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Innstilling til budsjett 2022/ 
økonomiplan 2022-2025 Troms og Finnmark fylkeskommune 
 

Fylkesrådet anbefaler fylkestinget å fatte følgende vedtak:   
1. Fylkesrådet innstiller budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 i henhold til bevilgningsskjema 

drift §5-4, 1. ledd og 2. ledd. I 1000 kr.  
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Troms og Finnmark fylkeskommune

Post Bevilgningsoversikt Drift, 2. ledd

1 Rammetilskudd -3 856 633 -3 919 855 -3 919 855 -3 919 855

1 Inntektsutjevning -146 000 -146 000 -146 000 -146 000

2 Inntekts- og formuesskatt -1 564 000 -1 564 000 -1 564 000 -1 564 000

3 Eiendomsskatt

4 Andre generelle driftsinntekter -3 427 -3 313 -3 313 -3 313

5 Sum generelle driftsinntekter -5 570 060 -5 633 168 -5 633 168 -5 633 168

6 Sum netto driftsutgifter (fra skjema 1B) 4 938 974 4 939 667 4 875 994 4 887 295

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -631 086 -693 501 -757 174 -745 873

10 Renteinntekter -10 000 -12 000 -14 000 -14 000

13 Renteutgifter 103 000 125 300 136 500 146 000

14 Avdrag på lån 214 800 253 900 269 200 288 500

15 Sum netto finansutgifter 307 800 367 200 391 700 420 500

17 NETTO DRIFTSRESULTAT -323 286 -326 301 -365 474 -325 373

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:

18 Overføring ti l  investering 259 450 222 212 249 365 220 011

19 Avsetninger ti l  bunde driftsfond

Bruk av bunde driftsfond

20 Avsetninger ti l  ubunde driftsfond 63 836 104 089 116 109 105 362

Bruk av ubunde driftsfond

Bruk av tidligere års mindreforbruk

21 Dekning av tidligere års merforbruk

22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 323 286 326 301 365 474 325 373

23 Fremført ti l  inndekning i  senere år (merforbruk) 0 0 0 0

Troms og Finnmark fylkeskommune

Bevilgningsoversikt Drift, 2. ledd

Politiske styringsorganer 68 428 67 483 64 883 66 383

Politisk område 60 602 59 657 57 057 58 557 

Kontrollorganer 7 826 7 826 7 826 7 826

Fylkesrådsleders kontor 42 690 41 900 41 900 41 900 

Divisjon for Plan og økonomi 191 763 189 083 189 404 186 725

Divisjonsdirektøren 11 101 11 116 11 116 11 116

Personal og lønn, kvalitetssystem og personvernombud 24 734 24 724 24 724 24 724 

Økonomi og strategisk planlegging 22 123 22 123 22 123 22 123 

Anskaffelser 6 411 6 411 6 411 6 411 

Drift og eiendom 87 860 85 195 85 516 82 837 

IT og dokumentasjonsforvaltning 39 534 39 514 39 514 39 514

Næring og kompetanse 1 864 325 1 844 988 1 839 588 1 828 688

Divisjonsdirektøren 4 189 4 189 4 189 4 189

Næring 85 733 85 733 85 733 85 733 

Utdanning - Vest 1 107 859 1 102 919 1 097 519 1 086 619 

Utdanning - Øst 591 608 577 211 577 211 577 211 

Voksenopplæriong, karriere og intergrering 52 223 52 223 52 223 52 223 

Fagskolen i Nord (Ny) 22 713 22 713 22 713 22 713 

Kultur, språk og levekår 386 546 386 655 386 655 386 655

Divisjonsdirektøren 2 106 2 106 2 106 2 106

Tannhelse 209 598 209 689 209 689 209 689 

Plan, folkehelse og kulturarv 67 008 67 019 67 019 67 019 

Kultur 107 834 107 841 107 841 107 841 

Samferdsel 2 557 855 2 619 095 2 580 942 2 610 296

Divisjonsdirektøren 179 577 199 217 208 265 216 962

Kollektiv og mobilitet 1 261 468 1 256 673 1 245 673 1 245 673 

Veg - drift, vedlikehold og forvaltning 1 097 639 1 144 034 1 107 833 1 128 490 

Herav overføring til investering: 96 070 51 000 51 000 51 000 

Veg – plan, prosjektering og utbygging 0 0 0 0 

Herav overføring til investering: 162 861 171 212 198 365 169 011 

Fly, fiskerihavn og beredskap 19 171 19 171 19 171 19 171 

Fellesfunksjoner -172 633 -209 537 -227 379 -233 352

Sum netto driftsutgifter (til 1. ledd) 4 938 974 4 939 667 4 875 994 4 887 295

2022

2022

2023 2025

2025

2024

2023 2024
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2. Fylkesrådet innstiller på et investeringsprogram for budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 i 

henhold til   Bevilgningsskjema Investering § 5-4, 1. ledd og 2. ledd. I 1000 kroner. 
 

   

 
 

3. Følgende finansielle måltall legges til grunn i økonomiplanen:   

 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsutgifter økes til anbefalte 4 prosent over tid.   
 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter reduseres kraftig over tid, og skal ikke 

overstige 110 prosent i utgangen av kommende økonomiplanperiode.  
 Langsiktig mål for gjeldsgrad for Troms og Finnmark fylkeskommune er maksimalt 

100 prosent i 2028.  
 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter bevares på minimum 5 prosent over tid  

4. Det vedtas et netto driftsbudsjett i 2022 på kr 4.938.974.000.  
 
5. Det vedtas nye bevilgninger på til sammen 164,817 mill. kroner i 2022.  

 

Troms og Finnmark fylkeskommune                              

Bevilgningsskjema Investering § 5-4, 1. ledd

1 Investeringer 1 333 424 1 427 204 1 439 438 1 662 313 5 862 378

6 Sum investeringsutgifter 1 333 424 1 427 204 1 439 438 1 662 313 5 862 378

Finansiert slik:

7 Kompensasjon for merverdiavgift -233 794 -257 596 -235 582 -292 019 -1 018 991

8 Tilskudd fra andre -49 820 -63 200 -67 671 -6 400 -187 091

12 Mottatte avdrag på utlån

13 Bruk av lån -790 359 -884 197 -886 820 -1 143 883 -3 705 259

14 Sum investeringsinntekter -1 073 973 -1 204 992 -1 190 073 -1 442 302 -4 911 341

15 Videre utlån 0

16 Bruk av lån til  videre utlån 0

17 Avdrag lån på videre utlån 0

18 Mottatte avdrag på videre utlån 0

19 Netto utgifter til videre utlån 0 0 0 0 0

20 Overføring fra drift -259 450 -222 212 -249 365 -220 011 -951 038

21 Avsetninger til  bundne investeringsfond 0 0

Bruk av bundne investeringsfond

22 Avsetninger til  ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne investeringsfond

23 Dekning av tidligere års udekket i  investeringsregnskapet 0 0

24 Sum overføring fra drift og avsetninger -259 450 -222 212 -249 365 -220 011 -951 038

25 Fremført til inndekning i senere år 0 0 0 0 0

Troms og Finnmark fylkeskommune

Bevilgningsskjema Investering §5-4, 2. ledd

Politiske styringsorganer 0 0 0 0 0
Fylkesrådsleders kontor 0 0 0 0 0

Plan og økonomi 0 0 0 0 0

Næring og kompetanse 348 100 512 600 404 400 344 500 1 609 600

Utdanning - vest 342 600 512 600 404 400 344 500 1 604 100

Utdanning - øst 5 500 0 0 0 5 500

Kultur og levekår 0 0 0 0 0

Samferdsel 985 324 914 604 1 035 038 1 317 813 4 252 778

Kollektiv 8 990 25 750 161 300 104 000 300 040

Vei 976 334 888 854 873 738 1 213 813 3 952 738

Fellesfunksjoner 0 0 0 0 0

Sum investeringer (til 1. ledd) 1 333 424 1 427 204 1 439 438 1 662 313 5 862 378

Post
2022 2023

2022 2023

2024
SUM ØKPLAN 

2022-2025
2025

2024
SUM ØKPLAN 

2022-2025
2025
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6. Det vedtas nye innsparinger i Finnmark på til sammen 29,914 mill. kroner i innsparing i 2022, 

økende til 49,867 mill. kroner i 2025. 

2022 2023 2024 2025
Politiske styringsorganer 3 200 3 800 1 200 2 700

Politisk område 3 200 3 800 1 200 2 700

Budsjett komiteene 750 750 750 750

Partistøtte 2 000 2 000 2 000 2 000

Ungdommens fylkesting 450 450 450 450

Valg 600 -2 000 -500

Fylkesrådsleders kontor 5 575 5 075 5 075 5 075

Arctic Frontiers 4 000 4 000 4 000 4 000

Evenesprosjektet, ut i  fra kap. 10 i  plattformen 500

Stil l ing internasjonal vest 1 075 1 075 1 075 1 075
Divisjon for Plan og økonomi 1 250 1 250 1 250 1 250

Økonomi og strategisk planlegging 1 250 1 250 1 250 1 250

Controllerstil l ing økonomi 1 250 1 250 1 250 1 250
Næring og kompetanse 26 646 27 036 25 636 22 736

Næring 7 461 7 461 7 461 7 461

Red. reg.politiske virkemidler (statsbud.) -839 -839 -839 -839

Samarbeidsavtaler næring Finnmark 7 500 7 500 7 500 7 500

Stil l ing næring Finnmark 800 800 800 800

Utdanning - Vest 6 990 7 250 5 850 2 950

Forsøksprosjekt skolemat 390 650 650 650

Økt fleksibil itet vgs (statsbud.) 2 300 2 300 2 300 2 300

Tilbakeleie internat Bardufoss vgs, tidl. skolested Sundlia 4 300 4 300 2 900

Utdanning - Øst 1 395 1 525 1 525 1 525

Forsøksprosjekt skolemat 195 325 325 325

Økt fleksibil itet vgs (statsbud.) 1 200 1 200 1 200 1 200

Voksenopplæriong, karriere og intergrering 10 800 10 800 10 800 10 800

Styrking voksenoppl., karriereveil. og integreringsoppg. Troms 8 800 8 800 8 800 8 800

VKI Troms (forsterket ansvar realkompetansevurdering, rettigheter, 

prekvalifisering) 1 000 1 000 1 000 1 000

VKI Finnmark (forsterket ansvar realkompetansevurdering, rettigheter, 

prekvalifisering) 1 000 1 000 1 000 1 000

Kultur, språk og levekår 188 188 188 188

Plan, folkehelse og kulturarv 188 188 188 188

Økning overføring midler kulturminneområdet (statsbud.) 188 188 188 188

Samferdsel 125 520 162 050 151 050 151 050

Divisjonsdirektøren 12 081 24 162 24 162 24 162

Økt overføring innlemming SAMS (statsbud.) 12 081 24 162 24 162 24 162

Kollektiv og mobilitet 54 852 62 308 51 308 51 308

Null- og lågutslippferjer og hurtigbåter (statsbud.) -9 828 -9 828 -9 828 -9 828

Reduserte ferjetakster (statsbud./til leggsprp.) 32 538 32 538 32 538 32 538

Økning CO2 avgift - kompensasjon (statsbud.) 15 161 15 161 15 161 15 161

Endret båt og fergenøkkel (statsbud.) 7 457 14 913 14 913 14 913

Endring vegbruksavgiften (ti l leggsprp.) -1 476 -1 476 -1 476 -1 476

Årøya 11 000 11 000

Veg - drift, vedlikehold og forvaltning 58 587 75 580 75 580 75 580

Tunnelsikkerhet (statsbud.) 41 594 41 594 41 594 41 594

Endrede kriterier vedlikehold fylkesvei (statsbud.) 16 993 33 986 33 986 33 986

Fellesfunksjoner 2 438 2 438 2 438 2 438

Felles fagsystem IT 1 438 1 438 1 438 1 438

Gevinstrealisering anskaffelser 1 000 1 000 1 000 1 000

SUM NYE TILTAK/BEVILGNINGER 164 817 201 837 186 837 185 437
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7. Driftskostnader knyttet til Hollendaren er ikke innarbeidet i økonomiplanen. Det delegeres til 

fylkesrådet å finne inndekning innenfor rammen til samferdsel Finnmark. 
 

8. Fylkestinget vedtar et investeringsbudsjett i 2022 på kr 1.333.424.000 hvorav kr 790.359.000 
finansieres ved bruk av lån.  

 
9. Ytterligere utbedringer av FV8850 Pasvikveien må prioriteres i 2022 og resten av 

økonomiplanperioden. 

 

10. Fylkeskommunens trekkrettigheter settes til 50 mill. kroner i 2022. 
  

11. Skattøret settes til 2,4 prosent som er høyeste lovlige sats, i henhold til statsbudsjettet. Dersom 
skattøret endres ved behandling av statsbudsjettet i Stortinget, endres skattøret i tråd med denne 
endringen.  

 
12. Renter og avdrag knyttet til vedtatte låneopptak til finansiering av investeringer 

samferdselsformål i tidligere Troms fylkeskommune med unntak av Langsundforbindelsen, skal 
dekkes innenfor driftsrammen til samferdsel.  

  
13. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å:  

  
a. Fordele avsetninger til lønnsvekst i tråd med resultatene av lønnsforhandlingene 

i 2021 (helårsvirkning) og 2022.  
b. Justere for endring i pensjonsutgifter herunder løpende premie KLP og SPK samt 

reguleringspremie.  
c. Regulere budsjetter ved organisatoriske endringer. 
d. Lærlingtilskudd knyttet til fylkeskommunale lærlinger fra sentrale budsjettposter til aktuelle 

virksomheter. 
e. Fordele personalpolitiske midler fra sentrale budsjettposter til aktuelle virksomheter.  
f. Fordele vedlikeholdsmidler fra sentrale budsjettposter til aktuelle virksomheter.  
g. Fordele kvenske og samiske midler fra divisjon for kultur og levekår til aktuelle 

virksomheter.  
h. Fordele budsjettmidler til skyss til elever som er utplassert, reguleres fra divisjon 

for samferdsel til aktuell avdeling i divisjon for kompetanse og miljø.  
i. Å regulere ut midler fra avdeling for voksenopplæring, karriere og integrering knyttet til 

voksenopplæring ut til skolene.  
 

  

2022 2023 2024 2025

Organisasjonsstøtte -750 -750 -750 -750

Utdanning øst -15 000 -31 000 -31 000 -31 000

Reduksjon overføring fra drift ti l  investering:

Mindre investeringer utdanning (utstyr,brannsikring, universell uforming) -1 451 -1 451 -1 451

Tannhelse utstyr -263 -528 -528 -528

Mindre inv. plan og økonomi, mindre investeringsposter (ENØK,HMS, IT-handlingsplan) -401 -1 154 -1 313 -2 638

Samferdsel -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Innføring parkeringsavgift og økning husleie -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

Krisesenter -500 -500 -500 -500

SUM -29 914 -48 383 -48 542 -49 867
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1. Fylkesrådets innledning  
 

Troms og Finnmark er et stort og mangfoldig fylke. Potensialet i den spennende regionen vi bor i er 

enormt og må utvikles videre basert på verdiene fra vår historie, vår tradisjonelle kunnskap, vårt 

flerkulturelle særpreg og bygge videre fra de «tre stammers møte». 

 

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram har i brev av 28.10.21 og 12.11.21 signalisert at Troms 

og Finnmark vil bli delt når Stortinget i løpet av 2022 skal behandle en sak om oppdeling av de 

tvangssammenslåtte kommunene og fylkeskommunene med formell deling 1.1.2024. Fylkesrådet 

legger til grunn at denne prosessen skal starte snarlig med mål om en funksjonell deling så snart som 

mulig. 

 

Samtidig så jobber fylkesrådet Mo for en positiv og god samfunnsutvikling i både Troms og Finnmark. 

Et viktig verktøy i dette arbeidet er den regionale planstrategien «Se nord - Geahča davás - Katto 

pohjaisheen", Regional planstrategi for Troms og Finnmark 2021-2024» som fylkestinget vedtok i juni 

2021. Planstrategien er et grunnlag for budsjett og økonomiplanarbeidet. 

 

Planstrategien identifiserer følgende satsningsområder i kommende planperiode: 

• Klimaomstilling 

• Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap 

• Mobilitet 

• Stedsutvikling 

• En vekstkraftig region 

 

Fylkesrådet vil med dette budsjettet bygge opp under de satsningsområdene. I den forbindelse vil 

fylkesrådet peke på noen av de tiltakene som følge av de vedtatte satsningsområdene som, tilbud om 

gratis frokost i videregående skoler, en økt satsning på samferdsel og utarbeidelse av en egen regional 

plan for klimaomstilling. 

 

Pandemiutbruddet og etterarbeid etter sammenslåingen har preget fylkeskommunens virksomhet i 

hele 2020 og langt inn i 2021. Dette har ført til store utfordringer i forhold til økonomistyring og 

kapasitet i organisasjonen. Fylkesrådet vil derfor legge til rette for effektive og smidige løsninger i 

arbeidet med deling, slik at tjenestetilbudet til innbyggerne i Troms og Finnmark kan opprettholdes på 

et godt nivå. 

 

Ungdommen er framtida, og må inviteres med for å forme sin egen framtid i det nye fylket. Når man 

skaper framtidens politikk, må man derfor lytte til ungdommen. I et regjeringsnedsatt ungdomsutvalg 

har 50 ungdommer delt sin tanker om egen landsdel, og de tankene er verdt å lytte til. Ungdommen 

vil medvirke. Ungdommen vil ha samarbeid. Ungdommen vil ha desentralisert utdanningstilbud, og 

ungdommen vil ha mer framsnakking av egen region. Samarbeidspartiene vil arbeide for at hver enkelt 

av våre unge opplever mestring og å lykkes i sitt liv.  

 

Fylkesrådet vil skape livskraftige samfunn preget av optimisme og framtidstro, slik at våre unge ønsker 

å satse i landsdelen. Vi tar nå grep for å videreføre og sikre dagens skolestruktur. Dette gjør vi ved å 

bygge opp om nærskoleprinsippet. I økonomiplanperioden legges det derfor opp til investeringer i nye 
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skolebygg. Det skal satses og investeres innen kollektivtrafikken og veinettet i fylket, som er et område 

hvor ungdommen er storforbrukere og hvor grønn omstilling er felles målsetting mellom ungdommen 

og fylkesrådet.  

 

Dette budsjettet peker ut en tydelig retning mot en bærekraftig økonomi som vil sikre god og 

forutsigbar kvalitet på tjenesteproduksjonen både før og etter delingen av Troms og Finnmark.   Den 

nye fylkeskommunen fikk med seg i bagasjen et for høyt vedtatt tjenestetilbud i forhold til de 

økonomiske rammebetingelsene vi har disponible, og fylkesrådet tar nå ansvar for å justere 

tjenesteproduksjonen til et langsiktig bærekraftig nivå.  

 

Fylkesrådet skal drive en ansvarlig politikk gjennom en aktiv rolle som regional utviklingsaktør, som 

tilrettelegger for nye og økte muligheter for både næringsliv og innbyggere i Troms og Finnmark. Et 

viktig virkemiddel for en slik ønsket utvikling er gjennom ansvarlighet gjennom vår økonomiske 

politikk. Det rødgrønne fylkesrådet skal bidra til å gjennomføre regjeringens desentraliseringspolitikk 

som det er pekt på i Hurdalsplattformen. 

 

2. Den økonomiske situasjonen og rammebetingelser for 

økonomiplanen 
 

Den økonomiske situasjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune er utfordrende.  

 

Siste økonomiplaner som ble vedtatt for henholdsvis Troms fylkeskommune og Finnmark 

fylkeskommune, var ikke økonomisk bærekraftig over tid. Rente- og avdragsbelastningen i vedtatte 

planer var for høy i forhold i forhold til driftsnivået. Den kraftige økende gjelden var forutsatt dekket 

inn ved å redusere driftsutgiftene på tjenesteområdene. Dette gjaldt spesielt tidligere Finnmark 

fylkeskommune. Fylkesrådet har siden sammenslåingen hatt et stort fokus på å bedre den økonomiske 

balansen til fylkeskommunen, og det er gjennomført effektiviseringer og reduksjoner i 

tjenesteproduksjonen. Budsjettoppfølgingene gjennom 2021 viser at det er fortsatt er for høyt 

tjenestenivå på enkelte områder i forhold til de økonomiske rammebetingelsene. 

 

Arbeidet med å tilpasse nivået på fylkeskommunens tjenester til de økonomiske rammene er 

videreført i 2021. Den økonomiske situasjonen er stram i både Troms og Finnmark, men situasjonen 

har vært mer alvorlig i Finnmark. Finnmark hadde på sammenslåingstidspunktet ikke egne 

disposisjonsfond, regnskapet siste driftsår for fylkeskommunen ble avlagt med et regnskapsmessig 

underskudd og økning i gjeldsgrad er alvorlig. Det har derfor vært fokus på å forbedre den økonomiske 

balansen i Finnmark i budsjettprosessen. I økonomiplanen er det lagt inn 30 mill. kroner i innsparing i 

Finnmark fra og med 2022. 

 

Til tross for en stram økonomiske situasjon så har fylkesrådet funnet rom til å innarbeide nye 

bevilgninger på til sammen 165 mill. kroner. Dette er i hovedsak bevilgninger for å følge opp føringene 

i statsbudsjettet og tilleggsnummeret til statsbudsjettet, 117 mill. kroner. Det er også lagt inn vel 20 

mill. kroner der det er avdekket ulikhet i finansiering og tjenestenivå mellom Troms og Finnmark.  
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I likhet med i 2020 er aktivitet, inntekter og utgifter i 2021 påvirket av covid-19 pandemien. Og 

pandemien vil påvirke 2022 også. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til hvor stor påvirkningen vil 

være neste år, og det er også usikkerhet knyttet til den varige effekten både for næringsliv og bruk av 

fylkeskommunens tjenester. Det siste gjelder spesielt innbyggernes framtidige bruk av 

kollektivtjenester. I budsjett og økonomiplan for 2022-2025 forutsettes det at netto merkostnader og 

mindreinntekter i forbindelse med pandemien kompenseres fullt ut for fylkeskommunen. 

 

Fylkesrådet legger fram en økonomiplan i balanse, men for å levere regnskapsresultater i balanse 

kreves det stram økonomistyring og at vedtatte innsparingstiltak gjennomføres. Handlingsrommet 

(netto driftsresultat korrigert for investeringsmidler samferdsel) er 0,9 prosent i 2022, økende til 1,4 

prosent fra 2023.  Dette er mye lavere enn fylkesrådets målsetting, og anbefalt nivå, på 4 prosent.  

 

Gjeldsgraden er planlagt økt fra 73 prosent i 2021 til 110 prosent i 2025. Planlagt netto avsetning til 

disposisjonsfond er 390 mill. kroner i planperioden, og vil være anslagsvis 14 prosent av brutto 

driftsinntekter.  

 

Befolkningsprognoser (Statistisk sentralbyrå sin middelprognose) viser at relativt svakere 

befolkningsutvikling enn landsgjennomsnittet vil kunne redusere inntektene med 55-60 mill. kroner 

ved utgangen av kommende planperiode. Det er ikke tatt høyde for effekten av befolkningsendringer 

i inntektsanslaget i økonomiplanen, men dette må hensyntas som en del av utfordringsbildet i årene 

framover.  

 

 

 Oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune 

 

Fylkesrådet Mo har i sin politiske plattform «Et sterkt nord» programfestet følgende: 

«Samarbeidspartiene vil arbeide for opphevelse av tvangsreformen og sammenslåingen av Troms og 

Finnmark. Vi skal jobbe aktivt mot tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark, og vil sende en 

søknad om å dele opp fylket etter inndelingsloven.». 

 

En søknad om deling ble vedtatt i fylkestinget i sak 10/20. Troms og Finnmark fylkeskommune sendte 

søknad til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om deling 25.juni 2020. 

 

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram har i brev av 28.10.21 og 12.11.21 signalisert at Troms 

og Finnmark vil bli delt når Stortinget i løpet av 2022 skal behandle en sak om oppdeling av de 

tvangssammenslåtte kommunene og fylkeskommunene med formell deling 1.1.2024. Fylkesrådet 

legger til grunn at denne prosessen skal starte snarlig med mål om en funksjonell deling så snart som 

mulig. 

 

Arbeidet med deling av Troms og Finnmark vil intensiveres i løpet av 2022, slik at de to nye 

organisasjonene er klare til oppstart på den dato Stortinget vedtar deling. 

 

Gjennom arbeidet med funksjonell deling av fylkeskommunen vil fylkesrådet legge til rette for at 

administrasjonen deles opp i enheter som kan fungere separat for Troms og Finnmark så langt som 

mulig innenfor rammene av sikker drift. 
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Fylkesrådet har gjennom budsjett og økonomiplan 2021-2024 og arbeidet med økonomiplan 2022-

2025 lagt til rette for at det etter deling vil gjenoppstå to separate fylkeskommuner som hver for seg 

har langsiktig bærekraftig økonomi. 

 

 Regional planstrategi 

 

Fylkestinget vedtok i sak 53/21 regional planstrategi for Troms og Finnmark 2021-2024. Planstrategien 

"Se nord - Geahča davás - Katto pohjaisheen" er vedtatt felles for Troms og Finnmark, men gir et godt 

grunnlag for å brukes også ved en deling av fylket.  

 

Den regionale planstrategien gir langsiktige mål for regionens utvikling frem mot 2032.  

 

Målene som ble vedtatt i planstrategien er:  

1. Vår regions muligheter skal sees og utvikles fra nord, med basis i regionens fortrinn, mangfold, 

vårt nærings- og arbeidsliv, innovasjon, infrastruktur og bærekraft.  

2. Troms og Finnmark skal være regionen for samarbeid, kunnskap og kompetanse. Dette skal gi 

grunnlag for utvikling og vekst.   

3. Troms og Finnmark skal være sentrum for nordområdeutviklinga og i forholdet til Russland. 

Herunder fokus på utvikling av samisk og kvensk språk, kultur og samfunnsliv.    

 

I planstrategien er det også pekt på hvilke satsningsområder som skal ha et særskilt fokus i 

inneværende politiske periode. Dette er satsningsområdene;  

 

 Klimaomstilling  

 Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap  

 Mobilitet  

 Stedsutvikling  

 En vekstkraftig region  

 

Planstrategien peker også på hvilke nye regionale planer fylkestinget ønsker utarbeidet samt hvilke 

eksisterende planer som ønskes rullert.  
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I planhierarkiet er økonomiplan et 

virkemiddel for å prioritere hvilken 

økonomisk innsats fylkeskommunen 

ønsker å rette inn mot gjennomføring av 

vedtatte planer.  

 

Økonomiplanen er en videreføring av 

planverkets handlingsprogram.  

 

Det startes også opp et arbeid med å 

utvikle et eget klimabudsjett for den 

fylkeskommunale virksomheten. Dette vil 

være et viktig virkemiddel som må kobles tett sammen med fylkeskommunens budsjett og 

økonomiplan. 

 

 Finansielle nøkkeltall  

 

De viktigste finansielle nøkkeltallene er netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfond, alle 

nøkkeltallene måles i prosent av brutto driftsutgifter. Av nøkkeltallene er det netto driftsresultat som 

prioriteres mest i vurderingene, siden det langsiktige nivået på denne viser «den økonomiske 

helsesituasjonen» til fylkeskommunen.  

 

Netto driftsresultat viser at det ikke er handlingsrom i 2021. Fra 2022 er det reelle handlingsrommet 

om lag 1 prosent. Marginer fra 2022 skyldes i hovedsak forsinkelser i fremdriften i 

investeringsprosjektene og historisk lavt rentenivå. Allerede i neste planperiode er disse marginene 

spist opp ved gjennomføring av planlagte investeringer og normalisering av rentenivået. 

 

Fylkeskommunen kan i liten grad påvirke sine inntekter. På lang sikt er bedring av den finansielle 

situasjonen kun mulig ved å redusere kostnadssiden ytterligere, slik at nivået mellom inntekter og 

utgifter blir mer balansert.  

 

Fylkestinget har vedtatt finansielle måltall i økonomiplan 2021-2024. Disse foreslås videreført i 

økonomiplan 2021-2024.  

 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsutgifter økes til anbefalte 4 prosent over tid.   
 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter reduseres kraftig over tid, og skal ikke 

overstige 110 prosent i utgangen av kommende økonomiplanperiode.  
 Langsiktig mål for gjeldsgrad for Troms og Finnmark fylkeskommune er maksimalt 100 % i 

2028.  
 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter bevares på minimum 5 prosent over tid 

 

Netto driftsresultat  

Fylkestinget vedtok i økonomiplan 2021-2024 at netto driftsresultat i prosent av brutto driftsutgifter 

bør økes til anbefalte 4 prosent over tid. Fylkesrådet har ikke funnet handlingsrom til å nå dette målet 

i kommende planperiode. Det er imidlertid viktig at handlingsrommet øker for at fylkeskommunens 

økonomi skal være bærekraftig over tid. Målsettingen er derfor fortsatt at netto driftsresultat over tid 
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skal være 4 prosent. I figuren er det vist at planlagt netto driftsresultat er rundt 4 prosent i hele 

økonomiplanperioden. Isolert sett er dette tilfredsstillende og i tråd med langsiktige målsettinger. 

Dette viser imidlertid ikke det reelle handlingsrommet til fylkeskommunen. I økonomiplanperioden 

har i snitt 3,2 prosentpoeng av netto driftsresultat sitt opphav i rassikrings-, tunnelsikkerhets- og 

etterslepsmidler som tildeles rammetilskudd og skal overføres fra drift til investering.. Det reelle 

handlingsrommet er vist med den røde linja og er 0,9 prosent i 2022 og 1,4 prosent resten av 

økonomiplanperioden.  

 

 
 

 

Netto driftsresultat i 2021 er estimert på bakgrunn av siste budsjettoppfølging. Korrigert for 

investeringsmidler på samferdsel er prognostisert netto driftsresultat minus 0,5 prosent. Årsaken til 

negativt netto driftsresultat er netto bruk av disposisjonsfond.  

 

Netto lånegjeld  

Fylkestinget vedtok i økonomiplan 2021-2024 at fylkeskommunens lånegjeld i prosent av brutto 

driftsinntekter skal reduseres kraftig over tid og skal ikke overstige 110 prosent ved utgangen av 

kommende planperiode. Fylkestinget vedtok videre at langsiktig mål for gjeldsgrad i Troms og 

Finnmark fylkeskommune ikke skal overstige 100 prosent i 2028. Denne målsettingen videreføres. 

Fylkesrådet har i dette budsjettforslaget lagt frem et investeringsprogram som er innenfor vedtatte 

maksimalnivå i kommende planperiode, men må reduseres fra 110 til 100 prosent på lengre sikt. Det 

er viktig å se de økonomiske nøkkeltallene i sammenheng. Planlagt gjeldsgrad er økende fra 65,3 

prosent i 2020 til 110 prosent i 2025. Planlagt nivå på netto driftsresultat indikerer at gjeldsnivået er 

for høyt i forhold til planlagt driftsnivå i planperioden. 
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Disposisjonsfond 

Fylkestinget vedtok i økonomiplan 2021-2024 at disposisjonsfondet i prosent av brutto driftsinntekter 

skal økes til minimum 5 posent over tid. I innstilling til økonomiplanen settes det av i gjennomsnitt 100 

mill. kroner til disposisjonsfond per år (årlig handlingsrom/margin). Disposisjonsfondet er i 

økonomiplanen 14 prosent av brutto driftsinntekter i 2025. Målsettingen i kommende økonomiplan er 

at disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter bevares på minimum 5 prosent over tid. 
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Disposisjonsfondet forventes å være 643 mill. kroner per 31.12.2021. Av dette er om lag 290 mill. 

kroner avsetninger til navngitte disposisjonsfond (tiltak). Troms hadde med seg om lag 250 mill. kroner 

i avsetning til disposisjonsfond.  

 

 Rammebetingelser  

 

Skatt og rammetilskudd 

I statsbudsjettet for 2022 legges det opp til at frie inntekter for fylkeskommunene totalt økes med 400 

mill. kroner. Økning begrunnes i økte utgifter knyttet til demografi og pensjonsutgifter. I 

tilleggsnummeret til statsbudsjettet legges det opp til økning på ytterligere 712,2 mill. kroner.  

 

Frie inntekter i 2022 anslås til nesten 5 567 mill. kroner hvorav 3 856 er rammetilskudd, 146 mill. 

kroner inntektsutjevning og 1 564 mill. kroner er skatt på inntekt og formue. 

