
Hei Benjamin, - og vel overstått grunnlovsdag. 
 
Nedenfor følger svar på dine spørsmål. 
 
Svar 

1. Hvorfor er avleggelsen av regnskapet for 2020 forsinket? 
 

I følge kommuneloven skulle regnskapsavleggelsen for 2020 ha blitt gjennomført innen 22.02.2021. I 
avleggelsen av regnskapet er det i stor grad seksjonene for regnskap og budsjett og økonomiplan i 
avdeling økonomi og strategisk planlegging i divisjon for plan og økonomi som er sentrale for å få 
gjennomført en stor andel av de arbeidsprosessene som tilhører regnskapsavslutningen. Det er 
fortsatt en del forhold i sammenslåingsfasen som har hatt preget gjennomføringen av 
årsavslutningen. Dette gjelder eksempelvis at vi har brukt og bruker fortsatt mye tid og kapasitet til å 
jobbe med å få et operativt økonomi- og personalsystem på plass med felles rutiner. Dette er svært 
arbeidskrevende. Året 2020 har vært preget av sterkt arbeidspress der overtidsrammer i nevnte 
seksjoner har vært strukket langt, og det også før arbeidet med årsavslutningen startet, som følge av 
sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner.  
 
Ettersom regnskapet for 2020 er det første årsregnskapet for en sammenslått organisasjon har det i 
tillegg vist seg at det har oppstått og oppdaget flere feil enn forventet i regnskapsarbeidet. En god 
del av disse feilene har det vært nødvendig å bruke tid og ressurser på å rette opp i før vi kunne 
avlegge regnskapet med tilfredsstillende kvalitet.  
Videre har endringer i kommuneloven fra og med 2020 medført at en del rutiner i forbindelse med 
årsavslutning ikke har vært mulig å overføre fra en eller begge av de to gamle fylkeskommunene. Det 
har derfor vært nødvendig å etablere nye rutiner på arbeidsprosesser, noe som også har vært tid- og 
ressurskrevende for den sammenslåtte organisasjonen.  
 
Til orientering har fylkeskommunens regnskapssjef høsten 2020 sluttet i organisasjonen som har 
medført en betydelig svekket kapasitet i årsavslutningen, med at nøkkelpersonell har i 
regnskapsavdelingen har forlatt organisasjonen. Det er likevel viktig å nevne at oppgaver som har 
vært nødvendige å gjennomføre for å kunne opprettholde sikker drift har vært prioritert igjennom 
hele året i 2020, samt at årsavslutningen har vært høyt prioritert. 

 
2. Vil fylkesrådet sørge for at regnskapet blir behandlet innenfor de frister satt av lov og 

forskrifter?  
 

Regnskapet er helhetlig overlevert til revisor og er under revisjon. Revisjonen har etter hvert som 
deler av regnskapet har vært ferdig startet revidering av regnskapet, og jobber nå helhetlig med 
regnskap og årsmelding 2020. Kravene til behandling av årsregnskapet er ihht kommunelovens §14-3  
 

«Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning. Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og 
årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. I kommuner og fylkeskommuner med 
parlamentarisk styreform innstiller kommunerådet eller fylkesrådet til vedtak. 
Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 
14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den. Dette gjelder ikke for innstillinger om endring i 
vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett.»  

 
Kontrollutvalget har berammet sitt møte til 2. juni for å behandle regnskapet til Troms og Finnmark 
fylkesting.  

 
3. Hva er foreløpig resultat for regnskapsåret 2020?  

 



Det foreløpige felles årsregnskapet for det sammenslåtte Troms og Finnmark fylkeskommune for 
2020 viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 136,3 mill. kroner. Av mindreforbruket sier 
forskrift at vedtatt bruk av disposisjonsfond skal strykes og dekning av tidligere års merforbruk skal 
gjennomføres. Dette medfører at regnskapsmessig mindreforbruk etter styrkninger vil være på 71,4 
mill. kroner. Det tas forbehold om at det i revisors gjennomgang kan fremkomme forhold som 
medfører behov for endringer i årsregnskapet med konsekvens for årsresultat. 
 
 
Vennlig hilsen / Dearvvuođaiguin / Tervheisin 

 
Anne Toril Eriksen Balto 
Fylkesråd / Fylkkaráđđi 
Troms og Finnmark fylkeskommune 


