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1 Innledning 
Andre år som Troms og Finnmark fylkeskommune, er tilbakelagt og aktivitet og økonomiske resultat 
var også i 2021 sterkt preget av pandemien. Fjoråret var fortsatt preget av etterslep på 
sammenslåingsarbeidet og regnskapet ble ikke levert før i slutten av mai. Etter iherdig innsats ble 
etterslepet i arbeidet i stor grad innhentet i løpet av høsten og regnskapet ble oversendt revisor i 
henhold til fristen.  
 
Årsregnskapet og årsberetningen skal formidle hvordan tilgjengelige økonomiske ressurser brukes til 
å levere tjenester som innbyggere og næringslivet i Troms og Finnmark nyter godt av. Til sammen er 
det levert tjenester og forvaltet vel 8,1 mrd. kr på drift og investering. 
 
Av dette er 1,1 mrd. kr investeringer innen samferdsel, med 968 mill. kr og videregående opplæring 
med 97 mill. kr.  
 
Troms og Finnmark fylkeskommune avla et regnskap for 2021 med netto driftsresultat 6,6 prosent og 
etter strykning i henhold til forskriftens § 4-3 av budsjettert bruk av disposisjonsfond på 301,890 mill. 
kr. Av dette utgjør 237,9 mill. kr årets budsjettavvik (mindreforbruk før strykninger) mens 63,9 mill. kr 
skyldes lavere behov for overføring av driftsmidler til investering enn forutsatt i regulert budsjett.   
Dette skyldes først og fremst pandemien og dermed lavere aktivitet enn planlagt, høyere 
skatteinngang enn forventet og forsinkelser i gjennomføring av planlagte investeringer. 
Organisasjonen har hatt fokus på god økonomistyring og gjennomføring av vedtatte innsparingstiltak. 
 
Divisjon næring og kompetanse leverte et regnskap om lag i balanse. Divisjonen har produsert 
tjenester knyttet til utdanning for vel 2,3 mrd. kr og forvaltet 430 mill. kr innen næring.  
 
Divisjon kultur og levekår leverte et regnskap med et lite mindreforbruk. Tannhelse har brukt vel 456 
mill. kr på å fremme tannhelsen i befolkningen og sørge for at tjenestene i rimelig grad er tilgjengelige 
for innbyggerne. Kultur, plan, folkehelse og kulturarv har forvaltet 447 mill. kr. 
 
Divisjon for samferdsel brukte vel 3,6 mrd. kr til å produsere tjenester innen kollektiv og veg, og leverte 
et regnskapsmessige mindreforbruk på 31 mill. kr. 
 
Fylkestinget vedtok i sak 93/21 Politisk beslutningsprosess og oppstart av oppdelingen av Troms og 
Finnmark fylkeskommune. I denne saken ble det blant annet vedtatt å igangsette et funksjonelt skille 
i administrasjon. Som følge av dette er Troms og Finnmark fylkeskommune funksjonsfordelt i to 
parallelle organisasjoner med en fylkesdirektør i Finnmark og en fylkesdirektør i Troms fra 1.1.2022. 
Dette vil ha vesentlig påvirkning på styring av TFFK. Det har også vært oppstart for prosjekter som skal 
forberede oppdeling i både Finnmark og Troms. 
 

Den økonomiske situasjonen  
 
Måltallene som ble vedtatt i økonomiplan 2021-2024, for de tre viktigste finansielle nøkkeltallene: 
netto driftsresultat, disposisjonsfond og gjeldsgrad var henholdsvis 4 prosent, minimum 5 prosent og 
maksimalt 100 prosent i 2028. Status for 2021 er at nøkkeltallene er i tråd med fylkestingets langsiktige 
målsettinger. Måloppnåelsen må imidlertid ses i lys av betydelig lavere aktivitet både på drifts- og 
investeringsområdet enn budsjettpremissene la til grunn. Dette påvirker alle nøkkeltallene i positiv 
retning. Dette gjelder spesielt lavere framdrift på investeringsprosjekter og mindre reiseaktivitet samt 
fysiske møtearenaer enn lagt til grunn i budsjettet. Se kap. 3 for nærmere omtale. 
 
Driftsregnskapet for TFFK for 2021 avlegges i balanse.  
 
Netto driftsresultat ble 644 mill. kr i 2021. Når det korrigeres for netto avsetning til bundne fond, som 
gir et mer riktig bilde av frie midler, var netto driftsresultat 523 mill. kr, tilsvarende 6,6 prosent av 
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brutto driftsinntekter. Disposisjonsfondet var 944,37 mill. kr, tilsvarende 11,9 prosent ved utgangen 
av 2021. Netto lånegjeld var 5,3 mrd. kr, og utgjør 67,5 prosent av brutto driftsinntekter. 
 
Det er først og fremst vesentlige avvik fra budsjettpremissene som bidrar til de gode økonomiske 
resultatene som gjenspeiler seg i nøkkeltallene. Fremdriften på investeringer er betydelige svakere 
enn lagt til grunn i budsjettet. Dette påvirker både drifts- (overføring fra drift til investering og bruk av 
disposisjonsfond) og investeringsregnskapet. Også bruk av lån ble lavere enn i vedtatt budsjett.  
 
Pandemien har medført lavere aktivitet enn lagt til grunn i budsjettet. Dette gjelder både reiser og 
fysiske møtearenaer noe som blant annet medførte mindreutgift på nesten 10 mill. kr på politisk 
styring. Den lave aktiviteten har medført store avsetninger til disposisjonsfond, ref. sak 100/21 og 
ytterligere mindreforbruk per 31.12.  
 
Det ble også høyere skatteinngang enn forventet som følge av uventet oppgang i norsk økonomi, 
kombinert med skatteendringer. 
 

2.1 Netto driftsresultat  

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er det viktigste finansielle nøkkeltallet. Netto 
driftsresultat viser hva som er igjen av driftsinntektene når driftsutgifter og finansposter (renter og 
avdrag) er trukket fra. Netto driftsoverskudd (positivt netto driftsresultat) er helt avgjørende for å ha 
fremtidig handlingsrom i en fylkeskommune.  
 
Fylkesrådet vedtok i økonomiplan 2021-2024 at netto driftsresultat skal økes til 4 prosent over tid. I 
vedtatt økonomiplan er netto driftsresultat 3,8 prosent i 2021. I 2021 ble netto driftsresultat 6,6 
prosent, tilsvarende 523 mill. kr. Hovedårsakene til at netto driftsresultat ble bedre enn lagt til grunn i 
budsjett er lavere framdrift på investeringsprosjekter enn forutsatt, lavere driftsaktivitet som følge av 
pandemien og merskattevekst i løpet av året. 
 
I figur 2.1.1 vises korrigert netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for perioden 2017-
2019 for tidligere FFK og TFK og samlet for TFK og FFK/ TFFK i 2020 og 2021.  
 
Figur 2.1.1 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter1. Troms og Finnmark fylkeskommune. 
Konsern=fylkeskommunen  
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Til sammenligning varierte netto driftsresultat for øvrige fylkeskommuner fra 4,2 prosent til 9,0 
prosent, og var i gjennomsnitt 6,6 prosent i 2021, mot 4,2 prosent året før (korrigert for netto avsetning 
til bundne fond). 
 