 

 

 
 

 

Frie inntekter øker med 121,6 mill. kroner i 2022 i forhold til det som ligger inne i 2022 i økonomiplan 

2021-2024. Beløpet er justert for lønns- og prisvekst (133,5 mill. kroner). Av veksten er 117,6 mill. 

kroner begrunnet med særskilte endringer/bevilgninger. Nord-Norge tilskuddet er ikke prisjustert, noe 

som gir et reelt tap på 10 mill. kroner. I økonomiplanen er det lagt inn bevilgninger til divisjonene i tråd 

med statsbudsjettet. Dette gir en reell økning på 4 mill. kroner i 2022 sett i forhold til 2022 i vedtatt 

økonomiplan. Den lave realøkningen for TFFK skyldes i hovedsak endringer i kriteriedata for 

videregående opplæring. Både antall 16-18 åringer og antall søkere yrkesfag øker, men vår andel i 

forhold til landet reduseres for begge kriteriene. Vi taper over 20 mill. kroner som følge av svakere 

vekst enn landsgjennomsnittet. 

 

De begrunnede endringene er i hovedsak knyttet til samferdsel med 114 mill. kroner. Den store 

økningen skyldes endrede kriterier i kostnadsnøkkelen knyttet til båt- og ferge, vegvedlikehold, og 

SAMS vegadministrasjon. Disse er lagt inn med halv virkning i 2022 og full innfasing fra og med 2023. I 

tillegg er tunnelsikkerhetsmidlene øket med 41 mill. kroner og bevilgningen for å redusere 

ferjetakstene, 32,5 mill. kroner. 

 
Endringene er vist i tabellen nedenfor. 
 

Tabell -. Skatt og rammetilskudd. I 1000 kroner

2022 2023 2024 2025

Rammetilskudd -3 856 633 -3 919 855 -3 919 855 -3 919 855

Inntektsutjevning -146 000 -146 000 -146 000 -146 000

Inntekts- og formuesskatt -1 564 000 -1 564 000 -1 564 000 -1 564 000

SUM SKATT OG RAMMETILSKUDD -5 566 633 -5 629 855 -5 629 855 -5 629 855
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Samferdsel 

 

Nytt båt- og ferjekriterium 

Den nye båt- og ferjenøkkelen består av kriteriene normerte ferjekostnader for ferjene, mens 

kriteriene for båter deles likt mellom lengde kystlinje og normerte båtkostnader. 

Omfordelingen som følge av omleggingen, legges inn over to år fra 2022. Endringen medfører økte 

inntekter på 7,457 mill. kroner i 2022 og 14,913 mill. kroner fra og med 2023. 

 

Veivedlikehold 

Delkostnadsnøkkelen for fylkesveg har bestått av kriteriene innbyggertall og vedlikeholdsbehov 

fylkesveg. Vedlikeholdsbehov fylkesveg ble beregnet etter Statens Vegvesen sin modell MOTIV, der 

det faktiske vegnettet med alle veglenker og vegobjekter ble lagt til grunn. Her var man avhengig av 

bl.a. registrerte data om vegtype, vegobjekter (bruer, tunneler, fergekaier o.l.), levetid på objektene 

og trafikkmengde. 

 

Etter overføringen av sams vegadministrasjon er det gjort et arbeid i regi av KMD, for å etablere en 

forenklet modell for beregning av vedlikeholdsbehovet som grunnlag for fordelingsnøkkel i 

inntektssystemet. Den nye modellen tar utgangspunkt i færre datasett, men innarbeider en del nye 

momenter som bl.a. antall dager med vinterdrift per år, nedbør som regn samt nedbør som snø. Dette 

er nye faktorer som kommer i tillegg til veglengde, veglengde med ÅDT>1 500, ant km tunnel (fordelt 

på undersjøiske og andre). 

 

Tabell -. Endringer som følge av statsbudsjettet/tilleggsnummeret. I 1000 kroner

2022 2023

Samferdsel: 114 520 151 050

Endret båt og fergenøkkel 7 457 14 913          

Endrede kriterier vedlikehold fylkesvei 16 993 33 986          

Innlemming SAMS 12 081 24 162          

Tunnelsikkerhet 41 594 41 594

Reduserte ferjetakster 15 007 15 007

Reduserte ferjetakster ti l leggsprp 17 531 17 531

Økning CO2 avgift - kompensasjon 15 161 15 161

Endring vegbruksavgiften -1 476 -1 476

Null- og lågutslippferjer og hurtigbåter -9 828 -9 828

Næring og kompetanse: 2 655 2 655

Regionale utviklingsmidler -839 -839

Økt fleksibilitet vgs 3 494 3 494

Kultur, språk og levekår: 188 188

Økning overføring midler kulturminneområdet 188 188

SUM ENDRING 117 363 153 893
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Omfordelingen som følge av omleggingen, legges inn over to år fra 2022. Endringen medfører økte 

inntekter på 16,993 mill. kroner i 2022 og 33,986 mill. kroner fra og med 2023. 

 

Overtakelse sams vegadministrasjon 

Fra og med 2022 går midler til vegadministrasjon over fra en særskilt fordeling (tabell C) til fordeling 
etter ordinære kriterium, dvs. den delen av delkostnadsnøkkelen for fylkesveg som blir fordelt etter 
kriteriet «vedlikeholdsbehov fylkesveg». Omfordelingen som følge av omleggingen, legges inn over to 
år fra 2022. Endringen medfører økte inntekter på 12,081 mill. kroner i 2022 og 24,162 mill. kroner fra 
og med 2023. 
 

Tunnelsikkerhet 

Midler til tunnelsikkerhet er øket med 41,594 mill. kroner. Bevilgningen totalt er 100,61 mill. kroner. 

 

Reduserte ferjepriser 

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble rammetilskuddet til 
fylkeskommunene økt med 137,5 mill. kroner for å legge til rette for at ferjetakstene på 
fylkeskommunale ferjesamband kunne bli redusert med 25 pst. i andre halvdel av 2021. 
Rammetilskuddet øker med ytterligere 97,4 mill. kroner i statsbudsjettet og 241,6 mill. kroner. Dette 
utgjør 32,692 mill. kroner for TFFK. 
 

Kompensasjon økt CO2-avgift 

I statsbudsjettet foreslåsr det å øke CO2-avgiften med 28 pst. ut over prisjustering i 2022. Merutgiftene 
for fylkeskommunale dieselbusser, hurtigbåter og ferjer i 2022 anslås til i alt 98,8 mill. kroner. 
Rammeskuddet for TFFK økes som følge av dette med 15,161 mill. kroner. 
 

Endring veibruksavgift på naturgass 

Veibruksavgiften er i tilleggsnummeret til statsbudsjettet foreslått redusert for å begrense 

konsekvensene for bilister. Rammetilskuddet reduseres med 1,476 mill. kroner som følge av dette.  

 

 

Næring og kompetanse 

 

Regionale utviklingsmidler 

Fordelingen ble endret i 2021 som følge av ny distriktsindeks. Endringen ble lagt inn med 

overgangsordning i to år. Endringen medførte et nedtrekk for TFFK med full effekt fra 2022.  

 

Dette medfører et tap på 0,839 mill. kroner for TFFK i 2022.  

 

Økt fleksibilitet videregående opplæring 

For å nå målene i Fullføringsreformen forutsettes det at videregående opplæring må bli mer fleksibel 
og tilpasset hver enkelt elev. Innsatsen overfor elever som står i fare for å ikke bestå fag, skal settes 
inn så tidlig som mulig. Rammetilskuddet til fylkeskommunene økes derfor med 73,3 mill. kroner. 
 

Dette utgjør 3,494 mill. kroner for TFFK. Beløpet fordeles på Utdanning vest og Utdanning øst med 

henholdsvis 2/3 og 1/3.  
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Kultur, språk og levekår 

Overføring av oppgaver på kulturminneområdet. Som en del av regionreformen overføres det gradvis 

oppgaver til fylkeskommunen på kulturminneområdet i perioden 2020–2022.  

 

Opptrappingen utgjør 188.000 kroner for TFFK i 2022.  

 

Nord-Norge-tilskudd 

Tilskuddet blir utbetalt med et kronebeløp per innbygger til fylkeskommunene i Nord-Norge. Satsene 

for 2022 er ikke prisjustert. Satsen for Troms og Finnmark fylkeskommune er justert slik at den nye 

fylkeskommunen mottar det samme i Nord-Norge-tilskudd som de tidligere fylkeskommunene ellers 

ville mottatt hver for seg. Satsen i 2022 er, i likhet med 2021, 1646 kroner per innbygger.  

 

Skattøre  

Den fylkeskommunale skattøren foreslås redusert fra 2,7 prosent i 2021 til 2,4 prosent i 2022. Årsaken 

til reduksjonen er at det ventes relativt høy vekst i skattegrunnlagene på grunn av gode vekstutsikter 

for norsk økonomi.  

 

Forventet befolkningsendringer 

En viktig faktor ved beregning av de økonomiske rammene som fordeles gjennom inntektssystemet, 

er befolkningstall – både totalt og fordelt på aldersgrupper. Det er den relative befolkningen sett i 

forhold til landsgjennomsnittet som legges til grunn i beregning av rammetilskuddet. Beregninger som 

er gjort på basis av siste publiserte befolkningsprognosene til Statistisk sentralbyrå sin middelprognose 

per 20.8.2020, viser at TFFK vil kunne tape 55-60 mill. kroner ved utgangen av økonomiplanperioden. 

Det er ikke tatt høyde for effekten av befolkningsendringer i inntektsanslaget i økonomiplanen, men 

må tas med som en del av utfordringsbildet i årene framover.  

 

Lønns- og prisvekst 

Kommunal deflator anslås til 2,5 prosent i 2022. Herav er prisveksten anslått til 1,6 prosent og 

lønnsveksten 3,2 prosent. Budsjettrammene er kompensert for pris- og deflatorvekst for de områder 

der deflatoren er relevant. 

 

Pensjon 

Utgiftene til pensjon reduseres med 12 mill. kroner hovedsakelig som følge av lavere KLP 

reguleringspremie og reduksjon i KLP rentegarantipremie neste år.  

 

3. Nye bevilgninger 
 

Det foreslås nye bevilgninger på til sammen 164,817 mill. kroner i 2022. Av dette er 117,363 mill. 

kroner føringer/begrunnelse gitt i statsbudsjettet og tilleggsnummeret til statsbudsjettet. 
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Momentene knyttet til statsbudsjetter er redegjort for i kapittel 2.4 og øvrige tiltak fremkommer 

i teksten for de respektive divisjonene. 

 

 

Tabell -. Nye bevilgninger. I 1000 kr

2022 2023 2024 2025
Politiske styringsorganer 3 200 3 800 1 200 2 700

Politisk område 3 200 3 800 1 200 2 700

Budsjett komiteene 750 750 750 750

Partistøtte 2 000 2 000 2 000 2 000

Ungdommens fylkesting 450 450 450 450

Valg 600 -2 000 -500

Fylkesrådsleders kontor 5 575 5 075 5 075 5 075

Arctic Frontiers 4 000 4 000 4 000 4 000

Evenesprosjektet, ut i  fra kap. 10 i  plattformen 500

Stil l ing internasjonal vest 1 075 1 075 1 075 1 075
Divisjon for Plan og økonomi 1 250 1 250 1 250 1 250

Økonomi og strategisk planlegging 1 250 1 250 1 250 1 250

Controllerstil l ing økonomi 1 250 1 250 1 250 1 250
Næring og kompetanse 26 646 27 036 25 636 22 736

Næring 7 461 7 461 7 461 7 461

Red. reg.politiske virkemidler (statsbud.) -839 -839 -839 -839

Samarbeidsavtaler næring Finnmark 7 500 7 500 7 500 7 500

Stil l ing næring Finnmark 800 800 800 800

Utdanning - Vest 6 990 7 250 5 850 2 950

Forsøksprosjekt skolemat 390 650 650 650

Økt fleksibil itet vgs (statsbud.) 2 300 2 300 2 300 2 300

Tilbakeleie internat Bardufoss vgs, tidl. skolested Sundlia 4 300 4 300 2 900

Utdanning - Øst 1 395 1 525 1 525 1 525

Forsøksprosjekt skolemat 195 325 325 325

Økt fleksibil itet vgs (statsbud.) 1 200 1 200 1 200 1 200

Voksenopplæriong, karriere og intergrering 10 800 10 800 10 800 10 800

Styrking voksenoppl., karriereveil. og integreringsoppg. Troms 8 800 8 800 8 800 8 800

VKI Troms (forsterket ansvar realkompetansevurdering, rettigheter, 

prekvalifisering) 1 000 1 000 1 000 1 000

VKI Finnmark (forsterket ansvar realkompetansevurdering, rettigheter, 

prekvalifisering) 1 000 1 000 1 000 1 000

Kultur, språk og levekår 188 188 188 188

Plan, folkehelse og kulturarv 188 188 188 188

Økning overføring midler kulturminneområdet (statsbud.) 188 188 188 188

Samferdsel 125 520 162 050 151 050 151 050

Divisjonsdirektøren 12 081 24 162 24 162 24 162

Økt overføring innlemming SAMS (statsbud.) 12 081 24 162 24 162 24 162

Kollektiv og mobilitet 54 852 62 308 51 308 51 308

Null- og lågutslippferjer og hurtigbåter (statsbud.) -9 828 -9 828 -9 828 -9 828

Reduserte ferjetakster (statsbud./til leggsprp.) 32 538 32 538 32 538 32 538

Økning CO2 avgift - kompensasjon (statsbud.) 15 161 15 161 15 161 15 161

Endret båt og fergenøkkel (statsbud.) 7 457 14 913 14 913 14 913

Endring vegbruksavgiften (ti l leggsprp.) -1 476 -1 476 -1 476 -1 476

Årøya 11 000 11 000

Veg - drift, vedlikehold og forvaltning 58 587 75 580 75 580 75 580

Tunnelsikkerhet (statsbud.) 41 594 41 594 41 594 41 594

Endrede kriterier vedlikehold fylkesvei (statsbud.) 16 993 33 986 33 986 33 986

Fellesfunksjoner 2 438 2 438 2 438 2 438

Felles fagsystem IT 1 438 1 438 1 438 1 438

Gevinstrealisering anskaffelser 1 000 1 000 1 000 1 000

SUM NYE TILTAK/BEVILGNINGER 164 817 201 837 186 837 185 437
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4. Innsparinger 
 

Det er i innstillingen til budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025 lagt til grunn innsparinger tilsvarende 

det fylkestingene i tidligere Troms og Finnmark fylkeskommuner vedtok. For 2022 er det kun en økning 

på 9,7 mill. kroner i Finnmark. Tiltak for å realisere denne innsparingen er innarbeidet i økonomiplan 

2021-2024 i 2020. I tillegg er det behov for å bedre handlingsrommet i Finnmark. Det er derfor lagt inn 

ytterligere 29,914 mill. kroner i innsparing i 2022, økende til 49,867 mill. kroner i 2025. 

 

 
 

Innsparingene er beskrevet under den enkelte avdeling. 

 

5. Investeringer og finansiering  
 

Det legges i økonomiplanen opp til samlet investering på 5,862 mrd. kroner. Av dette lånefinansieres 

3,705 mrd. kroner, 1,018 mill. kroner finansieres ved merverdiavgiftskompensasjon knyttet til 

investeringene, 951 mill. med ettersleps-, skredsikrings- og tunnelsikkerhetsmidler (overføring fra 

drift) samt 187 mill. refusjoner og tilskudd fra andre.  

 

 
 

 

 

Tabell -. Ny innsparing Finnmark. I 1000 kr

2022 2023 2024 2025

Organisasjonsstøtte -750 -750 -750 -750

Utdanning øst -15 000 -31 000 -31 000 -31 000

Reduksjon overføring fra drift ti l  investering:

Mindre investeringer utdanning (utstyr,brannsikring, universell uforming) -1 451 -1 451 -1 451

Tannhelse utstyr -263 -528 -528 -528

Mindre inv. plan og økonomi, mindre investeringsposter (ENØK,HMS, IT-handlingsplan) -401 -1 154 -1 313 -2 638

Samferdsel -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Innføring parkeringsavgift og økning husleie -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

Krisesenter -500 -500 -500 -500

SUM -29 914 -48 383 -48 542 -49 867

Næring og kompetanse 348 100 512 600 404 400 344 500 1 609 600

Utdanning - vest 342 600 512 600 404 400 344 500 1 604 100

Utdanning - øst 5 500 0 0 0 5 500

Samferdsel 985 324 914 604 1 035 038 1 317 813 4 252 778

Kollektiv 8 990 25 750 161 300 104 000 300 040

Vei 976 334 888 854 873 738 1 213 813 3 952 738

Sum investeringer i varige driftsmidler 1 333 424          1 427 204          1 439 438          1 662 313          5 862 378          

Finansiert slik:

Kompensasjon for merverdiavgift -233 794 -257 596 -235 582 -292 019 -1 018 991

Tilskudd fra andre -49 820 -63 200 -67 671 -6 400 -187 091

Mottatte avdrag på utlån 0 0

Bruk av lån -790 359 -884 197 -886 820 -1 143 883 -3 705 259

Sum investeringsinntekter -1 073 973 -1 204 992 -1 190 073 -1 442 302 -4 911 341        

Overføring fra drift -259 450 -222 212 -249 365 -220 011 -951 038

Netto avsetninger til  eller bruk av ubundne investeringsfond 0 0

Sum overføring fra drift og avsetninger -259 450 -222 212 -249 365 -220 011 -951 038

Fremført ti l  inndekning i senere år 0 0 0 0 0

2025
SUM ØKPLAN 

2022-2025
2022 2023 2024
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Det foreslåtte investeringsnivået innebærer en kraftig økning i gjeldsnivået til fylkeskommunen i løpet 

av økonomiplanperioden. Gjeldsøkningen vil føre til økte finanskostnader som vil legge press på 

driftsbudsjettet. I prioriteringsarbeidet i perioden fremover vil handlingsrommet for nye 

investeringsprosjekter være kraftig begrenset, både som følge av finansielle måltall for gjeldsutvikling 

og av bærekraften for finanskostnader i driftsbudsjettet. 
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6. Finansutgifter- og inntekter  
 

Finansutgifter 

Finansutgiftene i økonomiplanperioden er gjengitt i tabellen nedenfor. 

 

 
 

 

 

Kapitalutgiftene øker fra 319,8 mill. kroner i 2022 til 436,5 mill. kroner i 2025 som følge av store 

låneopptak i årene fremover og gradvis opptrapping av avdrag på rentekompensasjonslån knyttet til 

samferdsel. Kan bli endret dersom investeringene endres. 

 

Renter og avdrag knyttet til låneopptak som skal finansiere samferdselsinvesteringer i Troms med 
unntak av Langsundforbindelsen, er forutsatt dekket innenfor driftsrammen til samferdsel, eller ved 
tilskudd fra andre.  
 

Markedets rentenivå og –forventningene er høyere i kommende økonomiplanperiode enn i 

økonomiplan 21-24. Budsjettert flytende rente er derfor øket i hele planperioden i tråd med de 

oppjusteringer av rentebanen som Norges Bank kom med i pengepolitisk rapport 3/21. Økningen er 

0,80 prosentpoeng i 2022. Rentenivå for lån på flytende rentebetingelser (utgjør i underkant av 70 

prosent av låneporteføljen ved inngangen til 2022) i økonomiplanen: 

 

 
 

Et vedvarende høyt gjeldsnivå medfører at Troms og Finnmark fylkeskommune er sårbar for økning i 

rentenivå. Reglement for fylkeskommunens gjelds- og finansforvaltning som behandles av fylkestinget 

i desember 2020, skal bidra til at fylkeskommunen har en langsiktig forsvarlig gjeldsforvaltning. Dette 

innebærer at fylkeskommunen skal søke å redusere finanskostnadene i størst mulig grad uten å ta 

unødig risiko i forvaltningen. 

 

Likviditet og renteinntekter 

Det legges til grunn at renteinntektene blir 10 mill. kroner i 2022. Renteinntekter knyttet til distrikts- 

og regionalpolitiske virkemidler er en øremerket ordning og holdes utenfor beregningen av 

fylkeskommunens renteinntekter. 

Tabell -. Finansutgifter. I 1000 kroner

2022 2023 2024 2025

Låneopptak 804 096 874 271 938 684 1 191 851

Renter 105 000 127 300 138 500 148 000

Avdrag 214 800 253 900 269 200 288 500

Sum renter og avdrag 319 800 381 200 407 700 436 500

2022 1,75 %

2023 2,00 %

2024 2,10 %

2025 2,10 %

Budsjettrente 2022-2025
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Det forventes god likviditet i planperioden, men for å ha en sikkerhetsmargin legges det opp til å ha en 

trekkrettigheter på 50 mill. kroner i Sparebanken 1 Nord-Norge (fylkeskommunens hovedbankavtale).  
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7. Fylkesrådsleders kontor 
 

Fylkesrådsleders kontor ledes av fylkesdirektøren og har tre avdelinger; stabsavdelingen, internasjonal 

øst og internasjonalt vest.  

 

Styringsparametre for divisjonen er fylkesrådets tiltredelseserklæring, budsjett og økonomiplan, 

fylkesrådets vedtak og fylkestinget. Fylkesrådsleders kontor (FLK) skal bidra til at Troms og Finnmark 

fylkeskommune er en fremoverlent og regional samfunnsutvikler. Fylkeskommunen skal være en 

sentral premissgiver for utviklingen av regionen, gjennom samhandling med befolkning, næringsliv og 

forvaltning. FLK skal overvåke den aktuelle politiske situasjonen og de nasjonale og globale trendene 

som gir føringer og rammebetingelser for fylkeskommunens samfunnsoppdrag, mål og strategier. 

 

FLK skal ha kapasitet og kompetanse til å samhandle konstruktivt med hele den fylkeskommunale 

organisasjon og med relevante eksterne parter i tråd med fylkesrådsleders behov. FLK skal understøtte 

fylkesrådsleder i hans rolle og bidrar blant annet med å sette opp saksliste til vedtaksmøter. FLK skal 

bidra til samordning og samarbeid internt i fylkeskommunen. FLK 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.  

 

Samlet tabell med økonomiplanrammer for hele divisjonen. 

 
 

Budsjettrammen i 2022 er 42,690 mill. kroner. 

 

I budsjettforslaget er det innarbeidet tre nye tiltak: 

Fylkeskommunene ønsker å få utarbeidet en samfunnsanalyse av konsekvensene av Forsvarets 

utbygging av Evenes flystasjon, samt andre større utbyggingsprosjekter i Evenesregionen (Narvik, 

Evenes, Tjeldsund, og Harstad) som vil kunne påvirke utviklingen i Evenes. Analysen skal brukes som 

grunnlag for å utforme et utviklingsprogram for Evenes og eventuelt tilliggende kommuner. TFFKs 

andel av analysen er 500.000 kroner i 2022. 

 

Med base i Tromsø og sterk tilknytning til Nord-Norge er Arctic Frontiers et av de viktigste globale 

arenaer for dialog om arktiske problemstillinger. Arctic Frontiers er et av Norges viktigste 

internasjonale utstillingsvinduer for arktisk kompetanse og prioriteringer. TFFK har vært en viktig 

Fylkesrådsleders kontor 39 797 39 767 39 767 39 767

Vedtatte justeringer (lønns- og prisvekst 2021, org. endringer, korrigeringer) -2 414 -2 414 -2 414 -2 414

Justert vedtatt budsjett 37 383 37 353 37 353 37 353

Endringer:

Innsp. FFK - fra Internasj. Finnmark til  Stab -26 -26 -26 -26

Innsp. FFK - fra Komm. Finnmark til  Fellesfunksjoner -52 -52 -52 -52

Prisvekst 2022 200 200 200 200

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 37 505 37 475 37 475 37 475

Nye tiltak:

Finansiering prøveprosjekt skolemat -390 -650 -650 -650

Arctic Frontiers 4 000 4 000 4 000 4 000

Evenesprosjektet, ut i  fra kap. 10 i plattformen 500

Stil l ing internasjonal vest 1 075 1 075 1 075 1 075

Sum nye tiltak / reduksjoner 5 185 4 425 4 425 4 425

Netto ramme 2022-2025 42 690 41 900 41 900 41 900

2022 2023 2024 2025
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støttespiller for AF over flere år. På grunn av reduksjon i fylkeskommunens virkemidler, er det behov 

for en mer forutsigbar finansiering av Arctic Frontiers virksomhet. Støtte legges derfor inn som et årlig 

driftstilskudd til Arctic Frontiers.  

 

Internasjonal avdeling vest har en stilling som er finansiert som et 3-årig prosjekt ut 2021. 

Vedkommende har krav på fast stilling etter avklaring fra POU.  Det må derfor tas høyde for finansiering 

av en fast stilling fra og med 2022.  

 

Stabsavdelingen 

 
Stabsavdelingen består av følgende funksjoner: 

- Advokatkontoret 
- Kommunikasjonsenheten 
- Controller/utredere 
- Sekretariatet 
- Statistikk og analyseenheten 

 
Avdelingen jobber tett på politisk nivå og utarbeider beslutningsgrunnlag og følger opp de vedtak som 
ligger til fylkesrådsleders portefølje.  
 

Stabsavdelingen er faglig og kompetansemessig bred sammensatt for å kunne serve fylkesrådsleder i 

dennes funksjon som leder for fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune. Stabsavdelingen 

server også fylkesdirektøren.  

 

Mål og resultatkrav 

Langsiktige 

utviklingsmål og 

satsingsområder 

Satsingsområde Mål Stabsavdelingens 

mål/tiltak 

Vår regions muligheter 

skal sees og utvikles 

fra nord, med basis i 

regionens fortrinn, 

mangfold, vårt 

nærings- og arbeidsliv, 

innovasjon, 

infrastruktur og 

bærekraft.  

Utjevning av sosiale 

ulikheter og redusert 

utenforskap 

Samfunnet i Troms og 

Finnmark skal være et 

trygt og inkluderende 

samfunn i 2030 

Følges opp gjennom 

svar på høringer, 

særlig innen 

helsepolitikk. Videre 

jobbes det konkret 

med flere av disse 

problemstillingene 

gjennom Utsyn nord – 

som blant annet har 

tatt for seg Innovasjon 

i offentlig sektor, 

akuttmedisinsk 

beredskap i nord, 

nordområdepolitikk, 

forsvar og unge 

voksne i regionen. 

Utsyn Nord skal 

videreutvikles og skal 

Befolkningen i Troms 

og Finnmark skal ha 

riktig kompetanse i 

forhold til 

næringslivets og 

samfunnets behov 
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være kunnskapsbasert, 

aktuell og en viktig 

arena for samhandling.  

 

Stedsutvikling Fremme bolyst og 

næringsutvikling i hele 

regionen 

Følges opp blant annet 

gjennom høringssvar. 

Det er også fokus på 

kunnskapsbasert 

politikkutforming 

gjennom utvikling av 

statikk og analyser 

internt i 

fylkeskommunen, men 

også 

tilgjengeliggjøring av 

statistikk til 

innbyggere, 

kommuner og 

fylkeskommunen.  

 

 Bidra til god by- og 

stedsutvikling 

gjennom å legge til 

rette for bolyst, 

trygghet og god 

mobilitet mellom 

rurale og urbane 

områder.  

Vekstkraftig region Fremme bolyst og 

næringsutvikling i hele 

regionen 

Bistå med 

brukerperspektiv i 

kommunikasjon om 

fylkeskommunens 

tjenestetilbud.  

En vekstkraftig region Det skal legges til rette 

for et offensivt, 

nyskapende, 

kunnskapsbasert og 

bærekraftig 

næringsliv, basert på 

regionens mangfold og 

fortrinn 

Kunnskap og analyser 

som gir grunnlag for 

god tilrettelegging.  

 

Stabsavdelingen 

tilrettelegger for 

arbeidet med 

forsvarsforum og har 

fokus på forsvarets 

tilstedeværelse i nord 

der blant annet 

næringsutvikling har 

fokus. Bidrar også i 

diverse planarbeid og 

samarbeidsavtaler.   

 

Arbeidet med en 

oppdeling skal 

iverksettes som 

stabsavdelingen vil bli 

involvert i, både 
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kommunikasjon, 

utredere, 

advokatkontor og 

sekretariat. 

 

   

Kommunikasjon fra 

fylkeskommunen skal 

synliggjøres for 

innbyggere gjennom 

ulike plattformer og 

informasjons skal være 

lett tilgjengelig for 

våre ansatte med et 

brukerperspektiv. 

 

Stabsavdelingen 

tilrettelegger for at 

politiske beslutninger 

kan tas, gjennom god 

saksflyt og rutiner for 

gjennomføring av 

politiske 

beslutningsmøter. 

 

Utvikle rollen til 

internadvokatene og 

den generelle juridiske 

tenkningen i 

saksbehandlingen i 

fylkeskommunen.  

 

 

 

 

Hovedprioriteringer i budsjettet 

Hovedprioriteringen i budsjettet er videreutvikling av Utsyn nord.  

 

Internasjonal avdeling øst og vest 

Det internasjonale arbeidet i fylkeskommunen er delt mellom internasjonal avdeling øst i Vadsø og 

avdeling vest i Tromsø. Avdelingene arbeider blant annet med strategi og analyse, oppfølging av 

politiske vedtak og har et utstrakt samarbeid med andre aktører, lokalt, regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt. Arbeidet omfatter saksfelt knyttet til internasjonale aktiviteter i Barentsregionen, 

inkludert Nordkalotten, Arktis og EU. 

Avdelingenes hovedoppgaver er å:  

 bistå politisk og administrativ ledelse med saksutredninger og fagnotater 
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 skrive taler for politisk ledelse og legge til rette i forbindelse med representasjon utenlands og 
her hjemme 

 bistå divisjonene/avdelingene med fagkompetanse i internasjonale spørsmål  

 delta på internasjonale arenaer  

 være kjent med internasjonale finansieringsverktøy, samt mobilisere regionen til å utnytte 
disse 

 samordne interne/eksterne arbeidsprosesser  

 representere fylkeskommunen i relevante administrative fora 

 organisere møter/seminarer om relevante temaer 

 

De internasjonale fagfeltene er fordelt avdelingsvis i hovedansvarsområder: 

 

Internasjonal avdeling øst: 

 bilateralt regionalt samarbeid med Russland  

 det formelle Barentssamarbeidet (Barents regionkomite, Barents regionråd, kontakt med 

arbeidsgrupper) 

 det nasjonale sekretariatet for EU-programmet Kolarctic og forvaltningen på norsk side 

 sekretariatet for regionalt nordområdeforum 

Internasjonal avdeling vest: 

 Nord-Norges Europakontor, inkl. nettverket Northern Sparsely Populated Areas, 

Europapolitisk forum 

 bilateralt samarbeid med Region Norrbotten, Sverige, og bilateralt med Oulu-regionen og 

Oulu by, Finland 

 arktissamarbeid, inkl. Arktisk råd, Svalbard 

 EU-programmet Nordlig periferi og Arktis  

 det nasjonalt sekretariat for EU-programmet Interreg Aurora og forvaltning på norsk side 

Øst og vest har delt ansvar når det gjelder:  

 Nordkalottrådet 

 mobiliseringsarbeid for økt bruk av internasjonale finansieringsvirkemidler, inkludert 

Horisont Europa og Horisont Troms og Finnmark 

 

Internasjonal avdeling øst 

Tematiske prioriteringer: 

 kultursamarbeid 

 samferdsel  

 utdanning  

 næring- og miljøsamarbeid 

Disse tematiske satsingene gjennomføres i Barentssamarbeidet, Barents Regionråd (politisk nivå) og i 

Barents Regionalkomite (administrativt nivå), avtalefestet bilateralt samarbeid med Russland og 

Finland og gjennom prosjektfinansiering (Kolarctic).  

 

Hovedverktøyene og arenaene for det internasjonale arbeidet i fylkeskommunen utarbeiding og 

gjennomføring av bilaterale avtaler med Russland og Finland, deltakelse i, eierskap av 
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Barentssekretariatet, deltakelse i Nordkalottrådet, eierskap og kontakt med Nord-Norges 

Europakontor og internasjonale finansieringsmekanismer (KolArctic og Interreg Aurora).  

 

Det er ikke laget felles internasjonal strategi for Troms og Finnmark fylkeskommune etter 

fylkessammenslåingen. Finnmark fylkeskommune vedtok sist sin internasjonale strategi i 2019. Denne 

strategien bør inkluderes i regional planstrategi, kap. 8 Regionale strategier uten prosesskrav etter 

plan- og bygningsloven. De internasjonale satsingene kan komme tydeligere fram i regional 

planstrategi slik at det er lettere å identifisere tiltak og grad av måloppnåelse i regional planstrategi og 

vår internasjonale strategi. 

