
Hovedprosjekt oppdeling – TFK   
 

Innledning 
Hovedprosjekt oppdeling er en plan for etablering av en ny fylkeskommune, forutsatt et positivt 

vedtak om oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune.  

Det er en rekke forutsetninger som er premissgivende for prosjektet, særlig knyttet til tidspunktet 

for en eventuell oppdeling. Dersom oppdelingstidspunktet kommer tidlig, vil det være begrenset 

med tid med hensyn til hva man rekker å gjøre i prosjektregi og prosjektet vil måtte konsentrere seg 

om sikker drift i den nye fylkeskommunen. Sikker drift forutsetter at organiseringen av den nye 

fylkeskommunen er på plass tidlig, slik at innplassering av ledelsesstruktur kommer raskt på plass for 

at lønn- og personalsystem kan settes opp. Videre forutsetter økonomisystemet en ny kontoplan 

som også er avhengig av organiseringen av fylkeskommunen er vedtatt. Det samme gjelder for 

arkivsystem. Organisasjonsstrukturen må også på plass før innplassering av ledere kan starte og den 

endelige organiseringen av etater/avdelinger og seksjoner kan komme endelig på plass.  

Det foreligger mye materiale fra sammenslåingsprosessen som kan gjenbrukes. Det må tas høyde for 

at det nå blir en mindre organisasjon. Samordning og samfunnsutviklerrollen er viktige perspektiver i 

prosjektarbeidet.   

 

Premisser for prosjektarbeidet 
 Medvirkning og medbestemmelse skal ivaretas på en god måte.  

 Prosessen med å utforme og etablere en ny fylkeskommune skal være preget av åpenhet og 

etterrettelighet. Dette innebærer dokumentasjon og kommunikasjon. 

Suksesskriterier som prosjektbeskrivelsen bør gi en beskrivelse av: 
 Hvordan organiseres arbeidet 

 Hvordan skal arbeidsgrupper ledes og sammensettes (mandat/myndighet) 

 Hvordan skal de politiske beslutningsprosessene være 

 Hvilke ressurser trengs til prosjektledelse og oppfølging 

 Hvordan skal kommunikasjon rundt prosjektet være? 

 Tidsløpet i oppdelingsprosessen  

 For å skape gode helhetlige løsninger, kan det settes ned grupper som er tverrfaglig 

sammensatt for å løse spesifikke utfordringer.  

 

Mål 

Formålet: 
Hovedprosjektet har som formål å bygge en god og hensiktsmessig organisasjon for en bærekraftig 

region gjennom planlegging, prosess og samordning. Bærekraftig vekst bygges med god infrastruktur 

i hele regionen, høy grad av innovasjon i både næringslivet og i offentlig sektor og gjennom god 

tilgang på kunnskap, kompetanse og attraktive kommuner. Virkemidler skal ses i sammenheng slik at 

de på en best mulig måte bidrar til at det nye fylket oppnår formålet. Organisasjonen må settes i 

stand til tjenesteyting av god kvalitet i hele fylket. Den nye fylkeskommunen skal være en 

premissgiver for utviklingen fylket.  



 

Prosessmål 
 Gjennomføre oppdelingen. 

 Prioritere og gjennomføre det som må være på plass innen oppdelingstidspunktet.  

 Bygge en ny organisasjon som ivaretar samfunnsutviklerrollen. 

 Medvirkning og medbestemmelse skal ivaretas. 

 God samordning. 

 Videreføre god forvaltningspraksis som er etablert i Troms og Finnmark fylkeskommune.  

 Digitalisering og innovasjon i tjenesteproduksjonen. 

 

Prosjektorganisering 
 

Politisk organisering og politiske beslutningsprosesser.  
Kommer tekst når dette er kjent. Avhenger av politisk prosess.  

Rollebeskrivelser: 

Prosjektleder: 
Prosjektet ledes av fylkesdirektøren.  

Styringsgruppe: 
Styringsgruppen ledes av prosjektleder. Styringsgruppen settes sammen slik at alle funksjoner i 

fylkeskommunen er representert. Det gir følgende sammensetning: divisjonsdirektør for samferdsel 

Bjørn Kavli, divisjonsdirektør næring og kompetanse Børre Krudtå (Opplæring, Næring og VKI), 

avdelingsleder for plan, folkehelse og kulturarv Vibeke Skinstad, avdelingsleder tannhelse Per Ove 

Uglehus, assisterende avdelingsleder kultur Eirin Gjelsås, assisterende avdelingsleder PoU Tor 

Ødegård, assisterende avdelingsleder økonomi og strategisk planlegging Berit Koht, avdelingsleder 

drift og eiendom Kristina Bratrein  og IT-sjef John Solstad. Gruppen skal også være representert med 

hovedverneombud/vernetjenesten og en representant fra hver av de fire hovedsammenslutningene.  

 

Prosjektstab 
Det etableres en prosjektstab som skal ivareta følgende ansvarsområder: 

 Sekretariatsfunksjon for prosjektet og prosjektets beslutningsorgan. 