2.2 Disposisjonsfond 

Disposisjonsfondene er den eneste fondstypen som fritt kan benyttes til å dekke både utgifter i 
driftsregnskapet og egenkapital i investeringsregnskapet. Størrelsen på disposisjonsfondet er et 
uttrykk for hvor stor økonomisk buffer fylkeskommunen har, og utgjør den delen av reservene som 
best gir uttrykk for den økonomiske handlefriheten.  
 
Fylkesrådet vedtok i økonomiplan 2021-2024 at disposisjonsfondet i prosent av brutto driftsinntekter 
skal økes til minimum 5 prosent over tid. I vedtatt økonomiplan er disposisjonsfondet 5,0 prosent i 
2021. Det endelige nivået på disposisjonsfond ble ved utgangen av året 944 mill. kr, tilsvarende 11,9 
prosent. Veksten i disposisjonsfondet har samme årsaksforhold som netto driftsresultat. 
 
I figur 2.2.1 vises utviklingen av disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter for perioden 2017-
2019 for tidligere FFK og TFK og samlet for TFK og FFK /TFFK i 2020 og 2021.  
 
Figur 2.2.1 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Troms og Finnmark fylkeskommune. 
Konsern 

 
 
Til sammenligning varierte disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter for øvrige 
fylkeskommuner fra 20,1 prosent til 11,7 prosent, og var i gjennomsnitt 16,1 prosent i 2021, mot 13,4 
prosent året før. 
 

2.3 Lånegjeld 

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er det tredje viktige finansielle nøkkeltall for å 
beskrive en sunn fylkeskommunal økonomi. Høy lånegjeld gir stor renterisiko og høy rente- og 
avdragsbelastning i driftsregnskapet.  
 
Fylkesrådet vedtok i økonomiplan 2021-2024 at netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal 
være maksimum 100 prosent i 2028. I vedtatt økonomiplan er gjeldsgraden 77,9 prosent i 2021. Netto 
lånegjeld var 5,3 mrd. kr, og utgjør 67,5 prosent av brutto driftsinntekter. Årsaken til lavere gjeldsgrad 
enn budsjettert i 2021 er svakere framdrift på vedtatte investeringsprosjekter enn budsjettert, samt 
at det i nøkkeltallene i økonomiplan 2021-2024 ble lagt til grunn brutto driftsinntekter på nivå med 
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2020. Driftsinntektene økte med 5 prosent i 2021, blant annet grunnet koronatilskuddene til 
kollektivtransporten. 
 
I figur 2.2.1 vises utviklingen av disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter for perioden 2017-
2019 for tidligere FFK og TFK og samlet for TFK og FFK /TFFK i 2020 og 2021.  
 
 

Figur 2.3.1 Andel gjeld av brutto driftsinntekter. Troms og Finnmark fylkeskommune. Konsern 

 
 

 
Til sammenligning varierte netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter for øvrige 
fylkeskommuner fra 115 prosent til 47 prosent, og var i gjennomsnitt 75,6 prosent i 2021, mot 76 
prosent året før. 
 
 

2.4 Garantier 

 
Samlet er fylkeskommunens garantiansvar 453 mill. kr per 31.12.21. Av dette er 345 mill. kr knyttet til 
BPS Nord-Troms Bompengeselskap AS Langsundforbindelsen som ikke er iverksatt enda. Resterende 
garanti gjelder BPS Nord - Ryaforbindelsen AS på 76,7 mill. kr og Bredbåndsfylket Troms AS på 32 mill. 
kr. Fylkesrådet er ikke kjent med at det risiko for at fylkeskommunen må innløse garantiansvaret. Det 
vises til regnskapets note 12. 
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3  Driftsregnskapet   

3.1 Vesentlige avvik mellom årsbudsjett og årsregnskap  

Driftsregnskapet for TFFK for 2021 avlegges i balanse. Netto driftsresultat var 644 mill. kr. Når det 
korrigeres for netto bruk av bundne fond som gir et mer riktig bilde av frie midler, var netto 
driftsresultat 523 mill. kr, tilsvarende 6,6 prosent.  
 
Etter strykning i henhold til forskriftens § 4-3 av budsjettert bruk av disposisjonsfond på 301,890 mill. 
kr, legges driftsregnskapet frem med null i resultat. Av dette utgjør 237,9 mill. kr årets budsjettavvik 
(mindreforbruk før strykninger) mens 63,9 mill. kr skyldes lavere behov for overføring av driftsmidler 
til investering enn forutsatt i regulert budsjett, som følge av forsinket framdrift i forhold til 
budsjettpremissene.  
 
Resterende budsjettavvik skyldes i hovedsak  

• Merskattevekst og inntektsutjevning 64,8 mill. kr på slutten av året. 

• Høyere rammetilskudd på 56,5 mill. kr i hovedsak kompensasjon for koronarelaterte 
mindreinntekter/merutgifter som ble bevilget i stortinget rett før jul. 

• Mindreforbruk for divisjonene, 59,9 mill. kr, når det er tatt hensyn til bruk av bundet/ubundet 
fond og overføring til investering, det vil si det reelle budsjettavviket.  

• Mindreutgifter/merinntekter til sammen 83,9 mill. kr, på felles funksjoner. Dette skyldes i 
hovedsak lavere utgifter til pensjon, restmidler avsatt til lønnsvekst og økt mva-kompensajson. 

 
 
I tabell 3.1.1 vises Troms og Finnmark fylkeskommunes driftsbudsjett og –regnskap som en forenklet 
versjon av bevilgningsskjema §5-4. Forenklingene er gjort i skjemaets 1. ledd som er satt nederst under 
sektorovergripende, for å bedre oversikten. Bevilgningsskjema drift med alle fylkestingsvedtak 
gjennom året, ligger i sin helhet som vedlegg i årsberetningen. Avvik med minustegn betyr 
merforbruk/mindreinntekt. 
 
Kolonne 2-5 viser budsjett med tilhørende regnskap slik fylkestinget har vedtatt det for 2021. Kolonne 
5 viser avviket i henhold til fylkestingets vedtak. I henhold til kommuneloven med forskrifter er 
overføring til drift, samt bruk og avsetning til bundne og ubundne fond ført i bevilgningsskjemaets 1. 
ledd. Dette medfører at budsjett og regnskap i 2. ledd ikke fullt ut viser de premisser fylkestinget har 
lagt til grunn i budsjettvedtaket for og gjennom 2021. Avviket for den enkelte avdeling viser som følge 
av dette heller ikke det reelle budsjettavviket i forhold til fylkestingets premisser. Det er derfor i 
kolonne 6-8 tatt hensyn til dette slik av føringer på disse postene er «overført» til avdelingene i 
bevilgningsskjemaets 2. ledd. Det er også satt inn en kolonne for strykninger som ble gjort i henhold til 
forskriften, ved avslutningen av regnskapet. Avviket i kolonne 10 er det reelle budsjettavviket for 
divisjoner og avdelinger. 
 
Tabell 3.1.1 Troms og Finnmark fylkeskommunes driftsbudsjett og -regnskap. Avvik med minustegn 
betyr merforbruk/mindreinntekt. I 1000 kr 
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For nærmere detaljer omkring årsresultatet vises det til egne sektorvise omtaler i senere kapitler.  
 