 

Mål og resultatkrav 

Når det gjelder fylkeskommunens internasjonale satsinger kan disse finnes innenfor utviklingsmål og 

satsinger i regional planstrategi.  

 

Langsiktige 

utviklingsmål for 

Troms og Finnmark 

mot 2032 

Satsingsområde Mål  Tiltak  

Mål 1. Vår regions 

muligheter skal sees 

og utvikles fra nord, 

med basis i regionens 

fortrinn, mangfold, 

vårt nærings- og 

arbeidsliv, innovasjon, 

infrastruktur og 

bærekraft.  

 

Mobilitet  

 

Troms og 

Finnmark skal ha 

et bærekraftig og 

innovativt 

transportsystem 

som binder folk 

sammen  

Fylkeskommunen deltar i 

Barentssamarbeidet 

transportarbeidsgruppe hvor det 

under den norske 

formannskapsperioden (2019-2021) 

i det regionale og nasjonale 

transportsamarbeid har prioritert.  

- døgnhvileplasser for 

truck(lastebiler) og utarbeidelse 

av rapporten (24-hour Rest 

Areas in the Barents Region)  

- Green Transport og Barents 

ITS (Intelligente 

transportsystemer),  

- konsekvenser av ulike 

drivstoffløsninger i Barents, og 

teknologi for bedre 

grensekryssende 

vintervedlikehold. 

- «Barents on Time», 

et Kolarctic-finansiert prosjekt.  

- sikre enhetlig innspill i alle 

prosesser knyttet til regionale, 

nasjonale og, Barents 

transportplan og EU høringer. 

 

- Horisont Troms og Finnmark  

 

Mål 2. Troms og 

Finnmark skal være 

regionen for 

Utjevning av 

sosiale ulikheter 

Befolkningen i 

Troms og 

Finnmark skal ha 

Fylkeskommunen har hatt 

samarbeidsavtaler med Murmansk 

fylkes om utdanning og forskning. 
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samarbeid, kunnskap 

og kompetanse. Dette 

skal gi grunnlag for 

utvikling og vekst 

 

og redusert 

utenforskap 

riktig 

kompetanse i 

forhold til 

næringslivets og 

samfunnets  

behov  

Avtalene er gått ut og det må 

inngås nye.  

 

Mål 3. Troms og 

Finnmark skal være 

sentrum for 

nordområdeutviklinga 

og i forholdet til 

Russland. Herunder 

fokus på utvikling av 

samisk og kvensk 

språk, kultur og 

samfunnsliv. 

 

En vekstkraftig 

region  

Mål 3. Det skal 

legges til rette 

for et offensivt, 

nyskapende, 

kunnskapsbasert 

og bærekraftig 

næringsliv, 

basert på 

regionens 

mangfold og 

fortrinn 

Regionalt nordområdeforum 

Forumet styrker dialogen mellom 

nasjonalt og regionalt nivå for 

felles problemforståelse av 

internasjonale spørsmål 

 

Bilaterale samarbeidsavtaler om 

felles prioriteringer med 

Murmansk, Arkhangelsk og 

intensjonsavtale med Nenets  

 

 

 

Hovedprioriteringer i budsjettet 

 Deltakelse i Barentssamarbeidet  

 Bilateralt samarbeid med Russland  

 Sekretariat for Kolarctic 

 Sekretariat for Regionalt Nordområdeforum  

 Deltakelse i Nordkalottrådet  
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8. Divisjon for plan og økonomi 
 

Divisjon plan og økonomi består av en stabsfunksjon og fem avdelinger. De om lag 170 medarbeiderne 

er fordelt på stabsenheten og avdelingene Anskaffelser, Drift og eiendom, IT og 

dokumentasjonsforvaltning, Personal og organisasjonsutvikling samt Økonomi og strategisk 

planlegging. Divisjonen gir gjennom sin kompetanse stab- og støttefunksjoner til hele organisasjonen 

og har ansvaret for, i samarbeide med de andre divisjonene, å ivareta og utvikle koplingen mellom 

fellesfunksjoner i plan og økonomi og divisjonsspesifikke støttefunksjoner. Gjennom bistand og 

tilrettelegging fra divisjonen generelt og avdelingene spesielt skal de langsiktige utviklingsmålene for 

Troms og Finnmark nås.  

 

 
 

 

Divisjonsdirektørens stab 

Divisjonsdirektørens stab støtter divisjonsdirektøren i samordning og koordinering av divisjonens 

ansvarsområder. Videre gir staben råd, støtte og bistand i hele organisasjonen innenfor en rekke 

fagområder, som jus, internkontroll og personvern, prosessledelse, leder- og organisasjonsutvikling.  

 

 
 
Satsingsområde klimaomstilling 

 Redusere reiseaktivitet ved å utnytte muligheter for digitale møter og samhandling. 
  

Samtlige satsingsområder 
Divisjonsdirektørens stab skal innenfor samtlige satsingsområder bistå den øvrige organisasjonen i å 
nå sine konkrete mål i perioden. Staben kan eksempelvis bistå innenfor satsingsområdet 
klimaomstilling ved ledelse av interne prosesser og rådgivning om hvordan man gjennom 
styringssystem kan bidra til å sikre at interne klimamål nås.  
 

Divisjon for Plan og økonomi 191 763 189 083 189 404 186 725

Divisjonsdirektøren 11 101 11 116 11 116 11 116

Personal og lønn, kvalitetssystem og 24 734 24 724 24 724 24 724 

Økonomi og strategisk planlegging 22 123 22 123 22 123 22 123 

Anskaffelser 6 411 6 411 6 411 6 411 

Drift og eiendom 87 860 85 195 85 516 82 837 

IT og dokumentasjonsforvaltning 39 534 39 514 39 514 39 514

20252023 20242022

Divisjon plan og økonomi 10 734 10 749 10 749 10 749

Vedtatte justeringer (lønns- og prisvekst 2021, org. endringer, korrigeringer) 667 667 667 667

Justert vedtatt budsjett 11 401 11 416 11 416 11 416

Endringer:

Innsp. FFK - fra Int. Finnmark til  Stab 26 26 26 26

Innsp. FFK - fra Stab til  Fellesfunksjoner -400 -400 -400 -400

Prisvekst 2022 74 74 74 74

Netto ramme 2022-2025 11 101 11 116 11 116 11 116

2022 2023 2024 2025
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Nedenfor følger en beskrivelse fra hver avdeling for hvordan de langsiktige utviklingsmålene for Troms 

og Finnmark fylkeskommune skal nås, samt hvilke satsingsområder som skal vektlegges i arbeidet 

framover.  

 

Avdeling personal og organisasjonsutvikling 

Avdelingen har overordnet ansvar for fylkeskommunens arbeidsgiverpolitikk, organisasjonsutvikling 

og HMS-arbeid. Tjenestene leveres til ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte i hele organisasjon.  

 

 
 
 
Tjenesteområdene er lederstøtte/lederveiledning, personalforvaltning, lønnstjenester, HMS, 
bedriftshelsetjeneste, beredskap, utarbeidelse av overordnet beredskapsplan, omstilling, 
nedbemanning, arbeidsmiljøkartlegging, lønnsforhandlinger, rekruttering og lederutvikling. 
 
Satsingsområde klimaomstilling 

 Bidrar med redusert reisevirksomhet og færre fysiske møter både for ansatte og tillitsvalgte. 
Legger til rette for digital utvikling, sørger for lederopplæring gjennom kursvirksomhet på 
nett osv.  
 

Satsingsområde Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap 

 Tilbyr veiledning fra BHT og avdelingen for øvrig samt arbeide med inkludering og mangfold. 
Bistår ledere i oppfølging av ansatte og har gode interne systemer og verktøy.  
 

Satsningsområde Stedsutvikling 

 Økt digitalisering og tilrettelegging for at medarbeidere kan arbeide hjemmefra. Dette kan 
bidra til å opprettholde bosettingen i distriktene.  

 

 

Avdeling økonomi og strategisk planlegging  

Avdelingen har ansvaret for strategisk planlegging, økonomiplan, budsjett, regnskap og finans. 

Avdelingen har ansvar for å skape gode prosesser og beslutningsgrunnlag innenfor våre fagfelt, og skal 

bidra til god økonomistyring og yte økonomifaglige tjenester til hele organisasjonen. Avdelingen skal 

også bidra til utvikling, kompetansebygging og kvalitet innenfor våre ansvarsområder. 

 

 

Personal- og organisasjonsutvikling 28 049 28 039 28 039 28 039 

Vedtatte justeringer (lønns- og prisvekst 2021, org. endringer, korrigeringer) -3 378 -3 378 -3 378 -3 378

Justert vedtatt budsjett 24 671 24 661 24 661 24 661

Endringer:

Prisvekst 2022 63 63 63 63

Netto ramme 2022-2025 24 734 24 724 24 724 24 724

2022 2023 2024 2025
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Følgende endring ligger i rammen til økonomi og strategisk planlegging: 

Økonomikontroller - Det opprettes en stilling som kontroller innen økonomiforvaltningen. Stillingen 

skal styrke kapasiteten i økonomiforvaltningen. Stillingen skal spesielt ha fokus på utarbeidelse og 

etterlevelse av rutiner og arbeidsbeskrivelser, samt bidra til en styrking av internkontrollen innenfor 

økonomiforvaltningen, herunder også dokumentasjon og avstemming. Opprettelse av stillingen er en 

del av fylkesrådets oppfølging av tilbakemeldinger etter revideringen av regnskapet for 2020. 

 

Seksjon for budsjett og økonomiplan leder fylkeskommunens budsjettprosess og har faglig ansvar for 

budsjett og rapportering. 

 

Seksjon for regnskap har faglig ansvar for fylkeskommunens inngående og utgående fakturaflyt og skal 

sørge for at fylkeskommunens regnskap er i tråd med bokføringsloven og god kommunal 

regnskapsskikk (GKRS) 

 

Seksjon for regional planlegging skal bidra til at regional planlegging er i tråd med plan- og 

bygningsloven og regjeringens forventninger til kommunal og fylkeskommunal planlegging. 

 

Avdelingen har i tillegg til arbeidet i de tre seksjonene systemeieransvar for Visma økonomi og ansvar 

for fylkeskommunens gjelds- og finansforvaltning. 

 

Mål og resultatkrav  
Et hovedfokus vil være å styrke fylkeskommunens økonomiske internkontroll herunder føre kontroll 
og tilsyn med økonomiarbeid i hele organisasjonen. I dette arbeidet ligger også å utvikle avdelingens 
informasjon og opplæring overfor øvrige virksomheter i fylkeskommunen samt videreutvikling og 
dokumentasjon av rutiner. 
 

 

Et fokus i 2022 vil være å videreutvikle økonomiplanen som et strategisk verktøy som bygger opp under 

satsningene i regional planstrategi.  

 

Avdelingen starter også opp planprosess for regional plan for klimaomstilling, samt et arbeid med 

utvikling av fylkeskommunens klimabudsjett. 

 

Satsingsområde klimaomstilling 

 Starte arbeidet med regional plan for klimaomstilling. 

Økonomi og strategisk planlegging 21 607 21 607 21 607 21 607 

Vedtatte justeringer (lønns- og prisvekst 2021, org. endringer, korrigeringer) -746 -746 -746 -746

Justert vedtatt budsjett 20 861 20 861 20 861 20 861

Endringer:

Prisvekst 2022 12 12 12 12

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 20 873 20 873 20 873 20 873

Nye tiltak:

Controllerstil l ing økonomi 1 250 1 250 1 250 1 250

Sum nye tiltak / reduksjoner 1 250 1 250 1 250 1 250

Netto ramme 2022-2025 22 123 22 123 22 123 22 123

2022 2023 2024 2025
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 Starte arbeidet med å utvikle fylkeskommunens klimabudsjett. 
 
Satsingsområde En vekstkraftig region 

 Bidra til en budsjettprosess som sikrer et fylkeskommunalt budsjett, som utvikler hele fylket i 
tråd med den politiske plattformen. 

 

 

 

Avdeling Anskaffelser 

 

 
 
Divisjonsdirektør for plan og økonomi har fullmakt til å ivareta det overordnede ansvaret for at lov om 

offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift og vedtatt anskaffelsespolitikk etterleves i TFFK. 

Anskaffelser skal utarbeide og vedlikeholde rutiner, veiledere og maler samt legge til rette for 

nødvendig kompetanse i organisasjonen slik at divisjonsdirektørens ansvar blir ivaretatt.  

 

Anskaffelser skal arbeide for en god innkjøpsfaglig kultur og et fagmiljø som har fokus på risikostyring 

og internkontroll. Avdelingen har ansvar for sektorovergripende rammeavtaler. 

 

Nøkkeltall  

Anskaffelser skal utarbeide årlige rapporter som synliggjør status og måloppnåelse for 

fylkeskommunens anskaffelser - relatert til politiske målsettinger for anskaffelsesforvaltningen som er 

nedfelt i anskaffelsesreglementet del 1 «Bærekraftige anskaffelser».  

 

Mål og resultatkrav 

Fylkeskommunens anskaffelsesforvaltning skal bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, påvirke miljø og 

klima, arbeidsliv, næringsliv og fagopplæring i en positiv retning.  Dette er politisk vedtatt og nedfelt i 

fylkeskommunens anskaffelsesreglement (ANS) som er unikt for TFFK og består av tre deler: 

 ANS 1 Politiske føringer (vedtatt av fylkestinget i sak 62/20)  

 ANS 2 Retningslinjer for anskaffelsesforvaltningen (vedtatt av fylkesrådet i sak 203/21)  

 ANS 3 Rutiner og veiledere for anskaffelsesforvaltningen (administrativ behandling) 
 
Alle fem satsningsområdene i strategiplanen berøres gjennom de to politiske vedtatte delene av 

anskaffelsesreglementet. Disse utgjør derfor både hovedmål og delmål for anskaffelser i TFFK - for alle 

satsningsområdene i RPS.  

 

Hovedmål – ANS 1 

Anskaffelser 6 732 6 732 6 732 6 732 

Vedtatte justeringer (lønns- og prisvekst 2021, org. endringer, korrigeringer)-324 -324 -324 -324

Justert vedtatt budsjett 6 408 6 408 6 408 6 408

Endringer:

Prisvekst 2022 3 3 3 3

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 6 411 6 411 6 411 6 411

Sum nye tiltak / reduksjoner 0 0 0 0

Netto ramme 2022-2025 6 411 6 411 6 411 6 411

2022 2023 2024 2025
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Fylkestinget har vedtatt at Troms og Finnmark fylkeskommune skal: 

 ha en helhetlig og enhetlig anskaffelsesforvaltning 

 gjennom sin anskaffelsesforvaltning bidra til at FNs 17 bærekraftsmål oppnås 

 gjennom sin anskaffelsesforvaltning bidra til å styrke fylkeskommunens rolle som 
samfunnsutvikler 

 vise samfunnsansvar i sine anskaffelser  

 ha en heldigital anskaffelsesforvaltning 

 ha en anskaffelsesforvaltning som gjennomføres med integritet og i tråd med allmenngyldige  
etiske verdier og normer 

Fylkestingets vedtak utgjør hovedmålene for hvordan fylkeskommunen gjennom anskaffelser og 

anskaffelsesforvaltning skal bidra til å nå de fem satsningsområdene i RPS. 

 

Delmål – ANS 2 

Fylkesrådet har gjennom ANS 2 satt retningen og konkretisert hvordan hovedmålene skal ivaretas og 

politikken implementeres i fylkeskommunens anskaffelsesforvaltning.  

ANS 2 fastsetter fullmakter og organisering av anskaffelser og anskaffelsesforvaltningen. Dette er viktig 

for å oppnå en enhetlig og helhetlig gjennomføring av anskaffelser, oppnå en felles plattform for 

hvordan behov skal dekkes for fylkets innbyggere og for organisasjonen, samt hvordan miljø og 

samfunnsansvar skal ivaretas.  

ANS 2 fastsetter hvilke miljø- og samfunnsmessige problemstillinger fylkeskommunens 

anskaffelsesforvaltning skal fokusere på for å nå de politiske målsettingene:  

 

1. Bidra til samfunnsutvikling  

2. Lokale og nystartede bedrifter, små og mellomstore bedrifter  

3. Nyskapning og innovasjon som gir verdiskapning i regionen  

4. Vise samfunnsansvar  

5. Klima og miljø  

6. Universell utforming  

7. Leverandørens ansatte (kontraktørklausul)  

8. Lærlinger  

9. Svart økonomi og arbeidslivskriminalitet  

10. Krav til produksjons- og arbeidsforhold  

11. Integritet og allmenngyldige etiske verdier og normer  

 

 

Strategi  

Anskaffelser skal i samarbeid med alle fylkeskommunens divisjoner sørge for å få på plass metodikken 

(veiledere, maler og rutiner mm) slik at fylkeskommunen når de vedtatte målene.   

Anskaffelser har ansvaret for å igangsette prosjekt «Anskaffelsesreglement del 3», som skal omhandle 

hele fylkeskommunen og all anskaffelsesforvaltning i fylkeskommunen. ANS 3 skal utgjøre metodikken 

for praktisk og faktisk gjennomføringen av anskaffelser i fylkeskommunen.  

 

Avdeling Drift og eiendom  

   
Avdelingen består av fire seksjoner som ivaretar nybygg og investeringer, drift og vedlikehold, 
servicetjenester og eiendomsforvaltning. Avdelingen har i tillegg til seksjonene også driftsansvar for 
begge fylkesadministrasjonsbyggene i Vadsø og Tromsø. Avdelingen skal forvalte Troms og Finnmark 
fylkeskommunes eiendomsportefølje på en bærekraftig, forsvarlig og god måte.   
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DE har et driftsbudsjett på om lag 107 mill. kroner hvorav om lag 40 mill. kroner er midler til 
vedlikehold. Fylkeskommunens totale bygningsmasse består av om lag 370.000 kvm spredt over hele 
fylket med en forsikringsverdi på 10 mrd. kroner.  
 
I tillegg har DE gjennomføringsansvar for vedtatte investeringer knyttet til bygg, nybygg- og større 
vedlikeholdsprosjekter innen bygg.  
 
Husleien på utleieboliger i Finnmark skal økes, samt at salg av en del av eiendomsmassen som 
fylkeskommunen eier i øst vil iverksettes. Det planlegges også innføring av parkeringsavgift i byene 
Alta, Hammerfest, Kirkenes og Vadsø, og dette vil utredes nærmere da det er usikkerhet knyttet til 
eventuelle utgifter og inntekter.  
 
 
 
Mål og resultatkrav  
Den sentrale drift og eiendomsavdelingen innehar den overordnede fagkompetansen og skal ivareta 
at lovkravene blir ivaretatt. Den sentrale driftsenheten skal sørge for samordning og skal ivareta 
fagmiljøene slik at byggene ivaretas på en langsiktig og bærekraftig måte.  
 
For å ivareta disse arbeider DE blant annet med utgangspunkt i normer og kriterier som fremkommer 
i «NOU 2004:22. Velholdte bygninger gir mer til alle. Om eiendomsforvaltningen i 
kommunesektoren». Denne NOU’en har fremdeles en sterk posisjon i kommune-Norge og 
benyttes som en generell norm for god eiendomsforvaltning, der følgende kriterier for god 
eiendomsforvaltning angis:  

 Det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen  
 Det foreligger et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen  

 
Generelle delkriterier:  

 Tilfredsstille prioriterte brukerbehov  
 Effektiv arealutnyttelse  
 Godt, verdibevarende vedlikehold  
 Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning  
 Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter  
 En hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen  
 Riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige karakter  

Drift og eiendom 105 742 102 233 102 233 102 233

Vedtatte justeringer (lønns- og prisvekst 2021, org. endringer, korrigeringer) -753 -753 -753 -753

Justert vedtatt budsjett 104 989 101 480 101 480 101 480

Endringer:

Leieinntekter flyttes fra 9* Finans til  37* Drift og eiendom , varig -18 513 -18 179 -17 858 -17 537

Forskyvning innsp. arealeffektivisering Ishavsbyen vgs 3 000 3 000 3 000

Forskyvning innsp. arealeffektivisering ny skole i  Harstad 510 510 510

Prisvekst 2022 1 384 1 384 1 384 1 384

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 90 860 88 195 88 516 85 837

Nye tiltak:

Innsparing: Økt husleie og inføring parkeringsavgift ved fylkeskommunale 

bygg, Finnmark -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

Sum nye tiltak / reduksjoner -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

Netto ramme 2022-2025 87 860 85 195 85 516 82 837

2022 2023 2024 2025
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 Lovpålagte krav overfor eier og bruker blir ivaretatt  
 
Satsingsområde klimaomstilling 

 Ha fokus på en bærekraftig forvaltning av TFFKs areal og bygningsmasse.  

 Energieffektivisering på nye og gamle bygg. Implementere energioppfølgingssystemer (EOS) 
for å få et bedre grunnlag for å iverksette besparende tiltak. Disse tiltakene fører til 
betydelige besparelser på strøm 

 Ta i bruk ny teknologi som bidrar til å redusere klimautslipp. 
 

Satsingsområde Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap 

 Få inn alle fylkeskommunale boliger/bygg i et datasystem med status for avvik, 
risikovurderinger og vedlikeholdsbehov, som igjen kan gi grunnlag for økonomiske 
prioriteringer.  

 Få økt utleiegrad på fylkeskommunale leiligheter. Vurdere salg av flere leiligheter og 
oppgradere gjenværende boligmasse.  
 

Satsningsområde Stedsutvikling 

 Som eier og forvalter av eiendom og bygg kan satsning på smarte, bærekraftige og attraktive 
bygg bidra til stedsutvikling.  

 

 

Avdeling IT og dokumentasjonsforvaltning 

 

Avdelingen har overordnet ansvar for IKT-tjenesten, digitalisering og arkivfaglig 

dokumentasjonsforvaltning. Kompetansen og tjenester skal bidra til at ansatte og politikere kan levere 

gode tjenester til innbyggerne i Troms og Finnmark. Sammen med alle tjenesteområder skal 

avdelingen ha fokus på digitalisering og tilrettelegging for digitale tjenester og digitalt førstevalg for 

innbyggerne. 

 

 
 

Avdelingen skal ivareta en helhetlig sikkerhetsforvaltning av data i tråd med internasjonale og 

nasjonale standarder og nasjonalt regelverk, herunder arkivplan og bevaring- og kassasjonsplan som 

sikrer informasjon om data og lagring av bevaringsverdige data. 

Bruk av ny teknologi, digitalisering, bedre informasjonsflyt og løsninger for digitalt samarbeid er 

eksempler på hvordan avdelingen sammen med tjenesteområdene kan bidra til at organisasjonen kan 

nå de langsiktige utviklingsmålene. Avdelingen skal støtte opp om tiltak som ivaretar 

satsningsområdene. 

 

IT og dokumentasjonsforvaltning 40 492 40 472 40 472 40 472

Vedtatte justeringer (lønns- og prisvekst 2021, org. endringer, korrigeringer) -1 096 -1 096 -1 096 -1 096

Justert vedtatt budsjett 39 396 39 376 39 376 39 376

Endringer:

Prisvekst 2022 138 138 138 138

Netto ramme 2022-2025 39 534 39 514 39 514 39 514

2022 2023 2024 2025
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Satsingsområde klimaomstilling 

 Utnytte teknologi som bidrar til å redusere klimautslipp 

 Ha en bærekraftig forvaltning av IKT-utstyr i TFFK 

 Sikre gjenbruk og felles innkjøp av IKT utsyr og programvare. Ved å samordne og standardisere 
IKT utstyr, samt samordne innkjøp av programvare på tvers i organisasjonen kan det føre til 
gevinster både for økonomi og miljø. 
 

Satsingsområde Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap 

 Ta i bruk ny teknologi som forenkler og forbedrer tjenester og arbeidsprosesser. 
Satsningsområdet med å sikre utjevning av sosiale ulikheter og redusere utenforskap skal tas 
inn som et kriterie ved anskaffelse av ny teknologi og nye digitale løsninger.  

 Sørge for at vi leverer digitale tjenester som er tilrettelagt for alle innbyggere (universell 
utforming).  

 

Satsingsområde Mobilitet 

 Legge til rette for fleksible arbeidsplasser – sikre gode løsninger for den digitale medarbeider. 
Dette kan i enkelte tilfeller redusere behovet for transport, og skape verdi for organisasjonen. 

 Smart mobilitet omhandler en rekke tiltak for å skape en grønn og bærekraftig 

transportsektor. 

 

Satsningsområde Stedsutvikling 

 Det må ses på gjenbruk av varme fra datasenter, ved å utnytte luft til kjøling og bruk av smarte 

kjøleløsninger kan gjenbruk av varme benyttes som oppvarming av eksisterende bygg. 

 

 
Satsingsområde En vekstkraftig region 

 Digitalisering og innovasjon kan være med å bidra til en vekstkraftig region. Det bør etableres 
et formelt samarbeid i regionen med fokus på innovasjon og bruk av teknologi for å sikre en 
vekstkraftig region. 

 Sørge for at fylkeskommunene utnytter sin informasjon til innovativ utvikling og vekst. 
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9. Divisjon for Næring og kompetanse 
 

 
 

Divisjon Næring og kompetanse består av avdelingene; Næring, Utdanning øst, Utdanning vest og 

Voksenopplæring, karriere og integrering (VKI).  Fra august 2021 er Fagskolen i Nord etablert som egen 

enhet med eget styre og vedtekter, og vil dermed budsjettmessig flyttes fra de to 

utdanningsavdelingene til divisjonsnivå i 2022.  

 

Fylkesrådets politiske plattform er grunnlaget for prioriteringene innenfor kompetanse og utdanning. 

Vi prioriterer, gjennom budsjett 2022, å sikre at samfunnet får flere fagarbeidere gjennom å 

opprettholde det desentraliserte skoletilbudet, øke gjennomføringen og antallet som får tilbud om 

læreplass.  

 

For å sikre fremtidig desentralisert opplæringstilbud og samtidig forutsigbarhet innenfor eksisterende 

skole- og tilbudsstruktur, vil fylkesrådet se på nye og alternative måter å organisere videregående 

opplæring på, med utgangspunkt i dagens skolesteder. Det innebærer også en vurdering av 

mulighetene for å etablere skoleregioner i Finnmark. 

Karriereveiledning er en nøkkel for å sikre samfunnet tilgang på nødvendig kompetanse, og fylkesrådet 

har prioritert å styrke tilbudet i fylket i tråd med den nye lovbestemmelsen om rett til 

karriereveiledning for alle voksne. 

 

Oppgaver og tilskuddsordninger knyttet til integrering og kvalifisering fra Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet (IMDI), er innarbeidet i budsjettene.  I samarbeid med kommunene vil det gi 

styrkede muligheter for bosetting, kvalifisering og integrering i lokalsamfunnene i Troms og Finnmark. 

 

Fagskolen i nord er operativ som en styrket enhet fra budsjettår 2022, med et bredere og desentralisert 

fagskoletilbud enn tidligere. Fagskolens tilbud er kraftig økt, og etablering av fagskolen som en egen 

enhet i 2022 gir kraft og faglighet i yrkesfaglig høyere utdanning.  Fagskolen i Nord har allerede økt 

studietilbud og studentplasser. Dette er en viktig prioritering fra fylkesrådet for å sikre økt kompetanse 

i yrkeslivet i regionen. 

Fylkesrådets fokus på å styrke gjennomføringen i videregående opplæring synligjøres gjennom å øke 
antall læreplasser, legge frem ny strategiplan for videregående opplæring for fylkestinget i 2022, og 
starte en ny digital helsesykepleiertjeneste i budsjettåret 2022. 
 
I budsjettåret 2022 prioriterer fylkesrådet et sterkt samarbeid med næringslivet og partene i 
arbeidslivet gjennom Siva for næringshageprogrammet og inkubatorprogrammet, samt 
næringsrettede ordninger fra Innovasjon Norge. Gjennom prioriteringene i budsjett 2022 sikrer 
fylkesrådet fylkeskommunens næringspolitiske mål. Virkemidlene vil bli prioritert til å styrke et 

Næring og kompetanse 1 864 325 1 844 988 1 839 588 1 828 688

Divisjonsdirektøren 4 189 4 189 4 189 4 189

Næring 85 733 85 733 85 733 85 733 

Utdanning - Vest 1 107 859 1 102 919 1 097 519 1 086 619 

Utdanning - Øst 591 608 577 211 577 211 577 211 

Voksenopplæriong, karriere og intergrering 52 223 52 223 52 223 52 223 

Fagskolen i Nord (Ny) 22 713 22 713 22 713 22 713 

2022 20252023 2024
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offensivt, nyskapende, kunnskapsbasert og miljøvennlig næringsliv. Her i ligger også et sterkt søkelys 
på at virkemidlene skal bidra til å øke kompetansen rundt fornybar energi og miljøteknologi i regionen. 
 

Regional planstrategi 
I nylig vedtatt Regional planstrategi (RPS) har divisjonen et særlig oppfølgingsansvar i forhold til 
langsiktige utviklingsmål og satsingsområde En vekstkraftig region. Under framgår mål og virkemiddel 
for oppfølging av satsingsområdet.  I økonomiplanperioden vil divisjonens prioritet være å utarbeide 
og operasjonalisere strategiene (virkemidlet) innenfor dette satsingsområdet. Divisjonen jobber også 
med tema som berører øvrige utviklingsmål og satsingsområder i RPS, blant annet er det viktig at 
integrering innarbeides i øvrige strategier for fylkeskommunen. Målene i satsingsområde Utjevning av 
sosiale ulikheter og redusert utenforskap vil være forankringa for å nå mål om inkludering og riktig 
utdanning og kompetanse. I tillegg jobber divisjonen bredt med klima og miljøspørsmål. 
Strategiarbeidet vil gjøre fylkeskommunen bedre rustet til å forsterke rollen som samfunnsutvikler som 
regionreformen legger opp til.   
 

Fra RPS: 

Satsingsområde En vekstkraftig region sier blant annet at i Troms og Finnmark:  

o skal det å skape livskraftige samfunn være preget av optimisme og framtidstro, slik at våre unge 

ønsker å bo og satse i landsdelen.  

o Troms og Finnmark fylke har sterke næringer basert på våre naturressurser; fiskeri og havbruk, 

reiseliv, landbruk, reindrift, mineraler, energi, maritim, petroleum og tilknyttede næringer.  

o Det er også forventet endringer i kompetansebehovet og omstilling i arbeidslivet.  

o Vi skal legge til rette for livslang læring og karriereveiledning. Vi skal sikre barn og unges 

grunnleggende ferdigheter, sørge for god integrering gjennom utdanning og kompetanse, og øke 

gjennomføringsgraden i videregående opplæring. 

o Sterk samhandling og samarbeid mellom forskning, utdanning, innovasjonsmiljøer og næringslivet 

skal bidra til at arbeidslivet i større grad får relevant kompetanse. I dette bildet blir tilrettelegging 

for desentralisert kompetansetilbud viktig. 

 

o Opplæringstilbudet i videregående opplæring skal være av høy kvalitet, i egnede lokaler med gode 

digitale løsninger. Vi må stimulere ungdommen til å gjøre utdanningsvalg som kvalifiserer til jobber 

i næringslivet og det nordnorske arbeidslivet. 

 
o Lokale naturressurser og energi skal benyttes til industriutvikling i egen region. 

Mål 1: Troms og Finnmark skal være en attraktiv og vekstkraftig region.   

Mål 2: Troms og Finnmark skal være et samfunn der det skapes flere arbeidsplasser, der flere kommer 

ut i arbeid og der yrkeslivet får den kompetansen som etterspørres.   

Mål 3. Det skal legges til rette for et offensivt, nyskapende, kunnskapsbasert og bærekraftig næringsliv, 

basert på regionens mangfold og fortrinn. 

 

Virkemiddel:  



45 

 

 Strategi for næringsutvikling    
 Strategi for videregående opplæring   
 Strategi for voksnes læring - Karriereveiledning, integrering og næringsrettet opplæring  
 Skolebruksplan  
 Strategi for fagskolen  

 
  

Gjennom Satsningsområdet utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap er det et mål at vi 

skal oppnå gode levekår og reduserte sosiale forskjeller i befolkningen.  

Utdanning bør gi befolkningen relevant kompetanse for arbeidslivet. Det bidrar til høyere 

sysselsettingsandel, bedre integrering og mer sosialt bærekraftig samfunn. Grunnlaget for et godt 

utdanningsløp legges allerede i barnehage og grunnskole. Utdanning fremmer livskvalitet, helse og 

bidrar til sosial mobilitet og utjevning.    

