
Hei 

Viser til din henvendelse fredag 22 mai med spørsmål i henhold til reglement for Troms og Finnmark 

fylkesting og fylkestingskomiteer punkt 3.20 e) skriftlige spørsmål. Beklageligvis har svaret mitt på din 

henvendelse av en eller annen grunn blitt liggende i min «utboks» uten å ha blitt sendt siden sist 

torsdag. Oppdaget dette nå i kveld, mandag, derfor får du svaret riktignok tidsnok ifht reglemetet, 

men senere enn ønskelig, beklager dette.  

Som kjent vedtok forretningsutvalget i møte 24 april følgende mtp gjennomføringen av fylkestinget i 

juni: «Troms og Finnmark fylkesting i juni 2020 planlegges gjennomført som fjernmøte. Det vises til 

notatet vedlagt saken. Nødvendige investeringer for å gjennomføre fylkestinget som fjernmøte 

gjennomføres». 

Med bakgrunn i ovenfor nevnte har en lagt til grunn at fylkestinget i juni skal gjennomføres med 

samme saker, innhold og struktur så langt som overhode mulig, som om det ble gjennomført som et 

fysisk fylkesting. Det innebærer muligheten for forslag, spørsmål og interpellasjoner osv. Det har og 

vært viktig å gjøre det mulig for alle i fylkestinget å kunne ha samme muligheten til deltagelse i møtet 

som om det var et fysisk møte. Det innebærer tilrettelegging for digital votering, taleliste, replikk osv. 

Viser der til at undertegnede har sendt ut informasjon fredag 29 mai om «kurs» i Aventi for digital 

avstemming, møtestyring (inkl det å tegne seg til taleliste, replikk og forslag osv). Dette vil i størst 

mulig grad sikre at folkevalgte gis muligheten til deltagelse i tråd med kommunelovens intensjoner 

og ivaretagelsen av demokratisk styring i fylkestinget som folkevalgt organ. Videre det samme for å 

sikre offentligheten innsikt gjennom streaming og overføring av fjernmøtet på en slik måte at 

beslutninger både rent faktisk, men og oppleves fattet på en forsvarlig og god måte også gjort som 

fjernmøte. Dette har også vært en del av grunnlaget for den jobben som er gjort og gjøres i 

planleggingen av fylkestinget i juni også som en viktig del av grunnlaget for de vurderingene og 

konklusjonene ifht det det spørres om i de fire spørsmålene som er stilt fra din side.  

Her følger svaret på spørsmålene i korthet:  

 

1) Hva har innkjøp, oppsett og utsending av pcer og headsett til alle fylkestingsrepresentanter i 

forbindelse med fylkestingets junimøte kostet?  

Til 55 representanter a 14698,- totalt 808 390, -. + arbeidstid til IT og dokumentforvaltning i Troms og 

Finnmark fylkeskommune, samt porto som jeg dessverre ikke har fått tilbakemelding om enda. 

Fylkesordfører og fylkesvaraordfører har også PC fra fylkeskommunen, men det uavhengig av 

beslutningen knyttet til gjennomføringen av fylkestinget som fjernmøte. 

2) Hvilke vurderinger ble det gjort av behovet for et slikt type innkjøp av pcer til alle 

representanter? 

IT og dokumentforvaltning i Troms og Finnmark fylkeskommunes vurdering går på flere punkter. Men 

hoved grunnen for valget gikk på et mest mulig likt oppsett for flest mulig for å enkelt gjøre support. 

Dette framgår og i notatet vedlagt behandlingen av sak 21/20 i forretningsutvalget. 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/tffk/Meetings/Details/213275  

Alle maskiner som er sendt ut er ferdig satt opp med fylkeskommunens supportprogramvare, som 

gjør det sømløst for vår brukerstøtte og koble seg opp til maskinen med et enkelt tastetrykk. 



I tillegg kjenner man til hva som er installert på maskinen og hva som kan være feil ved et problem. I 

denne tiden når det har svært høyt trykk og stor arbeidsmengde for vår brukerstøtte, så er det å 

tilrettelegge for en så enkel så mulig support, viktig.  

3) Ble det vurdert om representantene selv allerede har utstyr til å kunne gjennomføre digitalt 

møte? Og ble det vurdert å bare kjøpe pc til de som ikke selv har utstyr til å delta? 

Det ble gjort vurderinger av dette, og konklusjonen sammenfaller med faglig anbefaling og 

konklusjon i punktet over. IT og dokumentasjon sin anbefaling og synspunkter rundt dette ble tatt 

opp i forretningsutvalget sitt møte 24 april og behandling av sak 21/20 avvikling av fylkesting juni 

2020 

4) Ble det vurdert å undersøke behovet med hver enkelt representant, og hvorfor ble dette ikke 

gjort i forkant av innkjøp?  

Med bakgrunn i nødvendigheten av å få dette gjort tidsnok ifht bestilling, forsendelse og 

forberedelse for alle til gjennomføringen av fylkestinget ble det ikke gjort, samt med grunnlag i de 

vurderingene som var gjort i notat fra IT og dokumentforvaltning i fylkeskommunen, framlagt og  

orientert om i forretningsutvalgets møte 24 april. 

Det kan og orienteres om at det ble gitt en orientering til forretningsutvalget om oppfølgingen av 

vedtaket i sak 21/20 i forretningsutvalgets møte 7 mai: 

file:///C:/Users/ivar.b.prestbakmo/Downloads/Protokoll%20Forretningsutvalg%2007.05.2020%20(1).
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