersom det i saldering av budsjett for kollektivtrafikken brukes av disposisjonsfond skal 

fylkestinget ha seg forelagt en sak vedrørende dette i fylkestinget i mars. 

I figuren nedenfor vises netto driftsutgifter til samferdselsformål per innbygger for Troms og 

Finnmark fylkeskommuner samt landsgjennomsnittet utenom Oslo for årene 2016-2018.  

 

Netto driftsutgifter for samferdsel har øket noe for begge fylkeskommunene og 

landsgjennomsnittet i perioden. I Troms ble det brukt 10 199 kroner per innbygger i 2019 og i 

Finnmark ble det brukt 9 493 kroner per innbygger. 

Det er ikke tatt høyde for beregnet utgiftsnivå som ligger til grunn i inntektssystem i noen av 

kostratallene på samferdsel. 

Ufordelte midler omfatter fellestjenester for divisjonen. Budsjettrammen blant annet 

løyvesaksbehandling og administrative støttefunksjoner samt midler til dekning av 

kapitalutgifter på lån tatt opp til investeringer innenfor fylkesveg og kollektiv, samt utbetaling 

av fergeavløsningsmidler. 

Avdeling kollektiv er også ansvarlig for den operative beredskapen knyttet til 

kollektivtrafikken, eksempelvis døgnbemannet vakttelefon for å kunne håndtere akutte 

hendelser som påvirker kollektivtrafikken. 
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 Avdeling kollektiv  

 

Faktaboks kollektiv 

 

 Drift kollektivtrafikk inkl. kundesenter og ruteopplysning 

 Mobilitetsplanlegging 

 Klima og miljø 

 

Troms: 

11 fergesamband 

6 hurtig- og lokalbåtruter 

160 bussruter 

som til sammen transporterer om lag 14,8 millioner reisende per år. 

 

Finnmark: 

6 fergesamband 

8 hurtigbåt- og lokalbåtruter 

98 langrute og ring-/bybussruter 

31 Flexxruter (Buss) 

Til sammen 1,9 millioner reisende pr år 

 

 

 

Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted 

Budsjettrammen er i all hovedsak bundet opp i faste kontrakter for drift av buss, båt og 

fergeruter. 

TROMS Netto kostnad 

Bussruter inkl skoleskyss 221 170 900 

Fergeruter 214 429 100 

Båtruter 82 318 300 

 

FINNMARK Netto kostnad 

Bussruter inkl skoleskyss 145 500 000 

Fergeruter 101 700 000 

Båtruter 145 700 000 
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Avdelingens hovedoppgaver er oppfølging av driftskontraktene for rutegående transport, 

planlegging og gjennomføring av skoleskyss, drift av kundesentre, billetteringsløsninger og 

informasjonstjenester overfor publikum. 

Avdelingen har også oppgaver innenfor klima og miljøtiltak knyttet til kollektivtrafikken. 

 

Kostranøkkeltall 

I figuren nedenfor vises netto driftsutgifter til buss per reise for Troms og Finnmark 

fylkeskommuner samt landsgjennomsnittet utenom Oslo for årene 2016-2018.  

 

 

 

Netto driftsutgifter til buss per reise økte fra 2016 til 2017 og var uendret fra 2017 til 2018 i 

Troms med 26 kroner per reise. I Finnmark har utgiften variert mer, og var 127 kroner per reise 

i 2018. Troms har kostnader per reise på linje med landsgjennomsnittet. 

I figuren nedenfor vises netto driftsutgifter til fylkesveiferger per reise for Troms og Finnmark 

fylkeskommuner samt landsgjennomsnittet utenom Oslo for årene 2016-2018.  
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Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per reise har variert fra år til år i Troms. I 218 var netto 

driftsutgifter 136 kroner per innbygger. I Finnmark har netto driftsutgift øket fra 1040 kroner i 

2016 til 1409 kroner per reise i 2018. Landsgjennomsnittet var 99 kroner per reise i 2018. 

I figuren nedenfor vises netto driftsutgifter til båtruter per reise for Troms og Finnmark 

fylkeskommuner samt landsgjennomsnittet utenom Oslo for årene 2016-2018.  

 

 

Netto driftsutgifter til båtruter per reise har øket fra 2068 kroner per reise til 285 kroner per 

reise i 2018. I Finnmark har utgiften øket fra 1524 kroner i 2016 til 1628 kroner i 2018. 

Landsgjennomsnittet var 162 kroner per reise i 2018. 

135

1040

92148

1266

97136

1409

99

TROMS FINNMARK LANDET UTEN OSLO

Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per 
reise (kr)

2016 2017 2018

268

1524

140272

1510

135
285

1628

162

TROMS FINNMARK LANDET UTEN OSLO

Netto driftsutgifter til båtruter per reise (kr)

2016 2017 2018



50 

 

 Avdeling vei-drift 

 

Faktaboks vei-drift 

 

Drift og vedlikehold av fylkesveg. 