Fordeling av driftsutgifter per divisjon 
Figuren nedenfor viser andelen netto driftsutgifter fordelt på sektorene. 
 
Figur 3.1.1 Fordeling driftsutgift per divisjon i 2021. 

 

Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 Kolonne 5 Kolonne 6 Kolonne 7 Kolonne 8 Kolonne 9 Kolonne 10

Vedtatt 

budsjett 2021

Regulert 

budsjett 2021

Regnskap 

2021

Avvik reg.bud.-

regnskap i hht 

fylkestingets 

vedtak

Reg.bud. inkl. 

bundne/ 

ubundne.fond, 

overf. til inv.

Konto 

15400/19400,

15500/19500,

15700 div.

Regnskap inkl. 

bundne/ 

ubundne.fond, 

overf. til inv.

Strykninger 

fordelt på 

ansvar

Korrigert 

avvik

Sum politiske styringsorganer 63 281 65 756 52 281 13 474 65 356 500 52 781 0 12 574

Politisk område 55 627 58 102 47 231 10 871 57 702 500 47 731 9 971

Kontrollorganer 7 654 7 654 5 051 2 603 7 654 5 051 2 603

Sum fylkesrådsleders kontor 43 705 42 524 14 030 28 493 44 824 24 113 38 144 6 680

Fylkesrådsleders kontor 43 705 42 524 14 030 28 493 44 824 24 113 38 144 6 680

Sum plan og økonomi 212 792 207 153 199 056 8 097 205 303 -350 198 706 0 6 597

Div.direktør Plan og økonomi 10 547 11 585 7 315 4 270 11 585 7 315 4 270

Personal og utvikling 27 191 25 150 24 799 351 25 150 24 799 351

Økonomi og strategisk planlegging 22 361 23 179 20 878 2 301 21 329 -350 20 528 801

Anskaffelser 6 496 6 709 6 057 652 6 709 6 057 652

Drift og Eiendom 106 802 99 367 98 363 1 004 99 367 98 363 1 004

IT og dokumentasjonsforvaltning 39 396 41 164 41 645 -480 41 164 41 645 -480

Sum næring og kompetanse 1 908 502 1 947 626 1 877 433 70 193 1 998 313 123 228 2 000 661 990 -1 358

Div.direktør Næring og kompetanse 11 271 3 087 2 900 187 3 087 7 2 907 180

Næring 111 898 95 039 53 513 41 525 121 990 68 632 122 145 990 835

Utdanning Vest 1 118 994 1 171 536 1 183 130 -11 594 1 182 662 22 241 1 205 371 -22 709

Utdanning Øst 619 123 632 809 604 073 28 736 642 426 27 114 631 187 11 239

Voksenoppl, karriere og integrering 47 216 45 156 33 817 11 340 48 149 5 234 39 051 9 098

Sum kultur og levekår 392 706 408 785 423 715 -14 930 404 291 -23 388 400 327 0 3 964

Div.direktør Kultur, språk og levekår 2 105 2 195 1 900 295 2 195 1 900 295

Tannhelse 211 153 223 413 227 913 -4 500 223 413 -3 279 224 634 -1 221

Plan, folkehelse og kulturarv 69 232 69 318 84 129 -14 811 68 498 -18 185 65 944 2 555

Kultur 110 216 113 858 109 772 4 086 110 184 -1 923 107 849 2 335

Sum samferdsel 2 449 684 2 591 347 2 504 822 86 525 2 785 680 377 703 2 882 524 128 299 31 454

Div.direktør Samferdsel 161 095 146 261 110 497 35 764 136 261 110 497 25 764

Kollektiv og mobilitet 1 180 298 1 329 658 1 317 616 12 041 1 338 645 51 436 1 369 052 -30 407

Veg - drift, vedlikehold og forvaltning 999 079 1 060 509 1 064 998 -4 489 1 112 932 52 423 1 117 421 -4 489

Veg - plan, prosjektering og utbygging 96 409 34 871 365 34 506 177 794 271 222 271 587 128 299 34 506

Fly, fiskerihavn og beredskap 12 803 20 049 11 345 8 703 20 049 2 622 13 967 6 081

Sum fellesfunksjoner 153 340 -282 581 -333 062 50 481 -247 380 2 926 -330 136 1 200 83 956

SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER 5 224 009 4 980 609 4 738 275 242 334 5 256 386 504 732 5 243 007 130 489 143 868

Sektorovergripende:

Finans og frie inntekter -5 475 335 -5 254 408 -5 381 968 127 560 -5 254 408 -5 381 958 127 550

Overføring til  investeringsregnskapet 269 895 310 912 246 974 63 938 92 148 -218 764 28 211 63 937

Netto bruk av bundet fond -19 558 -11 559 120 382 -131 941 -120 382 0

Netto bruk av disp.fond -32 486 -25 554 276 336 -301 890 -94 126 -165 586 110 750 171 401 -33 475

Regnskapsmessig mindreforbruk 33 475 0 0 0 -301 890 -301 890

SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,9 
%

0,7 %

3,6 %

35,9 %

7,2 %

51,7 %

Fordeling driftsutgift per divisjon 

Politisk styring Fylkesrådsleders kontor Plan og økonomi

Næring og kompetanse Kultur og levekår Samferdsel
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Nettoutgiftene til samferdsel utgjorde i 2021 over halvparten av netto driftsutgifter i TFFK. Næring og 
kompetanse utgjorde 35,9 prosent, hvorav 90 prosent var knyttet til videregående opplæring. 
  
Øvrige sektorer, inkludert administrasjon og politisk styring, utgjorde til sammen 8,8 prosent av 
nettoutgiftene.  
 
 
Sammensetning av utgifter og inntekter 
 
Figur 3.2.1 og 3.2.2 viser fordelingen av driftsinntekter og driftsutgifter (ekskl. avskrivninger og interne 
finansieringstransaksjoner).  
 

 
Figur 3.2.1 Fordeling av driftsutgifter 2021 

 
 
Kjøp av varer og tjenester utgjorde totalt 53,2 prosent av utgiftene i 2021. De største postene var er 
utgifter til kjøp av transporttjenester, kjøp av tjenester knyttet til drift og vedlikehold av fylkesvei, 
lærlingtilskudd, samt opplæring i bedrift.  
 
Lønnsutgiftene var 28 prosent av totale utgifter. Sett i lys av at vi er en kunnskaps- og arbeidsintensiv 
organisasjon, er det en relativt liten andel som går til lønnsutgifter. Det skyldes betydelige utgifter til 
kjøp av tjenester til kollektivtrafikk og fylkesveg, samt store øremerkede overføringer fra staten som 
fylkeskommunen «videresender» (hovedsakelig Regionale forskningsfond, midler til 
bredbåndsutbygging, regional- og distriktsutviklingsmidler, midler knyttet til kulturminnearbeid, samt 
spillemidler). 
 
Overføringer og tilskudd til andre utgjør 13,7 prosent. 
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Figur 3.2.2 Fordeling av driftsinntekter 2021 

 
Figur 3.2.2 viser at fylkeskommunens største inntektspost, rammetilskudd fra staten, utgjorde 50,4 
prosent av inntektene i 2021. Inntekts- og formueskatt utgjør 20,5 prosent.  
 