 HR, kommunikasjon, arkiv, og økonomi for hovedprosjektet 

 Administrative støtteressurser til politisk nivå/beslutningsorgan. 

 Kvalitetssikring av leveranser fra prosjektgruppene, sørge for gode beslutningsprosesser i 

prosjektet, også opp mot politisk beslutningsorgan. 

 Etablere verktøy og prosedyrer for oppfølging, styring og kontroll av prosjektgruppenes 

leveranser. 

Det må påregnes at ressurser må fristilles fra dagens to fylkeskommuner for å sikre tilstrekkelig 

kapasitet i prosjektorganisasjonen til å forberede en ny organisasjon. Samtidig må Troms og 

Finnmark fylkeskommune ha sikker drift i perioden før oppdelingen. 



 

Organisasjonskart for prosjektet 
Det er mange problemstillinger som skal utredes og beslutninger som skal tas fortløpende. Det 

etableres prosjektgrupper tilnærmet avdelingsstrukturen i TFFK. Prosjektgruppene må selv vurdere 

om det er behov for undergrupper/arbeidsgrupper som ser på konkrete problemstillinger.  

 

 

 

Prosjektperiode: 
Fra vedtak om oppdeling til dato for oppheving av Troms og Finnmark fylkeskommune.  

 

Medvirkning og medbestemmelse 
Hovedsammenslutningene og hovedverneombud har plass i prosjektets styringsgruppe. Dersom 

ønskelig kan de også delta i underliggende prosjektgrupper. Leveranser fra styringsgruppen skal 

videre til medbestemmelsesmøte. Det etableres et eget medbestemmelsesmøte for vest der saker i 

prosjektregi drøftes.  

Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud/vernetjenesten har møte og talerett i styringsgruppen.  

Tillitsvalgte kan delta i prosjektgruppene.   

Kommunikasjon 
Ved iverksettelse av oppdelingsprosjektet, vil informasjon være en viktig del av prosjektet. 
Gode rutiner for informasjon til de ansatte vil være en av suksessfaktorene. Derfor må 
tilnærminga vise et bevisst forhold til hva som skal kommuniseres og hvordan informasjon 
skal ut. Da kan man kommunisere tilpasset og effektivt. 

 

Hovedmålgruppene i «prosjekt oppdeling» vil være interne - ledere, ansatte i 

administrasjonen, ansatte i virksomheter, tillitsvalgte og fylkespolitikere, men også eksterne 

samarbeidspartnere.  

For å nå målene om god og effektiv informasjon og målgruppene, følger vi disse prinsippene 

for hvordan vi forteller om arbeidet med oppdelinga: 

 åpent  

 aktivt  



 samordnet  

 brukervennlig  

 følge milepæler 

 

Intranett vil være den viktigste kanalen for intern informasjonsflyt. 

Samtidig må ledere være bevisste og oppmerksomme på viktigheten av god dialog med sine 

ansatte underveis i prosjektet. 

Det er utarbeidet en egen kommunikasjonsstrategi for hovedprosjektfasen.  

Mandat: 
Prosjektleder: Prosjektleder har ansvaret for operativ styring og ledelse av hele prosjektet. 

Prosjektleder utfører rollen basert på delegasjon fra fylkesrådet for Troms.  

Prosjektleder har følgende ansvarsområder og skal lede prosjektet med tilhørende styringsgruppe og 

administrative prosjektgrupper.  

 Ansvarlig for prosjektets mål og for operativ styring av prosjektet 

 Styre og koordinere de administrative prosjektgruppene, og sørge for at prosjektgruppenes 

leveranser er godt tilpasset hverandre.  

 Etablere gode planer og rapportering- og styringssystem for prosjektet.  

 Etablere gode rutiner for hvordan prosjektet skal ledes gjennom effektive 

kommunikasjonskanaler, verktøy, møteplaner, etc.  

 Dialog med prosjektets nøkkelinteressenter. 

 Sikre god overføring av informasjon, kompetanse og erfaring fra dagens to fylkeskommuner  

Det avventes politiske avklaringer til hvem prosjektleder innstiller til. Prosjektleder er leder av 

styringsgruppen.  

Prosjektledelsen har ansvar for å sende saker til medbestemmelsesmøtet (må koordineres mellom 

prosjekt nye Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune og ordinær drift).  

Styringsgruppe: Styringsgruppen har et særskilt ansvar for å tenke helhetlig i de leveransene som 

legges frem for styringsgruppen. Det ligger også i styringsgruppens mandat å utarbeide forslag til 

organisering av den nye fylkeskommunen.  

Styringsgruppene skal sørge for fremdrift i prosjektgruppene.   

Styringsgruppen skal påse at følgende tverrsektorielle perspektiv blir ivaretatt i arbeidet; ungdom, 

folkehelse, internasjonalt, samisk og kvensk. 

Styringsgruppen har et særskilt ansvar for å tenke tverrsektorielt og hvordan det nye fylket gjennom 

planlegging, prosess og samordning skal ivareta samfunnsutviklerrollen. 

Styringsgruppen har ansvar for at saker som skal drøftes blir oversendt drøftingsmøtet.  