 

Troms: 

3015 km fylkesveg 

Inkludert 103 km gang- og sykkelveg 

42 tunneler og skredoverbygg (herav 3 undersjøiske tunneler) 

577 bruer 

 

Finnmark: 

1492 km fylkesveg 

fem tunneler, 227 bruer/kulverter og 11 fergekaier 

 

 

 

Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted 

Avdelingens hovedoppgaver er oppfølging av faste kontrakter for drift av fylkesvegnettet i 

Troms. Fylkesvegnettet i Troms er pr 2020 fordelt mellom totalt 8 driftskontrakter. I tillegg 

forestår avdelingen planlegging og gjennomføring av vedlikehold på fylkesveger og –anlegg 

som bruer, tunneler og fergekaier. Avdelingen planlegger og følger opp det årlige 

dekkeleggingsprogrammet for fylkesvegene. 

Avdeling vei-drift har også ansvaret for den operative beredskapen (byggeleder-beredskap) 

knyttet til fylkesvegene. 

 

Kostranøkkeltall 

I figuren nedenfor vises brutto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer for Troms og Finnmark 

fylkeskommuner samt landsgjennomsnittet utenom Oslo for årene 2016-2018.  
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Brutto driftsutgifter til fylkesvei per km har øket fra med 211 106 kroner i 2016 til 215 126 

kroner i 2018 i Troms. I Finnmark har det vært en reduksjon fra 174 853 kroner til 167 046 

kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet utenom Oslo var 202 388 kroner per kilometer 

fylkesvei 2018. Etterslepsmidler til fylkevei påvirker disse tallene. 

 

I figuren nedenfor vises utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale driftsutgifter til 

fylkesveier for Troms og Finnmark fylkeskommuner samt landsgjennomsnittet utenom Oslo 

for årene 2016-2018.  
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Av figuren kan se sees at både Troms og Finnmark har betydelig lavere andel som brukes til 

vedlikehold av fylkesveier enn landsgjennomsnittet. Andelen i Finnmark er om lag halvparten 

av andelen i Troms. Også her vil etterslepsmidler påvirke tallene. 

 

 Avdeling vei-planlegging 
 

Faktaboks vei-planlegging 

 

Investeringsprosjekter på fylkesveg inkludert tunellsikkerhet og rassikring.  

 

Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted 

Avdelingens hovedoppgave er planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekt på 

fylkesveg.  Dette innebærer blant annet prosjektledelse, byggherreoppfølging av entreprenører, 

kontroll og tilsyn med pågående anlegg og beredskap i forhold til HMS-hendelser på 

fylkesveganlegg. 

 

 Avdeling fly, havner og beredskap 

Faktaboks fly, havner og beredskap 

 

Ansvaret for fiskerihavner og innkjøp av flyruter. 

 

 

Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted 

Ved utarbeidelse av foreløpig budsjett 2020 foreligger det ingen aktiviteter knyttet til 

samferdselsområdet som er tiltenkt denne avdelingen som er tallfestet. Oppgavene knyttet til 

innkjøp av FOT-ruter vil ikke bli overført 1.1.2020 jamfør Kommuneproposisjon 2020. Når det 

gjelder fiskerihavner foreligger det ingen informasjon om de økonomiske rammene som følger 

med overføringen av dette ansvaret fra 1.1.2020. 

Den operative beredskapen knyttet til fylkesveg (både drift og utbygging) og kollektivtrafikk, 

ivaretas av respektive avdelinger i divisjonen. Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse for 

samferdselssektoren, og sektorovergripende (f.eks. gjennom Fylkesberedskapsrådet) ivaretas  
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11. Investeringer  
 

 Plan og økonomi 
 

Det er planlagt årlige investeringer på 11,5 mill. kroner knyttet til arbeidsområdene innen 

divisjon plan og økonomi. 1,5 mill. kroner er finansiert ved bruk av ubundne investeringsfond 

(boligfondet). 

ENØK-tiltak og digitaliseringstiltak innen IT-handlingsplanen kan medføre 

effektiviseringsgevinster som overstiger finanskostnadene ved investeringene. Det vil bli gitt 

årlig rapportering på status på gevinstrealisering innenfor disse prosjektene. 

 

  

Ramme Tidligere BUD BUD BUD BUD Sum 

2019-priser års 2020 2021 2022 2023 økplan

Prosjekt budsjett 20-23

Utleieboliger 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000

Finansiering:

Bruk av boligfond (ubundne investeringsfond) -1 500 -1 500 -1500 -1500 -6 000

Langsiktige ENØK-tiltak 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

Finansiering:

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -120 -346           -394           -791 -1 651

Mva-kompensasjon -487 -488 -488 -545 -2 008

Bruk av lån -2 393 -2 166 -2 118 -1 664 -8 341

ENØK og HMS-tiltak 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

Finansiering:

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -80             -231           -263           -528           -1 102

Mva-kompensasjon -325           -325           -325           -363           -1 338

Bruk av lån -1 595        -1 444        -1 412        -1 109        -5 560

IT-handlingsplan 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

Finansiering:

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -201           -577           -656           -1 319        -2 753

Mva-kompensasjon -812           -813           -814           -908           -3 347