Andre overføringer og tilskudd fra staten utgjør 6,1 prosent. Dette er i hovedsak regionale 
utviklingsmidler og spillemidler. 
 
Andre overføringer og tilskudd fra andre utgjør 15,1 prosent. Dette er i hovedsak kompensasjon for 
merverdiavgift, kompensasjon for tapte inntekter og økte utgifter knyttet til pandemien, 
sykelønnsrefusjon, refusjoner fra kommuner og gjesteelevsoppgjør fra andre fylkeskommuner. 
 
Brukerbetalinger utgjør 1,2 prosent og er i hovedsak pasientinntekter på tannhelse. Salgs- og 
leieinntekter utgjør 6,7 prosent og er i hovedsak billettinntekter og andre brukerbetalinger knyttet til 
kollektivtransporten. 
 

3.2 Skatt og rammetilskudd  

Det ble inntektsført 5,635 mrd. kr i frie inntekter i 2021, hvorav 30,686 mill. kr er havbruksmidler.  
 
Dette er vist i tabell 3.3.1 nedenfor.  
 
Tabell 3.3.1 Frie inntekter for Troms og Finnmark fylkeskommune. I 1000 kr. 

 
 
Skatteinngangen inkludert naturressursskatt ble til sammen 1,621 mrd. kr. Dette er 46,9 mill. kr mer 
enn budsjettert. Oppgangen i norsk økonomi, kombinert med skatteendringer, ga kommunesektoren 
en betydelig sterkere vekst i skatteinngangen i 2021 enn anslått i statsbudsjettet for 2022 (NB 2022) 
høsten 2021.  

Budsjett

Budsjett inkl. 

endring Regnskap Avvik

Rammetilskudd -3 615 014 -3 755 765 -3 812 279 56 514

Inntektsutjevning -145 900 -146 900 -171 697 24 797

Tilskudd fra havbruksfondet 0 -30 686 -30 686 0

Fylkesskatt -1 532 800 -1 573 800 -1 612 845 39 045

Naturressursskatt 0 0 -7 878 7 878

SUM -5 293 714 -5 507 151 -5 635 384 128 233
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Også rammetilskuddet i 2021 ble høyere enn lagt til grunn i NB 2022. Rammetilskuddet økte med 56,5 
mill. kr som følge av økt kompensasjon knyttet til pandemien bevilget i nysaldering av budsjett 2021 i 
Stortinget i desember.  
 
I tabellen nedenfor gis en oversikt over kompensasjon for merutgifter og mindreinntekter knyttet til 
pandemien bevilget som rammetilskudd. 
 
 
Tabell 3.3.3. Kompensasjon og særskilt satsing knyttet til pandemien. I 1000 kr 

 
Kompensasjonen var til sammen 175,445 mill. kr. Netto merkostnad/mindreinntekt innrapportert er 
149,205 mill. kr. Det ble gitt tilskudd til bedriftsintern opplæring på 13,4 mill. kr som særskilt tiltak. 
Det er gitt kompensasjon på tiltak som skal gjennomføres i 2022 og som må bevilges på nytt i 
budsjettoppfølging. 
 

3.3 Finansforvaltning  

I henhold til Troms og Finnmark fylkeskommunes finansreglement, vedtatt av fylkestinget i sak 101/20, 
skal det hvert år fremlegges finansiell årsrapport for fylkestinget i mars det påfølgende år. Her 
rapporteres det om forvaltningen av likvide midler og låneporteføljen.  
 
Hovedkonklusjonene i finansiell årsrapport 2021, vedtatt av fylkestinget i sak 11/22, var slik: 
  
«Forvaltningen av kortsiktige likvide midler og gjeldsforvaltningen lå gjennom året innenfor 
risikorammene i finansreglementet. Fylkeskommunen har økonomisk bæreevne til å tåle et potensielt 
finansielt tap som følger av en momentan endring i rentenivået på 2 prosentpoeng pr. 31.12.21. Ved 2 
prosents renteoppgang kan det likevel bli utfordrende å innarbeide den økte kostnaden uten 
budsjettkonsekvenser for noen av fylkeskommunens forvaltningsområder».  
 
Renteinntekter 
Av tabell 3.4.1 fremgår at samlede renteinntekter er om lag 25,2 mill. kr.  
 
Tabell 3.4.1 Renteinntekter i 2021. Tall i 1000 kr. 

Konto (T) Regnskap 

Renter av bankinnskudd -13 898 

Renter av fondsmidler -9 234 

Renter av utlån -208 

Renteswap (rentebytteavtaler) inntekter -829 

Diverse renteinntekter -1 040 

Sum -25 209 

 
Renteinntektene består av renter av bankinnskudd, renter av fondsmidler, renter av utlån og 
renteswapinntekter, mv. Renter av fondsmidler var om lag 9,2 mill. Kr og har blitt avsatt på bundne 
fond. Dette er bundne renteinntekter der staten har øremerket renteinntektene fra de respektive 
næringsfondene. 
 
Rente- og avdragsutgifter 
Låneporteføljens rente- og avdragsutgifter ført i driftsregnskapet i 2021 ble 273,9 mill. Kr. 

Bedriftsintern opplæring -13 476 FTG 52/21

Tannhelse -6 907 FTG 82/21 og 100/21

VGO -3 523 FTG 82/21 og 100/21

Kollektiv -96 200 FTG 82/21 og 100/21

Kollektiv -55 339 Bev. Nysaldert 21, ikke budsjettert

SUM -175 445
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Tabell 3.4.2 Låneporteføljens samlede rente og avdragsutgifter i 2021. Tall i 1000 kr. 

Konto (T) Regnskap 

Renteutgifter, provisjoner serielån 
Renteutgifter, provisjoner sertifikat/obligasjonslån 
Renteutgifter, provisjoner swap/rentebytteavtale                             

34 782 
29 416 

6 567 

= Låneporteføljens samlede renteutgift 70 765 

+ Låneporteføljens samlede avdragsutgifter 203 123 

= Låneporteføljens samlede kapitalkostnader 273 888 

 
I tillegg kommer regnskapsførte forsinkelsesrenter som pr. 31.12.21 var om lag 220 kr. 
 
Årsregnskapets note 10 viser avdrag på lån og forholdet mellom utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 
og kravet om minimumsavdrag. Beregnet minimumsavdrag i henhold til kommuneloven er 188,3 mill. 
kr. TFFK betalte 203,1 mill. kr i avdrag og betalte dermed 14,1 mill. kr mer i avdrag enn lovens krav til 
minimumsavdrag. Det betyr at det ble betalt mer i avdrag enn det som antas å være kapitalslitet på 
anleggsmidlene (avskrivningene).   
 

3.5 Pensjon  

Note 11 i årsregnskapet gir en grundig innføring i Troms og Finnmark fylkeskommunes 
pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK), samt de 
tallstørrelser og sammenhenger som ligger til grunn for pensjonskostnadene. 
 
