
Skriftlig spørsmål til fylkesråd for plan, økonomi og kultur  

Viser til fylkesrådets prosess med å forberede en oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune, 

og debatten som har gått rundt fylkeskommunens økonomi. I sak 69/20 vedtok fylkestinget 

«Åpningsbalanse for Troms og Finnmark fylkeskommune». Balansen gir et bilde av Troms og 

Finnmarks fylkeskommune eiendeler, egenkapital og gjeld. Den viser også hva de to tidligere 

fylkeskommunene tok med seg inn av disse verdiene. Ved en eventuell oppdeling av 

fylkeskommunene vil det være naturlig at denne balansen danner grunnlaget for fordeling av 

økonomiske verdier til to nye fylkeskommuner. Økonomiske disposisjoner som er gjort av Troms og 

Finnmark fylkeskommune må også fordeles på de to nye fylkeskommunene.   

En oversikt over hvordan økonomien ville sett ut ved en oppdeling er en svært relevant opplysning 

for innbyggere som skal ta stilling til om de ønsker en oppdeling eller ikke, og er også relevant for 

grensekommuner som skal vurdere hvilken del av fylket de ønsker å tilhøre.  

Fylkestinget har i tråd med anbefalinger til kommuner satt finansielle nøkkeltall for en bærekraftig 

økonomi for fylkeskommunen. De langsiktige målene vedtatt av fylkestinget i Troms og Finnmark er:  

 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsutgifter skal over tid økes til anbefalte 4 prosent.  

 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal ikke overstige 110 prosent i utgangen 

av kommende økonomiplanperiode.  

 Langsiktig mål for gjeldsgraden er maksimalt 100 prosent i 2028.  

 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter skal økes til minimum 5 prosent.  

Spørsmål til fylkesråden:  

1. Hvordan vil økonomien se ut ved en oppdeling av fylket for hver av de to nye 

fylkeskommunene, med utgangspunkt i de finansielle nøkkeltallene vedtatt av fylkestinget? 

(forutsatt det driftsnivå og inntektssystemet som er lagt til grunn i vedtatt økonomiplan)  

2. Mener fylkesråden at de to eventuelle nye fylkeskommunene vil kunne ha en bærekraftig 

økonomi på sikt som vil oppfylle fylkestingets økonomiske målsetninger?  

 

 

 

 