 

Fylkesrådet ser utdanning som sentralt for utjevningen av sosiale forskjeller i samfunnet. Dagens 

desentraliserte videregående skolestruktur skal legges til grunn. Fylkesrådet vil jobbe aktivt for 

likestilling mellom kvinner og menn, og vil arbeide mot enhver form for rasisme og diskriminering. 

Flyktninger og innvandrere skal bli en del av det sosiale fellesskapet og arbeidslivet, og det skal være 

små økonomiske forskjeller mellom folk. Alle skal ha mulighet til å utvikle sine evner og leve gode og 

meningsfylte liv i Troms og Finnmark.  

 

Mål 1: Samfunnet i Troms og Finnmark skal være et trygt og inkluderende samfunn i 2030  

Mål 2: Befolkningen i Troms og Finnmark skal ha riktig kompetanse i forhold til næringslivets og 

samfunnets behov  

Mål 3: Samfunnet i Troms og Finnmark skal i 2030 være både regionalt og nasjonalt likestilt med tanke 

på mulighet for god helse, riktig utdanning og sunn økonomi, med særskilt fokus på barn og unge.   

 
I lys av regjeringens klarsignal om oppsplitting av fylket, vil operasjonalisering av divisjonens 

strategiarbeid gjennomføres fylkesvis, lik fylkesdimensjonene i budsjett og økonomiplan. 
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Samlet tabell med økonomiplanrammer for hele divisjonen: 

 

 

Divisjonsledelsen  

I tillegg til divisjonsledelsen er strategisk ressurs knyttet til IKT og administrativ ressurs knyttet til 

Kompetanseforum Arktis lagt rett under divisjonsledelsen. Fra 2022 er også Fagskolen i Nord lagt til 

divisjonsledelsen.  

 

Kompetanseforum Arktis 
Kompetanseforum Arktis (KFA) ble etablert i Troms høsten 2019.  Hovedmålene i arbeidet er å bidra 
til å skape balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i arbeidsmarkedet i Troms og 
Finnmark og aktivt bidra til å tilrettelegge for utvikling av arbeids- og næringsliv i fylket.  Det er et mål 
å konkretisere og forplikte samarbeidet mellom arbeidslivet, utdanningssektoren, kunnskaps- og 
forskningsmiljø og virkemiddelaktører for å kunne møte fremtidens kompetansebehov i tillegg til å 
kvalifisere og inkludere flere i arbeidslivet og hindre utenforskap.  KFA består av representanter fra 
NHO, LO, NAV, IN, UIT, Fagskolen i Nord og TFFK.  I 2021/22 jobbes det med å skaffe et best mulig 
kunnskapsgrunnlag i forhold til kompetansebehov i regionene og dernest sørge for at dette behovet i 
størst mulig grad dekkes gjennom tilbudene fra utdanningsinstitusjonene; Videregående opplæring og 
Universitet/høgskoler. Dette innebærer i mange tilfeller tilpasset opplæring samtidig som den enkelte 
er i full eller tilnærmet full jobb. Kompetanseforum Arktis prosjektfinansieres også i 2022, deretter 
integreres i arbeidet i divisjonens avdelinger. 

 
 

Fagskolen i Nord 

 

 
 

Divisjon næring og kompetanse 3 076 3 076 3 076 3 076

Vedtatte justeringer (lønns- og prisvekst 2021, org. endringer, korrigeringer) -94 -94 -94 -94

Justert vedtatt budsjett 2 982 2 982 2 982 2 982

Endringer:

Strategisk stil l ingsressurs knyttet til  IKT 1 200 1 200 1 200 1 200

Prisvekst 2022 7 7 7 7

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 4 189 4 189 4 189 4 189

Netto ramme 2022-2025 4 189 4 189 4 189 4 189

2022 2023 2024 2025

Fagskolen i Nord 0 0 0 0 

Vedtatte justeringer (lønns- og prisvekst 2021, org. endringer, korrigeringer) 0 0 0 0

Justert vedtatt budsjett 0 0 0 0

Endringer:

Ny org. Fagskolen, bud.midler fra  Utd. Vest 16 469 16 469 16 469 16 469

Ny org. Fagskolen, bud.midler fra  Utd. Øst 6 102 6 102 6 102 6 102

Prisvekst 2022 142 142 142 142

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 22 713 22 713 22 713 22 713

Sum nye tiltak / reduksjoner 0 0 0 0

Netto ramme 2022-2025 22 713 22 713 22 713 22 713

2022 2023 2024 2025
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Fagskolen i Nord gir høyere yrkesfaglig utdanning over videregående skole nivå.  Fra nasjonalt hold er 

det fokusert på vekst i fagskolesektoren, kvalitetsutvikling, stimulere til fremragende kvalitet og å møte 

høyere kompetansekrav i arbeidslivet. 

 

Fagskolen i Nord bidrar til å realisere flere områder i fylkets langsiktige utviklingsmål i regional 

planstrategi frem mot 2032. Siden etableringen 1. august 2021 er det satt i gang fire nye 

utdanningstilbud innenfor områder næringslivet etterspør. Fagskolen vil ha om lag 750 studenter pr. 

1. november 2021, fordelt på åtte fagområder og fem studiesteder.  Antall studenter anslås til opp mot 

1500 i 2025. Vi får henvendelser fra næringslivet om å etablere tilbud innenfor områder vi ikke tilbyr i 

dag og har nå sju nye tilbud under utvikling. Dette er i tråd med Fylkesrådets vedtak i sak 266/20 om å 

tilby nye studietilbud i fylket og at fagskolen skal være desentralisert. 

 

Mer enn 80 prosent av fagskolens tilbud er fleksible og det fokuseres på å gi tilbud som sikrer at 

utdanningen kan gjennomføres samtidig som folk som er i arbeid kan gjennomføre studiene i størst 

mulig grad fra hjemsted. Samtidig legger det, sammen med næringslivet i regionen, grunnlag for ny 

næringsaktivitet ved å tilføre ny kompetanse. På den måten bidrar Fagskolen i Nord til at bedrifter kan 

utvikle sine ansatte og styrke bolyst, kompetanse, levekår, livskvalitet, verdiskaping, kultur samt lokal 

og regional vekst. 

Fagskolen i Nord har som ambisjon å utvikle utdanningstilbud med høy kvalitet og relevans som et ledd 

i å bidra til næringsutvikling og vekst i hele fylket. Fagskolen i Nord har satt i gang et arbeid for å utvikle 

en langsiktig strategi for å bidra til en vekstkraftig region med fokus på det grønne skiftet, utjevning av 

sosiale ulikheter, redusering av utenforskap og bevaring av bosettingen. Fylkestingets vedtak kom å 

etablere faglærer i bergverk ved Fagskolen i Nord, Kirkenes følges opp fra årsskifte 21/22. 

 

Avdeling Næring 

Avdelingen har fire seksjoner fordelt på kontorsted i Tromsø og i Vadsø. Næringsavdelinga 
operasjonaliserer fylkeskommunen ansvar som forvalter, næringsutvikler og regional planmyndighet.  
Sammen med muligheten for politisk påvirkning gir dette et koordinerings- og samordningsansvar. 
Næringsavdelingen har et bredt arbeidsfelt, både med hensyn til aktører, oppgaver, roller og 
virkemidler. Virkemidlene endres i takt med samfunnets utvikling og nasjonale satsinger. 
 
 

 
 

Kommentar til endringer 
Rammetilskuddet for distrikts- og regionalpolitisk tilskudd er foreslått redusert med 839.000 kroner 
noe som tilsvarer en reduksjon på 5,3 prosent i (nominell nedgang). Nye tiltak til Finnmark gjelder 

Næring 79 071 79 071 79 071 79 071 

Vedtatte justeringer (lønns- og prisvekst 2021, org. endringer, korrigeringer) -2 067 -2 067 -2 067 -2 067

Justert vedtatt budsjett 77 004 77 004 77 004 77 004

Endringer:

Prisvekst 2022 1 268 1 268 1 268 1 268

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 78 272 78 272 78 272 78 272

Regionale utviklingsmidler -839 -839 -839 -839

En stil l ing som tidligere var finansiert av virkemidler 800 800 800 800

Samarbeidsavtaler 7 500 7 500 7 500 7 500

Sum nye tiltak / reduksjoner 7 461 7 461 7 461 7 461

Netto ramme 2022-2025 85 733 85 733 85 733 85 733

2022 2023 2024 2025
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inndekning av 800 000 kroner til varig finansiering av stilling som tidligere ble finansiert over statlige 
virkemidler. I 2020 og 2021 er behovet dekket inn med felles virkemidler. Med bakgrunn i historiske 
forskjeller økes handlingsrommet til øst med netto 7,5 mill. kroner for å styrke samfunnsutviklerrollen 
mot eksterne partnere. 
 

Som følge av sterkere satsing på oppfølging av FN17 og fylkeskommunens arbeid mot miljøområdet, 

så styrker fylkesrådet fylkeskommunens innsats på miljøområdet.  Bevilgning til satsingen vil 

innarbeides i 2022. 

 

 

Mål og resultatkrav 

Politikkutforming og strategiarbeid 

Avdelingen bistår fylkesråd og fylkesting på en rekke områder, både gjennom saksutredning, 

pressemeldinger, taler, utlysninger og presentasjoner. I tillegg har avdelingen ansvar for utarbeidelse 

og oppfølging av næringsstrategi, inkludert metodikken smart spesialisering. For å følge opp fylkesråd 

for næring og miljø sine ansvarsområder har næringsavdelingen et koordinerende ansvar for klima- og 

miljøsaker i hele fylkeskommunen.  

 

Politikkutforming og strategi kan bidra til måloppnåelse på samtlige utviklingsmål i RPS. 

Næringsavdelingen vil kunne fokusere sterkere på bærekraft, innovasjon, FoU og regionens fortrinn i 

ny næringsstrategi.  

 

Samfunnsutviklerrollen og nye oppgaver  

Fylkeskommunene har på regionalt nivå et overordnet ansvar for samfunns- og næringsutvikling 

gjennom å gi strategisk retning og samordne innsats gjennom partnerskap og annen samhandling med 

øvrige offentlige aktører og privat sektor (jf. Onsager 2019). Næringsavdelingen har gjennom regional 

planstrategi (RPS) signalisert at det vil settes i gang arbeid med ny næringsstrategi(er) for hele fylket. 

Eksempler som viser næringsavdelings arbeid som samfunnsutvikler, vises blant annet gjennom 

prosjektet Kystplan Troms, et samarbeidsprosjekt mellom Troms fylkeskommune og kystkommunene 

i Troms om en helhetlig og samordnet planlegging av de kystnære sjøområdene i fylket. Andre 

samarbeidsprosjekter er Lederskap i regionalt partnerskap landbruket og Matriket Arktis.  

 
Arbeidsområdet bidrar særlig til måloppnåelse på utviklingsmål 1 og 2 i regional planstrategi gjennom 

koordinering og samarbeid. Satsingsområdene Klimaomstilling og vekstkraftig region vil også være 

aktuelle.  

 

Nettverk, arena og partnerskap 

For å ivareta og videreutvikle rollen og oppgavene som er lagt til næringsavdelingen, arbeides det 

gjennom regionale, nasjonale og internasjonale nettverk, arenaer og partnerskap. Avdelingen har 

utstrakt samarbeid med næringsliv, kommuner, offentlige aktører, forskningsmiljø og organisasjoner i 

fylket. Her kan nevnes Re:tenk, bedriftsklynger som Biotech North og Cod Cluster, 

Klimapartnernettverket, Matstrategigruppen, Faks (fylkeskommunenes akvakultursamarbeid), 

HINABA (High North Atlantic Business Alliance), Petro Arctic, Arctic Frontiers, reiselivsnettverk, 

Kirkeneskonferansen, omstillingsprogrammet for kommuner og firepartssamarbeidet mellom TFFK, 

SIVA, Innovasjon Norge (IN) og Norges Forskningsråd (NFR). Avdelingen samarbeider med en rekke 
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ulike aktører, for eksempel Innovasjon Norge, Distriktssenteret, kommunene, enkeltbedrifter og 

bedriftsnettverk osv.  

 

Arbeidsområdet bidrar særlig til måloppnåelse på utviklingsmål 1, 2 og 3 og satsingsområdene 

Klimaomstilling og vekstkraftig region.  

 

Rådgivning, veiledning og samhandling 

Det å legge til rette for kommunens næringsliv og mulige nyetableringer er viktig for å skape 

arbeidsplasser, øke verdiskapingen og gjøre kommunene attraktive å bo og leve i. Næringsavdelingen 

deltar blant annet i en nasjonal pilot eid av Distriktssenteret hvor avdelingen bidrar med 

prosessveiledning og kunnskapsoverføring for å styrke utviklingsarbeidet i deltakerkommunene. 

Næringsavdelingen veileder alle som tar kontakt og ønsker rådgivning i forhold til for eksempel 

prosjektering, rapportering, planarbeid (næringsrettet) og ulike støtteordninger (både internt hos 

fylkeskommunen og hos andre aktører). Næringsavdelingen kan bidra med rådgivning knyttet til ulike 

sektorer/næringer, deltar i samarbeid med andre gjennom workshops, møter og arbeidsgrupper og 

har generelt god oversikt over hva som skjer rundt om i fylket.   

 

Arbeidsområdet bidrar særlig til måloppnåelse på utviklingsmål 2 og 1 og satsingsområdene 

Klimaomstilling, utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap og vekstkraftig region. 

Satsingsområde utjevning av sosiale ulikheter er særlig relevant for arbeidet med kommuner i 

sentralitetsindeks1 5 og 6.   

 

Mobilisering  
Næringsavdelingen har ansvar for å mobilisere nærings- og samfunnsliv til å ta i bruk virkemiddel-

ordninger og delta i ulike programmer og prosjekter regionalt, nasjonalt og internasjonalt, med formål 

om å bidra til økt verdiskaping og aktivitet i regionens næringsliv. Gjennom Forskningsrådets 

FORREGION program mobiliseres særlig næringslivsaktører til økt bruk av FoU og innovasjon. 

Avdelingen videreformidler informasjon om ulike arenaer, ordninger og programmer til både 

kommuner, organisasjoner og næringsliv. 

 

Arbeidsområdet bidrar særlig til måloppnåelse på utviklingsmål 2 og satsingsområdene 

Klimaomstilling og vekstkraftig region. Gjennom mobilisering til økt bruk av FoU og innovasjon vil 

regionen styrkes på kompetanse og samarbeid. Virkemidlene det mobiliseres til vil i større grad 

fokusere på grønn omstilling og bærekraft, jf. utviklingen i EU.  

 

Akvakultur- og havressursloven  
Avdelingen har forvaltningsansvar etter akvakulturloven og havressursloven. Tildelings- og 

koordinerende myndighet etter akvakulturloven med forvaltningsansvar etter flere forskrifter, 

herunder lokalitetsklarering (akvakulturanlegg) i Troms og Finnmark etter laksetildelingsforskriften og 

tildeling av tillatelser for alle andre arter mv. 

                                                 
1 Sentralitetsindeksen er en kode med en verdi for hver kommune, som gir et mål for kommunens 

sentralitet. 
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Arbeidsområdet bidrar særlig til måloppnåelse på utviklingsmål 1 hvor arbeidet med nye tillatelser og 

lokaliteter direkte kan bidra til vekst i nærings- og samfunnsliv. Arbeidsområdet bidrar også til 

Klimaomstilling og vekstkraftig region.  

 

Regionale og nasjonale programmer og prosjekter  

Næringsavdelingen deltar i ulike regionale, nasjonale og internasjonale prosjekter og programmer. 

Eksempelvis deltar næring i Forregionprogrammet, Klimapartnernettverket og i EU-prosjekt. Rådgivere 

fra næring deltar som observatør, styremedlem og prosjektleder. Avdelingen initierer og leder 

prosjekter tilpasset regionens behov. Her kan nevnes prosjektet Matriket Arktis, Innflytterstrategi og 

Hydrogenprosjektet. Næringsavdelingen ivaretar fylkeskommunalt eierskap for flere selskap som 

FilmCamp, Norinnova og Nordnorsk Reiseliv.  

 

Arbeidsområdet bidrar særlig til måloppnåelse på utviklingsmål 1 og satsingsområdene vekstkraftig 

region. Gjennom eierskap kan fylkeskommunen også bidra til klimaomstilling i de aktuelle selskapene. 

 

 Virkemiddelforvaltning  

Virkemidler budsjettår 2021  
For budsjettår 2021 utgjør de statlige – og fylkeskommunale virkemidlene totalt 307,2 mill. kroner 
fordelt på fylkesdimensjon felles, øst og vest.  
 
Tabell 1 Virkemidler budsjettår 2021 (tall i hele 1 000)    
 

Fylkesdimensjon for budsjettår 2021: Felles Vest Øst Sum total 

Fylkeskommunale virkemidler, jf. 

tabell 2  
 38 026  25 959 600 64 585 

Statlige virkemidler, jf.  tabell 3 242 635   242 635 

Sum total virkemidler  280 661   25 959   600  307 220 

 
Arbeidsområdet bidrar til måloppnåelse på alle utviklingsmål og satsingsområdene Klimaomstilling og 
vekstkraftig region. Regionale forskningsfond (RFF Arktis) har blant annet utlysninger særlig rettet mot 
samiske prosjekter, det finnes flere FoU-rettede virkemidler og øvrige virkemidler kan rettes mot ulike 
næringer og problemstillinger, offentlig og privat sektor. Gjennom økt fokus på bærekraft i prosjektene 
vil næring bidra til satsingen på Klimaomstilling. 
 
Fylkeskommunale virkemidler (tabell 2) 
Fylkeskommunale virkemidler som avdelingen forvalter, bevilges over statsbudsjettet til TFFK som 
rammetilskudd med særskilt fordeling (Distrikts- og regionalpolitisk tilskudd og Reg. bransjeutvikling 
Kreativ næring). I tillegg bevilges det virkemidler over fylkeskommunens budsjett med opprinnelse fra 
vest og øst. Stortinget besluttet i 2015 å opprette et Havbruksfond som fordeler kommunal sektors 
andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret 
og regnbueørret. Dette gir økonomiske midler til fylkeskommunen og deler av kommunene i regionen.  
For budsjettår 2021 utgjør de FK – virkemidler totalt 64,6 mill. kroner.  
 
 
Tabell 2 Fylkeskommunale virkemidler for perioden 2020-2022 (tall i hele 1 000)  
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Fylkeskommunale virkemiddelordninger  
Budsjettår 

2022 

Budsjettår 

2021 

Budsjettår 

2020 

Total sum 

2020-2022 

Distrikts- og regionalpolitisk tilskudd  14 968  15 807   21 362   52 137  

Reg. bransjeutvikling Kreativ næring (ny) uavklart   519  0  519  

Havbruksfond 2020 – felles  -   -  46 139  46 139 

Havbruksfond 2021 – vest (60,7% av 

21 480) 
uavklart 13 038  - 13 038 

Havbruksfond 2021 – øst   (39,3% av 

21 480)  
uavklart  8 442 - 8 442  

FK – budsjettmidler; sum virkemidler 

vest 
25 759 25 959 25 959  77 677  

FK – budsjettmidler; sum virkemidler øst 8 100 600 600 9 300 

Total sum  48 827 64 365  94 060 207 252 

 
Kommentar til tabell 2; For 2022 er det i statsbudsjettet foreslått en reduksjon på 5,3 prosent i 

rammetilskuddet for distrikts- og regionalpolitisk tilskudd (nominell nedgang). Totalt fikk TFFK utbetalt 

69,7 mill. kroner fra Havbruksfondet i 2020. Næringsavdelingens andel utgjorde 46,13 mill. kroner, der 

11 mill. kroner ble vedtatt brukt til kommunale næringsfond. For 2021 får TFFK totalt 30, 7 mill. kroner 

utbetalt fra Havbruksfondet, der næring sin andel (70%) utgjør 21,5 mill. kroner.. Nærings sin andel 

utgjør 21,48 mill. kroner (70%) og fordeles videre på vest med 13,04 mill. kroner (60,7%) og øst 8,44 

mill. kroner (39,3%). Fylkeskommunale budsjettmidler for Troms videreføres på samme nivå som 2021. 

For Finnmark prioriteres nye tiltak tilsvarende netto 7,5 millioner kroner. 

 

Statlige virkemidler (tabell 3)  
I tillegg til de fylkeskommunale virkemidlene, forvalter næringsavdelinga en bred portefølje med 
statlige virkemidler rettet mot kommuner, organisasjoner og næringsliv. De statlige virkemidlene er i 
større grad enn tidligere prioritert til særlige formål, varierer i omfang og har til dels sterke nasjonale 
føringer. Virkemidlene forvaltes i tråd med forskrifter, lover og regler og følges opp etter at tilsagn er 
gitt. Tabell 3 under viser omfanget av de statlige virkemidler for budsjettårene 2020-2022 fra 
oppdragsgivere KMD, LMD, KD og Forskningsrådet (FR). Totalt 242,64 mill. kroner for budsjettår 2021.  
 
Tabell 3 Statlige virkemidler for perioden 2020-2022 (tall i hele 1 000) 
 

Virkemiddelordning og oppdragsgiver; 
 

Budsjettår 

2022 

Budsjettår 

2021 

Budsjettår 

2020 

Total sum 

2020-2022 

13.50 Distrikts -og 

regionalpolitikk  

KMD 
177 460  189 207  269 405  636 072 

Bredbåndstilskudd   KMD 12 757  22 768   20 070   55 595  

Landbruk og matpolitiske formål  LMD 7 794  8 660   8 660   25 114  

Regionale forskningsfond Arktis   KD 14 929  17 000   17 806  49 735  

Forregion Arktis (ny i 2021) FR  Inngår i 

13.50  
 5 000  

Tidl.øst/vest 

ordninger   
 5 000  

Total sum 212 940  242 635  315 941  771 516  
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Kommentar til endringer i tabell 3; Totalt fikk TFFK i 2021 tildelt 210,5 mill. kroner over statsbudsjettets 
13.50-midler. Næring forvalter 90 prosent av ordningen (189 mill. kroner), mens resterende 10 prosent 
forvaltes av Internasjonal (21,4 mill. kroner). I Statsbudsjettet for 2022 foreslås det en reduksjon på 2 
prosent på 13.50 midlene.   Bredbåndtilskudd 2022 forventes å bli 12.7 mill. kroner (en reduksjon på 
22,7 prosent) hvis det legges til grunn samme fordelingsgrunnlag som i 2021. Opprinnelig bevilgning i 
2021 var 16,5 mill. kroner og inkludert RNB totalt 22,7 mill. kroner. Landbruksmidler foreslås redusert 
med 10 prosent og RFF Arktis har i budsjettet fra KD blitt foreslått redusert med 12 prosent. 
 
Oppdragsgiveransvar; Gjennom strategisk innretning delegeres midler til Innovasjon Norge Arktis (IN) 
og Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram for at flere aktører skal bidra til å oppnå overordnede 
mål for næringslivet. Figur 1 illustrerer hvordan arbeidsfordelingen for 2021 har vært på de statlige 
virkemidlene (242,6 mill. kroner) mellom fylkeskommunen (96,2 mill. kroner) og de oppdragene som 
er delegert til det strategiske partnerskapet - IN, Siva, NIBIO og Trøndelag FK (146,4 mill. kroner).      
 
Figur 1 Illustrasjon av arbeidsfordeling mellom TFFK næring og det strategiske partnerskapet på de statlige 
virkemidlene (tabell 3) for å nå overordene mål for næringsutvikling (tall i hele 1 000) 
 

 

 
 
 
Hovedprioriteringer i budsjettet 

Mobiliseringsarbeid og samarbeid  
Årene 2020 og 2021 har vært sterkt preget av pandemi og sammenslåing. I 2022 ønsker 

næringsavdelingen å styrke samarbeid med eksterne aktører og mobiliseringsarbeidet. Dette vil gjøres 

på ulike måter; gjennom deltakelse på gamle og nye arenaer/møteplasser, gjennom programmer og 

ordninger, ulike prosjektsamarbeid og det kommende strategiarbeidet.   

 

Nye oppgaver og rollen som samfunnsutvikler 

Fylkeskommunene fikk økt ansvar og nye oppgaver med regionreformen i 2020. Næringsavdelingen vil 

fortsette med å videreutvikle nye oppgaver (som regionale oppdragsbrev til Siva og Innovasjon Norge 
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Arktis) og rollen som samfunnsutvikler.  Basert på den politiske plattformen «Et sterkt nord», regionalt 

kunnskapsgrunnlag og strategiarbeid ønsker næring å bli en enda tydeligere aktør og samfunnsutvikler 

i regionen.  

 

Demografiutfordring i distriktskommunene   

Demografiutviklingen i landsdelen er utfordrende, både med hensyn på synkende folketall mange 

steder og mangel på unge særlig i distriktene. Det kommunale selvstyret ble styrket gjennom endring 

av Kommuneloven i 2020, men flere av fylkets kommuner har behov for støtte i sitt utviklingsarbeid. 

Av 39 kommuner er 35 distriktskommuner, jf. sentralitetsindeksen. Næring ønsker at alle kommunene 

i fylket skal kunne legge til rette for en god og fremtidsrettet næringsutvikling og vil bidra gjennom 

omstillingsprogram, arenaer, veiledning, mobilisering, prosjektstøtte og prosjektdeltakelse. Samarbeid 

med aktører som Innovasjon Norge, Distriktssenteret, næringshager og inkubatorer, sentrale 

myndigheter og frivillighetsorganisasjoner vil også være viktig for å styrke kommunenes 

tilretteleggende arbeid for næringsutvikling.  

 

Styrking av regionens næringsliv – grønn omstilling  

Gjennom ulike økonomiske virkemidler bidrar fylkeskommunen til å styrke ulike deler av nærings- og 

samfunnslivet i fylket, hovedsakelig gjennom prosjektstøtte. Næringer som direkte eller indirekte 

bygger på regionens fortrinn; fylkets rike naturressurser (som reiseliv, blå næringer, bioteknologi, 

rom/jord, landbruk og leverandørindustri) har særlig prioritet i Troms og Finnmark. I årene framover 

vil prosjekter som i tillegg setter søkelys på økt bærekraft og grønn omstilling prioriteres. 

Næringsavdelingen vil utvikle eksisterende og nye økonomiske ordninger og tilpasse dem til regionens 

behov og problemstillinger, styrker samarbeid gjennom klynger og nettverk, styrker bedriftenes bruk 

av FoU og innovasjon og kan bidra til grønn omstilling og bærekraft i regionens næringsliv.  

  

Budsjettdisponeringer og utfordringer 

Næring øst og næring vest hadde ved sammenslåingen i 2020 ulike utgangspunkt budsjettmessig, hvor 
næringsavdelingen fra tidligere Finnmark hadde et langt lavere budsjett og mindre handlingsrom enn 
næringsavdelingen fra tidligere Troms hadde. I økonomiplanperioden vil fylkesrådet styrke det 
næringsrettede handlingsrommet for Finnmark gjennom økning i samarbeidsavtaler mot 
innovasjonsstruktur hvor blant annet Nord Norsk Reiseliv og Kirkenes konferansen inngår, totalt 7,5 
mill kroner. I tillegg styrkes næringsavdelingen i Vadsø med en stilling, 0,8 mill. kroner som tidligere 
har vært finansiert av statlige virkemidler. 
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Avdeling Utdanning vest 
 

Utdanning vest har ansvar for at nasjonal og lokal utdanningspolitikk blir satt i verk i videregående 
opplæring i Troms, slik at ungdom og voksne får et likeverdig tilbud av høy kvalitet.   
 
Avdelingen har ansvar for 12 videregående skoler med om lag 6000 elever, samt en egen skole for 
grunnskole og videregående opplæring for barn og unge som er innlagt i sosialmedisinske institusjoner. 
barn og unge (SMI-skolen). Avdelingen har også driftsansvaret for det internasjonale skoletilbudet 
«Murmansk-skolen», delegert fra Kunnskapsdepartementet. Om lag 70 prosent av den totale 
elevmassen i fylket er hjemme hørende i Troms.    
 
Avdelingen legger til rette for en helhetlig fag- og yrkesopplæring gjennom et systematisk samarbeid 
med våre videregående skoler, 800 bedrifter og 25 opplæringskontor. Hvert år har vi mellom 1.700 og 
2.000 løpende lærekontrakter.  Avdelingen har også ansvar for grunnskoleopplæringen ved 
barnevernsinstitusjoner i kommunene, samt fengselsundervisning ved Tromsø fengsel.   I tillegg har vi 
en egen fylkeskommunal pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og en egen oppfølgingstjeneste (OT).     
 

 
 

Mål og resultatkrav  

Den viktigste oppgaven for Utdanning vest er å bidra til et best mulig opplæringstilbud for alle som er 
i videregående opplæring i Troms.  Opplæringstilbudet skal være av høy kvalitet, i egnede lokaler med 
gode digitale løsninger. Vi må stimulere ungdom og voksne til å gjøre utdanningsvalg som kvalifiserer 
til jobber i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt næringsliv og arbeidsmarked. Dette innebærer også at 
lokalsamfunnet skal ha tilgang til oppdatert kunnskap av høy kvalitet.   
 
Sektormålene for grunnopplæringen er: 

 Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø  

 Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial  

 De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse  

 Alle lykkes i opplæringen og utdanningen 
 
Det overordnede målbildet for grunnopplæringen og læreplanverket danner grunnlag for lokal innsats 
og prioriteringer.  I Troms arbeider skoleeier, skoler og lærebedrifter systematisk med å heve 
kvaliteten i den videregående opplæringen.  Hovedutfordringen i perioden blir å sikre at  
 

Utdanning - Vest 1 136 488 1 132 188 1 120 188 1 120 188

Vedtatte justeringer (lønns- og prisvekst 2021, org. endringer, korrigeringer) -21 177 -21 177 -21 177 -21 177

Justert vedtatt budsjett 1 115 311 1 111 011 1 099 011 1 099 011

Endringer:

Innsparing Ishavsbyen (forskyves i  tråd med framdrift) 8 000

Innsparing ny skole i  Harstad (forskyves i  tråd med fremdrift)

Ny org. Fagskolen, bud.midler fra  Utd. Vest -16 469 -16 469 -16 469 -16 469

Strategisk stil l ingsressurs knyttet ti l  IKT, ford.nøkkel 2/3 -800 -800 -800 -800

Korrigering feil  mellom utd vest og VKI -900 -900 -900

Prisvekst 2022 2 827 2 827 2 827 2 827

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 1 100 869 1 095 669 1 091 669 1 083 669

Nye tiltak:

Forsøksprosjekt skolemat 390 650 650 650

Økt fleksibilitet vgs 2 300 2 300 2 300 2 300

Tilbakeleie internat Bardufoss vgs, tidligere skolested Sundlia 4 300 4 300 2 900

Sum nye tiltak / reduksjoner 6 990 7 250 5 850 2 950

Netto ramme 2022-2025 1 107 859 1 102 919 1 097 519 1 086 619

2022 2023 2024 2025
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«skoler og lærebedrifter gir en tilpasset opplæring, i et kreativt og utforskende læringsmiljø, der 
vurdering virker læringsfremmende».   
 
Utdanning vest skal iverksette prosesser som skal lede mot en ny strategi og/eller rammeverk for den 
videregående opplæringen.  Arbeidet skal gi en felles retning i kvalitetsarbeidet og vil skje med en bred 
involvering av relevante aktører.  Utgangspunkt vil være læreplanverkets overordnet del – verdier og 
prinsipper for grunnopplæringen.  Disse utdyper opplæringens verdigrunnlag og utgjør grunnmuren 
for den opplæringen som skal skje i skole og lærebedrift.       
 
I planperioden skal det utarbeides en skolebruksplan som skal gi grunnlag for planlegging av skolebygg 
som gir gode læringsmiljø og en skolestruktur som sikrer at fylket har «rett bygg, på rett sted, til rett 
tid».  
 
  

Hovedprioriteringer i budsjettet  

 
Likeverdige muligheter for alle elever og lærlinger 
Vi har om lag 6000 elever og 2000 lærlinger i den videregående opplæringen i Troms.  Den 
demografiske utviklingen tilsier en samlet elevtallnedgang, med størst reduksjon i antall elever i 
distriktene.  Den demografiske utviklingen medfører store økonomiske utfordringer for 
utdanningssektoren.   
 