I 2021 er det regnskapsført brutto 308,687 mill. kr i pensjonspremie. I tillegg er det utgiftsført 66,02 
mill. kr i amortiserte premieavvik fra tidligere år som med fratrekk av årets premieavvik på 36 mill. kr, 
viser en nettoutgift på 30,02 mill. kr i 2021. Dette betyr at akkumulert premieavvik ble redusert i 2021. 
Det er videre inntektsført 98,851 mill. kr fra premiefondet i KLP. Netto pensjonsutgifter i 2021 utgjorde 
239,859 mill. kr og fordelte seg slik: 
 

I 1000 kr Vedtatt 
budsjett 

Regulert 
budsjett 

Regnskap 
2021 

Avvik 

Pensjonskostnader 
Herav: 

262 624 264 386 239 859 -24 527 

    Pensjonspremie KLP og SPK 276 890 339 285 308 687 -30 598 

    Bruk av premiefond KLP 0 -98 661 -98 852 -191 

    Årets premieavvik/ amortisering  
    av tidligere års premieavvik 

-14 266 23 762 30 023 6 261 

 
 
Totalt er det et avvik på -24,527 mill. kr i 2021 (pensjonskostnader som inngår i lønnskostnader).  
 
Kostnader knyttet til premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik ble i siste 
budsjettoppfølging for 2021 budsjettert på nivå med estimatene fra KLP og SPK (pedagogisk ansatte). 
Endelig premieavvik for 2021 viser en mindreinntekt på 6,26 mill. kr eksklusiv arbeidsgiveravgift. Av 
dette er 2,66 mill. kr merinntekt KLP og 8,95 mill. kr mindreinntekt SPK. Mindreinntekten skyldes at 
betalte premier er redusert. 
 
Kostnader knyttet til pensjonspremier viser et samlet mindreforbruk på 30,598 mill. kr i 2021. Av dette 
er 11,175 mill. kr mindreforbruk knyttet til SPK og 19,279 mill. kr knyttet til KLP sammenlignet med 
budsjett. I tillegg er det periodisert (kreditert) kr 144 482 mellom regnskapsårene.  
 
Årsakene til avviket er sammensatte, men en del av forklaringen skyldes at sentrale tallstørrelser har 
blitt kjent først sent i regnskapsåret. For SPK utgjorde differansen mellom prognosen for årspremie 
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(som ligger til grunn for løpende kostnadsføring av pensjon gjennom året) og faktisk årspremie 8,776 
mill. kr lavere premie. Tilsvarende var også tilfelle for KLP (med betydelig høyere differanse/lavere 
premie), men høyere lønnsvekst enn forventet medførte motsatt til økte premier. 
 
Pensjonsselskapet KLP foretok også, som varslet høsten 2020, en ekstraordinær tilbakeføring av 
premiereserven som følge av lavere avkastningskrav til fremtidige alderspensjoner etter endring i 
reglene for offentlig tjenestepensjon fra 2020. Premiefondet ble i sin helhet benyttet til å betale 
reguleringspremien som var høyere enn forventet grunnet betydelig høyere lønns- og trygdeoppgjør 
en tidligere antatt.  
 

4 Investering 
Troms og Finnmark fylkeskommunes samlede investeringsutgifter var i 2021 på 1,098 mrd. kr. Dette 
er noe lavere enn opprinnelig budsjettert beløp som var på om lag 1,28 mrd. kr.  
 

 
   
Bruk av lån som finansieringskilde beløp seg til om lag 620 mill. kr, noe som tilsvarer 56,5 prosent av 
den totale finansieringen. Videre utgjør overføring fra drift 22,5 prosent, kompensasjon for 
merverdiavgift 15,1 prosent og tilskudd 4,4 prosent av den totale finansieringen. Resterende 1,5 
prosent er sammensatt av salg av drifts- og finansielle anleggsmidler, samt netto bruk og avsetninger 
av ubundne og bundne investeringsfond. 

Regnskap 2021 Regulert 

budsjett 2021

Vedtatt 

budsjett 2021

Regnskap 2020

1 Investeringer i varige driftsmidler 1 087 228 1 176 239 1 276 493 758 719

2 Tilskudd til andres investeringer 600 1 425 0 0

3 Inv. i aksjer og andeler i selskaper 4 126 2 926 0 6 720

4 Utlån 6 570 0 0 6 577

5 Avdrag på lån 0 0 0 0

6 Sum investeringsutgifter 1 098 525 1 180 590 1 276 493 772 016

7 Kompensasjon for merverdiavgift -177 916 -188 236 -215 209 -116 402

8 Tilskudd fra andre -48 412 -38 273 -18 000 -121 620

9 Salg av varige driftsmidler -21 085 -18 284 0 -2 290

10 Salg av finansielle anleggsmidler -1 210 0 0 -500

11 Utdeling fra selskaper 0 0 0 0

12 Mottatte avdrag på utlån -5 799 -2 236 -20 000 -36 492

13 Bruk av lån -620 766 -620 766 -692 748 -373 913

14 Sum investeringinntekter -875 187 -867 795 -945 957 -651 218

15 Videreutlån 0 0 0 0

16 Bruk av lån til videreutlån 0 0 0 0

17 Avdrag på lån til videreutlån 0 0 0 0

18 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0

19 Netto utgifter til videre utlån 0 0 0 0

20 Overføring fra drift -246 974 -310 912 -269 036 -90 186

21 Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond 25 520 0 0 -113

22 Netto avs. til eller bruk av ubundne inv.fond -1 883 -1 883 -61 500 -30 500

23 Dekning av tidligere års udekket i inv.regnskapet 0 0 0 0

24 Sum overføring fra drift og avsetninger -223 337 -312 795 -330 536 -120 798

25 Fremført til inndekning senere år 0 0 0 0

Investering §5-5, 1 ledd
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Størstedelen av investeringskostnadene er knyttet opp mot samferdsel, med totalt 947 mill. kr. av 
investeringene i 2021. Av samferdselsinvesteringene er 866 mill. kroner investert innenfor 
vegforvaltningen. 
 
Det er investert 97 mill. kr. i skolebygg i henholdsvis utdanning øst og utdanning vest. 
  
Kostnadene i investeringsregnskapet fordeler seg med at hovedvekten er benyttet til kjøp av varer og 
tjenester til egen tjenesteproduksjon med 808 mill. kr.   
  

  
  
Investeringsprosjekter  
I 2021 er det bokført kostnader på 130 investeringsprosjekt. I tabellen under er alle 
investeringsprosjekt med regnskapsførte kostnader på mer enn 10 mill. kr listet opp.  

Investering §5-5, 2 ledd Regnskap 2021 Regulert 

budsjett 2021

Vedtatt budsjett 

2021

Regnskap 2020

Politiske styringsorgan 0 0 0 0

Fylkesrådsleders kontor 0 0 0 0

Plan og økonomi 17 464 38 159 15 000 18 616

Næring og kompetanse 97 242 148 155 404 000 192 290

Næring 0 3 343 0 0

Utdanning vest 25 816 66 952 370 000 89 723

Utdanning øst 71 425 77 859 34 000 102 567

Kultur og levekår 25 428 21 516 14 969 77 225

Tannhelse 25 428 21 516 14 969 77 225

Samferdsel 947 095 969 835 842 524 470 560

Kollektiv og mobilitet 79 327 115 094 151 499 46 855

Veg- plan, prosjektering og utbygging 865 666 854 741 691 025 422 270

Fly, fiskerihavn og beredskap 2 103 0 0 0

Fellesfunksjoner 4 126 2 926 0 6 747

Sum varige driftsmidler 1 091 355 1 180 590 1 276 493 765 439

4 %

73 %

4 %

16 %
3 %

Fordeling investeringskostnader 2021

Lønn og sosiale utgifter

Kjøp av varer og tjenester som inngår
i egen tjenesteproduksjon

Kjøp av varer og tjenester som
erstatter egenproduksjon

Overføringer og tilskudd t il andre

Finansutgifter mv



14 
 

Fylkesrådet vil i budsjettoppfølginger på investeringsområdet følge opp de prosjektene som har hatt 
vesentlige avvik mellom regulert budsjett og regnskap i 2021. 
  