Bruk av lån -3 987        -3 610        -3 530        -2 773        -13 900

Sum investering plan og økonomi 0 0 11 500 11 500 11 500 11 500 46 000

Finansiering:

Bruk av boligfond (ubundne investeringsfond) -1 500            -1 500            -1 500            -1 500            -6 000

Overføring fra driftsregnskapet -401               -1 154            -1 313            -2 638            -5 506

Mva-kompensasjon -1 624 -1 626 -1 627 -1 816 -6 693

Sum Egenkapital 0 -3 525 -4 280 -4 440 -5 954 -18 199

Bruk av lån -7 975 -7 220 -7 060 -5 546 -27 801

Sum finansiering 0 -11 500 -11 500 -11 500 -11 500 -46 000
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 Utdanning vest 
Det er planlagt investeringer for tilsammen 1,483 mrd. kroner knyttet til utdanning-vest. 

Hovedtyngden av investeringene knyttet til to store skoleprosjekter; Ishavsbyen videregående 

skole og ny skole i Harstad. Finansieringen består hovedsakelig av låneopptak, 1,135 mrd. 

kroner. Resterende finansiering er egenkapital knyttet til merverdiavgiftskompensasjon, 

ubundet investeringsfond og salg av eiendom. 

 

Ishavsbyen vgs – nybygg og ombygging  

Prosjektet ble vedtatt i fylkestinget i sak 07/13. Investeringsprosjektet ble revidert i 

fylkestingssak 82/17 Ishavsbyen videregående skole – revidering av investeringsprosjekt. 

Total bevilgning: 631 mill. kroner. 

Bevilgning i økonomiplan 2020-2023: 621 mill. kroner.  

Skolen forventes å være klar til skolestart 2023. 

Ramme Tidligere BUD BUD BUD BUD Sum Til senere

2019-priser års 2020 2021 2022 2023 økplan budsjettering

Prosjekt budsjett 20-23

Ishavsbyen videregående skole

Nybygg og renovering 631 000        10 000 50 000 250 000 271 000 50 000 621 000

Finansiering: 0

Planlegging, prosjektering riving, 

bygging 10 000 50 000 250 000 214 000 30 050 544 050

Inventar og utstyr 57 000 19 950 76 950

Finansiering: 0

Mva-bygg -2 400 -10 000 -50 000 -42 800 -6 010 -108 810

Mva inventar og utstyr -14 250 -4 988 -19 238

Bruk av lån -7 600 -40 000 -200 000 -213 950 -39 003 -492 953

Ny skole i Harstad 1 000 200     10 000 100 000 250 000 250 000 250 000 850 000 140 200

Herav: 0

Kjøp av tomt 0

Planlegging, prosjektering riving, 

bygging, kjøp tomt 10 000 100 000 250 000 250 000 200 000 800 000 67 200

Inventar og utstyr 50 000 50 000 73 000

Finansiering: 0

Mva-bygg -2 000        -20 000 -50 000 -50 000 -40 000 -160 000 -13 440

Mva inventar og utstyr -             -             -             -12 500 -12 500 -18 250

Salg av eiendom 0

Bruk av ubundet investeringsfond -60 000

Egenkapital (Avdrag ansvarlig lån 

fra TK) -20 000 -11 756 -31 756

Bruk av lån -8 000 -188 244 -200 000 -197 500 -585 744 -108 510

Bardufoss vgs - nybygg internat 74 000          2 000 20 000 40 000 12 000 72 000

Herav: 0

Planlegging, prosjektering, bygging 2 000          20 000        40 000        3 000          65 000

Inventar og utstyr 9 000          9 000

Finansiering: 0

Mva-bygg -400            -4 000         -8 000        -600           -13 000

Mva-inventar -2 250        -2 250

Bruk av lån -1 600         -16 000       -32 000      -9 150        -58 750

Sum investering utdanning -vest 1 705 200 22 000 170 000 540 000 533 000 300 000 1 543 000 140 200

Finansiering:

EK, mva-kompensasjon -4 800 -34 000 -108 000 -109 900 -63 498 -315 398 -31 690

Salg av eiendom

Bruk av ubundet investeringsfond -60 000

Egenkapital (Avdrag ansvarlig lån 

fra TK) -20 000 -11 756 0 0 -31 756 0

Sum Egenkapital -4 800 -114 000 -119 756 -109 900 -63 498 -347 154 -31 690

Bruk av lån -17 200 -56 000 -420 244 -423 100 -236 503 -1 135 847 -108 510

Sum finansiering -22 000 -170 000 -540 000 -533 000 -300 000 -1 483 000 -140 200
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Ny skole i Harstad 

Prosjektet ble vedtatt i fylkestinget i sak 35/18 Konseptvalg for ny videregående skole i 

Harstad og fulgt opp i sak 91/18 Budsjett 2019/økonomiplan 2019-2022.  

Total bevilgning: 1000,2 mill. kroner. 

Bevilgning i økonomiplan 2020-2023: 850 mill. kroner.  

Skolen forventes å være klar til skolestart 2023. 