Styringsgruppen skal nedsette et organisasjonsutvalg som får følgende mandat:  

Organisasjonsutvalget skal utarbeide forslag til organisering. Forslaget skal ta utgangspunkt i Troms 

fylkeskommunes gamle struktur. Imidlertid må behovet for samordning og utvikling av 



samfunnsutviklingsrollen, herunder nye oppgaver tas høyde for i modellen. Organisasjonsutvalget 

kan levere flere modeller, med en analyse av fordeler og ulemper med hver modell.   

Styringsgruppen innstiller på organisasjonsmodell til prosjektleder.  

 

Prosjektgrupper 
Prosjektgruppene er delt inn tilnærmet lik avdelingsstrukturen i TFFK. Hvert av prosjektgruppene har 

mandat til å opprette/legge arbeidsgrupper der det er hensiktsmessig. Prosjektgruppene har ansvar 

for å koordinere arbeidsgrupper og gi dem mandat for arbeidet som skal utføres. Dersom 

prosjektgruppene ser behov for tverrsektorielle arbeidsgrupper spilles dette inn til styringsgruppen. 

Prosjektgruppene skal:  

 Utdype eget mandat som skal godkjennes av styringsgruppen. 

 Gjøre en vurdering av hva som må være på plass ved oppdelingstidspunktet (sikker drift) og 
hva som kan vente til etter oppdelingen. 

 Utarbeide mandat til eventuelle arbeidsgrupper.   

 Rapportere framdrift. 

 Komme med anbefalinger til styringsgruppen.  

 Opprette/avslutte arbeidsgrupper ved behov. 

 Ansvar for framdrift i etablert arbeidsgrupper. 

 Se leveranser fra arbeidsgruppene i sammenheng med hverandre, bruke leveransene som 
grunnlag for innstilling til styringsgruppen. 

 Hva bør videreføres fra TFFK til den nye fylkeskommunen. 

 Foreligger det noen områder som det bør samarbeides på etter oppdeling? Hvordan kan 
dette samarbeidet organiseres? 

 Samfunnsutviklerrollen skal utredes. 

 Tverrsektorielle perspektiv (ungdom, folkehelse, internasjonalt, samisk og kvensk). 

De er sannsynlig at prosjektgruppene kan støtte seg til mye av arbeidet/utredninger som ble gjort i 
sammenslåingsprosessen.  

Rapportene til styringsgruppene skal inneholde følgende: 

 Mandat, sammensetning og hovedtilrådninger   

 Forslag til detaljert organisering av fagområdet 

 Kritiske faktorer, herunder fremdriftsplan for å nå mål. 

 Forslag til organisering av avdelinger/seksjoner 

 Tverrsektorielle perspektiv (ungdom, folkehelse, internasjonalt, samisk og kvensk)   

 Samfunnsutviklerrollen (tverrsektorielt arbeid)   
o Planlegging   

Prosess   

o Samordning   
o Arenaer   
o Organisering   

         



Utdypende mandat til de ulike prosjektgruppene 
 

Prosjektgruppe POU 

Mandat: 
Arbeidsgiverpolitikk handler om å utøve god ledelse i omskiftelige tider, beholde og videreutvikle 

kritisk kompetanse i organisasjonen, ivareta informasjonsansvar og medvirkning, videreutvikle 

arbeidsgiverstrategier, lønns- og personalpolitikk, samt håndtere omorganisering, 

virksomhetsoverdragelser og eventuell overtallighet. 

Prosjektgruppen POU skal bidra til at den nye fylkeskommunen skal bli en fremtidsrettet og attraktiv 

arbeidsgiver der innovasjon, samhandling og digitalisering vektlegges ved valg av løsninger og 

arbeidsprosesser. 

 

Prosjektgruppen POU skal legge til rette for hensiktsmessig og riktig involvering av 

arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten i arbeidet.  

 
Prosjektgruppen skal:      

- Bidra til at omstillingsprosessen skjer i henhold til retningslinjer for omstilling i Troms og 
Finnmark fylkeskommune 

- Lage forslag til retningslinjer for innplassering i lederstillinger.  
- Vurdere behov for eventuelle endringer i retningslinjer innenfor personalområdet. 
- Lage nye arbeidsavtaler for ansatte som får endringer i stilling. 
- Vurdere behov for endringer i rammeverk på HMS-området (sammen med 

tillitsvalgte/FHVO). 
- Organisering av medbestemmelse i prosjektperioden og etter en eventuell oppdeling. 
- Organisere vernetjenesten i den nye fylkeskommunen. 
- Beredskapsplan. 
- Organisering av bedriftshelsetjeneste. 
- Gjennomføre risikovurdering og løpende overvåking av arbeidsmiljøet under 

omstillingsprosessen. 
- Få på plass system og rutiner for lønnsutbetaling og rapportering på lønnsområdet. 
- Lage forslag til organisering av avdelingen.  

 

Leveransemål:  

 

 Rammeverk på HMS-området (må prioriteres sammen med tillitsvalgte/FHVO).    

 Gjennomføre drøftinger med tillitsvalgte.    

 Organisering av medbestemmelse i prosjektperioden og etter oppdelingstidspunktet.   