   
De største investeringsprosjektene i 2021 var Fv866 Maursundtunell med om lag 242 mill. kr. 
Ibestadtunellen med oppgradering etter sikkerhetsforskriften med 171 mill. kr. og Fv 98 Torhop-
Smalfjordbotn med i underkant av 102 mill. kr. 
  

Investeringer – videregående skoler 

 
Nordkapp videregående skole  
Opprinnelig budsjett var 12 mill. kr i 2021.Det ble gitt en tilleggsbevilgning i løpet av året og 
budsjettet ble regulert opp til 54,0 mill. kr. Det er regnskapsført 54,17 mill. kr i 2021. 
 

Prosjektets omfang økt som følge av forsinkelser fra 2020 og pågående rettstvist med tidligere 
entreprenør. Ferdigstilt prosjekt i 2021. 
 

Ishavsbyen videregående skole – Nybygg  
Opprinnelig budsjett var 250 mill. kr i 2021. Budsjett ble regulert ned til 30 mill. kr i løpet av året. Det 
er regnskapsført 23.19 mill. kr i 2021. 
 

Prosjektet ble forsinket som følge av at detaljreguleringsprosessen har tatt uventet lang tid. 
Byggestart skjedde høsten 2021.  
   

Investeringer – tannklinikker 
 
TANN-Bygget - Tilbygg  
Budsjettramme for 2021 var på 13 mill. kr., regulert budsjett er på 9 mill. kr som følge av merforbruk 
i 2020. Reelt forbruk i 2021 var på 18,72 mill. kr. 
 

Det har vært noen utfordringer med prosjektet og da spesielt grunnarbeidene. Det viste seg at det 
var dypere ned til fjell enn det som ble antatt ut fra geoteknisk rapport som ble utarbeidet i 
forbindelse med byggingen av TANN-Bygget.  
 
Prosjektet er ferdigstilt i 2021. 
  

Investeringer - Samferdselssektoren – fylkesveg   
 
Fv. 866 Maursund og Kågen - tunellene 

Oppr.budsjett Regulert budsjett Regnskap

2021 2021 2021

1907229 Fv 866 Maursund - tunnel 150 000 217 300 241 913

1907338 Ibestadtunnelen – oppgradering etter sikkerhetsforskriften 150 000 160 000 171 010

2065002 FV 98 Torhop-Smalfjordbotn - del av fisk til markedspakken 26 000 132 437 101 651

2061010 Anskaffelse ny kombibåt (øst) 60 000 52 200 69 735

2037003 INV Nordkapp vgs. nybygg/tilrettelegging 2 12 000 54 014 54 175

1907114 504683 Fv 869 Storstein fergekai 29 000 34 769 51 593

1907296 503960 Fv 86 Silsand - Islandbotn 0 35 287 47 011

1025130 INV-Veginvesteringer 0 38 860 24 528

2065004 FV 890 Rassikring Sandfjorden, Sandfjordklubben, Kalvika, Kalvikeidet 29 000 29 248 23 920

1908881 Ishavsbyen vgs - nybygg 250 000 30 030 23 192

2163004 INV Fv 7886 Huselv-Husøy 0 19 000 21 125

1907313 Fv 865 Bergelva bru 8 500 17 860 19 359

1908856 TANN utvidelse 12 969 9 273 18 722

2163003 INV Fv 86 Straumsbotn-Torsken 0 21 500 17 824

2163006 INV Fv 862 Mefjordbotn-Senjahopen 0 20 000 16 788

1907124 505602 Fjellskjæringer Fv 10 000 16 317 15 456

2065010 FV 889 Skipsbukta rassikring (øst) 14 000 13 887 14 108

1925180 Fv 885 Pasvik 0 13 613 11 996

Prosjekt
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Utbedring av tunell i henhold til kravene i tunellsikkerhetsforskriften. Kontrakter for utbedring 
inngått i 2020.  
 
Kostnader til prosjektet i 2021 har vært på 241,91 mill. kr, herav er ca. 17 mill. kr. omtvistet. Regulert 
budsjett var 217 mill. kr. 
 
Prosjektet har hatt økte kostnader til vann- og frostsikring, strossing/fjellsikring i begge tunneller, 
men særlig i Kågen-tunellen. Lønns- og prisstigning har også vært høyere enn forventet. 
 
Prosjektet forventes ferdigstilt i oktober 2022. 
 
Ibestadtunellen – oppgradering etter sikkerhetsforskriften 

Utbedring av tunell i henhold til kravene i tunellsikkerhetsforskriften. Kontrakter for utbedring 
inngått i 2020.  
 
Kostnader på prosjektet i 2021 har vært på 171,01 mill. kr. Regulert budsjett var 160 mill. kroner. 
 
Det forventes åpning medio juni 2022. 
 
Fv. 98 Tarmfjord – Smalfjordbotn  
Fv. 98 på østsiden av Ifjordfjellet er en del av «Fisk til marked» - pakken og er en av tre prioriterte 
vegstrekninger i Regional transportplan for Finnmark 2018 – 2029. Vegstrekninga er planlagt 
utbedret for å fullføre Ifjordfjell-prosjektet og øke regulariteten på øst-vest-forbindelsen Tana – til 
Lakselv/Nordkinn.    
 

Kostnader på prosjektet i 2021 var på 101,65 mill. kr. Regulert budsjett var 132 mill. kr. 
 
Anleggsarbeidet kom i gang på senhøsten 2020 og prosjektet skal være ferdigstilt i 2023.  
 
Fv. 869 Storstein fergekai 
Ombygging av fergekai og utvidelse av oppstillingsplass ved fergeleiet på Storstein for å håndtere 
ferge på 50 PBE som skal settes inn på sambandet i 2023. 
 
Prosjektet har kostnader på 51,59 mill. kr. i 2021. Regulert budsjett var 34 mill. kr. 
 
Fv 86 Silsand – Islandbotn 
Utbygging av ny gang- og sykkelveg langs fylkesveg 86. 
 
Totale kostnader på prosjektet i 2021 har vært 47,01 mill. kr. Regulert budsjett var 35 mill. kr. 
 
Veginvesteringer 
Inkluderer en rekke mindre tiltak med utbedring av bruer, trafikksikkerhetstiltak, miljøtiltak og andre 
punktutbedringer på fylkesvegnettet i Finnmark. 
 
I 2021 har det vært investert for 24,53 mill. kr. på prosjektet. Regulert budsjett var 38 mill. kr. 
 