Utfordringene kan løses ved å: 

 Tilføre ekstra ressurser til utdanningssektoren ved å omprioritere fylkeskommunens midler 

 Redusere antall skoler og/eller skolesteder 

 Redusere opplæringstilbudene, og da også på Vg1 
 
Flere elever tar yrkesfaglig utdanning 
Frem mot 2035 vil Norge mangle 70.000 fagarbeidere. Av elevene i fylket søker 56 prosent av elevene 
yrkesfag når de starter den videregående opplæringen. Vi forventer andelen elever som velger 
yrkesfag fremover vil øke, og det vil samtidig være flere voksne som vil ta videregående opplæring. I 
utdanning vest har gjennomføringen av den videregående opplæringen økt og langt flere er blitt 
formidlet til læreplass enn tidligere.   
 
Når stadig flere elever velger en yrkesfaglig utdanning og gjennomfører denne, medfører dette økte 
kostander for sektoren. Dette fordi opplæringen på yrkesfag er dyrere enn opplæringen på 
studieforberedende fag.  
  
Budsjettdisponeringer og utfordringer  

I økonomiplan perioden vil fylkesrådet prioritere Digital helsesykepleier som er et pilotprosjekt som 
startet opp i 2021 i Tromsø.  Prosjektet er finansiert av disponering overskudd 2020, eksternt tilskudd 
og eget driftsbudsjett. Etter endt pilotperiode er planen å rulle ut prosjektet i hele fylket. Fylkesrådet 
vil videre etablere skolematordning med to gratis måltider pr uke.  
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Avdeling Utdanning øst 

 
Finnmark har ansvar for 8 videregående skoler og 1 fylkeskommunal folkehøgskole, med til sammen 

om lag 2500 elever. I tillegg har utdanning øst om lag 1100 lærlinger, lærekandidater og kandidater for 

fagbrev på jobb.  

 
 

Mål og resultatkrav 

Langsiktige utviklingsmål for Troms og Finnmark mot 2032.  

1. Vår regions muligheter skal sees og utvikles fra nord, med basis i regionens fortrinn, mangfold, 

vårt nærings- og arbeidsliv, innovasjon, infrastruktur og bærekraft. I utdanning øst er det med 

utgangspunkt i den gode Finnmarkskolen jobbes med disse målene:  

2. Troms og Finnmark skal være regionen for samarbeid, kunnskap og kompetanse. Dette skal gi 

grunnlag for utvikling og vekst. Her samarbeides det mellom skoler og lærebedrifter, mellom 

høyere utdanning som UIT og sentraladministrasjonen sammen med videregående skoler i 

utdanning øst. 

3. Troms og Finnmark skal være sentrum for nordområdeutviklinga og i forholdet til Russland. 

Herunder fokus på utvikling av samisk og kvensk språk, kultur og samfunnsliv. I utdanning øst 

jobbes det nå fra en satsing med sametinget og en helhetlig plan som vil fremme samisk språk. 

Utdanning øst har et samarbeid med de nordiske landene Nord – Sverige, Nord Finland, 

Murmansk Oblast gjennom partnerskapsavtalen Arctic Skills. Dette er yrkesfagkonkurrander, 

med vekt på det arktiske. Eksempel her er arktisk mat, arktiske byggeskikker osv.  

 

Utdanning øst har også samarbeidsavtale med Russland og Murmansk Oblast om elever som har 

praksis gjennom kokk og servitørfaget. Utdanning øst styrer etter regional plan for kompetanse og den 

gode finnmarkskolen. Hovedmålene i begge disse planene er å få flere av innbyggerne i Finnmark til å 

fullføre videregående skole. 

Målet i den gode finnmarkskolen er at alle skal ha et godt lærings - og arbeidsmiljø preget av respekt, 

tillit og fritt for mobbing og krenkelser. Skolene skal bidra til elevenes vekst gjennom læring og 

mestring ved profesjonalisering av alle ledd i finnmarkskolen. Dette omfatter skoleeier, skoleledere, 

lærere, øvrige ansatte og elever.  

 

Et av hovedmålene i den gode Finnmarkskolen er at eleven, lærlingen og lærekandidaten skal oppleve 

opplæringen i Finnmarkskolen som avgjørende og relevant for framtidig yrkes – og 

samfunnsdeltakelse. 
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Skolene skal bidra til elevens vekst gjennom læring og mestring ved profesjonalisering av alle ledd i 

finnmarksskolen. Dette omfatter både skoleeier, skoleledere, lærere, øvrige ansatte og elever. 

 

Utdanning øst er i gang med å lage en ny pedagogisk plattform.  Denne tar utgangspunkt i erfaringene 

avdelingen har fra arbeidet med å få flere ungdommer i Finnmark til å fullføre videregående skole. 

  

Måloppnåelse den gode finnmarkskolen 

Studieforberedende og yrkesfag 

Elevene i videregående opplæring i Finnmark har en markert framgang i fullført og bestått. I Finnmark 

er gjennomføringen av den videregående skolen nå 69,1 prosent, en økning på 4,1 prosentpoeng de 

to siste årene. Dette er målt bestått etter 5 år. Utdanning øst har ikke mangel på lærebedrifter. 

Lærebedriftene i Finnmark tar samfunnsansvar og utdanner ungdommene til ferdig fagbrev.  

 

Hovedprioriteringer i budsjettet 

Hovedprioriteringer innen budsjettet for utdanning øst er lovpålagte oppgaver, som gjør at flest mulig 

elever, lærlinger og lærekandidater gjennomfører videregående skole.  

  

Budsjettdisponeringer og utfordringer 

For utdanning øst legges det inn ytterligere innsparing på 15 mill. kroner i 2022, med økning til 31 mill. 

kroner fra og med 2023. Fylkesrådet innstiller på at innsparingen for utdanning øst skal dekkes inn 

gjennom tilbudsstruktur og innsparing på øvrig aktivitet og drift.  Ved inndekning skal det også sees på 

innsparingsmuligheter ved skoleadministrativ samordning.   

Fylkesrådet vil i planperioden prioritere innføring av gratis skolefrokost i de videregående skolene i 

Troms og Finnmark.  Arbeidet er startet i 2021, og det vil være i drift fra 2022 med gratis skolemat to 

ganger pr uke. Dette tiltaket dekkes innenfor driftsbudsjettet til utdanning øst. 
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Avdeling for voksenopplæring, karriere og integrering 

 
Innenfor voksenopplæringsfeltet har voksenopplæring, karriereveiledning og integrering (VKI) ansvar 
for søking, inntak, realkompetansevurdering og tilbud om videregående opplæring for voksne. Våre 
karriereveiledere gir karriereveiledning til alle over 19 år, til militært personell i de 10 forsvarsleirene i 
Nord-Norge og til alle nyankomne flyktninger og familiegjenforente som er i introduksjonsprogram. 
Innen integrering jobber avdelingen med ulike tilskuddsordninger og etablereropplæring for 
innvandrere, vurderer og anbefaler bosetting, driver nettverksbygging for å forebygge negativ sosial 
kontroll, samarbeider om kvalifisering og integrering, og følger opp frivillighet og samfunnsdeltakelse. 
VKI jobber også med kompetansepilot, bedriftsintern opplæring og næringsrettet opplæring.  
 

 
 

Mål og resultatkrav 

Avdeling VKI vil utarbeide en egen strategi for voksnes læring- karrierveiledning, integrering og 

næringsrettet opplæring innen 2022. Denne strategien tar spesielt utgangspunkt i satsingsområde om: 

- Satsingsområde En vekstkraftig region 

- Satsingsområde Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap 

VKI har Nasjonal kompetansepolitikk strategi 2017-2021 som overordnet strategi. Målgruppen for 

strategien er hele den voksne befolkningen. De voksne har ulike utfordringer, og behovet for utvikling 

av kompetanse vil være viktig uavhengig utdanningsnivå og arbeidstilknytning. For å lykkes må det til 

en samordning mellom aktørene innenfor utdannings-, arbeidsmarkeds- og nærings og regionalpolitikk 

både nasjonalt og regionalt mellom de ulike forvaltningsnivåene.  

For å nå målene har avdelingen følgende innsatsområder: 

- Flere voksne skal få fullført videregående opplæring gjennom fleksible løp 

- Varig bosetting gjennom økt sysselsetting og samfunnsdeltakelse blant innvandrere 

- Tilgang til gratis og profesjonell karriereveiledning for raskere overgang for ledige, eller at 

personer holder seg i arbeid 

- tilrettelegge for og stimulere til kompetanseheving innen de fagområder fylket trenger, og 

slik bidra til nærings- og samfunnsutvikling, bolyst, framtidstro og livskraftige distrikter. 

 

Strategi for voksnes læring- karriereveiledning, integrering og næringsrettet opplæring: 

 Mål og tiltak innenfor avdelingens fagområder vil bli utarbeidet i strategien. 

 Det vil bli utarbeidet temaplaner innenfor strategien. 

 Vi jobber for at Integrering innarbeides i øvrige strategier for fylkeskommunen. 

 

 

Voksenopplæriong, karriere og intergrering 41 950 41 050 41 050 41 050 

Vedtatte justeringer (lønns- og prisvekst 2021, org. endringer, korrigeringer) -1 083 -1 083 -1 083 -1 083

Justert vedtatt budsjett 40 867 39 967 39 967 39 967

Endringer:

Korrigering feil mellom utd vest og VKI 900 900 900

Prisvekst 2022 556 556 556 556

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 41 423 41 423 41 423 41 423

Nye tiltak:

Styrking voksenopplæring, karriereveiledning og integreringsoppgaver Troms 9 800 9 800 9 800 9 800

Styrking voksenopplæring, karriereveiledning og integreringsoppgaver Finnmark 1 000 1 000 1 000 1 000

Sum nye tiltak / reduksjoner 10 800 10 800 10 800 10 800

Netto ramme 2022-2025 52 223 52 223 52 223 52 223

2022 2023 2024 2025
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Hovedprioriteringer i budsjettet 

Midler til voksenopplæringen utgjør den største delen av budsjettet. Det prioriteres å drifte 
avdelingens fire karrieresenter i regionen. En viktig satsing vil også være å videreutvikle det sivil-
militære samarbeidet om karriereveiledning med Forsvaret. VKI skal også utføre 
integreringsoppgavene, og sørge for god tilskuddsforvaltning av eksterne midler som kommer i tillegg 
til vedtatt budsjett.  
 
Budsjettdisponeringer og utfordringer 
Fylkesrådet vil prioritere å få på plass de ressurser til de lovpålagte oppgavene i VKI. Dette innebærer 

en vesentlig og varig styrking av voksenopplæring og karriere i Troms med 8,8 mill. kroner slik at 

tilbudet i hele fylket er helhetlig.  Fylkesrådet prioriterer i tillegg å få på plass finansiering av ressurser 

i Finnmark og Troms for å ivareta det forsterka ansvaret innen voksenopplæring med 1 mill. kroner i 

Troms og 1 mill. kr i Finnmark.  
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10. Divisjon Kultur, språk og levekår 
 

 
 

Kultur, språk og levekår yter tjenester gjennom et desentralisert tannhelsetilbud og et bredt 

kulturtilbud til skoler, scener, bibliotek rundt om i fylket. I tillegg ivaretas forvaltnings- og 

utviklingsoppgaver innen friluftsliv, folkehelse, idrett, miljøforvaltning (vann-, vilt, innlandsfisk og 

kystsel) kulturarv, kunst- og kulturutvikling samt samfunns- og arealplanlegging. Råd, veiledning og 

samarbeid med eksterne samarbeidspartnere er gjennomgående innen alle fagområder. I samarbeid 

med kommunene, organisasjoner og institusjoner utvikles infrastruktur for kulturaktiviteter, idretts- 

og friluftsliv i hele fylket.  

 

Divisjonen består av tre avdelinger med totalt 550 ansatte og et totalt nettobudsjett på 400 mill. 

kroner.  

 

Generelt vurderes budsjettet som stramt uten stort handlingsrom for nye tiltak og utviklingsarbeid, da 

en stor andel av budsjettet er bundet opp i lønn og faste forpliktelser. Fra 2020 overtok 

fylkeskommunen en rekke oppgaver fra staten som en del av regionreformen, innen bygningsvern, 

statlige verneplaner, arkeologi, fartøyvern, nasjonal tilskuddsordning til kvensk språk og kvensk/ 

norskfinsk kultur. Manglende statlig finansiering av oppgavene som ble overført utgjør en betydelig 

utfordring for drift og utvikling av nye oppgaver og funksjoner.  

I henhold til regional planstrategi for Troms og Finnmark 2021 – 2024 skal det utarbeides nye planer 

som vil gi retning for strategiutvikling for divisjonens arbeid og virkemiddelbruk, som regional plan 

for kultur, idrett og frivillighet og regional plan for like levekår og god livskvalitet. Disse 

plandokumentene vil få betydning for virkemiddelbruk i planperioden.  

 

Med utgangspunkt i budsjettrammene videreføres aktivitetsnivået i all hovedsak på samme nivå som 

i 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

Kultur, språk og levekår 386 546 386 655 386 655 386 655

Divisjonsdirektøren 2 106 2 106 2 106 2 106

Tannhelse 209 598 209 689 209 689 209 689 

Plan, folkehelse og kulturarv 67 008 67 019 67 019 67 019 

Kultur 107 834 107 841 107 841 107 841 

202520242022 2023
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Divisjonsnivå 

På divisjonsnivå ligger utgifter til lønn, reiser og husleie for divisjonsdirektøren samt lønnsmidler til 

den vakante stillingen som assisterende divisjonsdirektør.  Avdelingsleder Kultur fungerer som 

stedfortreder for divisjonsdirektøren, inntil videre.  

 

 

 

 

  

Divisjon kultur og levekår 2 185 2 185 2 185 2 185

Vedtatte justeringer (lønns- og prisvekst 2021, org. endringer, korrigeringer) -80 -80 -80 -80

Justert vedtatt budsjett 2 105 2 105 2 105 2 105

Endringer:

Prisvekst 2022 1 1 1 1

Netto ramme 2022-2025 2 106 2 106 2 106 2 106

2022 2023 2024 2025
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Avdeling tannhelse  

 

 

Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark består av: 

- 45 allmenntannklinikker fra Evenskjer i sør til Vardø i nordøst 

- Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) 

- Universitetstannklinikken (UTK) 

 

Etter lov om tannhelsetjenesten skal fylkeskommunen fremme tannhelsen i befolkningen og 

ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebyggelse og behandling.  

 

Prioriterte grupper for den offentlige tannhelsetjenesten etter Lov om tannhelsetjeneste er 0-

20 år, psykisk utviklingshemmete og eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og 

hjemmesykepleie. Den offentlige tannhelsetjenesten skal sørge for god tilgjengelighet til 

tannhelsetjenester for hele befolkningen i området. 

 

Aktiviteter ved TkNN er spesialistbehandling, rådgivning, spesialistutdanning og forskning. 

Spesialistutdanning og forskning er fullfinansiert av Helsedirektoratet. 

 

Aktiviteter ved UTK er klinisk trening for tannlegestudenter og tannpleierstudenter. 

Veiledere er fylkeskommunalt ansatte. Virksomheten er fullfinansiert av Universitetet. 

 

 

Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted/innsparingstiltak 

Budsjettrammen til tannhelse er i all hovedsak bundet opp til lønns- og driftsutgifter knyttet til den 
daglige driften av tannklinikkene. Netto budsjettramme dekker ikke de samlede lønnskostnadene i 
tjenesten, og tannhelse er derfor avhengig av pasientinntekter, refusjonsinntekter og ekstern 
finansiering.  
 
Tannhelsetjenestens oppgaver og prioriteringer er definert gjennom Lov om tannhelsetjenester. De 

prioriterte gruppene står omtalt i § 1-3, og er barn og ungdom 0-18 år; psykisk utviklingshemmede 

over 18 år; eldre, langtidssyke og uføre på institusjon og i hjemmesykepleie; ungdom 19-20 år. Det er 

også fylkeskommunens oppgave å sørge for at resten av befolkningen har tilstrekkelig tilgjengelighet 

til tannlegetjenester. Det er viktig for Den offentlige tannhelsetjenesten å ha voksne pasienter for å få 

et visst volum på alle typer behandlinger, også for å ha et godt grunnlag til å kunne gi god kvalitet på 

tjenestene til de prioriterte gruppene. Et visst volum av voksenbehandling har også betydning for å 

rekruttere og beholde tannhelsepersonell. Fylkeskommunen skal sørge for rimelig tilgjengelighet av 

vanlige tannhelsetjenester og til tannlegespesialisttjenester for hele befolkningen.  

 

Inventar og utstyrsporteføljen til tannhelsetjenesten er omfattende. Det er kostnadskrevende å drifte 
og vedlikeholde denne slik at den er operativt til enhver tid. Mye av utstyret er eldre enn forventet 
levealder. Det er ikke rom for tilstrekkelig fornying innenfor gjeldende rammer. Den desentraliserte 
strukturen med små klinikkenheter betyr at kostbart tannlegeutstyr og -inventar må 
vedlikeholdes/oppgraderes på mange lokasjoner. Både i rekrutterings- og stabiliseringsøyemed må 
fylkeskommunen opprettholde moderne og tidsriktige klinikker. Dette er også viktig for kvaliteten på 
tilbudet og den servicen befolkningen ytes.  
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Hovedmål Distriktstjenesten 

Strategi Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap  

Mål 3: Samfunnet i Troms og Finnmark skal i 2030 være både regionalt og nasjonalt likestilt med 

tanke på mulighet for god helse, riktig utdanning og sunn økonomi, med særskilt fokus på barn og 

unge. 

 

Den overordnede målsettingen for tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark er å fremme tannhelsen 

og redusere sosiale og geografiske ulikheter i befolkningen. 

- Delmål: Prioriterte grupper skal få et regelmessig og oppsøkende tilbud. 

Lov om tannhelsetjeneste slår fast at Fylkeskommunen skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud 

til de prioriterte gruppene. Dette arbeidet lykkes vi med, men det kan være utfordrende å ha 

oppdatert oversikt over rettighetspasientene, eksempelvis innenfor hjemmesykepleien. For å nå 

dette målet må vi sikre et enda tettere samarbeid med de kommunale omsorgstjenestene. 

 

- Delmål: Andel uten karieserfaring skal være minst 80 % på 5 åringer. 

Tannhelsetjenesten må årlig rapportere inn til SSB omfanget og status på tannhelsen til de 

prioriterte gruppene. Andel av 5-åringer i fylket uten karieserfaring i tennene kan være et slikt 

faglig måltall. For Troms og Finnmark har vi satt oss et mål om at minst 80 % av dette årskullet skal 

være uten karieserfaring. 

 

- Delmål: En effektiv tannhelsetjeneste av god kvalitet 

Det er en målsetting at pasientinntektene skal øke mer enn takstøkningen. For å lykkes med dette 

er det flere tiltak vi må fokusere på. 

Vi må redusere antall pasienter som ikke møter til oppsatt time i alle grupper og især innenfor de 

prioriterte gruppene. Dette for å sikre en best mulig utnyttelse av tannhelseteamene sin hverdag.  

Videre må vi sørge for at det er god kvalitet på det utstyret som personellet på tannklinikken bruker i 

sin behandling i hverdagen. Nytt moderne utstyr må tas i bruk og slitt utstyr må skiftes ut. På denne 

måten sikrer vi en tidseffektiv behandling og unngår omgjøring av arbeid. 

 

 

Hovedmål Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) 

Strategi Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap  

Mål 3: Samfunnet i Troms og Finnmark skal i 2030 være både regionalt og nasjonalt likestilt med 

tanke på mulighet for god helse, riktig utdanning og sunn økonomi, med særskilt fokus på barn og 

unge. 

 

Spesialisttjenester skal være rimelig tilgjengelig for hele befolkningen. 

Den offentlige tannhelsetjenesten har over tid bygd opp en sterk offentlig odontologisk 

spesialisttjeneste. Hoveddelen av fagmiljøet er forankret i TANNbygget i Breivika i Tromsø. 

Tannhelsetjenesteloven sier fylkeskommunen i rimelig grad skal sørge for at spesialisttjenester er 

tilgjengelig for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket.  

 

TkNN skal være en sterk bidragsyter til forskning i fagområdet odontologi. 
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Den offentlige tannhelsetjenesten har gjennom TkNN bidratt til at flere allmenntannleger og 
spesialisttannleger har tatt en PhD de siste årene. Dette er viktig for å kunne støtte opp under 
tannlegeutdanningen i Tromsø, for å kunne gi faglig rådgivning samt tilby interne og eksterne kurs 
forankret i oppdatert forskning. 
 
Hovedmål Universitetstannklinikken 

Strategi Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap  

Mål 3: Samfunnet i Troms og Finnmark skal i 2030 være både regionalt og nasjonalt likestilt med 

tanke på mulighet for god helse, riktig utdanning og sunn økonomi, med særskilt fokus på barn og 

unge. 

 

Det skal legges til rette for en best mulig klinisk praksis for tannlege- og tannpleierutdanningen. 

Fylkeskommunen har gjennom avtale med UiT ansvaret for å drifte universitetstannklinikken hvor 

tannlege- og tannpleierstudentene får sin interne kliniske praksis. Videre tilbyr fylkeskommunen 

praksisplasser ved flere av våre offentlige tannklinikker. Det er viktig at studentene får en god 

opplevelse og inntrykk når de er i praksis i den offentlige tannhelsetjenesten. Dette kan være med å 

sikre god og nødvendig rekruttering til våre klinikker. 

 

 
 

Hovedprioriteringer i budsjettet, budsjettdisponeringer og utfordringer 

Tannhelsetjenestens driftsbudsjett er i stor grad knyttet til lønnsutgifter. Tannhelse har de senere år 
hatt reduksjon i budsjettet i likhet med øvrige sektorer i fylkeskommunen. Økning i vedtatt innsparing 
fra 2021 til 2022 er 0,337 mill. kroner. Videre i planperioden er det en økning i dette kravet til 
innsparing til 0,628 mill. kroner. Det arbeides kontinuerlig med effektiviseringsgevinster og 
produksjonsforbedringer. Flere møter, kurs og seminarer gjennomføres digitalt og vil medføre mindre 
utgifter til reise og opphold. Tannhelsetjenesten i Finnmark (øst) fjernet sin bonusavtale på slutten av 
2019. Tannhelsetjenesten i Troms (vest) har fortsatt bonusavtale, denne planlegges fjernet etter 
samme mønster som i Finnmark.  
 
Tannhelsetjenesten kjøper årlig tjenester fra de private tannlegene til behandling av 
rettighetspasienter. Dette gjelder først og fremst tannbehandling til ruspasienter for tannklinikkene i 
Tromsø tannhelsedistrikt. Ved i større grad å behandle disse pasientene selv, vil eksterne 
honorarutgifter bli redusert. 
 
Med fokus på effektiv klinikkdrift, ikke-møtt problematikk og gode innkallingsrutiner vil tannhelse få 
en bedre utnyttelse av tilgjengelige behandlerteam.  
 

  

Tannhelse 220 939 221 030 221 030 221 030
Vedtatte justeringer (lønns- og prisvekst 2021, org. endringer, korrigeringer) -10 525 -10 525 -10 525 -10 525
Justert vedtatt budsjett 210 414 210 505 210 505 210 505

Endringer:

Prisvekst 2022 -816 -816 -816 -816

Netto ramme 2022-2025 209 598 209 689 209 689 209 689

2022 2023 2024 2025
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Avdeling plan, folkehelse og kulturarv 
 
Avdelingen som har 35 medarbeidere, har en bred fag- og oppgaveportefølje og er organisert i 
seksjonene areal- og samfunnsplanlegging, kulturarv og folkehelse, idrett, friluftsliv og 
miljøforvaltning. I miljøforvaltningsoppgavene inngår vannforvaltning, forvaltning av vilt, innlandsfisk 
og kystsel. Avdelingen forvalter sektormyndigheter innenfor arealplanlegging, kulturminnevern, 
vannforvaltning og friluftsliv. Fagområdene fordrer tverrfaglig og helhetlig samarbeid, og det gis råd- 
og veiledning til kommuner, frivillige organisasjoner, utbyggere og private tiltakshavere. Samarbeid, 
nettverk og arenabygging vektlegges i avdelingens arbeid. De ulike fagområdene skal bidra til en positiv 
samfunnsutvikling i fylket.  
 
Innenfor avdelingens roller og oppgaver bidrar fylkeskommunen til å følge opp nasjonale forventninger 

til regional og kommunal planlegging. Kulturarvområdet omfatter blant annet bevaring av 

kulturminner, -miljøer og –landskap gjennom vern, bærekraftig bruk/ gjenbruk og vedlikehold. Videre 

samordnes folkehelsearbeidet lokalt og regionalt og fylkeskommunen ivaretar en pådriverrolle for at 

folkehelsearbeidet i regionen skal bidra til at de sosiale ulikhetene utjevnes. I arbeidet med 

miljøforvaltningsoppgavene innenfor vann, vilt, innlandsfisk og kystsel er fylkeskommunen en pådriver 

for en helhetlig og bærekraftig forvaltning. Som vannregionmyndighet er fylkeskommunen ansvarlig 

for utarbeidelse av vannforvaltningsplaner og tilhørende dokumenter som tiltaks- og 

handlingsprogram. Arbeidet med friluftsliv skal blant annet sikre økt kunnskap innen allemannsretten 

og tilgjengelighet i statlig sikrede områder i tråd med fylkeskommunens forvaltningsansvar. I arbeidet 

med idrett skal fylkeskommunen blant annet bidra til tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet i form 

av tidsriktige og bærekraftige anlegg som kan utløse en økt andel av spillemidler til Troms. 

 

Mål og resultatkrav 
Fram til vedtak av eventuelle nye regionale planer og strategier, eller utvidelse av eksisterende, legges 
følgende plandokumenter til grunn for arbeidet i avdelingen: Regional plan for kulturminner og 
kulturmiljø Finnmark 2017-2027, Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk Troms 2016-2027, 
Regional plan for handel og service Troms 2016-2025. I desember 2021 vedtas Regional 
forvaltningsplan for Troms og Finnmark vannregion 2022-2027 og Regional plan for norsk-finsk 
vannregion 2022-2027, som erstatter tidligere planer.  
 
Avdelingen har en særdeles bred portefølje som treffer flere av satsingsområdene i regional 

planstrategi 2021-2025.  

 

Strategi klimaomstilling 

Mål 1: Troms og Finnmark skal være ledende arktisk region på klimaomstilling innen 2040. 

Resultatkrav:  

 Fylkeskommunen skal delta i arbeidet med å bidra til det grønne skiftet, og å vurdere hvordan 

kulturminner best kan ivaretas med et endret klima. 

 Fylkeskommunen skal fremme og veilede i bevaring, renovering og ombruk av bygninger sett 

ut fra et klima- og bærekraftperspektiv. 

 Regionale vannforvaltningsplaner vedtas og følges opp av, og i samarbeid, med kommunene 

og sektormyndighetene. 

 Vilt, innlandsfisk og kystsel skal forvaltes på en bærekraftig måte for å ivareta biologisk 

mangfold. 

 Tilrettelegging av infrastruktur for friluftsliv i nærmiljøet skjer på en naturvennlig måte  
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Mål 3: Troms og Finnmark fylkeskommune har ambisjon om å være klimanøytral i 2030 

Resultatkrav: 

 Samordnet arealplanlegging, fortetting, energieffektivisering og gjenbruk av eksisterende 

bygningsmasse skal bidra til å redusere klimagassutslippene og at kulturmiljø ivaretas. 

 

Strategi Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap  

Mål 1: Troms og Finnmark skal være et trygt og inkluderende samfunn i 2030  

Resultatkrav: 

 Oversikt over at helsetilstanden/ folkehelsen i regionen er oppdatert i tråd med kravene i 

folkehelseloven og er grunnlag for kunnskapsbasert innsats og tiltak 

 Samordne folkehelsearbeidet i regionen i samarbeid med kommuner, regional stat, 

kompetansemiljø, frivillige organisasjoner 

 

Mål 3: Samfunnet i Troms og Finnmark skal i 2030 være både regionalt og nasjonalt likestilt med tanke 

på mulighet for god helse, riktig utdanning og sunn økonomi, med særskilt fokus på barn og unge.  

Resultatkrav: 

 Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 skal bidra til å fremme 

kunnskapsbasert arbeid med barn og unges psykiske helse og livskvalitet, og rusforebygging.  

 Understøtterollen til kommunene i det systematiske folkehelsearbeidet skal bidra til å knytte 

forskningskompetansene til kommunenes folkehelsearbeid.  

 

Mål 4: Arbeide for lik tilgang til kulturelle-, fritids- og friluftsmuligheter  

Resultatkrav: 

 Tilskuddsordninger til aktivitet og tilrettelegging innenfor friluftsliv og idrett skal bidra til lav 

terskel for deltakelse. 

 Museer og kulturarvinstitusjoner som mottar tilskudd skal arbeide aktivt med 

publikumsutvikling. 

 

Strategi Mobilitet 

Mål 4: Bidra til klimavennlig god by- og stedsutvikling 

Resultatkrav: 

 Samordnet arealplanlegging skal legges til grunn for en bærekraftig og klimavennlig by- og 

stedsutvikling 

 

Strategi Stedsutvikling 

Mål 1: Fremme bolyst og næringsutvikling i hele regionen  

Resultatkrav: 

 Faste tilskudd til museer, friluftssråd, Forum for natur og friluftsliv, Troms og Finnmark 

idrettskrets og Samenes idrettsforbund. 

 Jobbe for økt spillemiddelandel til Troms og Finnmark 

 Fremme frivillighetens samfunnsutviklerrolle innenfor fagområdene og støtte frivillig 

aktivitet gjennom ulike tilskuddsordninger. 2022 er frivillighetens år. 
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 Videreføre etablerte møteplasser arenaer for kommuner, frivilligheten og øvrige 

samarbeidsparter 

 

Mål 2: Bidra til god by- og stedsutvikling gjennom å legge til rette for bolyst, trygghet og god mobilitet 

mellom rurale og urbane områder.  

Resultatkrav: 

 Regionalt planforum bidrar til effektive kommunale planprosesser. 

 Samarbeidsforum for folkehelse med Nordland fylkeskommune skal bidra til å videreutvikle og 

implementere styringsdata på folkehelseområdet i regionen. Bidra i arbeidet med å utvikle 

verktøy og metoder for å integrere FNs bærekraftsmål i areal- og samfunnsplanleggingen. 

 Synliggjøre verdien av å bevare kulturmiljø for å skape attraktive lokalsamfunn, blant annet i 

alle relevante uttalelser til kommunene. 

 Legge til rette for flere gode, tilgjengelige og inkluderende møteplasser for idrett, fysisk 

aktivitet og friluftsliv. 

 Tilby opplæring og kompetanseheving i spillemidler og andre virkemidler 

 

Strategi for vekstkraftig region 

Mål 1: Troms og Finnmark skal være en attraktiv og vekstkraftig region. 

Resultatkrav: 

 Løfte fokuset på tradisjonshåndverk i videregående opplæring 

 Museene og kulturarvinstitusjonene utvikles som ressurs i samfunnsutviklingen og 

verdiskapingen 

 Bærekraftig besøksforvaltning skal legges til grunn i utviklingen av reiselivet 

 

 
 

Hovedprioriteringer i budsjettet 

 

Areal- og samfunnsplanlegging 

Fylkesrådet vil prioritere at fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og høringsinstans 

ivaretas i arbeidet med areal- og samfunnsplanlegging. Det innebærer å behandle og samordne 

fylkeskommunens uttalelser til kommunale planstrategier, areal-, samfunns- og reguleringsplaner og 

dispensasjonssøknader. Videre forvaltes fylkeskommunens myndighet til å fremme innsigelse for å 

ivareta nasjonale og regionale interesser etter plan- og bygningsloven.  

Det er en prioritert oppgave for fylkesrådet at fylkeskommunen administrerer Regionalt planforum 

hvor det legges til rette for å klarlegge og samordne statlige, regionale og kommunale interesser 

samtidig som gjensidig informasjon, drøftinger og samstemt praksis søkes nådd.    

Plan, folkehelse og kulturminne 69 440 69 451 69 451 69 451

Vedtatte justeringer (lønns- og prisvekst 2021, org. endringer, korrigeringer) -2 938 -2 938 -2 938 -2 938

Justert vedtatt budsjett 66 502 66 513 66 513 66 513

Endringer:

Prisvekst 2022 818 818 818 818

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 67 320 67 331 67 331 67 331

Nye tiltak:

Økning overføring midler kulturminneområdet 188 188 188 188

Innsparing: Red. tilskudd krisesenter Finnmark -500 -500 -500 -500

Sum nye tiltak / reduksjoner -312 -312 -312 -312

Netto ramme 2022-2025 67 008 67 019 67 019 67 019

2022 2023 2024 2025
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Råd- og veiledning av kommuner i deres planarbeid er en prioritert oppgave. Det er behov for å 

videreutvikle gode verktøy for dette arbeidet. 