 Organisere verneorganisasjon og etablere HAMU/AMU etter oppdeling.    

 Utarbeide beredskapsplan.   

 Organisering av bedriftshelsetjeneste.   

 Nye avtaler; personalforsikringer, nye arbeidsavtaler for ansatte som får endring i stilling 



 Fokus på hvordan ledere i systemet skal ivaretas i oppdelingsprosessen.    

 Gjennomføre risikovurdering og løpende overvåke arbeidsmiljøet under 

omstillingsprosessen.   

 Få på plass system og rutiner for lønnsutbetaling og rapportering på lønnsområdet.   

 Hva må være på plass innen oppdelingstidspunktet og hva som kan vente.    

 Det skal utarbeides en prioriteringsliste med frister for avslutning av oppgavene.    

 Foreslå organisering av avdeling og seksjoner.   

 Foreslå plassering og organisering av evt nye oppgaver    

 Kartlegge samarbeidsarenaer internt/eksternt og komme med forslag til nye og/eller 

endrede arenaer innenfor avdelingens ansvarsområder.    

 Foreslå prosessarbeid internt/eksternt for å fremme økt samhandling i organisasjonen innen 

avdelingas ansvarsområde.    

 Starte arbeidet med detaljering av budsjett for avdelingen.  

 

 

Prosjektgruppe økonomi 
Mandat:  

Prosjektgruppen skal få på plass alle systemer og rutiner som er nødvendige for å kunne drive god 

økonomistyring og internkontroll på økonomiområdet i den nye fylkeskommunen.  

Dette omfatter budsjett, regnskap og rapporteringsrutiner. God økonomistyring forutsetter at 

økonomi ses i sammenheng med målene og plansystemet. 

Det forutsetter at det kommer på plass gode IKT-systemer for økonomi og innkjøp. Det må også 

etableres rutiner for innkjøp som sikrer at det nye fylket oppnår gode vilkår for innkjøp av varer og 

tjenester og gjennomfører etisk forsvarlige innkjøp.   

Prosjektgruppen har også ansvar for å lage forslag til prosess for første budsjett og økonomiplan for 

den nye fylkeskommunen. Herunder utarbeide grunnlag for oppsplitting av økonomien.  

 

Leveransemål:  

 Prosess for første budsjett og økonomiplan for den nye fylkeskommunen  

 Utarbeide forslag til budsjett og økonomiplan  

 Hva må være på plass innen oppdelingstidspunktet og hva som kan vente.   

 Det skal utarbeides en prioriteringsliste med frister for avslutning av oppgavene.   

 Foreslå organisering av avdeling og seksjoner.  

 Kartlegge samarbeidsarenaer internt/eksternt og komme med forslag til nye og/eller 
endrede arenaer innenfor avdelingens ansvarsområder.   

 Foreslå prosessarbeid internt/eksternt for å fremme økt samhandling i organisasjonen.   

 Starte arbeidet med detaljering av budsjett for avdelingen.  

 IKT systemer for økonomi og innkjøp  

 Rutiner, kvalitetssikring og systemer for økonomiarbeid i den nye fylkeskommunen  



 Foreslå prosessarbeid internt/eksternt for å fremme økt samhandling i organisasjonen.  

  

 

Prosjektgruppen IKT og digitalisering/dokumentasjonsforvaltning 
Mandat: 

En digital oppdeling av fylkeskommuner er et komplekst og krevende arbeid med mange aktiviteter 

og sammenhenger. Oppsummert skal etableringsprosjektet for nye Troms fylkeskommune innenfor 

IKT og digitalisering gjøre følgende:  

Utrede, vurdere og foreslå IKT tjeneste for nye Troms fylkeskommune  

Utrede, vurdere og foreslå enhetlige og gode basis IKT tjenester for alle i den nye 
fylkeskommunen. Ansatte, politikere og elever skal ha tilgang til helt nødvendige IKT verktøy 
og digitale løsninger i den nye fylkeskommunen. 

Legge til rette for at fylkeskommunen etter etablering gjøres i stand til å digitalisere flere nye 
tjenester til brukerne. Den mobile og digitale medarbeider skal være i fokus.  

Bidra i prosjektgruppene til fagsystemene sammen med systemeier og systemansvarlig for å 
sikre at systemer snakker sammen både teknisk og organisatorisk, og at nasjonale og 
fylkeskommunale føringer ivaretas.  

Prosjektgruppen må også gjøre en tidlig avklaring av ressursbehov, da erfaringer fra 

sammenslåingsprosessen viser at arbeidet på IKT-feltet er ekstra krevende. TFFK må sikre at 

nødvendige ressurser stilles til rådighet for prosjektet.  

Leveransemål  

 Utrede, vurdere og foreslå organisering av IKT og dokumentasjonsforvaltning i nye Troms 
fylkeskommune.  

 Utrede, vurdere og foreslå enhetlige og gode basis IKT tjenester for alle i den nye 
fylkeskommunen (brukerperspektivet må være i fokus. Ansatte, politikere og elever skal ha 
tilgang til helt nødvendige IKT verktøy og digitale løsninger i den nye fylkeskommunen.  