Fv 890 Rassikring Sandfjorden, Sandfjordklubben, Kalvika, Kalvikeidet 
Rassikringer med snøskjermer på til sammen 2200 meter på angitte strekninger ved Sandfjorden, 
Storsteinbukta, Hergenæringen, Meriselva, Risfjorden og Kvalvika langs Fv890 
 
I 2021 har det vært investert for 23,92 mill. kr. på prosjektet. Regulert budsjett var 29 mill. kr. 
 
Fv 7886 Huselv-Husøy 
Utbedringer av Fv 7886 i forbindelse med regjeringens satsning på prosjekt som var viktige for 
sjømatnæringa i 2020. Prosjektet har fått tilsagn om statlig tilskudd på 11. mill. kr. 
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Arbeidet startet opp høsten 2021. Tunnelarbeid i Riven og Fjellsenden, samt kjettingplass er 
ferdigstilt. Hovedentreprenør har pågående arbeid med breddeutvidelese og siktutbedring. 
Forventet ferdigstillelse med dekkelegging i 2022. 
 
Prosjektet har hatt kostnader på 21,12 mill. kr. i 2021. Regulert budsjett var 21 mill. kr. 
 
Fv 865 Bergelva bru 
Utskifting av mindre bru ved Bergelva etter inspeksjon. 
 
Prosjektet har hatt kostnader på 19,36 mill. kr. i 2021. Regulert budsjett var 17,8 mill. kr. 
 
Fv 86 Straumsbotn - Torsken 
Utbedringer av Fv 86 i forbindelse med regjeringens satsning på prosjekt som var viktige for 
sjømatnæringa i 2020. Prosjektet har fått tilsagn om tilskudd fra på 14 mill. kr.   
 
Arbeidet startet opp høsten 2021, hvor det på en av parsellene har pågått uttak av skjæringer og 
fyllinger. Resterende del av strekning starter opp våren 2022 med breddeutvidelse og stikkrenneskift. 
Prosjektet forventes ferdigstilt med dekkelegging i 2022. 
 
Prosjektet har hatt kostnader på 17,82 mill. kr. i 2021. Regulert budsjett var 21,5 mill. kr. 
 
Fv 862 Mefjordbotn – Senjahopen 
Prosjektet er en del av Regjeringens satsning på prosjekter som er viktige for sjømatnæringen, og har 
fått tilsagn om tilskudd fra på 16 mill. kr. Arbeidet startet opp høsten 2021 med tunnelarbeid i 
Svartholla og Hesten, samt skogrydding som er ferdigstilt.  Oppstart med hovedentreprisen med 
breddeutvidelse av delstrekninger våren 2022. Prosjektet forventes ferdigstilt med dekkelegging i 
2023. 
 
Prosjektet har hatt kostnader på 16,79 mill. kr. i 2021. Regulert budsjett var 20 mill. kr. 
 
505602 - Fjellskjæringer 
Prosjektet har hatt kostnader på 15,46 mill. kr. i 2021. Regulert budsjett var 16,3 mill. kr. 
 
Fv 889 Skipsbukta rassikring 
Rassikringstiltak langs fylkesvei 889. 
 
Totale kostnader på 14,11 mill. kr. i 2021. Regulert budsjett var 13,8 mill. kr. 
 
Fv. 885 Pasvik 
Forsinket prosjekt som har hatt byggestart i 2021. Prosjektet er finansiert ved overføring av tidligere 
års ubrukte bevilgninger. 
 
Totale kostnader på 12 mill. kr. i 2021. Regulert budsjett var 13,6 mill. kr. 
 

Investeringer - Samferdselssektoren – kollektiv   
 
Anskaffelse ny kombibåt 
Ny kombibåt «Hollendaren» er levert i 2021. 
 
Båten er anskaffet som ny kombibåt til MåsøyXpressen. 
 
Total kostnad 69,73 mill. kr. i 2021. Regulert budsjett var 52 mill. kr. 
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5 Balansen 
 
I tabell 4.1 vises fylkeskommunes balanse pr. 31.12.2021 sammenlignet med 31.12.2020.  
 
Tabell 4.1. Troms og Finnmark fylkeskommunes balanse. Tall i kr. 

 
 
 
Troms og Finnmark fylkeskommunes brutto lånegjeld 
Fylkeskommunens samlede langsiktige lånegjeld var om lag 5,5 mrd. kr pr. 31.12.21. Ved utgangen av 
2021 hadde fylkeskommunen 14 obligasjonslån på til sammen 2,2 mrd. kr, hvorav tre lån gikk til forfall 
innen 12 måneder. Samlet lånesaldo på disse tre lånene var 394,0 mill. kr, som utgjorde 7,2 prosent av 
samlet gjeld. I tillegg til obligasjonslånene hadde fylkeskommunen serielån som til sammen utgjorde 
3,2 mrd. kr pr. 31.12.21. For nærmere detaljer se note 9 i årsregnskap 2021. 
 
I henhold til vedtak i fylkestinget ble det gjennomført nye låneopptak på til sammen 594,1 mill. kr i 
2021 til finansiering av investeringer. Etter tilbudskonkurranser mellom Kommunalbanken og KLP Bank 
ble det gjort låneopptak i Kommunalbanken av et separat lån til Troms på 358,1 mill. kr og et til 

Økonomisk oversikt balanse KOSTRA Regnskap Regnskap

Beskrivelse 31.12.2021 31.12.2020

Faste eiendommer og anlegg 10 330 801 884 9 603 050 098

Utstyr, maskiner og transportmidler 202 208 125 213 945 772

Utlån 32 978 703 32 201 765

Aksjer og andeler 459 700 998 458 108 671

Pensjonsmidler 3 912 062 694 4 348 175 399

Sum anleggsmidler (A) 14 937 752 402 14 655 481 705

Kundefordringer 407 044 827 342 632 995

Aksjer og andeler 0 0

Premieavvik 211 160 387 248 970 612

Kasse, bankinnskudd 2 682 310 635 2 214 040 711

Sum omløpsmidler (B) 3 300 515 849 2 805 644 318

SUM EIENDELER (A + B) 18 238 268 251 17 461 126 023

Disposisjonsfond -944 370 073 -668 033 935

Bundne driftsfond -597 073 055 -476 690 885

Ubundne investeringsfond -75 165 955 -77 048 561

Bundne investeringsfond -30 877 444 -5 357 904

Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0

Regnskapsmessig merforbruk 0 0

Udekket i investeringsregnskapet 0 0

Kapitalkonto -5 436 184 574 -5 131 493 006

Egenkapital, endring regnskapsprinsipp 114 294 753 114 294 753

SUM EGENKAPITAL (C) -6 969 376 349 -6 244 329 537

Ihendehaverobligasjonslån -2 232 707 000 -2 737 090 000

Pensjonsforpliktelse -4 133 536 834 -4 574 089 877

Andre lån -3 229 053 440 -2 307 171 432

Sum langsik tig gjeld (D) -9 595 297 274 -9 618 351 309

Annen kortsiktig gjeld -1 670 467 338 -1 588 799 897

Premieavvik -3 127 292 -9 645 280

Sum kortsik tig gjeld (E) -1 673 594 630 -1 598 445 177

SUM GJELD (D + E) -11 268 891 904 -11 216 796 486

SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D + E) -18 238 268 251 -17 461 126 023

Ubrukte lånemidler 93 729 446 92 448 272

Motkonto for memoriakontiene -93 729 446 -92 448 272

Andre memoriakonti 0 0
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Finnmark på 236,0 mill. kr. I tillegg ble det gjort opptrekk av 26,5 mill. kr på et allerede etablert 
byggelån tilhørende Troms i Kommunalbanken knyttet til utvidelse av Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter i Nord-Norge. Ut over dette ble to gamle obligasjonslån tilhørende Finnmark, på 
henholdsvis 150,0 og 100,7 mill. kr, refinansiert. Disse ble etter konkurranseutsetting refinansiert til 
serielån i Kommunalbanken. For et obligasjonslån tilhørende Troms på 162,8 mill. kr ble det foretatt 
refinansiering til serielån i Kommunalbanken etter konkurranseutsetting.   
Ubrukte lånemidler økte med 1,3 mill. kr i løpet av 2021 og var 93,7 mill. kr ved årsskiftet. 
 