 

Kulturarv 

Fylkeskommunen fikk overført flere nye og arbeidskrevende oppgaver fra Riksantikvaren i 2020. For 

fylkesrådet er det en prioritert oppgave at fylkeskommunen ivaretar sektormyndigheten innen 

kulturminnevern med delegerte statlige ansvarsområder. Det innebærer forvaltning, 

plansaksbehandling, skjøtsel/vedlikehold, formidling og tilskuddsforvaltning innen kulturminnevern. 

 

For fylkesrådet er det en prioritert oppgave å forvalte og utvikle arbeidet med verdensarven i Finnmark 

som er bergkunsten i Alta og Struves Meridianbue i Hammerfest, Alta og Kautokeino. En annen sentral 

oppgave er å gjennomføre arkeologisk feltarbeid. Samarbeidet med Statsforvalteren om 

kulturhistoriske verdier i jordbrukslandskap videreføres. 

 

Fylkesrådet viderefører tilskuddsordningen Redningsplanken for vedlikehold av verneverdige 

bygninger. Det er stor pågang av privatpersoner som vil ha råd om istandsetting av gamle hus. Det 

igangsatte prosjektet med å utrede et bygningsvernsenter fortsetter. Et slikt senter er blant annet 

tenkt å tilby rådgivningstjenester for private huseiere og kommuner. Innenfor bygningsvern er i tillegg 

oppfølging av Statens Kulturhistoriske eiendommer (SKE) og tilskuddsforvaltning en sentral oppgave. 

Det samme gjelder ansvaret for arbeidet med Fartøyvern. Fylkesrådet imøteser Riksantikvarens 

utredning om hvordan Fartøyvernsentrene bør organiseres framover. 

 

Arbeidet med å utvikle og følge opp kulturminneplaner (KIK) videreføres. Kommunene følges opp 

gjennom råd- og veiledning. 

 

Fylkesrådet legger opp til en videreutvikling av museer og kulturarvinstitusjoner i fylket gjennom 

samarbeid med, og ved å gi driftstilskudd til de ni regionale museene. Museene i Troms og Finnmark 

er viktige kompetanseinstitusjoner og formidlere av historien i regionen. Samtidig er flere av museene 

små og fortsatt under oppbygging. Museene får sine driftstilskudd i et spleiselag mellom staten 

v/Kulturdepartementet, fylkeskommunen og kommunene i Troms og Finnmark.   

 

I samarbeid med fylkeskommunene Nordland og Trøndelag er det igangsatt et forprosjekt for 

revitalisering av Fotefar-lokasjonene i fylkene. Dette er et arbeid som vil kreve ressurser i årene 

framover. Arbeidet med å ferdigstille ulike fredningsarbeid i Troms og oppfølging av skjøtselsplaner 

for fredete områder vil også fortsette. Det er behov for å starte tilsvarende arbeid i Finnmark. 

 

Fylkesrådet ser det som viktig at fylkeskommunen deltar i Riksantikvarens arbeid med 

bevaringsstrategiene innenfor bergkunst og automatisk fredete kulturminner og satsingen på å 

kartlegge jødiske kulturminner.  

 

Folkehelse, idrett, friluftsliv og miljøforvaltning 

Fylkesrådet prioriterer fylkeskommunens ansvar etter folkehelseloven. Fylkeskommunen skal være 

pådriver og samordner av folkehelsearbeidet i fylket. Dette skal skje gjennom regional utvikling og 

planlegging, forvaltning og tjenesteyting og tiltak som kan møte fylkets folkehelseutfordringer i og på 
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tvers av de ulike sektorene. Finnmark og Troms tar del i den nasjonale satsingen «Tiltaksutvikling innen 

program for folkehelsearbeid i kommunen» – med vekt på livskvalitet, psykisk helse og rusforebygging.   

Arbeidet ledes og koordineres av fylkeskommunen i samarbeid med kommunene og regionale parter. 

Fylkeskommunen vil fortsatt bidra til å utvikle og styrke kommunenes langsiktige og systematiske 

folkehelsearbeid, der fokuset og prioriterte målgruppe er barn og unge. Fylkesrådet vil vektlegge at 

det lovpålagte arbeidet med å ha oversikt over helsetilstanden i fylket fortsetter. I dette arbeidet 

samarbeides det tett med kompetansemiljøene regionalt og nasjonalt, herunder samarbeid i forhold 

til flere befolkningsundersøkelser slik som Saminor, Tromsøundersøkelsen og Ungdata. Av andre 

oppgaver som prioriteres i folkehelsearbeidet er forvaltning av statlig tilskudd til etablering og utvikling 

av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud, videreføring og –utvikling av Fiskesprell og 

satsingen Sterk og stødig som en oppfølging av den nasjonale satsingen Leve hele livet.  

 

Fylkesrådet vil fortsatt bidra med midler både til idretten og satsingen på friluftsliv i fylket. På den 

måten bidrar fylkeskommunen til en positiv og målrettet samfunnsutvikling, spesielt i nærmiljøet. 

Troms og Finnmark idrettskrets mottar støtte til organisasjons-, kompetanse-, inkluderings- og 

utviklingsarbeid. I tillegg gis det aktivitetsstøtte og støtte til idrettens arbeid med talentutvikling og 

toppidrett. Innenfor arbeidet med idrett er arbeidet med forvaltning av spillemidler til anlegg for idrett 

og fysisk aktivitet en prioritert oppgave. Årlig fordeles det rundt 80 mill. kroner til slike anlegg. 

Tilskuddsordningen til tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet har gjennom flere år bidratt til at det 

har blitt etablert varierte og tilrettelagte friluftslivsområder for ferdsel og opphold nært der folk bor i 

Troms. Dette er en uttalt målsetning i «I regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027» 

(Troms). Det fordeles årlig nasjonale midler til tilrettelegging i statlig sikrede friluftsområder i regi av 

kommuner og friluftsråd og midler til friluftsaktivitet i regi av friluftsråd og frivillige organisasjoner. De 

fem friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms og Finnmark er sentrale samarbeidsparter 

innenfor friluftsliv og mottar årlig driftstilskudd. Det er igangsatt flere utviklingsprosjekter som 

videreføres i tett samarbeid med disse aktørene – Læring i friluft og ferdselsåreprosjektet. Det er også 

et tett samarbeid med næringsavdelingen i arbeidet med bærekraftig besøksforvaltning. Ansvar for 

oppfølging av saker og dialog med Finnmarkseiendommen (FeFo) ivaretas i arbeidet med friluftsliv og 

miljøforvaltningsoppgavene. 

 

Det er en prioritert oppgave for fylkesrådet å gjennomføre arbeidet i vannregion Troms og Finnmark 

og norsk-finsk vannregion, og følge opp de regionale vannforvaltningsplanene som vedtas i fylkestinget 

i desember 2021. I dette ligger å ivareta rollen som vannregionmyndighet, koordinere og lede 

vannregionutvalget og samarbeide med kommuner og regionale sektormyndigheter. Forvaltning av 

statlige midler til plan- og prosessarbeid i vannregionen inngår i arbeidet. 

 

I arbeidet med forvaltning av høstbare arter vilt, innlandsfisk og kystsel er det en prioritert oppgave at 

dette gjøres på en bærekraftig måte. Sentralt i arbeidet er råd- og veiledning og behandling av 

søknader etter gjeldene lovverk på området. Fylkeskommunen forvalter statlige midler til vilttiltak.  

 

Budsjettdisponeringer og utfordringer 

Det er en økning i vedtatt innsparing fra 2021 til 2022 på henholdsvis 209 000 kroner for tidligere 

Finnmark og 100 000 kroner for tidligere Troms som skal fordeles mellom avdeling Plan, folkehelse og 

kulturarv og avdeling Kultur. For 2022 foreslås det nedtrekk på Voksenopplæring fra avdeling kultur 

øst som vil dekke inn innsparingskravet i 2022. Fra 2023 forslås det nedtrekk i tilskuddene som gis til 
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krise- og pårørendesentrene i Finnmark. For vest foreslås det at nedtrekket i 2022 på 100 000 kroner 

fordeles mellom de to avdelingene.  
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Avdeling kultur 

Kultur har bred fag- og oppgaveportefølje innen språk, kunst og kulturområdet, og består av 
seksjonene Kunst- og kulturutvikling, Scene Nord og Fylkesbiblioteket. Ansvar og oppgaver innen 
kulturområdet er forvaltning av eierskap, tilskuddsforvaltning, kompetanseheving gjennom ulike 
nettverket og utviklings-, rådgivnings-, og formidlingsarbeid, og fylkeskommunens ansvar for regional 
bibliotekutvikling forankret i lov om folkebibliotek ivaretas. Sekretariatsfunksjon for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne ligger i avdelingen. 
 
I avdelingen ligger oppfølging og forvaltning av Den nordnorske kulturavtalen, samarbeidsavtalen med 
Sametinget, Landsdelsmusikerordningen, Troms fylkeskultursenter «Kysten» og Gjesteatelieret i 
Vadsø. Det er en egen samarbeidsavtale om litteraturformidling med Sametinget, og et ansvar for 
gjennomføringen av Den nordnorske litteraturstrategien i avdelingen, og samarbeidsavtaler med 
kommunene om Den kulturelle skolesekken. Forvaltning av tilskudd består blant annet av 
tilskuddsordninger til frivillige lag og foreninger, festivaler, voksenopplæring og studieforbund, Ung 
Kultur Møtes (UKM), Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken. Det gis tilskudd til 
Bokbussen Tana og Nesseby, Bibliotek- og kulturbussen i Kåfjord med virkeområde i Nord-Troms og 
barnebokbusse i Tromsø. Fylkeskommunen drifter bok- og kulturbussen i Sør-Troms. Det gis støtte til 
musikkbibliotek i Harstad og det regionale biblioteksamarbeidet i Midt-Troms. 
 
Kultur har sektorovergripende ansvar og oppgaver med tilskuddsordninger innenfor samisk og 
kvensk/norskfinsk språk og kultur, og et nasjonalt ansvar for finsk bibliotektjeneste. Avdelingen 
forvalter nasjonal tilskuddsordning til kvensk språk og kvensk/ norskfinsk kultur, drift- og 
prosjekttilskudd, og tilrettelegger og utvikler for et større omfang av samiske og kvenske 
kulturaktiviteter. Det gis tilskudd til Norsk-Russisk bibliotek- og informasjonstjeneste. Kultur er en 
viktig bidragsyter til internasjonalt samarbeid med fokus på Barentssamarbeidet og Arktis. Barentskult 
følges opp her, og avdelingen bidrar til et kunstnerisk og faglig samarbeid på tvers av landegrenser mot 
Russland og på Nordkalotten. 
 

Mål og resultatkrav 

Kultur skal levere tjenester og tiltak i henhold til lover, forskrifter, planer og vedtak. Samtidig bidra som 

samfunnsutvikler og kompetansebygger, og bidra til gode beslutningsgrunnlag for fylkesrådet og 

fylkestinget. Kunst og kultur har en egenverdi og er samtidig en viktig utviklingsfaktor innen alle 

samfunnsområder. Kultur skal bidra til deltakelse og opplevelser av høy kvalitet, hvor barn og ungdom 

er prioriterte målgrupper. Fylkesrådet mener et høyt nivå på frivillighet gir sterke og gode 

lokalsamfunn, samtidig som tiltak i regi av frivillige organisasjoner ofte har lav terskel for deltakelse og 

virker sosialt utjevnende. Kultur forvalter ulike tilskuddsordninger som bidrar til at man har et rikt 

kulturliv, som er viktig etter en lang nedstengning i forbindelse med covid-19.  

 

Langsiktige utviklingsmål 

Troms og Finnmark skal være sentrum for nordområdeutviklinga og i forholdet til Russland. Herunder 

fokus på utvikling av samisk og kvensk språk, kultur og samfunnsliv. 

 Stimulere til internasjonalt samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og kulturaktører i 

Barentsregionen og Arktis og bidra til å skape internasjonale møteplasser for utvikling av kunst 

og kultur.  

 Ny samarbeidsavtale mellom Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune fra 2022. 

Strategi for klimaomstilling 

Mål 3: Troms og Finnmark fylkeskommune har ambisjon om å være klimanøytral i 2030 

Resultatkrav:  
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 Økt bevissthet og fokus på miljø blant de som mottar tilskudd 

 

Strategi for eksempel Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap  

Mål 4: Arbeide for lik tilgang til kulturelle-, fritids- og friluftsmuligheter 

Resultatkrav:  

 Et subsidiert kulturliv som gir lave priser og viktige gratis arenaer 

 Tilrettelegge for et kulturtilbud som er spesielt tilpasset for barn, voksne og familier som kan 

oppleve det som utfordrende å delta på ordinære produksjoner 

 Utvikle inkluderende kunstprosjekter for unge med og uten funksjonsnedsettelse 

 Institusjoner og organisasjoner det gis tilskudd til skal arbeide aktivt med publikumsutvikling 

og ha et fokus på tilbud til barn og unge 

 Alle elever i grunnskolen mottar minimum 3-4 kunst og kulturopplevelser av høy kvalitet 

gjennom Den kulturelle skolesekken årlig 

 Alle elever i videregående opplæring mottar kunst og kulturopplevelser av høy kvalitet 

 Elevmedvirkning i programprosess av Den kulturelle skolesekken i både grunnskole og 

videregående skole 

 Være en kompetanseressurs i arbeidet med Fribymusiker i Harstad og fribyforfatter i Tromsø.  

 Utjevnende litteraturforsyning og felles bibliotektjenester for kommunene 

 Regional bibliotekutvikling 

 

Strategi for Stedsutvikling 

Mål 1: Fremme bolyst og næringsutvikling i hele regionen 

Resultatkrav: 

 Tilskudd til faste kulturinstitusjoner og organisasjoner samt gi tilskudd til arrangementer og 

prosjekter innen kunst og kultur 

 Tilskudd til samiske og kvenske/ norskfinske kulturinstitusjoner og organisasjoner, samt gi 
tilskudd til arrangementer og prosjekter innen språk, kunst og kultur 

 Støttet frivillig aktivitet 

 Revidert Den nordnorske kulturavtalen 2022-2025, FT-sak 49/21, for å sikre kontinuitet i 
bevilgning fra stat, fylkeskommuner og kommuner 

 Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge og Folkemusikk Nord bidrar til stedsutvikling med 
store opplevelser på små steder og videreutvikling av arrangørnettverket i Nord-Norge i 
samarbeid med Rytmisk Kompetansenettverk i Nord. 

 Videreutvikle arbeidet med Rom for kultur 

 Opprettholde og utvikle en kulturell infrastruktur for samarbeid mellom kunst- og 
kulturaktører i nordområdene, og sikre befolkninga et profesjonelt og mangfoldig kunst- og 
kulturtilbud 

 Arrangerer Finnmark internasjonale litteraturfestival annet hvert år 

 Være en kompetanseressurs og samarbeidspart for institusjoner, festivaler og det frie 
kunstfeltet for å realisere, tilrettelegge og utvikle produksjoner. 

 Legge til rette for Ung kultur møtes (UKM) i samarbeid med kommunene 

 Synliggjøre hvordan mangfold, inkludering og integrering bidrar til deltagelse og lokal 
tilhørighet  

 Forvalte Den kulturelle spaserstokken, så eldre kan oppleve kunst og kultur av høy kvalitet  

 Videreutvikle filmbransjen i nord  
 

Strategi for En vekstkraftig region 

Mål 1: Troms og Finnmark skal være en attraktiv og vekstkraftig region. 
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Resultatkrav: 

 Tilskudd til faste kulturinstitusjoner og organisasjoner, samt gi tilskudd til arrangementer og 

prosjekter innen kunst og kultur 

 Samisk og kvensk/ norskfinsk kultur skal være en naturlig og integrert del av kulturlivet 

 
 

Rammer økonomiplan 

 

 

Hovedprioriteringer i budsjettet 

Fylkesrådet jobber for økning av tospråklighetsmidlene til Troms og Finnmark fylkeskommune fra 

Sametinget, for å kunne styrke det samiske, herunder blant annet språk, kultur og levesett i regionen, 

og til arbeidet med oppfølging av tiltak og lovarbeid i oppfølgingen av NOU 2016: 18 – Hjertespråket.  

 

Fylkestinget vedtok sak 49/21 Den nordnorske kulturavtalen 2022 – 2025. Fylkesrådet er opptatt av å 

bidra til gode betingelser, høy kvalitet og god formidling av kunst og kultur.  Nord-Norge har gjennom 

flere år bygd opp en bærekraftig infrastruktur som har gitt nasjonal uttelling med hensyn til økonomi 

og faglighet. Fylkesrådet la til grunn kontinuitet i bevilgninger fra stat, fylkeskommuner og 

vertskommuner for å kunne videreføre avtalen. Fylkeskommunen bidrar med 24 mill. kroner i tilskudd 

til institusjoner og satsinger som regulerer fordelingen av regionale tilskudd. Fra 2022 økes rammen 

med kr 200.000 spesifisert med kr 100.000 til litteraturstrategien og kr 100.000 til 

scenekunststrategien. For Troms og Finnmark fylkeskommune utgjør dette kr 100.000. 

  

Fylkesrådet er opptatt av at driftstilskuddene til kunstformidlingsinstitusjonene videreføres, samt at 

det etableres flere visningssteder for visuell kunst i fylket. Det er viktig å styrke og videreutvikle de 

store kulturelle motorene i regionene som blant annet; Festspillene i Nord Norge, Hålogaland Teater, 

Arktisk Filharmoni, Dansearena Nord, Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš, Riddu Riđđu Festiválá 

og Samisk påskefestival. 

 

Det legges opp til at rammene for Landsdelsmusikerne (LiNN) i Troms og Finnmark videreføres, den 

overordnede målsetningen er å levere store opplevelser på små steder. Flere av produksjonene er 

rettet mot barn og unge og eldre på sykehjem, der også samiske og kvenske produksjoner er et naturlig 

fokus.  

 

Fylkesrådet er videre opptatt av at driftstilskuddene til kunstformidlingsinstitusjonene videreføres, 
samt at det etableres flere visningssteder for visuell kunst i fylket.  
 

Kultur 108 976 108 983 108 983 108 983

Vedtatte justeringer (lønns- og prisvekst 2021, org. endringer, korrigeringer) -1 703 -1 703 -1 703 -1 703

Justert vedtatt budsjett 107 273 107 280 107 280 107 280

Endringer:

Prisvekst 2022 1 311 1 311 1 311 1 311

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 108 584 108 591 108 591 108 591

Nye tiltak:

Innsparing: Red. støtte til  organisasjoner Finnmark -750 -750 -750 -750

Sum nye tiltak / reduksjoner -750 -750 -750 -750

Netto ramme 2022-2025 107 834 107 841 107 841 107 841

2022 2023 2024 2025
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Museumssatsingen i Sør-Troms på Nasjonalt senter for Outsider Art som forvalter en av Europas 
viktigste samlinger av Outsider art har i nasjonal sammenheng en framstående rolle innen forvaltning 
og kuratering av kunst i utenforskap. Festspillene i Nord Norge har gjennom ungdomsfestivalen NUK – 
Ny Ung Kunst - over år utviklet unik kompetanse innen inkluderende kunstprosjekter for unge med og 
uten funksjonsnedsettelse, og Hålogaland Teater sin satsing på Relæxte-forestillinger er spesielt 
tilpasset for barn, voksne og familier som kan oppleve det som utfordrende å delta på ordinære 
forestillinger.  
Fylkesrådet mener det er viktig å opprettholde og utvikle en kulturell infrastruktur for samarbeid 

mellom kunst- og kulturaktører i nordområdene, og sikre befolkninga et profesjonelt og mangfoldig 

kunst- og kulturtilbud. Fylkesrådet ønsker å videreutvikle filmbransjen i nord og arbeide for å sikre 

Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF), Nordkapp Filmfestival, Filmveksthuset Tvibit, Nordnorsk 

filmsenter, Filmfond Nord, Internasjonalt Samisk Filminstitutt, FilmCamp og nyetablerte Nordnorsk 

Filmkommisjon forutsigbarhet i økonomien, og arbeide for at regjeringen følger opp målene i 

filmmeldinga.   

 

I samarbeid med kommunene videreutvikles bibliotekene. Bibliotekene gir tilgang til opplysning, 

utdanning og kultur og skal være uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt.  

Det innebærer at biblioteket er en lavterskel møteplass og tjeneste som kan virke sosialt og økonomisk 

utjevnende, og bidra til mangfold, inkludering, deltakelse, demokrati og bedre folkehelse. 

Samfunnsoppdraget innebærer krav til bibliotekfaglig kompetanse i tjenesteutøvinga, noe 

bibliotekloven hjemler. Til tross for det har omkring 1/3 av kommunene i fylket mindre enn ei stilling 

til bibliotektjeneste, noe som gjør det vanskelig å rekruttere og beholde kompetanse. 

Ressurssituasjonen gjør det utfordrende å følge opp forventninger til kommunene i Nasjonal 

bibliotekstrategi 2020-2024. I tidligere Finnmark er det behov både for driftsmidler og økonomiske 

virkemidler for bibliotekutvikling til å ivareta denne utfordringa. 

 

Regjeringen la frem Stortingsmelding 18 «Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn 

og unge» våren 2021 og peker på mer samarbeid i alle ledd 

(skoler/kommuner/utdanningsinstitusjoner) våren 2021. Det foreslås der en utvidelse av Den 

kulturelle skolesekken til barnehager, men det vil ikke være mulig innenfor de økonomiske rammene i 

dag. Det har over år ikke vært tilført nok midler til ordningen fra staten. 

 

For Troms og Finnmark fylkeskommune er det viktig at både unge og gamle skal få rom til å utfolde seg 

og få tilbud om gode kulturopplevelser. Derfor må viktige institusjoner som Ung Kultur møtes (UKM), 

Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken ha stabile rammer. Fylkesrådet vil fortsette 

en satsing innen kvensk språk og kvensk og norskfinsk kultur gjennom Strategier for arbeidet med 

kvenske/ norskfinske forhold i Finnmark 2016-2020 og Handlingsplan for kvensk språk og kultur i Troms 

2017-2020.  

 

Fylkesrådet viderefører støtte til bibliotekbussene i Troms og Finnmark, og forutsetter at alle 

avtaleparter bidrar økonomisk etter eksisterende forutsetninger. Dersom en av partene trekker seg ut 

eller reduserer deres andel, vil fylkeskommunen vurdere sin videre finansiering i fremtiden.   

 

Budsjettdisponeringer og utfordringer 

Barentskult er en fondssammensetning som har til formål å stimulere til samarbeid mellom 

profesjonelle kunstnere og kulturaktører i Barentsregionen, og skape internasjonale møteplasser for 
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utvikling av kunst og kultur, der Troms og Finnmark fylkeskommune, Utenriksdepartementet, 

Kulturdepartementet og Nordland fylkeskommune bidrar. Det er vedtatt en reduksjon på kr 50 000 i 

ordningen fra 2022. De to siste årene har Finnmark (øst) sin andel på 1 mill. kr vært finansiert fra 

Havbruksfondet. Det må sikres mer forutsigbarhet i finansieringen av denne andelen for matching med 

statens bidrag.    

 

Fylkesrådet ønsker å fremme bolyst og levende kulturliv i hele fylket, festivaltilskuddsordninger er et 

virkemiddel, som løfter festivalene som faglig og kulturell møteplass. Det ble vedtatt en liten reduksjon 

i rammen på tilskudd til festivaler på kr 20 000 fra 2021.  Forutsigbar full finansering av ordningen fra 

2022 foreslås fortsatt dekket inn med midler fra vakant lederstilling i Finnmark (øst).   

 

Fylkesrådet har gitt signaler om etablering av Samisk Hus i Tromsø. Det må tilføres midler i 
planperioden for en eventuell etablering av Samisk Hus i Tromsø. 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune gir driftsstøtte til frivillige organisasjoner i Finnmark (øst). Den 

økonomiske rammen var kr 670 000 i 2021 og er vedtatt med en reduksjon på kr 30 000 i 

økonomiplanperioden. En reduksjon til studieforbundene i Finnmark med kr 50 000 ble vedtatt i 

budsjett- og økonomiplan for 2021-2024, og med ytterligere kr 50 000 fra 2022. Fylkesrådet vedtok at 

driftstilskuddet Voksenopplæringsforbundet i Troms og Finnmark opphører med virkning fra 2022 i sak 

217/21, som medfører en reduksjon på kr 259 000.    

 

Det er en økning i vedtatt innsparing fra 2021 til 2022 på henholdsvis 209 000 kroner for tidligere 

Finnmark som skal fordeles mellom avdeling Plan, folkehelse og kulturarv og avdeling Kultur. For 

tidligere Troms ligger det 100 000 kroner fra 2023. For 2022 foreslås det nedtrekk på Voksenopplæring 

fra avdeling kultur øst som vil dekke inn innsparingskravet i 2022. Fra 2023 forslås det nedtrekk i 

tilskuddene som gis til krise- og pårørendesentrene i Finnmark. For vest foreslås det at nedtrekket i 

2022 på 100 000 kroner fordeles mellom de to avdelingene.  

Fylkesrådet har et fokus på å opprettholde og utvikle en kulturell infrastruktur for samarbeid mellom 

kunst- og kulturaktører i nordområdene. Til finansieringen av Nordnorsk Filmkommisjon AS mangler 

fremdeles kr 800 000 på budsjettet til den vedtatte finansieringen.  

I 2020 fikk fylkesbiblioteket tildelt om lag 1 mill. kroner fra Nasjonalbiblioteket til digitale ressurser 

som et koronatiltak.  Det økte tilbudet bidro til en stor økning i bruk. Nå finansieres tjenesten i et 

spleiselag mellom tidligere Troms fylkesbibliotek og kommunene, men etterspørselen er større enn 

tilbudet.  

 

Behovet for en privatarkivtjeneste i Troms har vært meldt i økonomiplan for Troms over mange år, 

uten at tiltaket har blitt finansiert.  I forarbeidet til ny arkivlov i NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø 

ble det foreslått at fylkeskommunen skulle få et lovpålagt ansvar for privatarkiv. Nå foreligger 

lovforslaget uten et slikt lovpålegg, men fortsatt understrekes betydninga av å ivareta arkiv etter privat 

virksomhet, det samme gjelder ei forventning om at fylkeskommunene tar slikt ansvar. Tjenesten 

finnes allerede i tidligere Finnmark, men ikke i Troms, og må etableres med minimum ei stilling med 

driftsmidler. 
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11. Divisjon Samferdsel   
 

 

 
 

Fylkeskommunen har ansvaret for fylkesveger, kollektivtransport med buss, båt og ferge. Ansvaret 
omfatter utredning, planlegging, forvaltning, drift, vedlikehold og investeringer. Fylkeskommunen 
tildeler løyver til kommersielle buss og båtruter og har ansvaret for skoletransport og tilrettelagt 
transport (TT-ordningen) i fylket. 
 
Divisjon samferdsel ivaretar disse ansvarsområdene i avdelingene for kollektiv og mobilitet (KOM), 
Drift, vedlikehold og forvaltning (DVF), Plan, prosjektering og utbygging (PPU) samt Fly, fiskerihavner 
og beredskap (FFB). Etter sammenslåingen mellom Troms og Finnmark fylkeskommuner og 
overtakelsen fylkesvegadministrasjonen har divisjon totalt 213 bemannede stillinger.  
 
 

Målsetninger, strategiplan og måloppnåelse 

Regional planstrategi ble vedtatt av fylkestinget i sak 53/21 der målene for samferdsel er lagt til grunn 
i satsingsområde mobilitet: 

 

 

 

 

 

 

 

Målene i RPS sammenfaller med vedtatt strategiplan for samferdsel 2020-2032 i Troms og Finnmark 
fylkeskommune (sak 80/20). Utgangspunktet for vårt arbeid ligger i FNs bærekraftsmål og statlige 
planretningslinjer og de vedtatte strategiene finnes i oversikten under. 
  

Samferdsel 2 557 855 2 619 095 2 580 942 2 610 296

Divisjonsdirektøren 179 577 199 217 208 265 216 962

Kollektiv og mobilitet 1 261 468 1 256 673 1 245 673 1 245 673 

Veg - drift, vedlikehold og forvaltning 1 097 639 1 144 034 1 107 833 1 128 490 

Herav overføring til investering: 96 070 51 000 51 000 51 000 

Veg – plan, prosjektering og utbygging 0 0 0 0 

Herav overføring til investering: 162 861 171 212 198 365 169 011 

Fly, fiskerihavn og beredskap 19 171 19 171 19 171 19 171 

202520242022 2023

Mål 1: Troms og Finnmark skal ha et bærekraftig og innovativt transportsystem som binder folk sammen. 

Mål 2: Troms og Finnmark fylkeskommune skal være en tydelig samfunnsutvikler på samferdsel 

Mål 3: Tilrettelegge for næringsutvikling i hele regionen 

Mål 4: Bidra til klimavennlig god by- og stedsutvikling 

Mål 5: Legge til rette for tilgjengelighet og mobilitet 

Mål 6: Samordning og optimalisering av ressurser. 
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Premiss:   

Bærekraftmål   Innovasjons- og teknologiutvikling   Samfunnssikkerhet og 

trygge lokalsamfunn   

Hovedmål   Troms og Finnmark fylkeskommune skal være en tydelig samfunnsutvikler som binder folk 

sammen med et bærekraftig og innovativt transportsystem   

Delmål:   Tilrettelegge for 

næringsutvikling i hele 

regionen   

Bidra til klimavennlig god by- 

og stedsutvikling   

Legge til rette for 

tilgjengelighet og 

mobilitet   

Samordning og 

optimalisering av 

ressurser   

Strategier   

  

  

- Utvikle kontrakter som gjør 

at lokalt næringsliv kan være 

konkurransedyktig 

   

- Være en premissleverandør 

for næringsutvikling   

 

- Utvikle kompetansen og 

rekruttering innen 

samferdselssektoren, samt 

aktivt bruk av lærlinger i 

kontraktene   

 

- Fylkeskommunen 

som tjenestekjøper skal drive 

aktiv leverandørutvikling   

- Prioritere myke trafikanter og 

kollektivtransport   

 

- Arbeide for et sikkert vegnett 

ved strekningsvise utbedringer 

og vedlikehold, samt 

forebyggende skredkontroll   

 

- Utvikle et brukervennlig, 

tilgjengelig og helhetlig 

transportsystem på tvers av 

eierskap   

 

- Være en pådriver 

for klimavennliget, bærekaft og 

«det grønne skiftet» innen 

samferdselssektoren   

- Tilpasse 

utbygginger og 

drift etter behov og 

brukerperspektiv   

 

- Fokus på 

trafikksikkerhet og 

universell 

utforming i alle 

prosesser   

 

- Prioritere 

innovative 

løsninger som 

bedrer 

brukeropplevelsen  

  

- Jobbe for bedre 

rammebetingelser 

for et moderne og 

bærekraftig 

transportsystem   

- Søke 

kostnadseffektive 

løsninger som gir 

høy måloppnåelse  

  

- Søke samarbeid 

med andre 

ansvarsområder i 

TFFK   

 

- Aktivt søke 

samarbeid med 

andre aktører i 

utviklingsprosesser  

  

- Pådriver for 

samordning av 

offentlige og andre 

transportsystemer   

Kilde: Vedtatt strategiplan for samferdsel 2020-2032 jf. Sak 80/20 

 
Tilrettelegging for næringsutvikling: 

- Det stilles krav om lærlinger i alle i alle driftskontrakter. 
- Gjennom utbygging og vedlikehold av vegnettet legger fylkeskommunen til rette for et 

effektivt, sikkert og tilgjengelig transportsystem, som skal legge til rette for gode 
kommunikasjonsløsninger for næringsliv og innbyggere. Fylkeskommunen prioriterer å ta i 
bruk kostnadseffektive skredsikringstiltak som forebyggende skredkontroll og varsling for å 
sikre så mange skredpunkter som mulig.  

Klimavennlig by- og stedsutvikling: 
- Divisjon for samferdsel følger opp Stortingets klimamelding med fokus på lav- og nullutslipps 

transport med elektrifisering av offentlig kollektivtransport både på land og til sjøs, der det er 
mulig. 

- Gjennom bypakkene i Tromsø og Harstad arbeider divisjonen for å legge til rette for miljø- og 
klimavennlige transportløsninger i samarbeid med kommunene og Statens vegvesen. Det er 
fokus på reduksjon av utslipp, støv, støy og kø, i tillegg til trafikksikkerhet og universell 
utforming i alle løsninger.   