 Legge til rette for at fylkeskommunen etter etablering gjøres i stand til å digitalisere flere nye 
tjenester til brukerne. Der den mobile og digitale medarbeider skal være i fokus.   

 Hva må være på plass innen oppdelingstidspunktet og hva som kan vente.   

 Det skal utarbeides en prioriteringsliste med frister for avslutning av oppgavene.   

 Foreslå organisering av avdeling og seksjoner.  

 Kartlegge samarbeidsarenaer internt/eksternt og komme med forslag til nye og/eller 
endrede arenaer innenfor avdelingens ansvarsområder.   

 Foreslå prosessarbeid internt/eksternt for å fremme økt samhandling i organisasjonen.   

 Starte arbeidet med detaljering av budsjett for avdelingen.  

 

Prosjektgruppe stab 
Mandat: 



Prosjektgruppen skal også komme med forslag til hvordan prosesser for den strategisk planleggingen 

i fylkeskommunen skal organiseres. Herunder kartlegge møteplasser og verktøy for at fylket skal 

utvikles og der flere aktører drar i en felles retning nettverk og nodetankegangen må være sentral. 

Prosjektgruppen skal utarbeide en oversikt over eksisterende planverk og komme med forslag til 

prosess og fremgangsmåte for å få på plass et felles kunnskapsgrunnlag og gode styringsverktøy for 

det nye fylket som er forankret i budsjett- og økonomiplan og årsberetningen.  

Til prosjektgruppen ligger følgende områder; controller, eierskap og valgarbeid, statistikk og analyse 
(inkludert GIS), politisk sekretariat, kommunikasjon, advokatkontor og det overordnede 
internasjonale arbeidet. Når det gjelder det internasjonale foregår mye av arbeidet i avdelingen, 
men det overordnede ansvaret for det internasjonale arbeidet må forankres. Prosjektgruppen skal 
komme med et forslag til hvordan dette arbeidet bør organiseres.   

 

Prosjektgruppen skal utrede og lage forslag til politiske beslutningsprosesser/saksflyt fram mot 

etablering av ny fylkeskommune.  Herunder reglement og delegasjoner og advokat- og juridiske 

tjenester (klagenemnd) og internkontroll. Prosjektgruppen må gjøre en vurdering av organisering av 

støtte til lovpålagte utvalg.   

Prosjektgruppen skal også utrede ansvarslinjer i beredskapsarbeidet i nye Troms fylkeskommune og 

komme med et forslag til operasjonalisering av arbeidet. Det forutsettes at alle involverte i arbeidet 

tas med i arbeidet. 

Det skal også utredes ulike samordningsfunksjoner i organisasjonen, hvordan skal dette ivaretas og 

eventuelle prosessuelle verktøy, som for eksempel porteføljestyring. 

 

  

Leveransemål:  

 Forslag til organisering av det overordnede internasjonale arbeidet i nye Troms 
fylkeskommune  

 Kartlegge og foreslå prioriteringer i det internasjonale engasjementet i nye Troms 
fylkeskommune.  

 Foreslå prosessarbeid internt/eksternt for å fremme økt samhandling i organisasjonen. 

 Klargjøre ansvarslinjer og organisering av beredskapsarbeidet.  

 Kartlegge møteplasser og verktøy for at fylket skal utvikles. 

 Forberede den nye organisasjonen i forhold til politisk styring, saksforberedelser, reglement 
og delegasjoner.  

 Prosess for strategisk planlegging, herunder RPS og budsjett og økonomiplan. 

 Hva må være på plass innen oppdelingstidspunktet og hva som kan vente.   

 Det skal utarbeides en prioriteringsliste med frister for avslutning av oppgavene.   

 Foreslå organisering av avdeling og seksjoner.      

 Starte arbeidet med detaljering av budsjett for avdelingen.  

 Prosjektgruppen skal kartlegge møteplasser og verktøy for at fylket skal utvikles og der flere 
aktører drar i en felles retning.  



 Prosjektgruppen skal utarbeide en oversikt over eksisterende planverk og komme med 
forslag til prosess og fremgangsmåte for å få på plass et felles kunnskapsgrunnlag og 
rammeverk for ny regional plan, samt gode styringsverktøy for det nye fylket som er 
forankret i budsjett- og økonomiplan og følgelig årsberetningen.   

 Hva må være på plass innen oppdelingstidspunktet og hva som kan vente.   

 

 

  

 

Prosjektgruppe Drift og Eiendom 
Mandat: 

Prosjektgruppen har ansvar for at det legges til rette for en helhetlig og effektiv eiendomsdrift i den 

nye fylkeskommunen. Det skal sikres godt vedlikehold av bygningene og effektiv planlegging og 

gjennomføring av bygningsinvesteringer. 

Prosjektgruppe eiendomsforvaltning må gjøre en gjennomgang og tilstandsvurdering av alle 

bygninger og boliger som den nye fylkeskommunen eier, disponerer og leier.  

Leveransemål:  

 Hva må være på plass innen oppdelingstidspunktet og hva som kan vente.   