Nybygg internat Bardufoss vgs 

Fylkestinget behandlet i sak 32/18 Behov for botilbud ved Bardufoss videregående skole.  

Total bevilgning: 74 mill. kroner. 

Bevilgning i økonomiplan 2020-2023: 72 mill. kroner.  
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 Utdanning – øst 
Det planlegges investeringer for til sammen 116 mill. kr innen utdanning øst. Hovedtyngden er 

knyttet opp mot nybygg ved Nordkapp vgs og Hammerfest vgs. 

 

  

Ramme Tidligere BUD BUD BUD BUD Sum 

2019-priser års 2020 2021 2022 2023 økplan

Prosjekt budsjett 20-23

Nordkapp vgs nybygg/renovering 62 000 43 000 19 000 19 000

Herav:

Planlegging, prosjektering riving, bygging, inventar og utstyr 43 000 19 000 19 000

Finansiering:

Ufordelt historisk finansiering -43 000

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -763 -763

Mva-kompensasjon -3 087 -3 087

Bruk av lån -15 150 -15 150

Bibliotek/kantinebygg Hammerfest vgs 81 500      21 500 40 000 20 000 60 000

Herav:

Planlegging, prosjektering riving, bygging, inventar og utstyr 21 500 40 000 20 000 60 000

Finansiering:

Ufordelt historisk finansiering -21 500      

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -1 606 -2 309        -3 915

Mva-kompensasjon -6 499 -3 253 -9 752

Bruk av lån -31 895 -14 438 -46 333

Pasvik fhsk - renovering svømmehall/garderobe 15 500      500 15 000 15 000

Herav:

Planlegging, prosjektering riving, bygging, inventar og utstyr 500            15 000        15 000

Finansiering:

Ufordelt historisk finansiering -500           

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -602           -602

Mva-kompensasjon -2 437        -2 437

Bruk av lån -11 961      -11 961

Brannsikring - utstedt pålegg 21 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Herav:

Planlegging, prosjektering riving, bygging, inventar og utstyr 21 000        1 000         1 000         1 000         1 000         4 000

Finansiering:

Ufordelt historisk finansiering -21 000      

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -40             -115           -131           -264           -550

Mva-kompensasjon -163           -163           -163           -182           -671

Bruk av lån -797           -722           -706           -554           -2 779

Universell utforming 16 000 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000

Herav:

Planlegging, prosjektering riving, bygging, inventar og utstyr 16 000        2 500         2 500         2 500         2 500         10 000

Finansiering:

Ufordelt historisk finansiering -16 000      

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -100           -289           -328           -659           -1 376

Mva-kompensasjon -407           -407           -407           -454           -1 675

Bruk av lån -1 993        -1 804        -1 765        -1 387        -6 949

Reinvestering undervisningsutstyr 6 000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

Herav:

Utstyr 6 000         2 000         2 000         2 000         2 000         8 000

Finansiering:

Ufordelt historisk finansiering -6 000        

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -80             -231           -263           -528           -1 102

Mva-kompensasjon -325           -325           -325           -363           -1 338

Bruk av lån -1 595        -1 444        -1 412        -1 109        -5 560

Sum investering utdanning -øst 159 000 108 000 79 500 25 500 5 500 5 500 116 000

Finansiering:

Ufordelt historisk finansiering -108 000 0

Overføring fra drift -3 191            -2944 -722 -1451 -8 308

Mva-kompensasjon -12 918 -4 148 -895 -999 -18 960

Sum Egenkapital -108 000 -12 918 -4 148 -895 -999 -27 268

Bruk av lån 0 -63 391 -18 408 -3 883 -3 050 -88 732

Sum finansiering -108 000 -76 309 -22 556 -4 778 -4 049 -116 000
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Nordkapp vgs nybygg/renovering 

Skolen har behov for utvidelse av undervisningsrom og lærerarbeidsplasser. Fylkestinget 

behandlet i sak 33/18 at nivået i utbyggingen skulle være et alternativ med kostnadsramme på 

62 mill. kr inkludert sikkerhetsmargin og prisstigning. Prosjektet ferdigstilles til skolestart 

2020. 

Bibliotek/kantinebygg ved Hammerfest vgs 

Fylkestinget vedtok i sak 62/18 en utbygging av et nytt bibliotek/kantinebygg ved Hammerfest 

vgs. Prosjektet har en total kostnadsramme på 81,5 mill. kr inkludert sikkerhetsmargin og 

prisstigning. 

Pasvik folkehøgskole – renovering svømmehall/garderober 

Det er behov for total renovering av bassengdel med vinduer, garderobe og tekniske 

installasjoner ved Pasvik folkehøgskole. Stipulert kostnad til dette er 10 - 15 mill. kr. Dette 

prosjektet planlegges gjennomført i 2020. 

Brannsikring – utstedt pålegg 

Mange av fylkeskommunens bygg har mangler i forhold til branntekniske forskrifter som krever 

oppgradering/investering. Dette er mangler som ikke kan løses gjennom bruk av 

vedlikeholdsmidler.  Det er derfor foreslått å investere 1 mill. kr årlig i økonomiplanperioden 

til utbedringer. 