- Det arbeides aktivt med regional skredberedskap med fokus på trafikksikkerhet og 
fremkommelighet. 
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Tilgjengelighet, regularitet og mobilitet: 
- Det opprettes nye bruttokontrakter på buss, båt og ferge i Finnmark – der fylkeskommunen 

tar et helhetlig grep om mobiliteten i tillegg til å styrke stedsutviklingen med styrking av 
bybusstilbud i Kirkenes, Hammerfest og Alta. Dette skjer i samarbeid med kommunene. 

- Det arbeides med et mer helhetlig kollektivnett og utvikling av sanntidssystem for buss, båt og 
ferge i Finnmark.  

- Det arbeides stadig med å forbedre/forenkle billettløsningene og bestillingssystem for buss, 
båt og ferge i Troms og Finnmark 

- Divisjon for samferdsel har fokus på nye ITS løsninger i kollektivtransporten 
- Innovasjonspartnerskapet med innovasjon Norge bidrar til utvikling av løsninger for deteksjon 

av snøskred som treffer veg, samt deteksjon av kjøretøy innen et skredområde. Arbeidet er 
prioritert for å bedre brukeropplevelsen av fylkesveger. 

- Divisjonen arbeider kontinuerlig med skredberedskap for å opprettholde god regularitet og 
dermed tilrettelegge for næringsutvikling i regionen. 

Samordning og optimalisering av ressurser: 
- Ruteproduksjonen på kollektiv følger budsjettrammer. Der det det er mulig, omfordeles 

ineffektiv produksjon. 
- Avdelingene i divisjon for samferdsel søker aktivt samarbeid med andre ansvarsområder i 

fylkeskommunen for å kvalitetssikre, utvikle og dele erfaringer.  

 

I 2022 forventer divisjonen å omsette for 2 816 mill. kroner over driftsbudsjettet pluss 985 mill. kroner 

i investeringer. Av investeringene finansieres om lag 188 mill. kroner med midler som overføres fra 

drift (skredsikrings-, tunnelsikkerhets- og fornyingsmidler.  

 

 

Hovedutfordringer samferdsel 

- Stor investeringsportefølje som i hovedsak finansieres med låneopptak der renter og avdrag dekkes 

innenfor budsjettrammene til samferdsel, medfører at en stadig større del av driftsrammene går med til å 

dekke kapitalutgifter. 

- Overgangen til lav- og 0-utslippsteknologi krever store investeringer. 

- For de vedtatte (Stortinget) reduksjoner i fergeprisene, er det usikkerhet om kompensasjon fra Staten 

dekker faktisk inntektstap. 

- Tilpasning av driftsnivået i kollektivtrafikken til den faktiske budsjettrammen. 

- Oppbemanning av drift kollektiv øst for å ivareta bruttokontrakter fra 2023. 

- Ny fordelingsnøkkel for båt og fergekriteriet. 

- Langsiktige virkninger av endret reisemønster og –hyppighet som følge av covid-19. 

- Å kunne sette av tilstrekkelige rammer til vedlikehold av fylkesvegene til å bremse veksten i 

vedlikeholdsetterslep. 

- Kostnadsmessige effekter av ny kontraktsstrategi for driftskontraktene på fylkesveg er usikker. 

- Stor usikkerhet rundt økonomiske rammer til fylkesvegformål som inngår i rammetilskuddet, men med 

særskilt fordeling mellom fylkene. 
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Samferdsel fellesfunksjoner  

 

Divisjonsledelse/samferdsel felles 

 

 Samordning budsjett, budsjettoppfølging og regnskap for divisjonen 

 Strategisk samferdselsplanlegging og oppfølging av nasjonale og internasjonale partnerskap og 

prosjekter innen samferdselssektoren.  

 Kvalitetssystem og internkontroll  

 Anskaffelser, kontrakter og kontraktsoppfølging 

 Økonomisk og juridisk fagressurs 

 HR og kommunikasjonstjenester   

 Forvaltning av transportløyver  

 

 

 

 

Samferdsel fellesfunksjoner omfatter divisjonsledelse og ressursseksjonen.  
  
Samferdselsdivisjonens budsjett for felles tjenester består blant annet av husleie knyttet til de 10 
lokasjonene der divisjonen har ansatte. Leiekostnadene er budsjettert til 14 mill. kroner i 2022. 
Innenfor denne budsjettrammen dekkes også kostnaden til IKT-systemer og lisenser som brukes felles 
med Statens vegvesen (SAMS-IKT) og andre fylkeskommuner (FV-IKT), og er budsjettert med en 
kostnad på 8 mill. kroner i budsjett for 2022. Deler av denne kostnaden er utvikling av nye systemer. 
 
Kapitalutgifter 
Divisjonens driftsrammer skal i tillegg til ordinær drift dekke kapitalutgifter for lån tatt opp til 
investeringsprosjekter på samferdselsområdet. Herav refunderes en del av renteutgiftene gjennom 
den statlige rentekompensasjonsordningen for transporttiltak i fylkene.  
 
Kapitalutgiftene (Troms) utgjør den største budsjettposten for felles tjenester i samferdselsdivisjonen. 
For 2022 er det budsjettert med 102,78 mill. kroner i kapitalutgifter. 

 

 

 

  

Divisjon samferdsel             168 284 156 814 156 814 156 814

Vedtatte justeringer (lønns- og prisvekst 2021, org. endringer, korrigeringer) -15 869 -15 869 -15 869 -15 869

Justert vedtatt budsjett 152 415 140 945 140 945 140 945

Endringer:

Prisvekst 2022 2 004 2 004 2 004 2 004

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 154 419 142 949 142 949 142 949

Nye tiltak:

Økt overføring innlemming SAMS 12 081 24 162 24 162 24 162

Økning kapitalutgifter 13 684 32 713 41 761 50 458

Redusert ramme samferdsel øst -607 -607 -607 -607

Sum nye tiltak / reduksjoner 25 158 56 268 65 316 74 013

Netto ramme 2022-2025 179 577 199 217 208 265 216 962

2022 2023 2024 2025
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Avdeling kollektiv og mobilitet 

 

Kollektiv og mobilitet 

 

Troms: 

• 12 fergesamband + 1 sommersamband 

• 6 hurtigbåtsamband 

• 160 busslinjer 

• Ca. 15 millioner reiser per år 

 

Finnmark: 

• 6 fergesamband 

• 8 hurtigbåtsamband 

• 98 busslinjer 

• 31 Flexxlinjer (hovedsakelig minibuss) 

• Ca. 1,9 millioner reiser pr år 

 

Totalt: 

 18 fergesamband + 1 sommersamband 

 14 hurtigbåtsamband 

 258 busslinjer 

 31 Flexxlinjer 

Ca 16,9 millioner reiser pr år 

 

 

Avdelingen for Kollektiv og mobilitet er organisert i tre seksjoner: 

 Drift kollektivtrafikk vest (Troms/Troms fylkestrafikk) 

 Drift kollektiv øst (Finnmark/Snelandia) 

 Mobilitet og bærekraft 

 
Drift kollektivtrafikk vest og øst har ansvaret for rutegående kollektivtrafikk med buss, båt og ferge, 
skoleskyss, transporttjeneste for funksjonshemmede, terminaler og venterom, kundeservice og ITS-
løsninger for kollektivtrafikk. Seksjon for mobilitet og bærekraft har ansvar for by-pakker, kollektiv- og 
mobilitetsplanlegging, klima og miljø i samferdsel, bla. miljøvennlig transport og plansaker med 
saksbehandling etter plan- og bygningsloven. I tabellen nedenfor er budsjettrammene i 
økonomiplanperioden vist. 
 

1000-kr 
Budsjett 
2021 2022 2023 2024 2025 

Kollektiv og mobilitet 1 168 886 1 261 468 1 256 476 1 245 476 1 245 476 

Avd felles -25 716 33 653 33 653 33 653 33 653 

Drift vest 723 469 739 710 744 593 744 593 744 593 

Drift øst 461 228 477 805 467 930 456 930 456 930 

mobilitet og bærekraft 9 905 10 300 10 300 10 300 10 300 

 
Driftskostnader knyttet til Hollendaren er ikke innarbeidet i økonomiplanen. Driftskontrakt er i ferd 

med å fremforhandles, og kostnadsrammen er ikke klar i skrivende stund. Fylkesrådet vil i forbindelse 

med arbeidet med detaljbudsjettene vedta inndekning innenfor rammen til samferdsel Finnmark. 
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Avdeling Kollektiv og mobilitet 
De største budsjettpostene på avdelingsnivå er kjøp av skoleskyss for elever i videregående skole i 
Troms med 54 mill. kroner, leie av bussdepot i Tromsø med 7 mill. kroner. Inntektene fra 
Belønningsordningen for Tromsø er budsjettert på avdelingen med 68 mill. kroner. Bruken av disse 
midlene er budsjettert med 38 mill. kroner på avdelingsnivå og 30 mill. kroner i seksjon drift kollektiv 
vest. 
 
Belønningsordningen 
Fylkeskommunen er ansvarlig myndighet for lokal kollektivtransport og har på bakgrunn av dette 
inngått en belønningsavtale med Staten. Incentivordningen skal bidra til å nå nullvekstmålet og legger 
til rette for endring i transportutviklingen. For tredje avtaleperiode (2020-2023) er det til sammen 
tildelt 340 mill. kr fordelt på 65 mill. kr i belønningsmidler og 20 mill. kr i tilskudd til reduserte 
billettpriser hvert av årene (2020kr). Pengene utbetales fra samferdselsdepartementet med hensikt å 
stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene.  
 
Drift kollektiv vest (Troms fylkestrafikk) 
Seksjon drift kollektiv vest har en budsjettramme på 746 mill. kroner i 2022 til drift av buss, båt- og 
fergeruter i Troms. Budsjettrammen inkluderer bruk av midler fra belønningsordningen og tilskuddet 
til lavere billettpriser i Tromsø. Budsjettrammen omfatter skoleskyss for elever i grunnskolen og 
videregående skole i Troms, samt midlene som tildeles i TT-ordningen.  
 
Samlet budsjetteres det med om lag 471 mill. kroner i inntekter fra kollektivtrafikken i Troms, inkludert 
inntekter for skoleskyss. Dette er 20 mill. kroner lavere enn budsjettert inntekt for 2021, som skyldes 
reduksjon i fergeprisene med 30 prosent i forhold til billettpris pr 1.1.2021. 
 
 

Kollektiv og mobilitet          1 178 279 1 166 028 1 166 028 1 166 028

Vedtatte justeringer (lønns- og prisvekst 2021, org. endringer, korrigeringer) -2 899 -2 899 -2 899 -2 899

Justert vedtatt budsjett 1 175 380 1 163 129 1 163 129 1 163 129

Endringer:

Prisvekst 2022 32 013 32 013 32 013 32 013

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 1 207 393 1 195 142 1 195 142 1 195 142

Null- og lågutslippferjer og hurtigbåter -9 828 -9 828 -9 828 -9 828

Reduserte ferjetakster 32 538 32 538 32 538 32 538

Økning CO2 avgift - kompensasjon 15 161 15 161 15 161 15 161

Endret båt og fergenøkkel 7 457 14 913 14 913 14 913

Endring vegbruksavgiften 1 476 1 476 1 476 1 476

Redusert ramme samferdsel øst -3 729 -3 729 -3 729 -3 729

Årøya 11 000 11 000

Sum nye tiltak / reduksjoner 54 075 61 531 50 531 50 531

Netto ramme 2022-2025 1 261 468 1 256 673 1 245 673 1 245 673

2022 2023 2024 2025
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Ny driftskontrakt for fergesambandene Breivikeidet–Svensby og Lyngseidet–Olderdalen startet 
1.1.2021. Denne kontrakten omfatter overgang til elektrisk drift for deler av produksjonen fra 2023. 
 
Fergesambandet Botnhamn-Brensholmen startet helårsdrift fra 06.09.2021 med sikte på at sambandet 
skal kunne inngå i kriteriedataene i inntektssystemet. Helårsfergen Botnhamn – Brensholmen er et 
prosjekt med prøvedrift på to år, der staten dekker halvparten av driftskostnadene i prøveperioden. 
Underveis i prøvedriften skal reisemønsteret i Senjaregionen evalueres med sikte på en helhetlig 
gjennomgang av kollektivtilbudet i Senjaregionen, blant annet hurtigbåt linje 4. 
 
Fylkesrådet vil se på muligheten for bedre rutetilbud fredager mellom Tromsø og Skjervøy, og 
eventuell samordning mellom linje 4 og linje 2 Tromsø-Finnsnes-Harstad.  
 
Drift kollektiv Finnmark (Snelandia) 
Seksjon drift kollektiv øst har en budsjettramme på 474 mill. kroner i 2022 til drift av buss-, båt- og 
fergeruter i Finnmark. Seksjonen startet i 2021 forberedelsene til overgangen til bruttokontrakter fra 
2023 (buss), der ansvar/oppgaver overføres til fylkeskommunen. Dette betyr styrket bemanning og 
finansieres hovedsakelig med tilsvarende kostnadsreduksjoner i tjenestekjøpskontraktene. 
 
Prognosen for netto driftskostnader for kollektiv øst i 2022 inkludere en anslått prisjustering av 
kontraktsgodtgjørelsen på 5,7 prosent i snitt. I tallene nedenfor er det innarbeidet økte driftskostnader 
for båtrutene når Hollendaren settes i trafikk. 
 

 
 

 
Mobilitet og bærekraft 
Seksjon mobilitet og bærekraft har en budsjettramme på 10,3 mill. kroner i 2022. Disse dekker i 
hovedsak lønnsutgifter.  

 

Kommentar til budsjettrammen 

Budsjettrammen for kollektiv er stram, særlig i Finnmark. Dette skyldes blant annet et for høyt 
driftsnivå de siste årene. Kontraktenes kostnader overstiger tilgjengelige budsjettrammer. I løpet av 
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2021 ble det lagt opp til kostnadsreduksjoner gjennom redusert produksjon. Utfordringene med å klare 
å holde budsjettrammene til kollektiv øst er bare mulig å svare ut med lavere ruteproduksjon. 
Fylkesrådet forutsetter at nødvendige kutt i rutetilbud og tilpasninger av produksjon for kollektiv 
Finnmark, blir iverksatt i første kvartal 2022. De innsparingene som er nødvendige, blir tatt innenfor 
samferdsel Finnmark. 
 
Det er knyttet usikkerhet til inntektsnivå på både buss, båt og ferge i lys av koronapandemien og sterkt 
redusert reiseaktivitet. For 2020 og 2021 forventes kompensasjon fra staten, mens det for 2022 er 
uklart hva staten tilbyr. Foreløpige signaler kan tyde på at fylkeskommunene kanskje ikke får 
kompensasjon for inntektstap som følge av pandemien i 2022 og må tilpasse produksjonen til et litt 
lavere nivå. Fra 1. juli 2021 reduserte Stortinget prisene på ferge. Det er knyttet usikkerhet til om 
kompensasjonen for 2021 eller senere vil være tilstrekkelig til å dekke den faktiske inntektsnedgangen.  
 
Regjeringen har gjennom tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet for 2022 lagt opp til at fergetakstene 

skal reduseres med 30 prosent sammenlignet med prisene per 1.1.2021. Troms og Finnmark 

fylkeskommunen tilføres 32,6 mill. kroner gjennom rammetilskuddet for å kompensere for dette 

inntektsbortfallet.  
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Avdeling drift, vedlikehold og forvaltning 

 

Drift, vedlikehold og forvaltning 

Troms: 

2 981km fylkesveg 

103 km gang- og sykkelveg 

41 tunneler og skredoverbygg  

595 brukonstruksjoner 

28 fergekaier, herav 1 reserve kai 

 

Finnmark: 

1493 km fylkesveg 

6 km gang- og sykkelveg 

5 tunneler 

219 brukonstruksjoner 

17 fergekaier, herav 5 flytekaier 

 

Totalt: 

4 474 km fylkesveg 

109 km gang- og sykkelveg 

46 tunneler og skredoverbygg  

814 brukonstruksjoner 

47 fergekaier 

 

Drift og vedlikehold av fylkesveg. 

 
Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) har i dag 29 driftskontrakter knyttet til fylkesveg. Av disse 
er 13 kontrakter felleskontrakter med Statens vegvesen (SVV). TFFK kjøper og selger byggeleder- og 
kontrollingeniørtjenester fra/til Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune. 
 
I takt med at felleskontraktene utløper og blir erstattet av rene fylkeskommunale kontrakter foretar 
avdelingen en nødvendig oppbemanning. Samtidig bortfaller tjenestekjøpet fra SVV. I Finnmark selges 
flere tjenester enn vi kjøper slik at man pr i dag har inntekter på tjenestesalg. I Troms inngår man flere 
rene fylkesvegkontrakter i løpet av 2022. Disse blir bemannet opp med eget personell for oppfølging 
av kontraktene.  
 
Avdelingen utvikler kontrakter som gjør lokalt næringsliv konkurransedyktig samt har fokus på å finne 
brukerorienterte og innovative løsninger. Avdelingen arbeider kontinuerlig med sikring og 
strekningsvise utbedringer og vedlikehold og er framtidsrettet med fokus på å imøtekomme det 
grønne skiftet i fylkeskommunen. I tillegg er det fokus på trafikksikkerhet og universell utforming i alle 
prosesser. 
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1000-kr Budsjett 2021 2022 2023 2024 2025 

Vei-drift 1 078 030 1 097 635 1 144 034 1 107 833 1 128 490 

Avd felles 86 659 124 951 124 951 124 951 124 951 

Drift vest 654 026 710 246 697 523 670 393 681 246 

Drift øst 324 698 345 307 359 359 350 288 360 092 

Forvaltning - veg 12 647 13 200 13 200 13 200 13 200 

Overføres til investering   -96 070 -51 000 -51 000 -51 000 

 

 

Endringer i økonomiplanperioden: 

 

 
 
I Statsbudsjettet for 2022 er det gjort en endring i fordelingen av midler basert på fylkesvegkriteriet i 
inntektssystemet. Omleggingen av fylkesvegkriteriet medfører at dette er tatt i bruk en ny og forenklet 
modell for å beregne faktoren vedlikeholdsbehov der bl.a. klimatiske forhold er gitt en større vekt. 
Denne omleggingen medfører at Troms og Finnmark fylkeskommune vil få en økning i 
rammetilskuddet som er beregnet til å utgjøre 17 mill. kroner i 2022 og 34 mill. kroner fra og med 
2023. I økonomiplanen er denne økningen fordelt mellom Troms og Finnmark basert på andel av 
fylkesvegnettet i kilometer. 
 
Avdelingen felles 
I budsjettrammen for avdelingen felles ligger de særskilt fordelte midlene til oppfyllelse av 
tunnelsikkerhetsforskriften med 100,6 mill. kroner. Her ligger også budsjettrammen for midler som 
disponeres av trafikksikkerhetsutvalget, om lag 12 mill. kroner, som blant annet kan gis som tilskudd 
til kommuner og private for gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak. 
 
Drift/Vedlikehold vest (Troms) 
Etterslepet på fylkesvegnettet i Troms er anslått til over 8 mrd. (2021-kroneverdi). Til sammenligning 
viste rapport nr 183, 2013 fra Statens vegvesen et etterslep på 6,77 mrd. kr. Dette innbefatter etterslep 
knyttet til det totale vegnettet og omfatter vegvedlikehold, bruer, tunneler og trafikksikkerhet. I 
eksisterende drifts- og investeringsbudsjett er det avsatt tilstrekkelige midler til vedlikehold av og 
investeringer i bruer og tunneler.  
 
Det er et stort behov for å fjerne forfall, og gjøre tilhørende nødvendige oppgraderinger på 
fylkesvegnettet. Når det gjelder trafikksikkerhet vil dette være et fokusområde, da dette må 

Vei-drift, vedlikehold og forvaltning             999 498 1 000 085 1 000 085 1 000 085

Vedtatte justeringer (lønns- og prisvekst 2021, org. endringer, korrigeringer) 70 336 70 336 70 336 70 336

Justert vedtatt budsjett 1 069 834 1 070 421 1 070 421 1 070 421

Endringer:

Tilbakeføring overføring til  investering økplan 21-24 50 000 50 000 50 000 50 000

Prisvekst 2022 18 956 18 956 18 956 18 956

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 1 138 790 1 139 377 1 139 377 1 139 377

Tunnelsikkerhet 41 594 41 594 41 594 41 594

Endrede kriterier vedlikehold fylkesvei 16 993 33 986 33 986 33 986

Overføring til  investering -96 070 -51 000 -51 000 -51 000

Inndekning økte kapitalutgifter -13 684 -32 713 -41 761 -50 458

Tilbakeført fra PPU 15 680 18 454 -8 699 20 655

Redusert ramme samferdsel øst -5 664 -5 664 -5 664 -5 664

Sum nye tiltak / reduksjoner -41 151 4 657 -31 544 -10 887

Netto ramme 2022-2025 1 097 639 1 144 034 1 107 833 1 128 490

2022 2023 2024 2025
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implementeres som en del av det løpende vedlikeholdet, i tråd med en strekningsvis utbedrings- og 
vedlikeholdsstrategi.  
 
Drift/vedlikehold øst (Finnmark) 
Fylkesvegrapport «Fylkesveger i Finnmark» beregnet vedlikeholdsetterslepet til omtrent 1,18 mrd. kr 
(2018-kroneverdi), noe som er en økning på 200 mill. kr fra 2016.  
 
Vedlikeholdsmidlene til fylkesvegnettet i Finnmark ble redusert fra 62 mill. kr i 2016 til 47 mill. kr i 
2022. Dette utgjør en reduksjon på 15 millioner kroner (24%). Dersom dette legges til grunn som 
vedlikeholdsramme framover, vil man måtte regne med at etterslepet vil øke ytterligere og at det kan 
bli behov for mer omfattende tiltak i fremtiden.  
 
I budsjettet for 2022 er det lagt til grunn at den økningen fylkeskommunen får i rammetilskudd som 
følge av endret fylkesvegkriteriet, i sin helhet tilføres drift og vedlikehold på veg. Midlene som 
budsjetteres til vedlikehold vil bli prioritert til strekningsvise tiltak og koordinert med 
utbyggingsprosjekter, i henhold til vedtatt strategi for samferdsel. 
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Avdeling plan, prosjektering og utbygging 

 

Plan, Prosjektering og utbygging 

 

 Regulerings- og detaljplanlegging 

 Prosjekteringer og konkurransegrunnlag 

 Byggeledelse og gjennomføring av anbudskonkurranser 

 Ca 75 større/mindre investeringsprosjekter 

Fylkeskommunen har som oppgave å planlegge og gjennomføre investeringsprosjekt på fylkesveg. 
Dette innebærer prosesser med utarbeidelse av reguleringsplaner, prosjektering, utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag og gjennomføring av anbud, byggeledelse og prosjektstyring fram til prosjekter 
er fullført. Utbyggingsoppgavene blir utført av innleide entreprenører etter anbud. Avdelingen er delt 
inn i seksjon utbygging Finnmark, seksjon utbygging Troms og i en felles seksjon plan og prosjektering. 
Den største delen av omsetningen i avdelingen skjer i utbyggingsseksjonene. De har ansvaret for 
gjennomføring av investeringsprosjekt innenfor sine geografiske ansvarsområder. Avdelingens 
driftsbudsjett består bare av midler som skal overføres fra drift til investering.  

Avdelingen sitt budsjett i driftskapitlet består av skredsikringsmidler og fornyingsmidler som brukes til 
finansiering av investeringsprosjekt. Størstedelen av driftsrammen i 2022 er skredsikringsmidler med 
totalt 150 mill. kroner. 

Den opprinnelige fordelingen av skredsikringsmidler mellom fylkene og per år i perioden 2018-2023 

framgår av brev fra Statens Vegvesen til Samferdselsdepartementet, av 24.1.2018. Her er den samlede 

tildelingen til Troms og Finnmark for 6-års perioden 848 mill. 2018-kroner, fordelt med hhv 464 mill. 

kroner for Troms og 384 mill. kroner for Finnmark. Til og med 2019 ble midlene til skredsikring utbetalt 

etterskuddsvis basert på forbruk, og innenfor den årlige rammen for det enkelte fylke. 

 

For perioden 2020-2023 ble fordelingen av skredsikringsmidlene som skulle inngå i rammetilskuddet 

til fylkeskommunene beregnet på nytt, slik at hvert fylke mottar ¼ av gjenstående tildeling for 4-års 

perioden, hvert år. For Troms og Finnmark utgjør dette i 2022, til sammen 155,379 mill. kroner. Av 

dette er 5 mill. kroner overført til avdeling Fly, fiskerihavn og beredskap til drift av skredkontroll og –

varslingsanlegg, samt for å opprettholde helårlig geofaglig-/skredberedskap. 

 

I økonomiplanperioden er det lagt til grunn at gjenstående midler som skulle stilles til disposisjon for 

perioden 2020-2023, var 563 mill. kroner. Herav 262 mill. kroner til Finnmark (47%) og 301 mill. kroner 

til Troms (53%). Denne prosentvise fordelingen av skredsikringsmidlene er lagt til grunn i 

investeringsplanen under rassikring. 
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1000-kr Budsjett 2021 2022 2023 2024 2025 

Vei - utbygging 21 678 0 0 0 0 

Avd felles 0 0 0 0 0 

Utbygging vest -15 748 92 183 100 534 127 687 98 333 

Utbygging øst 37 426 70 678 70 678 70 678 70 678 

Plan/prosjektering 0 0 0 0 0 

Overføres til investering   -162 861 -171 212 -198 365 -169 011 

 

 

Endringer i økonomiplanperioden: 
 

 

 

 

  

Vei-Planlegging, prosjektering og utbygging             101 139 151 927 178 087 178 087

Vedtatte justeringer (lønns- og prisvekst 2021, org. endringer, korrigeringer) -61 297 -61 297 -61 297 -61 297

Justert vedtatt budsjett 39 842 90 630 116 790 116 790

Endringer:

Tilbakeføring overføring til  investering økplan 21-24 213 502 173 839 147 679 147 679

Prisvekst 2022 0 0 0 0

Sum ramme før innarbeiding nye tilta 253 344 264 469 264 469 264 469

Tunnelsikkerhet, korr. feil  på ramma -43 148 -43 148 -43 148 -43 148

Korr mva -31 655 -31 655 -31 655 -31 655

Overføring til  investering -162 861 -171 212 -198 365 -169 011

Tilbakeføres til  DVF -15 680 -18 454 8 699 -20 655

Sum nye tiltak / reduksjoner -253 344 -264 469 -264 469 -264 469

Netto ramme 2022-2025 0 0 0 0

2022 2023 2024 2025



89 

 

Avdeling fly, fiskerihavn og beredskap 

 

Fly, fiskerihavn og beredskap 

 

 Skredfaglig bistand i planleggings- og utbyggingsfase for vegprosjekter, samt skredfaglig bistand til 

byggeledere for driftskontrakter.  

 Oppfølging av skredvarslingsanlegg og anlegg for aktiv skredkontroll, samt utførelse av kontrollerte 

nedsprenginger av snøskred med Daisybell.  

 Overordnet beredskapsplanlegging for divisjonen.  

 

I henhold til regionreformen skulle ansvaret for kjøp av regionale flyruter (FOT) vært overført fra Stat 
til Fylkeskommune med virkning fra 1.april 2022. Stortinget vedtok i mai 2021 at ansvaret for kjøp av 
innenlandske flyruter likevel skulle være et statlig ansvar og oppgaver knyttet til FOT-ruter vil dermed 
ikke være et fylkeskommunalt ansvar i 2022. 
 
I 2020 skulle fylkeskommunen også overta ansvaret for forvaltning av fiskerihavner fra Staten ved 
kystverket. I den nye regjeringsplattformen (Hurdalsplattformen) legges det til grunn at også dette 
forblir et statlig ansvar. Fylkeskommunen vil dermed heller ikke budsjettere med virksomhet knyttet 
til forvaltning av fiskerihavner i 2022.  
 
Avdelingen har det overordnede ansvaret for beredskapsarbeid i divisjonen og en koordinerende rolle 
som fagstøtte i beredskapsarbeid. Videre forvaltes infrastruktur for værstasjoner og 
trafikkregistreringspunkt langs fylkesvegen. Avdelingen samarbeider tett med avdeling Drift, 
forvaltning og vedlikehold (DVF) ved vedlikehold og nyetableringer og arbeider med ITS og 
Innovasjonsprosesser på tvers av avdelingene i samferdselsdivisjonen. I 2020 overtok Troms og 
Finnmark fylkeskommune sekretariatsfunksjonen for Nasjonal rassikringsgruppe. Ansvaret er lagt til 
avdelingen FFB.  
 

1000-kr Budsjett 2021 2022 2023 2024 2025 

Fly, fiskerihavn og beredskap 19 803 19 171 19 171 19 171 19 171 

            

            

Avdelingen felles 8 803 8 803 8 803 8 803 8 803 

Beredskap ifm skred 5 750 5 118 5 118 5 118 5 118 

Drift av varslingsanlegg 5 250 5 250 5 250 5 250 5 250 
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Endringer i økonomiplanperioden: 
 

 
 
 
Den største andelen av avdelingens budsjett går til finansiering av skredberedskap og drift av kontroll 
og varslingsanlegg på skredutsatte punkter. Dette innebærer bl.a. kostnader til helårlig geofaglig 
beredskap, drift og aksjoner med Daisybell, drift av skredsikringsanleggene i Skillefjord, Holmbuktura 
og ved Pollfjellet.  
 
Basert på gjeldende skredsikringsprogram for Troms og Finnmark, vil etableringen av flere anlegg for 
kontroll og varsling knytet til snøskred medføre et behov for økt driftsramme i årene som kommer. 
Dette er ikke lagt inn i budsjettrammene til FFB for perioden 2022-2025, da det fortsatt er noe 
usikkerhet knyttet til når de ulike anleggene er på plass og satt i drift. I skredsikringsprogrammet er 
det lagt opp til at disse økningene i driftskostnader skal dekkes med skredsikringsmidler. 
 

Avdeling fly, fiskerihavn og beredskap har en budsjettramme på 21,2 mill. kroner i 2022. Av disse utgjør 
9,15 mill. kroner lønnsmidler i avdelingen, mens resterende 11 mill. kroner er driftsmidler for å dekke 
driftskostnadene til skredkontrollanlegget i Skillefjord (Gasex), skredvarslingsanlegget i Holmbuktura, 
bruk av Daisybell til forebyggende nedsprenging av skred og kostnader til skredfaglig bistand. Innenfor 
rammen for beredskap dekkes også en helårlig geofaglig beredskap. 
 

  

Fly, fiskerihavner og beredskap 13 068 13 068 13 068 13 068

Vedtatte justeringer (lønns- og prisvekst 2021, org. endringer, korrigeringer) 4 735 4 735 4 735 4 735

Justert vedtatt budsjett 17 803 17 803 17 803 17 803

Endringer:

Prisvekst 2022 118 118 118 118

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 17 921 17 921 17 921 17 921

Nye tiltak:

Økning mva-kompensasjon 1 250 1 250 1 250 1 250

Sum nye tiltak / reduksjoner 1 250 1 250 1 250 1 250

Netto ramme 2022-2025 19 171 19 171 19 171 19 171

2022 2023 2024 2025
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12. Fellesfunksjoner 
 

Under fellesfunksjoner ligger budsjettene for fellesutgifter til Troms og Finnmark fylkeskommune.  

Dette omfatter blant annet datalisenser, IKT systemer, midler til personaltiltak, tillitsvalgte, KS-

kontingent, pensjon og avsetning til lønnsvekst.   

 

Endringer i økonomiplanperioden: 
 

 
 

Lønnsvekst  
Det er satt av 69,5 mill. kroner til lønnsvekst i økonomiplanperioden, tilsvarende 3,2 prosent. Dette er 
i tråd med forutsetningene i statsbudsjettet for 2022. I tillegg er helårseffekt av tidligere vedtak om 
utjevning av lederlønn, 1,9 mill. kroner og 7,0 mill. kroner som følge av økt anslag lønnsvekst 2021 i 
RNB, innarbeidet i økonomiplanen.  
 
Pensjon 
Utgiftene til pensjon reduseres med om lag 12 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak en forventet 
reduksjon i KLP reguleringspremie på 11 mill. kroner, og reduksjon i KLP rentegarantipremie på 1 mill. 
kroner. Endringer i reguleringspremie følger forventet lønnsvekst neste år, mens endringer i KLP 
rentegarantipremie knyttes mot KLPs risiko for avkastningsresultatet.  
 