 Det skal utarbeides en prioriteringsliste med frister for avslutning av oppgavene.   

 Foreslå organisering av avdeling og seksjoner.  

 Kartlegge samarbeidsarenaer internt/eksternt og komme med forslag til nye og/eller 
endrede arena arenaer innenfor avdelingens ansvarsområder.   

 Foreslå prosessarbeid internt/eksternt for å fremme økt samhandling i organisasjonen.   

 Starte arbeidet med detaljering av budsjett for avdelingen.  

 

 

Prosjektgruppe Tannhelse 
Mandat: 

Prosjektgruppen skal foreslå organisering og effektiv drift av tannhelsetjenesten. Det skal i forslaget 

tas stilling til dagens organisering, hva fungerer/hva funger ikke, synergier med andre fagområder og 

hvordan samhandling her bør organiseres.  

 

Leveransemål: Leveransemål:  

 Hva må være på plass innen oppdelingstidspunktet og hva som kan vente.   

 Det skal utarbeides en prioriteringsliste med frister for avslutning av oppgavene.   

 Foreslå organisering av avdeling og seksjoner.  



 Foreslå plassering og organisering av nye oppgaver   

 Kartlegge samarbeidsarenaer internt/eksternt og komme med forslag til nye og/eller 
endrede arena arenaer innenfor avdelingens ansvarsområder.   

 Beskrive behov for støttefunksjoner i avdelingen og komme med forslag til hvordan 
sektorovergripende funksjoner kan løses.  

 Foreslå prosessarbeid internt/eksternt for å fremme økt samhandling i organisasjonen.   

 Starte arbeidet med detaljering av budsjett for avdelingen.  

 

Prosjektgruppe utdanning   
Mandat: 

Videregående opplæring er den største sektoren i antall og ansatte. De ansatte er fordelt ute på 

skolene og i sentraladministrasjonen. Mange vil bli direkte involvert i arbeidet, mens andre vil bli 

mindre berørt i første omgang.  

Prosjektgruppen skal utrede hvordan vi får til en effektiv styring og drift av skolene og fagskolen. 

Videre skal arbeidet med kompetanseutvikling i samarbeid med næringslivet utredes og evalueres. 

Her vil det være hensiktsmessig å sette sammen en arbeidsgruppe som er tverrfaglig, både med 

representanter fra næring og VKI.  

Det skal i forslaget tas stilling til dagens organisering, hva fungerer/hva funger ikke, synergier med 

andre fagområder og hvordan samhandling her bør organiseres.  

 

Leveransemål:  

Hva må være på plass innen oppdelingstidspunktet og hva kan vente.   

Det skal utarbeides en prioriteringsliste med frister for avslutning av oppgavene.   

 Foreslå organisering av avdeling og seksjoner.  

 Kartlegge samarbeidsarenaer internt/eksternt og komme med forslag til nye og/eller 
endrede arena arenaer innenfor avdelingens ansvarsområder.   

 Beskrive behov for støttefunksjoner i avdelingen og komme med forslag til hvordan 
sektorovergripende funksjoner kan løses.  

 Foreslå prosessarbeid internt/eksternt for å fremme økt samhandling i organisasjonen.   

 Beskrive behov for støttefunksjoner i divisjonen og komme med forslag til hvordan 
sektorovergripende funksjoner kan løses.  

Starte arbeidet med detaljering av budsjett for avdelingen.  

 

Prosjektgruppe VKI 
Mandat: 

Prosjektgruppen får et særskilt ansvar med å komme med anbefaling om hvordan VKI skal 

organiseres i den nye fylkeskommunen og særlig samarbeid med nye Finnmark fylkeskommune.  



Samarbeidspartnere må kartlegges og formalisering av samarbeidet skal vurderes i prosessen.  

Det skal i forslaget tas stilling til dagens organisering, hva fungerer/hva funger ikke, synergier med 

andre fagområder og hvordan samhandling her bør organiseres.  

 

Leveransemål:  

 Hva må være på plass innen oppdelingstidspunktet og hva som kan vente.   

 Det skal utarbeides en prioriteringsliste med frister for avslutning av oppgavene.   

 Foreslå organisering av avdeling og seksjoner.  

 Foreslå plassering og organisering av nye oppgaver   

 Kartlegge samarbeidsarenaer internt/eksternt og komme med forslag til nye og/eller 
endrede arena arenaer innenfor avdelingens ansvarsområder.   

 Beskrive behov for støttefunksjoner i avdelingen og komme med forslag til hvordan 
sektorovergripende funksjoner kan løses.  

 Foreslå prosessarbeid internt/eksternt for å fremme økt samhandling i organisasjonen.   

 Starte arbeidet med detaljering av budsjett for avdelingen.  

 

Prosjektgruppe næring 
Mandat: 

Prosjektgruppe næring har ansvar for regional næringsutvikling. Ressursforvaltning, næringsutvikling 

og økonomisk vekst i regionen skal være bærekraftig (sosialt, økonomisk og miljømessig). For å sikre 

god vekst i næringslivet er det nødvendig med god næringsretta infrastruktur, positiv 

befolkningsutvikling/attraktivitet i hele regionen og utvikling av relevant kunnskap og kompetanse.  