Universell utforming 

Eier av bygg har tilretteleggingsplikt når det gjelder tilgjengelighet for alle i offentlige bygg. 

Det foreslås videreføring av en bevilgning på 2,5 mill. kr årlig til tilrettelegging for elever med 

særskilte behov samt oppgraderinger av tilgjengelighet for rullestolbrukere.  

 

Reinvestering undervisningsutstyr 

Etter hvert som undervisningsutstyr blir utdatert, utrangert eller ikke lengre tilfredsstiller krav 

til HMS eller teknisk standard, er det behov for å gjøre utskiftninger av utstyret. Et budsjett på 

2 mill. kr årlig til skifte av utstyr vil medføre en fullstendig utskiftning av utstyrsparken innen 

undervisning i løpet av 30-50 år, noe som anses som et minimum for å gi en tilfredsstillende 

undervisning. 
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 Tannhelse 

 

 

Utvidelse av Tannhelsetjenestens kompetansesenter 

I Fylkestingsak 56/18 vedtok Troms fylkesting å bygge et tilbygg på TANN-bygget på 1362 kvm. 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) dekker investerings- og driftsutgifter.  

  

Total bevilgning: 57,969 mill. kroner. 

Bevilgning i økonomiplan 2020-2023: 57,969 mill. kroner. 

 

Tana tannklinikk 

Sammenslåing av tannklinikken i Seida og på Tana Bru har vært planlagt i 15 år.  

Prosjektet har en total kostnadsramme på 42,4 mill. kr og åpning av klinikken planlegges i 

2020.  

 

Tannklinikker – reinvestering utstyr 

Tannhelse har behov for årlige investeringer til utskiftninger av tannlegeutstyr. Det foreslås 2 

mill. kr til dette formålet i økonomiplanperioden. 

 

Ramme Tidligere BUD BUD BUD BUD Sum 

2019-priser års 2020 2021 2022 2023 økplan

Prosjekt budsjett 20-23

Utvidelse TkNN 57 969 10 000 35 000 12 969 0 0 47 969

Finansiering:

Mva-Komp

Bruk av lån -10 000 -35 000 -12 969 0 0 -47 969

Tana tannklinikk 42 396 34 396 8 000 8 000

Herav:

Planlegging, prosjektering riving, bygging, 34 396 6 000 6 000

Inventar og utstyr 2 000 2 000

Finansiering:

Ufordelt historisk finansiering -34 396

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -321 -321

Mva-kompensasjon -1 300 -1 300

Bruk av lån -6 379 -6 379

Tannklinikker - reinvestering utstyr 21 000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

Herav:

Inventar og utstyr 21 000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

Finansiering:

Ufordelt historisk finansiering -21 000

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -80 -231 -263 -528 -1 102

Mva-kompensasjon -325 -325 -325 -363 -1 338

Bruk av lån -1 595 -1 444 -1 412 -1 109 -5 560

Sum investering tannhelse 100 365 65 396 45 000 14 969 2 000 2 000 63 969

Finansiering:

Ufordelt historisk finansiering -55 396 0

Overføring fra driftsregnskapet -401 -231 -263 -528 -1 423

Mva-kompensasjon -1 625 -325 -325 -363 -2 638

Sum Egenkapital -55 396 -1 625 -325 -325 -363 -4 061

Bruk av lån -10 000 -42 974 -14 413 -1 412 -1 109 -59 908

Sum finansiering -65 396 -44 599 -14 738 -1 737 -1 472 -63 969
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 Samferdsel (vei og kollektiv) 
 

Hovedtyngden av investeringer knyttet til samferdsel i TFK finansieres innenfor rammen til 

samferdsel. Planlagt investering i økonomiplanen innenfor samferdselsrammen i TFK er 1,943 mrd. 

kroner. Finansieringen består hovedsakelig av låneopptak, 1,127 mrd. kroner. Resterende 

finansiering er egenkapital knyttet til merverdiavgiftskompensasjon, rassikringsmidler, 

overføring fra drift (hovedsakelig etterslepsmidler) og bompengefinansiering. 

Langsundforbindelsen ligger med finansiering utenfor rammen til samferdsel med en 

investeringsramme i økonomiplanen på 950 mill. kroner hvorav 736 mill. kroner er finansiert 

ved låneopptak. Resterende finansiering er merverdiavgiftskompensasjon og bompenger. Det 

nye fylkestinget vil få forelagt en sak knyttet til nytt kostnadsanslag i 2020.  

Planlagte veiinvesteringer i FFK utgjør 786,8 mill. kroner. Finansiering er i hovedsak gjort med 

låneopptak. Egenkapitalen i investeringene er knyttet til overføring fra driftsregnskapet og 

merverdiavgiftskompensasjon. 

Hydrogenhurtigbåt i Varanger er et prosjekt hvor ekstern finansiering forventes å utgjøre 

hovedfinansieringskilde. Budsjettet til prosjektet gjelder kjøp av båt som kan ombygges til 

hydrogendrift. 