 
 
 

Fellesfunksjoner 91 916 92 313 87 313 87 313

Vedtatte justeringer (lønns- og prisvekst 2021, org. endringer, korrigeringer) 60 628 60 628 60 628 60 628

Justert vedtatt budsjett 152 544 152 941 147 941 147 941

Endringer:

Mva.komp flyttes fra sektor 9* Finans til  8* Felles -349 090 -349 090 -349 090 -349 090

For høyt budsjettert mva-kompensasjon 28 500 28 500 28 500 28 500

Kapitalutgifter avdelingene flyttes fra sektor 9* Finans til  8* Felles -105 000 -146 000 -153 000 -153 000

Innsp. FFK - fra Komm. Finnmark til  Fellesfunksjoner 52 52 52 52

Innsp. FFK - fra Stab til  Fellesfunksjoner 400 400 400 400

Prisvekst 2022 556 556 556 556

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 2022 -272 038 -312 641 -324 641 -324 641

Nye tiltak:

Lønnsvekst NB 2022 69 500 69 500 69 500 69 500

Lønnsvekst ti l leggsbevilgning 2021 7 000 7 000 7 000 7 000

Kompensasjon lederlønn 1 900 1 900 1 900 1 900

Pensjon -12 000 -12 000 -12 000 -12 000

Mva-kompensasjon 26 745 26 745 27 025 27 605

Økning KS-kontingent (mva) 2 800 2 800 2 800 2 800

Endring kapitalutgifter avdelingene (rentenivå og fremdrift) 1 022 4 721 -1 401 -7 954

Fagsystemer IT 1 438 1 438 1 438 1 438

Gevinstrealisering anskaffelser 1 000 1 000 1 000 1 000

Sum nye tiltak / reduksjoner 99 405 103 104 97 262 91 289

Netto ramme 2022-2025 -172 633 -209 537 -227 379 -233 352

2022 2023 2024 2025
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KS-kontingenten  
Det har vært et merforbruk på KS-kontingent som skyldes at KS nå delvis utfakturerer med 
merverdiavgift. Den økte utgiften på dette området, beregnet til 2,8 mill. kroner, er innarbeidet i 
økonomiplanen. Utgiften motsvares av tilsvarende mva-kompensasjonsinntekt. 
 
Økonomipakke lån  
Lån der renter og avdrag dekkes av driftsbudsjettet til den enkelte avdeling betegnes som 
økonomipakkelån. Ordningen praktiseres på deler av låneporteføljen knyttet til investeringer i Troms. 
Dette gjelder i hovedsak på samferdsel der alle låneopptak etter 2010 med unntak av planlagt 
låneopptak knyttet til Langsundforbindelsen og ramme til oppfølging av tunnelforskriften er dekket 
innenfor rammen til samferdsel. For samferdsel utgjør renter og avdrag 102,78 mill. kroner i 2022, 
økende til 140,09 mill. kroner i 2023 før det er tatt høyde for renterefusjoner, bompenger og 
fergeavløsningsmidler.   
 
Kompensasjon for merverdiavgift  
Kompensasjon for merverdiavgift føres på fellesutgifter, mens utgiften føres på sektorene. Følgende 
enderinger er lagt inn fra og med 2022: 
 

 Mva-kompensasjonen er budsjettert 28,5 mill. kroner for høyt i forhold til utgiften, og det 

foreslås at budsjettert inntekt nedjusteres tilsvarende. 

 Det er behov for å korrigere rammene til noen sektorer knyttet til mva-utgifter. Dette har 

ikke netto effekt for fylkeskommunen. Følgende korreksjoner gjøres: 

 

 

 

 Nye tiltak: 

 Fagsystemer IT  
Det er økte kostnader for felles fagsystemer og felles Microsoft lisenser i forhold til budsjett 
overført fra tidligere fylkeskommuner på 1,438 mill. kroner. 

 Gevinstrealisering anskaffelser  
I tidligere Finnmark fylkeskommune ble det vedtatt gevinstrealisering på 1 mill. kroner årlig 
knyttet til anskaffelser. Som følge av sammenslåingsprosessen er ikke gevinsten realisert. Det 
er utfordrende å realisere gevinsten samtidig som fylkeskommunen skal deles, og det legges 
derfor inn 1 mill. kroner årlig i økonomiplanen. 

  

2022 2023 2024 2025

KS-kontingent -2 800 -2 800 -2 800 -2 800

Husleie tilbakeleie internat Sundlia -860 -860 -580

Fly, fiskerihavner og beredskap -1 250 -1 250 -1 250 -1 250

Planlegging, prosjektering og utbygging 31 655 31 655 31 655 31 655
SUM 26 745 26 745 27 025 27 605
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13. Investeringer   
 

Utdanning Vest 

Det er planlagt investeringer for tilsammen 1,604 mrd. kroner knyttet til utdanning-vest i 

økonomiplanperioden. Hovedtyngden av investeringene er knyttet til to store skoleprosjekter; 

Ishavsbyen videregående skole og ny skole i Harstad. Finansieringen består hovedsakelig av 

låneopptak, 1,275 mrd. kroner. Resterende finansiering er egenkapital knyttet til 

merverdiavgiftskompensasjon. 

 

 
 

 

 

  

Tabell -. Investering utdanning vest. I 1000 kroner

Sum 

2022 2023 2024 2025 økplan 22-25

Ishavsbyen videregående skole

Nybygg og renovering 262 600 262 600 50 000 0 575 200

Finansiering:

Planlegging, prosjektering riving, bygging 262 600 200 600 30 000 493 200

Inventar og utstyr 62 000 20 000 82 000

Finansiering:

Mva-bygg -52 520 -40 120 -6 000 -98 640

Mva inventar og utstyr -15 500 -5 000 -20 500

Bruk av lån -210 080 -206 980 -39 000 -456 060

Ny skole i Harstad 50 000 200 000 340 000 344 500 934 500

Herav:

Kjøp av tomt

Planlegging, prosjektering riving, bygging 50 000 200 000 340 000 271 500 861 500

Inventar og utstyr 73 000 73 000

Finansiering:

Mva-bygg -10 000 -40 000 -68 000 -54 300 -172 300

Mva inventar og utstyr -               -              -             -18 250 -18 250

Bruk av lån -40 000 -160 000 -272 000 -271 950 -743 950

Bardufoss vgs - nybygg internat 30 000 50 000 14 400 0 94 400

Herav:

Planlegging, prosjektering, bygging 30 000         50 000       5 400         85 400

Inventar og utstyr 9 000         9 000

Finansiering:

Mva-bygg -6 000         -10 000      -1 080        -17 080

Mva-inventar -2 250        -2 250

Bruk av lån -24 000       -40 000      -11 070     -75 070

Sum investering utdanning -vest 342 600 512 600 404 400 344 500 1 604 100

Finansiering:

EK, mva-kompensasjon -68 520 -105 620 -82 330 -72 550 -329 020

Sum Egenkapital -68 520 -105 620 -82 330 -72 550 -329 020

Bruk av lån -274 080 -406 980 -322 070 -271 950 -1 275 080

Sum finansiering -342 600 -512 600 -404 400 -344 500 -1 604 100
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Ishavsbyen vgs – nybygg og ombygging   

Prosjektet ble vedtatt i fylkestinget i sak 07/13. Investeringsprosjektet ble revidert i fylkestingssak 

82/17 Ishavsbyen videregående skole – revidering av investeringsprosjekt.  

 

Total bevilgning: 631 mill. kroner.  

Bevilgning i økonomiplan 2022-2025: 575 mill. kroner.   

Skolen forventes å være klar til skolestart 2024.  

 

Ny skole i Harstad  

Prosjektet ble vedtatt i fylkestinget i sak 35/18 Konseptvalg for ny videregående skole i Harstad og fulgt 

opp i sak 91/18 Budsjett 2019/økonomiplan 2019-2022.   

 

Total bevilgning: 1000,2 mill. kroner.  

Bevilgning i økonomiplan 2022-2025: 984,5 mill. kroner.   

Skolen forventes å være klar til skolestart 2026.  

 

Nybygg internat Bardufoss vgs  

Fylkestinget behandlet i sak 32/18 Behov for botilbud ved Bardufoss videregående skole.   

 

Total bevilgning: 100 mill. kroner.  

Bevilgning i økonomiplan 2022-2025: 94,4 mill. kroner.   

Internatet forventes å være klart i 2024. 
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Utdanning Øst 

 

Det planlegges investeringer for til sammen 5,5 mill. kroner innen utdanning øst i 

økonomiplanperioden. Det investeres i nye verktøymaskiner tilhørende verkstedet på TIF (Teknologi 

og industrifag), Kirkenes videregående skole. 

 

 
 

 

  

Tabell -. Investeringer utdanning øst. I 1000 kroner

2022 2023 2024 2025

Kirkes vgs verktøymaskiner 5 500 5 500

Finansiering:

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -519 -519

Mva-kompensasjon -1 375 -1 375

Bruk av lån -3 606 -3 606

Sum investering utdanning -øst 5 500 5 500

Finansiering:

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -519 -519

EK, mva-kompensasjon -1 375 -1 375

Sum Egenkapital -1 894 -1 894

Bruk av lån -3 606 -3 606

Sum finansiering -5 500 -5 500

Sum økplan 

22-25
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Samferdsel  
 
Fylkesrådet legger opp til nye bevilgninger til investeringsprosjekter innenfor samferdselssektoren 
med nesten 4 253 mill. kroner i økonomiplanperioden. Dette inkluderer investeringer finansiert med 
skredsikringsmidler, fornyings- og tunnelsikkerhetsmidler. I tillegg legges det opp til å rebevilge om lag 
900 mill. kroner i ubrukte investeringsmidler fra 2021. Totalt sett et investeringsprogram for 4-års 
perioden på 4 079 mill. kroner. 
 
Hovedsatsingen i investeringsprogrammet er opprusting av tunneler på fylkesvegnettet med bakgrunn 
i nye krav i tunnelsikkerhetsforskriften, utskifting og opprusting av bruer og skredsikringsprosjekter. I 
tillegg kommer store enkeltprosjekter som blant annet «fisk til marked»-pakken, som inkluderer 
opprusting av Fv 98 Tarmfjord – Smalbotn og Fv 890/891 Tana bru – Berlevåg/Båtsfjord. 
 
 
Investeringsprogrammet for samferdsel finansieres fra følgende kilder; låneopptak, mva-
kompensasjon, driftsmidler overført til investering (skredsikringsmidler, fornyingsmidler og 
tunnelsikkerhetsmidler), prosjektmidler fra bl.a. ENOVA, Samferdselsdepartementet og Troms Holding 
AS, og i noen tilfeller medfinansiering fra kommuner.  
 
Med virkning fra 1.1.2020 ble det gjort en del endringer og omlegginger i inntektssystemet for 
fylkeskommunene. Blant annet ble midlene til skredsikring av fylkesveg lagt inn i rammetilskuddet, og 
fordelingen mellom fylkene og over perioden 2020-2023 ble endret. Også midler til gang- og sykkelveg 
ble innarbeidet i rammetilskuddet og fordelt etter fylkesvegfaktoren2, fra og med 2020. 
 
Gjennom rammetilskuddet mottar fylkeskommunene også rammer til opprusting og fornying av 
fylkesvegnettet og kompensasjon for forskrift om tunnelsikkerhet. Rammene som fordeles på disse 
postene kan variere fra år til år, og kompensasjon for tunnelsikkerhet varierer også i størrelse fra år til 
år. 
 

 

Kollektiv Vest 

 

 
Bussdepot Breivika og Langnes, Tromsø 
Prosjektet omfatter etablering av nytt bussdepot i Breivika (Skattøra), en reguleringsholdeplass for 
busser på Langnes og etablering av hvile- og servicefasiliteter for sjåfører. I forbindelse med nytt 

                                                 
2 Grønt hefte 2020, Kommuneproposisjonen 2020 side 128. 



97 

 

bussdepot i Breivika skal det også etableres kontorlokaler, servicehall o.l. som kan benyttes av 
operatørselskapet for bussruter i Tromsø. Etablering av nytt bussdepot og reguleringsholdeplass vil 
bidra til å redusere tomkjøring med busser i Tromsø.  
 
Andre IKT- system 
Investering i utstyr og programvare knyttet til driftsoppfølging for buss, båt og fergeruter.   
 
Sanntidssystem 
Dette gjelder anskaffelse av ytterligere utstyr til sanntidssystem og installasjon på nye busser.  
 

Kollektiv Øst 

 

 
 
Bussdepoter 
Nye anbudskontrakter for drift av bussruter skal settes opp etter bruttoprinsippet. Det er i den 
anledning igangsatt arbeid med å etablere en selskapsuavhengig infrastruktur knyttet til bussdriften. 
Det skal bygges 8-9 fylkeskommunale bussdepot i Finnmark. Blant annet i Alta og Hammerfest.  Dette 
bidrar til å sikre konkurranse på like vilkår i kommende anbud. 
 
Det legges ikke inn bevilgning av nye midler til prosjektet i 2022, da det overføres om lag 47 
mill. kroner i ubrukte bevilgninger fra tidligere år som vil reguleres inn i budsjettoppfølgingen per 
15.4.21. Totalkostnaden er anslått til 205 mill. kroner. 
 
ITS prosjekt vei og kollektiv 
Prosjektet omfatter ulike samarbeidsfora og pilotprosjekter som skal danne grunnlag for 
morgendagens transportsystemer. 
 
Sanntidssystem, rutemonitorer og infotavler 
Fylkesrådet legger opp til fortsatt utrulling av sanntidssystem for kollektivtrafikken i Finnmark, både 
på sjø og land. I tillegg styrkes og forbedres ruteinformasjonen via monitorer og tavler på 
knutepunktene. 
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Fergekai Kjerringholmen 
Ny driftskontrakt for sambandet Kjerringholmen – Stromsnes har oppstart 1.1.2026 og fergekaien må 
oppgraderes for a kunne betjene større ferge. 
 
Snelandia Venteskurprosjekt 
Det er utviklet eget design på innebygde venteskur i Finnmark. Målet er å få satt opp flere skur på 

egnede steder.  

 

Fylkesveg vest 

Tunnelrehabilitering 
Tunneloppgradering/rehabilitering gjelder tunneler som er omfattet av tunnelsikkerhetsforskriften. 
Det vil si mer enn 300 kjøretøy i døgnet (ÅDT) og lengde over 500 meter. Når tunellene oppgraderes i 
henhold til forskriften, oppgraderess de fleste tilfeller også annet utstyr og tiltak i tunnel for å øke 
sikkerheten og tilgjengeligheten. Blant annet tilpasninger slik at det kan tillates sykling gjennom 
tunnelene.  
 

  
Fv. 848 Ibestadtunnelen (Ibestad kommune) 
Arbeidene startet i november 2020 og ferdigstilles juli 2022. 
 
Fv. 866 Maursund- og Kågentunnelene (Skjervøy kommune) 
Arbeidene startet i begynnelsen av januar 2021 og forventes ferdigstilt høsten 2022. 
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Fv. 862 Tunnelsystemet i Tromsø (Tromsø kommune) 
Prosjektet omfatter Breivikatunnelen, Hansjordnestunnelen, Mellomtunnelen og Langnestunnelen og 
er i planleggings/prosjekteringsfasen. Prosjektet splittes i 2 byggefaser, der del 1 er oppgradering av 
Breivika-, Hansjordnes- og Mellomtunnelen, og del 2 er oppgradering av Sentrumstangenten og 
Langnestunnelen. Byggestart for del 1 er planlagt første halvdel av 2023. 
 
Foreløpig kostnadsanslag for prosjektet er 600 mill. kroner, men med bakgrunn i kompleksiteten i 
prosjektet og at planleggingen er i en tidlig fase, er dette beheftet med stor usikkerhet. 
 
Opprusting av øvrige tunneler i henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften 
Budsjettrammen omfatter Pollfjelltunnelen, Kvalsundtunnelen og Oterviktunnelen. Planleggingen er 
ennå ikke er påbegynt. Byggeperioden er foreløpig planlagt i tidsrommet 2025 til og med 2027. 
 
Fv. 862 Geitskar- og Steinfjordtunnelene  
Planlegging av tunnelene pågår, og forventet byggestart er årsskiftet 2022/2023. Tunnelene blir tatt i 
hver sin entreprise, der man starter med Geitskartunnelen. 
 
Fv. 862 Breitindtunnelen   
Nye trafikktellinger har vist at denne tunnelen faller innenfor tunnelsikkerhetsforskriften og må rustes 
opp. Arbeidet planlegges med oppstart mot slutten av økonomiplanperioden.  
 
Pollfjelltunnellen 
Planleggingsarbeid er ikke igangsatt. Det legges opp til start på opprustingsarbeidet i slutten av 
økonomiplanperioden.  
 
Kaier 
 

 
 
Storstein fergekai og Storstein fergekai, oppstillingsplass 
Med bakgrunn i tidligere vedtak i Fylkestinget i Troms om drift av sambandet Storstein – 
Lauksundskaret med en 50 PBE ferge, må det foretas ombygginger av fergekaien på Storstein 
for å håndtere en større ferge. I forbindelse med ombyggingen av fergekaien vil det også være 
nødvendig å utvide oppstillingsplassen ved fergekaien. 
 
I forbindelse med ombyggingen av fergekaien på Storstein tas det høyde for en eventuell framtidig 
overgang til delvis elektrisk drift. Det settes blant annet av arealer på landsiden til teknisk bygg og 
fenderveggen bygges i 7 m bredde slik at man tar høyde for eventuelle installasjoner knyttet til 
fortøyning og lading. 
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Infrastruktur el-ferger 
Det er inngått ny driftskontrakt for fergesambandene Svensby- Breivikeidet og Lyngseidet – Olderdalen 
som krever delvis elektrisk drift på fergene fra og med våren 2023. Prosjektet inkluderer etablering av 
ladeinfrastruktur på fergekaiene og er delvis finansiert med tilskudd fra ENOVA.  
 
Det arbeides også med forberedelse for å gå over til helt eller delvis elektrisk drift på flere 
fergesamband i Troms. Prosjektet er i en tidlig planleggingsfase der blant annet hvilket handlingsrom 
fylkeskommunen har i forhold til de driftskontraktene som skal ha oppstart i perioden 2024-2025, 
vurderes. Fylkesrådet legger opp til å komme med en egen sak om det videre arbeidet med 
elektrifisering av fergesamband. 
 
Mindre utbedringer og utskifting av bruer  
Tiltaket omfatter flere mindre bruer på fylkesvegnettet der man etter inspeksjoner har fått opp en 
prioriteringsliste over bruer som bør skiftes ut og der det trengs større oppgraderinger. Tiltakene 
finansieres med fornyingsmidler som overføres fra drift.  
 

 
 
Rehabilitering av kystbruer 
Programmet er et flerårig inspeksjons- og opprustingsprogram for de store kystbruene i Troms. Flere 
av disse bruene er bygd for 40-50 år siden, og det må derfor gjøres større tiltak for å forlenge bruen 
sin tekniske levetid. 
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Store opprustingsprosjekt/viktige næringsveger 
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Harstadpakke 2 
En utvidelse av bypakken for Harstad ble vedtatt av Stortinget (Prop. 204 S (2020-2021)) våren 2021, 
og omfatter flere prosjekter inkludert vegutbygging, gang- og sykkelveger og kollektivtiltak.  
 

 
 
 
Tenk Tromsø 
Bypakke Tenk Tromsø ble vedtatt av Stortinget våren 2021 (St. prp. 99 S (2020-2021)), og gjennomføres 
etter prinsippene fastlagt i bompengeavtalen fra 2019. Bypakken vil legge til grunn kostnadskontroll 
innenfor den fastsatte økonomiske rammen, porteføljestyring og 20 % egenkapital for kommune og 
fylkeskommune jf. vedtak i fylkestingssak 35/20. 
 

 
 

Øvrige investeringstiltak 
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Fv. 848 Sørollnes – Ytre Forså (parsell 4 og 5) 
Prosjektet omfatter de siste to parsellene av opprustingsprosjektet på fv. 848. prosjektet omfatter bla. 
Breddeutvidelser og siktforbedringer.   
 
Anskaffelse av varige driftsmidler 
Samferdselsdivisjonen har i overkant av 50 kjøretøy. Disse brukes i drift og i forbindelse med 
utbyggingsprosjekt. Det er nødvendig å skifte ut et visst antall kjøretøy hvert år. Ved utskifting av 
kjøretøy legges det vekt på at de nye kjøretøyene er lav- og nullutslippskjøretøy.   
 
Miljø- og servicetiltak 
Budsjettposten dekker tiltak som skal ivareta hensynet til biologisk mangfold, vanndirektivet og støy- 
og støvreduserende tiltak.  
 
Kollektiv infrastruktur 
Rammen dekker mindre tiltak på fylkesveg som er med på å legge til rette for mer effektiv og sikker 
drift av kollektivtrafikken. Tiltak prioriteres og gjennomføres gjennom året basert på innspill fra 
kollektivseksjonen. Tiltak kan blant annet være etablering av busslommer for sikrere påstigning eller 
etablering av snuplasser for buss for å spare tomkjøring. Midlene prioriteres til tiltak utenom Tromsø 
og Harstad, der denne typen tiltak innarbeides i bypakke/belønningsordningen.  
 
Planlegging mindre tiltak og planlegging skredsikring 
Disse rammene skal dekke planleggingskostnader for mindre tiltak (eksempelvis kollektiv infrastruktur) 
og mindre kostnader som påløper knyttet til prosjekter som har bevilgninger senere i planperioden.  
 
Rammen til planlegging skredsikring har sin bakgrunn i atdet før 2020 ikke varadgang til å benytte 
skredsikringsmidler til planlegging og grunnerverv i skredsikringsprosjektene. Skredsikringsmidlene 
overføres fra 1.1.2020 til fylkeskommunene gjennom rammetilskuddet, og med det er denne 
begrensningen i bruken av midlene opphørt. Fylkesrådet legger derfor ikke opp til å bevilge egne midler 
til planlegging av skredsikringstiltak, og dette inngår som en del av totalkostnaden for det enkelte 
prosjekt i skredsikringsprogrammet. 
 
 
 
Totalt Fylkesveg vest 

 
 

Langsundforbindelsen  
Langsundforbindelsen har en samlet prosjektramme i 2018-kroner på 1 200 mill. kroner. I følge SSB 
har byggekostnadsindeksen for veganlegg økt med om lag 9 prosent fra 1. kvartal 2018 til 2. kvartal 
2021. Dette tilsvarer en økning i kostnadsrammen for Langsundforbindelsen med 108 mill. kroner, til 
total 1 308 mill. kroner.  
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Dersom prosjektet skal realiseres må det settes av midler til revisjon av prosjekteringen, innarbeidelse 
av oppdaterte krav, gjennomføring av KS2 og utarbeidelse av forslag til stortingsproposisjon for vedtak 
om finansiering med bompenger og fergeavløsningsmidler. 
 
I henhold til vedtak av fylkestinget i tidligere Troms fylkeskommune legges det til grunn at renter og 

avdrag knyttet til lånefinansiering av Langsundforbindelsen gjøres utenfor rammene til samferdsel. 

 
 
Fylkesveg øst 

 

 
 
Mindre investeringstiltak fylkesveg Finnmark 
Dette er en samleramme som inkluderer en rekke mindre tiltak; sentrumstiltak, tunellrehabilitering, 

mindre investeringstiltak og kollektiv.  

 

Trafikksikkerhet 

Tidligere har trafikksikkerhetsmidler vært en del av posten Mindre investeringstiltak fylkesveg 

Finnmark. Fra 2022 vil trafikksikkerhet bli en egen post og m lag 20 mill. i ubrukte midler vil bli overført 

fra 2021 til 2022. Det foreslås i tillegg 15 mill. kr til nye trafikksikkerhetstiltak i 2022. 
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Rehabilitering og fornying av bruer 

Dette tiltaket omfatter flere mindre bruer på fylkesvegnettet der man etter inspeksjoner har fått opp 

en prioriteringsliste over bruer som bør skiftes ut og der det trengs større oppgraderinger. På noen av 

bruene er det kun midler til planlegging/prosjektering. 

 

  
 

 

«Fisk til marked»-pakken 

«Fisk til marked»-pakken består av vegstrekningene fylkesveg 98 Smalfjord – Šuoššjohka og fv. 

890/891 Tana bru – Berlevåg/Båtsfjord. Disse beskrives som to separate prosjekter. 

 

 
 

 
Fv. 98 Tarmfjordvika (Torhop) – Smalfjordbotn (parsell på østsiden av Ifjordfjellet – del av «Fisk til 

marked»-pakken) 

Anleggsarbeidet på parsellen Tarmfjordvika–Smalfjordbotn startet senhøsten 2020 og prosjektet skal 

ferdigstilles i 2023. Våren 2021 gikk et ras i Steinvika i Smalfjord, noe som medførte stopp i det 

pågående arbeidet og at det har påløpt ekstra kostnader for opprydding og sikring av området der 

raset gikk.  

 

Parallelt med dette arbeidet prosjekteres neste parsell som skal gå fra Tarmfjordvika mot Leaibošjohka 

i Vestertana.  

 

FV 890/891 Tana bru – Berlevåg/Båtsfjord  

Som grunnlag til reguleringsplanarbeidet er det i 2020 og 2021 gjort registreringer og 

grunnundersøkelser på vegen. Prosjekteringsarbeidet med Basávžže bru i Austertana er godt i gang og 
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anleggsarbeidet vil starte i 2022. Ánnejohka bru i Båtsfjord kommune planlegges også gjennomført i 

2022. 

 

 

Øvrige investeringstiltak 

 

 
 

Fv. 98 Ifjord – Lakselv 

Den delen av prosjektet som nå skal gjennomføres, er utskifting av de to bruene Østerelv I og II på 

Kunes. Arbeidet forventes igangsatt våren 2022.   

 

Trafikksikkerhet, mindre tiltak langs fylkesveg 

Dette er en samleramme som inkluderer en rekke mindre tiltak langs fylkesveg. 

 

Totalt fylkesveg øst 
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Skredsikring  

Investeringsprogrammet for skredsikring bygger på fylkestingets vedtak i sak 66/20 «Helhetlig 
skredsikringsprogram for Troms og Finnmark, samt revidert skredsikringsrapport for Troms og 
Finnmark høsten 2021». Beskrivelse av enkelttiltak ligger i sak 66/20. 
 
Skredsikring Vest 

 

 
 
Fv. 868 Pollfjellet  
Skredpunktet ligger i Lyngen kommune og planlegges sikret i 2022 med skredoverbygg og 
radarvarsling. Det går skred årlig i Pollfjellet. Den skredutsatte strekningen er om lag 250 m lang. Sikring 
av skredpunktet planlegges utført med et 150 meter skredoverbygg kombinert med radarvarsling for 
de resterende 100 m. Kostnaden anslås til 120 mill. kr. inkludert påkobling av adkomst til 
omkjøringsveien på yttersiden av fjellet. 
 
Fv. 7768 Grøtfjord 
Skredpunktet ligger i Tromsø kommune og planlegges sikret i 2022 med forebyggende skredkontroll.  
Det er igangsatt planlegging av et kombinert skredsikrings- og vegutbedringsprosjekt. Det er skissert 

en løsning med bør-krav med en fjordkryssing til en kostnad på anslagsvis om lag 350 mill. kroner, og 

alternativ sikring med forebyggende skredkontroll er anslått til en investeringskostnad på 25 mill. 

kroner. Driftskostnaden anslås å ligge på om lag 1 mill. kroner årlig.  
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Fv. 862 Svarthollatunnelen vest og skjæreggelva 
Skredpunktet ligger i Senja kommune og planlegges sikret i 2022. Området på vestsiden av 
Svarthollatunnelen i Mefjorden i Senja kommune utsettes årlig for både stein-, is- og snøskred. Det er 
planlagt å sikre med et 100 meter langt skredoverbygg som kobler sammen Svarthollatunnelen med 
det eksisterende skredoverbygget.  
 
Fv. 862 Breitindtunnelen vest, Skarvhammern/Hestesletta (store hesten),  
Det går årlige sørpeskred langs Skjæreggelva på vestsiden av Breitindtunnelen i Mefjordbotn. Disse 
antas å kunne sikres med en fangdam og en kulvert under vegen. I tillegg går det tørre flak skred om 
lag hvert 3. år på veg i dette området. Området antas å kunne sikres med forebyggende skredkontroll 
bestående av om lag 8 utløsningspunkter, og en radar som muliggjør skredkontroll når siktforholdene 
er dårlige. Skredpunktet ligger i Senja kommune og planlegges sikret i 2022.  
 
Bratthesttunnelen  
Det er ofte skred på strekningen ved Bratthest-tunnelen i Mefjorden på Senja. De fleste skredene er 

relativt små. Sikring antas å kunne utføres med bruk av støtteforebygninger og fanggjerder for snø.  

Fv. 87 Tamokdalen Olsrud (Blåbærsfjellet)  
Vegen som går mellom Balsfjord kommune og Målselv kommune stenges flere ganger hvert år pga. 
skredfare ved Olsrud i Balsfjord, når vegen stenges blir deler av bebyggelsen i Tamokdalen isolert.  
Området ved Blåbærsfjellet anses som godt egnet for sikring med bruk av radarvarsling og automatisk 
stenging ved skred. Kostnaden for et slikt anlegg anslås til ca. 15 millioner i investeringskostnader og 
ca. 0,5 millioner kroner pr. år i driftskostnader.  
 
Fv. 52 Åslandet  
Det går ofte mindre skred som stenger denne vegen i Tromsø kommune. Innbyggene nord for 
skredområdet har ingen omkjøringsmuligheter. Strekningen antas å kunne sikres med 
støtteforbygninger.  
 
Fv. 829 Nødsfjellet  
Nødsfjellet ligger i Tjeldsund kommune ved Fv. 829. Vegen stenges årlig på grunn av skred og skredfare. 
Antas å kunne sikres med støtteforbygninger og steinspranggjerder.  
 

Fv. 7760 Reiervika  
Skredpunktet ved Reiervika i Tromsø kommune fører til at vegen stenges årlig på grunn av skred og 

skredfare. Det antas å kunne sikres med forebyggende skredkontroll.  

 

Fv. 7940 Oterelvene/Singla  
De to skredområdene Singla og Oterelvene på Arnøya i Skjervøy kommune består tilsammen av om lag 
12–15 ulike skredløp. Skredene går flere ganger på veg hvert år. Skredsikringsalternativene utredes 
videre i 2022 for å kunne kostnadsberegne veg over Skaret mer nøyaktig.  
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Skredsikring Øst 

 

 
 
 
Fv. 882 Øksfjordbotn-Øksfjord (Seivikbukt, Hamnbukt/Stranda, Øksfjordbotn, Leirvika)  
Det er mange skredpunkt i Loppa kommune som ligger ved Fv. 882 som er hovedfartsåren mellom 
kryss Ev6 i Langfjord og til Øksfjord, samt Hasvik, Nuvsvåg, Sør-Tverrfjord og Bergsfjord. Langs Fv. 882 
er det i tillegg til persontransport en god del næringstransport slik at konsekvensene av stengt veg blir 
større. De viktigste skredpunktene å få sikret, er de som ligger mellom Øksfjordbotn og tunnelen i 
Storvik samt skredpunkt Leirvika på nordsiden av tunnelen. Strekningen skal sikres med bruk av 
støtteforebygninger, fanggjerder og eventuelt snøskjermer.  
 
Fv. 8050 Elvebotn I og II  
Strekningen mellom Honningsvåg og Nordvågen i Nordkapp kommune er tidligere sikret med 
skredtunnel, støtteforbygninger, fanggjerder og snøskjermer. Det er fortsatt en restrisiko ved 
skredpunkt Elvebotn I og II som har skredkategori henholdsvis medium og lav.  
 
Fv. 883 Skillefjord sør  
Skillefjord sør er en 900 m lang skredutsatt strekning nordvest for Alta som årlig utsettes for flere 
snøskred og har skredfarekategori «høy». Skredsikringstiltak i Skillefjord sør er vedtatt i Fylkestinget, 
hvor det er planlagt forebyggende skredkontroll i 2022 (ref. sak 20/19729 – helhetlig 
skredsikringsprogram for Troms og Finnmark 2020-2026).  

 
Fv. 883 Skillefjord Nord  
Skredpunktet ligger i Alta kommune og er i all hovedsak utsatt for steinskred og is-nedfall fra fjellside 
og bergskjæringer. Snøskred forekommer. For å sikre skredpunktet er det vurdert om lag 1500 meter 
med fanggjerde av en styrke på 10 000 kJ.  
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Samlet finansieringsoversikt investeringsprogram samferdsel 
 
Sum finansiering samferdsel vest  

 
 
Sum finansiering samferdsel øst  

 
 
 

Sum finansiering samferdsel totalt  

 
 

 

 

 