Smart spesialisering/RIS3, FoU og innovasjon, klynger og nettverk, tjenesteeksport, arenabygging og 

arealplanlegging er noen nøkkelbegreper for samfunnsutviklerrollen i et næringsperspektiv. 

Fylkeskommunen skal ha en aktivt ledende rolle, ikke bare som tilrettelegger med også som leder av 

viktige prosesser. 

Innunder prosjektgruppe næring defineres følgende områder: akvakultur og kystsoneforvaltningen, 

innovasjonsinfrastruktur (næringshager, Siva etc.), virkemidler og verktøy i virkemiddelforvaltningen. 

Det skal i forslaget tas stilling til dagens organisering, hva fungerer/hva funger ikke, synergier med 

andre fagområder og hvordan samhandling her bør organiseres.  

Leveransemål:  

 Hva må være på plass innen oppdelingstidspunktet og hva som kan vente.   

 Det skal utarbeides en prioriteringsliste med frister for avslutning av oppgavene.   

 Foreslå organisering av avdeling og seksjoner.  

 Foreslå plassering og organisering av nye oppgaver   

 Kartlegge samarbeidsarenaer internt/eksternt og komme med forslag til nye og/eller 
endrede arenaer innenfor avdelingens ansvarsområder.   

 Beskrive behov for støttefunksjoner i avdelingen og komme med forslag til hvordan 
sektorovergripende funksjoner kan løses.  

 Foreslå prosessarbeid internt/eksternt for å fremme økt samhandling i organisasjonen.   



 Starte arbeidet med detaljering av budsjett for avdelingen.  

 

Prosjektgruppe plan, folkehelse og kulturarv  
Mandat: 

Prosjektgruppen skal komme med forslag til hvordan arbeidet og fagområdene i avdelingen skal 

organiseres for å sikre effektiv drift og bidra til videre samfunnsutvikling. Til prosjektgruppen ligger 

følgende områder: samfunns- og arealplanlegging, kulturarvfeltet (kulturminnevern, bygningsvern, 

fartøyvern og museer), folkehelse, idrett og friluftsliv og miljøforvaltning (vannforvaltning, 

forvaltning av kystsel, vilt og innlandsfiske). Ansvar og oppgaver handler blant annet om å ivareta og 

samordne flere sektormyndigheter, plansaksbehandling, skjøtsel/vedlikehold, feltarbeid, rådgivning, 

kompetansetiltak, forvaltning av virkemidler, prosjekt- og utviklingsarbeid og formidling.  

 Det skal i forslaget tas stilling til dagens organisering, hva fungerer/hva fungerer ikke, synergier med 

andre fagområder og hvordan samhandling her bør organiseres. Prosjektgruppen har særlig ansvar 

for hvordan folkehelse som sektorovergripende funksjon kan løses. Videre skal prosjektgruppen 

komme med forslag til hvordan oppgaver som ble overført fra Riksantikvaren i 2020 kan ivaretas 

videre, herunder kartlegge ressursbehov og videre samarbeid. Forslag til organisering av hvordan 

ansvaret og oppgaven som regional planmyndighet kan organiseres og samordnes inngår i 

prosjektgruppens forslag.  

 

Leveransemål:  

 Prosjektgruppen skal kartlegge møteplasser og verktøy for at fylket skal utvikles og der flere 
aktører drar i en felles retning.  

 Hva må være på plass innen oppdelingstidspunktet og hva som kan vente.   

 Det skal utarbeides en prioriteringsliste med frister for avslutning av oppgavene.   

 Foreslå organisering av avdeling og seksjoner, inkludert plassering av oppgaver. 

 Beskrive behov for støtte- og samarbeidsfunksjoner knyttet til avdelingens ansvarsområde, 
og komme med forslag til hvordan sektorovergripende funksjoner kan løses.  

 Forslag til hvordan oppgaven som regional planmyndighet og høringsinstans kan organiseres 
og samordnes.  

 Kartlegge samarbeidsarenaer internt/eksternt og komme med forslag til nye og eller 
endrede arenaer innenfor avdelingens ansvarsområder. 

 Foreslå hvordan oppfølging av oppgavene som ble overført fra Riksantikvaren i 2020 kan 
organiseres.  

 Foreslå prosessarbeid internt/eksternt for å fremme økt samhandling i organisasjonen.  

 Starte arbeidet med detaljering av budsjett.  

 

Prosjektgruppe kultur 
Mandat: 

Prosjektgruppen skal komme med forslag til hvordan kulturfeltet skal organiseres for å sikre effektiv 

drift og bidra til videre samfunnsutvikling. Til prosjektgruppen ligger følgende områder: 

fylkesbibliotek (regional bibliotek utvikling, samisk bibliotektjeneste og fjernlån), Scene Nord 



(landsdelsmusikerordningen, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, Folkemusikk 

Nord, bok- og kulturbussen, Friby) og kunst- og kulturutvikling. Ansvar og oppgaver innen 

kulturområdet handler blant annet om rådgivning, kompetansetiltak, forvaltning av eierskap og 

virkemidler, utviklingsarbeid, produksjon og formidling.  

