
Spørsmål fra John Karlsen (Frp):  

«Det har versert mange tall når gjelder utgiftene for fylkeskommunen når det gjelder 

sammenslåingen av Troms og Finnmark. Spørsmålet er hvor mye har sammenslåingen kostet, og hvor 

mye har staten bidratt med?» 

Svar: 

Av direkteførte prosjektkostnader har det blitt bokført kostnader i henhold til de bevilgninger som er 

gitt av KMD og de respektive fylkesting. 

Prosjektkostnadene er delt i tre hovedbolker: Politisk ledelse, administrative kostnader og IKT-

kostnader. 

Av de administrative kostnader som er bokført er det ført den andelen av kostnader som 

prosjektledelsen har besluttet at tilhører fellesprosjektet. Det ligger betydelige kostnader som er 

dekket av de respektive budsjett til TFK, FFK og TFFK i 2019 og 2020. 

Det forventes at det fortsatt påløper en del direkte kostnader som kan relateres til prosjektet ut 2020 

og inn i 2021. Dette relaterer seg blant annet til; 

- Økt frikjøpsressurs av tillitsvalgte 

- Merarbeid innenfor fagfeltene personal, økonomi og IT som medfører behov for økt 

kapasitet eller utløser overtid. 

- Behov for nye IT-systemer, digital infrastruktur mm. 

Tilleggskostnadene som forventes i 2021 beløper seg til ca. 10 mill. kroner. 

Tabell: Bokførte kostnader - sammenslåingsprosjektet 

  Direkte kostnader til 
sammenslåing 2017-
2019 

Direkte kostnader til 
sammenslåing 2020 

Totalt prosjektført 

Kostnader til politisk ledelse 
og politiske møter 

14 946 756  
 

                 14 946 756  

Administrative kostnader 10 080 467  621 959                   10 702 426 
  

IKT-kostnader 8 980 012  15 468 522                   24 448 534 
  

Sum 34 007 235  16 090 481                   50 097 716 
  

Anslag forventede 
kostnader 2021 

  10 000 000 

 

Kostnader som ikke er inkludert i oversikten over er indirekte kostnader fra de respektive 

organisasjonene, dette inkluderer blant annet overtid og merarbeid, reisekostnader, effektivitetstap 

mm. Indirekte kostnader er vanskelig å tallfeste, ettersom dette i stor grad er kostnader som er 

spredt ut i tre organisasjoner. Men dette har berørt hundrevis av ansatte i en stor og kompleks 

organisasjon som har brukt fokus på tvangssammenslåing i stedet for tjenesteproduksjon, noe som 

har ført til effektivitets- og motivasjonstap. 

Statlig finansiering: 



Sammenslåingen er finansiert ved et tilskudd på 15 mill. kroner for hver sammenslåtte 

fylkeskommune som skal dekke engangskostnader i forbindelse med sammenslåingen, totalt for 

Troms og Finnmark utgjør dette 30 mill. kroner. 


