
 

Svar fra fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto til representanten Benjamin Furuly 
(H) på skriftlig spørsmål om økonomien ved oppdeling 
 

 
1. Den totale økonomien til den sammenslåtte fylkeskommunen er som fylkesrådet har 

gjort rede for i økonomiplan for 2020-2023 og 2021 -2024 anstrengt. 

 

De to fylkeskommunene i sammenslåingen hadde hver for seg en utfordrende 

økonomisk situasjon før sammenslåingen. 

 

Fylkesrådet jobber med omstilling innenfor dagens organisasjon, dette skal bidra til 

en sunnere fylkeskommunal økonomi på lang sikt. Fylkesrådet skal sikre at dette 

gjennomføres på en sånn måte at de enkelte fylkeskommuners økonomi ved en 

eventuell deling vil være sunnere enn før sammenslåingen. 

 

Nøyaktig hvordan økonomien vil se ut for de to enkelte fylkeskommunene etter en 

deling vil ikke være helt klart før Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 

oppdaterer inntektssystemet for de to fylkeskommunene hver for seg. En del av de 

indikatorene for omfordeling som ligger i inntektssystemet er ikke 

sammenslåingsnøytrale. Dette gjør at inntektsbildet til de to nye fylkeskommunene 

ikke vil være helt avklart før KMD har gitt avklaringer på inntektssystemet. Dette er 

ikke avklaringer TFFK kan gjøre selv. Som følge av nytt inntektssystem fra 2020 der 

inntektene ble omfordelt mellom alle fylkeskommunene i landet, vil det være 

vanskelig å anslå inntektsnivået for Troms og Finnmark hver for seg med noenlunde 

treffsikkerhet. 

 

I henhold til kommuneloven er det de enkelte fylkesting som har ansvar for å 

definere en bærekraftig økonomisk utvikling for egen virksomhet. De enkelte 

fylkesting må i så fall gjøre dette etter en deling. Fylkesrådet jobber aktivt for å sikre 

at økonomien i Troms og Finnmark er bærekraftig samlet sett, men også separat. 

Dette fremkommer også i tidligere fylkestingssaker, FT 40/20 og FT 99/20.   

 

2. Fylkesrådet arbeider for at grunnlaget til de to fylkeskommunene etter en oppdeling 

skal ha en bærekraftig økonomi.  

 

Avhengig av tidspunktet for oppdeling så vil det trolig være behov for å fortsette 

omstillingsarbeidet i de to separate fylkeskommunene etter en oppdeling, men dette 

skiller seg ikke vesentlig fra omstillingen som en samlet fylkeskommune må 

gjennomføre.  

 
Beklager sent svar. 
 
Anne Toril Eriksen Balto 
Fylkesråd for plan, økonomi og kultur 



 