Bussdepot er en økonomisk gunstig investering hvor forventede finanskostnader fra prosjektet 

forventes å være lavere enn årlig leiekostnad på dagens depot. 
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Budsjett-

ramme BUD 2020 BUD 2021 BUD 2022 BUD 2023

Sum 

økplan

Torskenpakken (utbedring Hamn) 42 000      24 000      24 000

Finansiering:

Mva-Komp -3 800        -3 800        

Bruk av lån -20 200      -20 200      

Refusjon fra SVV -             

Fv 848 Segelstein 270 000    5 000        95 000      100 000

Finansiering:

Mva-Komp -250           -14 800      -15 050      

Bruk av lån -4 750        -80 200      -84 950      

Harstadpakken FK midler 64 000      20 000      6 025        26 025

Finansiering:

Mva-Komp -3 471        -1 046        -4 517        

Bruk av lån -16 529      -4 979        -21 508      

Harstadpakken bompenger 172 000    24 475      24 475

Mva-Komp -4 248        -4 248        

Bompenger -20 227      -20 227      

Miljø- og servicetiltak 3 000        1 000        1 000        1 000        3 000

Finansiering:

Mva-Komp -100           -100           -100           -300           

Bruk av lån -900           -900           -900           -2 700        

Kollektivinfrastruktur 8 000        2 000        2 000        2 000        2 000        8 000

Finansiering:

Mva-Komp -370           -370           -370           -370           -1 480        

Bruk av lån -1 630        -1 630        -1 630        -1 630        -6 520        

Fv 86 Silsand - Islandsbotn 60 800      50 000      50 000

Finansiering:

Mva-Komp -9 250        -9 250        

Bruk av lån -40 750      -40 750      

Fv 858 Meistervik 14 500      7 500 2 269 9 769

Finansiering:

Mva-Komp -             

Bompenger -             

Bruk av lån -             

Overført fra drift (TS) -7 500        -2 269        -9 769        

Storstein fergekai 40 000      27 000 27 000

Finansiering:

Mva-Komp -4 300        -4 300        

Bruk av lån -22 700      -22 700      

Belvik fergekai 25 000      1 000 23 000 24 000

Finansiering:

Mva-Komp -100           -3 600        -3 700        

Bruk av lån -900           -19 400      -20 300      

Vengsøy fergekai 25 000      1 000 23 000 24 000

Finansiering:

Mva-Komp -100           -3 600        -3 700        

Bruk av lån -900           -19 400      -20 300      

Infrastruktur, el-ferger 100 000    50 000 50 000 100 000

Finansiering:

Mva-Komp -7 800        -7 800        -15 600      

Refusjoner -20 000      -20 000      -40 000      

Bruk av lån -22 200      -22 200      -44 400      

Fergekaier, oppstillingsplass m.v. 20 500      5 000 5 000 10 000

Finansiering:

Mva-Komp -800           -800           -1 600        

Bruk av lån -4 200        -4 200        -8 400        

Planlegging 4 700        1 000 500 1 500

Finansiering:

Mva-Komp -50             -25             -75             

Bruk av lån -950           -475           -1 425        

Planlegging m.v., skredsikringstiltak 6 000        2 000 2 000 4 000

Finansiering:

Mva-Komp -100           -100           -200           

Bruk av lån -1 900        -1 900        -3 800        

Fv 848 parsell 4(Ytre Forså) 62 000      2 000 60 000 62 000

Finansiering:

Mva-Komp -200           -9 153        -9 353        

Overført fra drift (fornyingsmidler) -1 800        -50 847      -52 647      
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Kostnadsanslag og finansiering

Budsjett-

ramme

Bevilget 

tidligere BUD 2020 BUD 2021 BUD 2022 BUD 2023

Sum 

økplan

Fv 286 Bentsjord 15 000      14 000 14 000

Finansiering:

Mva-Komp -2 136        -2 136        

Overført fra drift (fornyingsmidler) -11 864      -11 864      

Fv 312 Lenangsstraumen bru 8 000        7 500 7 500

Finansiering:

Mva-Komp -1 200        -1 200        

Overført fra drift (fornyingsmidler) -6 300        -6 300        

Fv 57 Ordalselva bru 7 000        6 500 6 500

Finansiering:

Mva-Komp -1 000        -1 000        

Overført fra drift (fornyingsmidler) -5 500        -5 500        

Fv 865 Bergelva bru 14 000      13 000 13 000

Finansiering:

Mva-Komp -2 100        -2 100        

Overført fra drift (fornyingsmidler) -10 900      -10 900      

Fv 302 Rebbenesbotn bru 10 000      1 000 9 000 10 000

Finansiering:

Mva-Komp -1 373        -1 373        

Overført fra drift (fornyingsmidler) -1 000        -7 627        -8 627        

Fv 862 Sandelv bru, Kattfjord 10 000      1 000 9 000 10 000

Finansiering:

Mva-Komp -1 373        -1 373        

Overført fra drift (fornyingsmidler) -1 000        -7 627        -8 627        

Fv 53, opprusting til 10-tonn 20 000      18 000 18 000

Finansiering:

