
Hei Kristian 

Svar til fylkestingsrepresentant Eilertsen, FRP vedr. utredere og kommunikasjon i fylkesrådsleders 

kontor ihht fylkestingets reglement 3.2: 

Spørsmål: Jeg ønsker svar på hvor mange stillingshjemler som er tilknyttet henholdsvis 

Kommunikasjonsenheten og hvor mange utredere* det er i Stabsavdelingen underlagt 

Fylkesrådsleders kontor. 

Her er det også ønskelig med tall på samlede driftsutgifter for Kommunikasjonsenheten. 

Svar Utredere: 

I fylkesrådsleders kontor (stabsavdelingen) er det 4 utredere som skal ivareta behov for samordning, 

saksbehandlings-, og utredningskapasitet og prosjektoppfølging for fylkesrådsleder og fylkesdirektør, 

særlig innen følgende områder. 

Helse, forsvar, regionalpolitikk, nordområdepolitikk, valgarbeid (sekretariat for avvikling av valg), 

koordinering av eierskap, løpende strategiske prosesser med betydning for regionen.  

Utrederene skal løpende understøtte fylkesrådsleder og skal ha kapasitet og kompetanse til å 

samhandle konstruktivt med hele den fylkeskommunale organisasjon og med relevante eksterne 

parter og følge løpende strategiske prosesser med betydning for regionen og overordnet 

samhandling med andre samfunnsaktører. 

Stabsavdelingen skal bidra til samordning og samarbeid internt i fylkeskommunen. Stabsavdelingen 

har operative interne fora og team for å ivareta behov for samordning, og deltar ved behov i team og 

andre samarbeidsinitiativ på tvers av divisjonene. Som leder av fylkesrådet er det fylkesrådsleders 

ansvar å sette opp dagsorden for fylkesrådets møter. I dette ligger et ansvar for å kontrollere at 

sakene er tilstrekkelig utredet slik at sakene har realistiske rammer, og er avklart mellom divisjonene. 

Staben ved FLK understøtter fylkesrådets leder med kontroll av saksbehandlingen i tråd med dette. 

Utrederne har blant annet ansvar for oppføling av Troms Holdning AS. Arbeidet er tilrettelegging for 

generalforsamling, eiermøter og styremøter, samt forvaltning av tilskuddsordningen til Troms 

Holding AS. Etter første runde med tilskudd kom det eksempelvis inn 180 søknader med et samlet 

søknadsbeløp på om lag 160 mill. kr. Videre deltar en av utrederene i fylkesordføreres team og har 

en koordinerende rolle i de sakene som skal opp i forretningsutvalget og bistår fylkesordfører med 

utredninger/bestillinger i administrasjonen. Utredere deltar også i andre tverrsektorielle 

arbeidsgrupper som f.eks samarbeidsavtale sametinget, regional plan for reindrift og regional 

planstrategi.  

Svar  kommunikasjon: 

Kommunikasjonsenheten har ansvaret for internt og eksternt kommunikasjonsarbeid.  

Dette omfatter: 

• Redaktør/redaksjon, drift og utvikling av TFFKs hovednettside tffk.no, hvor man gir 24-

timers forvaltning til innbyggere, elever, lærlinger, næringsliv og tilskuddssøkere via 

informasjon, elektroniske skjemaer og relevant kunnskap om ordninger, tjenestetilbud og 

hvor man henvender seg for hjelp. 

• Ansvar, oppfølging, utvikling og leverandørkontakt for nettsidene til våre 25 

videregående skoler for våre ca 12.000 elever/lærlinger, teknisk fagskole og 

fylkesbibliotekene. 



• Drift, vedlikehold og oppfølging av TFFKs Facebook-kanal.  

• Stillingsannonsering på Facebook. 

• Anskaffelse, drift, utvikling av TFFKs intranettløsning fra 1.1.2021, samt 

redaktør/redaksjon for TFFKs intranettløsning for våre ca 3.500 ansatte som er fordelt på 

om lag 40 lokasjoner. 

• Publiseringsansvar (med flere) for TFFKs Teams-kanal «Alle ansatte». 

• Ansvar for og drift og utvikling av TFFKs grafiske profil (profilhåndbok) 

• Produksjon/publisering/fotografering for nyhetssaker og pressemeldinger. 

• Redaktør for finnmarkognordtroms.no (tiltakssonesida). 

• Profilering/profileringsartikler/grafisk design. 

• Rådgiver for ledelse og ansatte i hele fylkeskommunen/alle enheter, og politisk ledelse, i 

kommunikasjonsspørsmål. 

• Ansvar for medieovervåkning (Infomedia) i TFFK. 

• Mediekontakt, som innsynsbegjæringer, pressehenvendelser og service. 

• Produksjon av power-point-presentasjoner, leserinnlegg, profileringstekster, offisielle 

hilsningsartikler,  

• Krisekommunikasjon. 

Kommunikasjonsenheten har i dag 8 stillingshjemler, fordelt med 4 i Vadsø og 4 i Tromsø. 

Totalt budsjett er på om lag 8,3 millioner kroner. 