Det skal i forslaget tas stilling til dagens organisering, hva fungerer/hva funger ikke, synergier med 

andre fagområder og hvordan samhandling her bør organiseres. Prosjektgruppen har særlig ansvar 

for hvordan samisk som sektorovergripende funksjon kan løses, herunder samarbeidsavtalen med 

Sametinget. Videre skal prosjektgruppen komme med forslag til hvordan forvaltningen av Nasjonalt 

tilskudd kvensk språk og kvensk og norskfinsk kultur (som ble overført fra KMD i 2020) kan 

videreføres/samordnes, herunder drifts- og prosjekttilskudd. Fylkeskommunen fikk også overført 

midler fra Kulturrådet til kreativ næring - regional bransjeutviklingene. Midlene er overført IN Arktis.  

 

Leveransemål:  

 Prosjektgruppen skal kartlegge møteplasser og verktøy for at fylket skal utvikles og der flere 
aktører drar i en felles retning.  

 Hva må være på plass innen oppdelingstidspunktet og hva som kan vente. 

 Det skal utarbeides en prioriteringsliste med frister for avslutning av oppgavene.   

 Foreslå prosessarbeid internt/eksternt for å fremme økt samhandling i organisasjonen.  

 Komme med forslag til hvordan sektorovergripende funksjoner kan løses, herunder arbeidet 
med samisk og kvensk.  

 Foreslå prosess for og oppfølging av samarbeidsavtaler, herunder den nordnorske 
kulturavtalen og Sametingsavtalen. 

 Beskrive behovet for støtte- og samordningsfunksjoner, inkludert plassering av oppgaver.   

 Foreslå organisering av avdelingen og seksjoner  

 Kartlegge samarbeidsarenaer internt/eksternt og komme med forslag til nye og eller 
endrede arenaer innenfor avdelingens ansvarsområder.   

 Starte arbeidet med detaljering av budsjett.  

 

 

Prosjektgruppe samferdsel 
 

Mandat: 

Prosjektgruppen skal komme med forslag til hvordan samferdsel skal organiseres i den nye 

fylkeskommunen. Herunder kollektiv og mobilitet, drift vedlikehold og forvaltning veg, planlegging 

prosjektering og utbygging veg og fly, fiskerihavn og beredskap. Drift og vedlikehold av fylkesveiene 

ble overført til fylkeskommunen i forbindelse med regionreformen. Det må i forslaget særlig 

vektlegges hvordan dette arbeidet skal ivaretas når fylket blir delt, for eksempel gjennom samarbeid 

med nye Finnmark fylkeskommune.  

Samarbeidspartnere må kartlegges og formalisering av samarbeidet skal vurderes i prosessen.  

Det skal i forslaget tas stilling til dagens organisering, hva fungerer/hva funger ikke, synergier med 

andre fagområder og hvordan samhandling her bør organiseres.  



 

Leveransemål:  

 

 Prosjektgruppen skal kartlegge møteplasser og verktøy for at fylket skal utvikles og der flere 
aktører drar i en felles retning.  

 Det skal utarbeides en prioriteringsliste med frister for avslutning av oppgavene.   

 Foreslå plassering og organisering av eventuelt nye oppgaver  

 Kartlegge samarbeidsarenaer internt/eksternt   

 Foreslå prosessarbeid internt/eksternt for å fremme økt samhandling i organisasjonen.  

 Hva må være på plass innen oppdelingstidspunktet og hva som kan vente.   

 Det skal utarbeides en prioriteringsliste med frister for avslutning av oppgavene.   

 Foreslå organisering av avdelingen og seksjoner  

 Kartlegge samarbeidsarenaer internt/eksternt og komme med forslag til nye og eller 
endrede arenaer innenfor avdelingens ansvarsområder.   

 Kartlegge samarbeidsarenaer internt/eksternt og komme med forslag til nye og/eller 
endrede arenaer innenfor samferdsels ansvarsområder.    

 Beskrive behov for støttefunksjoner i divisjonen og komme med forslag til hvordan 
sektorovergripende funksjoner kan løses.  

 Foreslå prosessarbeid internt/eksternt for å fremme økt samhandling i organisasjonen.  

 Starte arbeidet med detaljering av budsjett for samferdsel.   

 

 

 

Økonomiske rammer for prosjektarbeidet 
 

Budsjett oppdeling       

Beslutningsorgan Avhenger av hvor mange utvalg og antall møter og antall deltakere 

i møtene 

 Møter       

Arbeidsutvalg og PSU       

Møtegodtgjørelse       

IKT       

Kjøp av programvare og 

lisenser 

      

Ekstra ressurser       

Kjøp av nødvendig bistand 

for 

oppsplitting/tilrettelegging 

av fagsystemer som er 

utviklet for TFFK 

      

Økonomi       



Kjøp av utredninger       

Ekstra ressurser       

POU       

Ekstra ressurser       

Frikjøp av tillitsvalgte og vernetjeneste      

       

       

       

 

 

Fremdriftsplan: 

 

 