Mva-Komp -2 746        -2 746        

Overført fra drift (fornyingsmidler) -15 254      -15 254      

Bruer, tilltak etter inspeksjoner 80 000      20 000 20 000 40 000

Finansiering:

Mva-Komp -3 051        -3 051        -6 102        

Overført fra drift (fornyingsmidler) -16 949      -16 949      -33 898      

Tyngre bruvedlikehold 300 000    50 000 50 000 100 000

Finansiering:

Mva-Komp -8 000        -8 000        -16 000      

Bruk av lån -42 000      -42 000      -84 000      

Ibestadtunnelen 350 000    87 000 210 000 297 000

Finansiering:

Mva-Komp -14 000      -33 500      -47 500      

Bruk av lån -73 000      -176 500     -249 500     

Maursundtunnelen 400 000    20 000 180 000 200 000

Finansiering:

Mva-Komp -3 200        -28 700      -31 900      

Bruk av lån -16 800      -151 300     -168 100     

Tunnelsystemet i Tromsø 500 000    150 000 240 000 390 000

Finansiering:

Mva-Komp -24 000      -38 000      -62 000      

Bruk av lån -126 000     -202 000     -328 000     

Skalandtunnelen 75 000      38 000 38 000

Finansiering:

Mva-Komp -6 100        -6 100        

Overført fra drift (fornyingsmidler) -31 900      -31 900      
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Kostnadsanslag og finansiering

Budsjett-

ramme

Bevilget 

tidligere BUD 2020 BUD 2021 BUD 2022 BUD 2023

Sum 

økplan

Fv 243 Røyrnesbukt 109 000    9 000 9 000

Finansiering:

Mva-Komp -1 665        -1 665        

Statstilskudd rassikring -7 335        -7 335        

Fv 868 Pollfjelltunnelen 140 000    33 000 27 500 75 500 136 000

Finansiering:

Mva-Komp -6 105        -5 088        -13 968 -25 160      

Statstilskudd rassikring -26 895      -22 413      -61 533 -110 840     

Fv 848 Seglstein 25 000      500 15 000 9 500 25 000

Finansiering:

Mva-Komp -93             -2 775 -1 758 -4 625        

Statstilskudd rassikring -408           -12 225 -7 743 -20 375      

Fjellskjæringer 60 000      10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

Finansiering:

Mva-Komp -1 850        -1 850        -1 850 -1 850 -7 400        

Statstilskudd rassikring -8 150        -8 150        -8 150 -8 150 -32 600      

Aktiv skredkontroll alle veger 30 000      5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

Finansiering:

Mva-Komp -925           -925           -925 -925 -3 700        

Statstilskudd rassikring -4 075        -4 075        -4 075 -4 075 -16 300      

Fv 347 Arnøya 49 000      40 000 5 000 45 000

Finansiering:

Mva-Komp -7 400        -925           -8 325        

Statstilskudd rassikring -32 600      -4 075        -36 675      

Reserve/uforutsett/kostnadsøkninger 51 000      4 400 11 000 6 500 5 000 26 900

Finansiering:

Mva-Komp -814           -2 035        -1 203 -925 -4 977        

Statstilskudd rassikring -3 586        -8 965        -5 298 -4 075 -21 924      

Mindre investeringstiltak 62 950 62 950 62 950 62 950 251 800

Finansiering:

Ufordelt historisk finansiering

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -2 527        -7 267        -8 262 -16 603 -34 659      

Mva-kompensasjon -10 228      -10 239      -10 244 -11 435 -42 146      

Bruk av lån -50 195      -45 444      -44 444 -34 912 -174 995     

Rehabilitering og fornying broer 70 000 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000

Finansiering:

Ufordelt historisk finansiering -70 000

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -803           -2 309        -2 625 -5 275 -11 012      

Mva-kompensasjon -3 249        -3 253        -3 255 -3 633 -13 390      

Bruk av lån -15 948      -14 438      -14 120 -11 092 -55 598      

"Fisk til marked" -pakken 72 500 100 000 100 000 100 000 50 000 350 000

Finansiering:

Ufordelt historisk finansiering -72 500

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -4 014        -11 544      -13 125 -13 187 -41 870      

Mva-kompensasjon -16 247      -16 265      -16 274 -9 083 -57 869      

Bruk av lån -79 739      -72 191      -70 601 -27 730 -250 261     

Fv888 Ifjord-Lebesby 25 000 25 000 25 000

Finansiering:

Ufordelt historisk finansiering -25 000

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -1 004        -1 004        

Mva-kompensasjon -4 062        -4 062        

Bruk av lån -19 934      -19 934      

Fv98 Ifjord -Lakselv 50 000 50 000 50 000

Finansiering:

Ufordelt historisk finansiering -50 000

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -2 008        -2 008        

Mva-kompensasjon -8 123        -8 123        

Bruk av lån -39 869      -39 869      

Fv 885 - Pasvik 30 000 30 000 30 000

Finansiering:

Ufordelt historisk finansiering -30 000

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -1 204        -1 204        

Mva-kompensasjon -4 874        -4 874        

Bruk av lån -23 922      -23 922      

Sum investering vei 3 170 500 247 500 1 038 325 1 229 744 297 950 164 450 2 730 469
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Finansiering:

Ufordelt historisk finansiering -247 500

EK, mva-kompensasjon -168 013 -196 062 -50 963 -29 979 -445 016

Statstilskudd rassikring -82 641 -47 678 -91 280 -24 043 -246 049

Refusjoner og tilskudd prosjekter -20 000 -20 000 0 0 -40 000

Overføring fra driftsregnskapet -11 560 -21 120 -24 012 -35 065 -91 757

Overført fra drift(fornyingsmidler) -102 468 -83 051 0 0 -185 519

Overføring fra drift sektorene -7 500 -2 269 0 0 -9 769

Sum Egenkapital -392 182 -370 179 -166 255 -89 086 -1 018 109

Bompenger -20 227      -             -             -             -20 227      

Bruk av lån -625 916     -859 157     -131 695     -75 364      -1 692 132  

Sum finansiering 0 0 -1 038 325 -1 229 337 -297 950 -164 450 -2 730 469

Langsund

Langsundforbindelsen

Budsjett-

ramme

Bevilget 

tidligere BUD 2020 BUD 2021 BUD 2022 BUD 2023 Sum økplan

991 078         41 078           200 000         350 000         300 000         100 000         950 000

Finansiering:

Mva-Komp -35 000         -64 750         -55 500         -18 500         -173 750       

Bompenger -40 000         -40 000         

Bruk av lån -165 000       -285 250       -244 500       -41 500         -736 250       
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Ramme Tidligere BUD BUD BUD BUD Sum 

2019-priser års 2020 2021 2022 2023 økplan

Prosjekt budsjett 20-23

Bussdepoter 205 000 5 000 45 000 90 000 65 000 200 000

Finansiering:

Ufordelt historisk finansiering -5 000

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -1 807 -10 389 -8531 -20 727

Mva-kompensasjon -7 311 -14 639 -10 579 -32 529

Bruk av lån -35 882 -64 972 -45 890 -146 744

Rutemonitorer/infotavler 1 130 500 500 500 500 2 000

Finansiering:

Ufordelt historisk finansiering -1 130       

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -20 -58             -66             -132 -276

Mva-kompensasjon -81 -81 -81 -91 -334

Bruk av lån -399 -361 -353 -277 -1 390

Sanntidssystem 1 000 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000

Finansiering:

Ufordelt historisk finansiering -1 000        

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -101           -289           -328           -659           -1 377

Mva-kompensasjon -406           -406           -407           -454           -1 673

Bruk av lån -1 993        -1 805        -1 765        -1 387        -6 950

ITS-prosjekt vei og kollektiv 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

Finansiering:

Ufordelt historisk finansiering -5 000        

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -401           -1 154        -1 313        -2 637        -5 505

Mva-kompensasjon -1 625        -1 627        -1 627        -1 817        -6 696

Bruk av lån -7 974        -7 219        -7 060        -5 546        -27 799

Hydrogenhurtigbåt Varanger 50 000 50 000

Finansiering:

Ufordelt historisk finansiering

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -2 007        -2 007

Mva-kompensasjon -8 123        -8 123

Bruk av lån -39 870      -39 870

Fergekai Kjerringholmen-Strømsnes 3 000 50 000 50 000 103 000

Finansiering:

Ufordelt historisk finansiering

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -121           -5 771        -6 562        -12 454

Mva-kompensasjon -487           -8 133        -8 138        -16 758

Bruk av lån -2 392        -36 096      -35 300      -73 788

Kombikai Ingøy 17 400 18 200 18 200

Finansiering:

Ufordelt historisk finansiering -17 400      

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -731           -731

Mva-kompensasjon -2 957        -2 957

Bruk av lån -14 512      -14 512

Sum investering kollektiv 29 530 129 200 153 000 128 000 13 000 423 200

Finansiering:

Ufordelt historisk finansiering -29 530 0

Overføring fra driftsregnskapet -5 188            -17661 -16800 -3428 -43 077

Mva-kompensasjon -20 990 -24 886 -20 832 -2 362 -69 070

Sum Egenkapital -29 530 -20 990 -24 886 -20 832 -2 362 -112 147

Bruk av lån 0 -103 022 -110 453 -90 368 -7 210 -311 053

Sum finansiering -29 530 -124 012 -135 339 -111 200 -9 572 -423 200
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12. Fellesfunksjoner 
 

 

Fellesutgifter TFK omfatter pensjon og avsetning til lønnsvekst i 2019. 

Fellesutgifter FFK omfatter pensjon, avsetning til lønnsvekst, IKT-systemer og KS-kontingent. 

 

Fellesutgifter 2020 2021 2022 2023

Ufordelt fellesutgifter FFK 54 575 53 748 53 042 53 439

Ufordelt fellesutgifter TFK 78 965 78 965 78 965 78 965

Sum fellesutgifter 133 540 132 713 132 007 132 404