Fylkeskommunens likviditet   
Nedenfor gis en oversikt over Troms og Finnmark fylkeskommunes likviditetsgrader pr. 31.12.20 og 
31.12.21. 
 
Tabell 4.2 Troms og Finnmark fylkeskommunes likviditetsgrader.  

 31.12.21 31.12.20 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 1 =
𝑂𝑚𝑙ø𝑝𝑠𝑚𝑖𝑑𝑙𝑒𝑟

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑠𝑖𝑘𝑡𝑖𝑔 𝑔𝑗𝑒𝑙𝑑
> 1,50 1,97 1,76 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 2 =
𝑂𝑚𝑙ø𝑝𝑠𝑚𝑖𝑑𝑙𝑒𝑟 − 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑠𝑖𝑘𝑡𝑖𝑔 𝑔𝑗𝑒𝑙𝑑
> 1,00 1,85 1,60 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 3 =
𝐵𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑛𝑠𝑘𝑢𝑑𝑑, 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑜. 𝑙.

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑠𝑖𝑘𝑡𝑖𝑔 𝑔𝑗𝑒𝑙𝑑
> 0,33 1,60 1,39 

 
Likviditetsgrad 1 måler evnen til å dekke betalingsforpliktelser når disse forfaller. Anbefalt norm er at 
likviditetsgrad 1 bør være større enn 1,50. Fra 31.12.20 til 31.12.21 har den gått opp fra 1,76 til 1,97.  
 
Likviditetsgrad 2 måler også evnen til å dekke løpende betalingsforpliktelser, men her trekkes 
premieavviket ut siden det regnes som det minst likvide av omløpsmidlene. Likviditetsgrad 2 er over 
minimum anbefaling på 1,00. Fra utgangen av 2020 har den styrket seg fra 1,60 til 1,85 ved utgangen 
av 2021.  
 
Likviditetsgrad 3 sier noe om forholdet mellom de mest likvide midlene og gjeld. Anbefalt norm for 
likviditetsgrad 3 minst skal ligge på 0,33. Pr. 31.12.21 hadde den styrket seg til 1,60 sammenlignet med 
1,39 pr. 31.12.20.  
 
Styrkingen i likviditetsgradene 1, 2 og 3 skyldes i hovedsak at innskuddsbeholdningen har økt med om 
lag 468,3 mill. kr samt en økning i kundefordringer på om lag 64,4 mill. kr. Nedgangen i premieavviket 
på om lag 37,8 mill. kr har også bidratt til styrkingen av likviditeten. 
 
Pr. 31.12.21 utgjorde fylkeskommunens likviditet i form av kasse- og bankbeholdning 2,7 mrd. kr. Av 
dette var 628,0 mill. kr bundne fond (drift og investering) og 93,7 mill. kr var ubrukte lånemidler.  
 
Disposisjonsfond 
Ved utgangen av 2021 hadde TFFK 944 mill. kr på disposisjonsfond. Av dette var 422 mill. kr avsatt til 
spesifikke formål, 247 mill. kr frie disposisjonsfond som var inngående balanse fra Troms og 869.419 
kr som var inngående balanse fra Finnmark. 
 
Disposisjonsfond per 31.12.21 er vist i tabellen nedenfor.  
 
Tabell 4.3 Disposisjonsfond, Troms fylkeskommune.  
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Vest: Stabssjef, samf.utv.rollen intl. programmer, disp.fond -9 939 000

Vest: Stab/DU, parkeringsmidler, disp.fond -1 300 000

Vest: Stab/BE, Utstyrsfond kantina, disp.fond -418 240

Vest: Stabssjef, P6045 Klimapartner og P6046 Miljøledelse/sertifisering, disp.fo -450 000

Vest: Stab/IT, IT-infrastruktur, disp.fond -1 059 000

Vest: Fylkesråd/Stabssjef, regionreformen, disp.fond -1 045 000

Vest: Fylkeskommunalt næringsfond Troms, disp.fond -10 800 000

Vest: Havbruksfond Troms, disp.fond -13 038 000

Øst: Havbruksfondet, disp.fond -17 615 859

Øst: Reservert drift, disp.fond -167 000

Øst: Nordkapp vgs - Sikkerhetssenter, disp.fond -4 200 000

Øst: Utdanning SA - Stilling fagopplæring, disp.fond -2 000 000

Øst: Midler til fagfornyelse, disp.fond -400 000

Felles: VKI-Disposisjonsfond -3 850 000

Felles: Samferdsel, disp.fond -313 926 137

Felles: Divisjon plan og økonomi, disp.fond -1 995 000

Felles: Næring, Rammeoverføring (FK) - Distr. og regionalpolitikk, disp.fond -4 627 000

Felles: Havbruksfondet, disp.fond -35 312 000

Sum navngitte disposisjonsfond -422 142 236

Vest: FTG, disposisjonsfond TFK -192 518 853

Vest: FTG, premieavviksfond TFK -54 700 000

Sum disposisjonsfond Troms -247 218 853

Øst: Disp fond FFK -869 419

Sum disposisjonsfond Finnmark -869 419

Felles: FTG, disposisjonsfond TFFK -177 284 564

Disposisjonsfond - Årsresultat fom 2020 -96 855 000

Sum disposisjonsfond TFFK -274 139 564

SUM DISPOSISJONSFOND -944 370 072



20 
 

 
 
 

5 Likestilling, etikk og sykefravær  
Troms og Finnmark fylkeskommunes fylkesråd består av tre kvinner og to menn. Administrativ ledelse 
består av fire menn og en kvinne. Kjønnsfordelingen blant rektorene i de videregående skolene var ni 
kvinner og fjorten menn i 2021. Innenfor tannhelse var det ni enhetsledere. Av disse var seks kvinner.  
  
Blant ledere som er lønnet i henhold til hovedtariffavtalens kapittel 3, er 52 prosent kvinner. I 
gjennomsnitt har kvinner noe lavere lønn enn menn. Kvinnelige rektorer og overtannleger har høyere 
snittlønn enn sine mannlige kolleger. Lønnsutviklingen for kvinner og menn drøftes årlig i 
lønnspolitiske møter med tillitsvalgte.  Lønnspolitikken som foreligger våren 2022, vil ha likelønn 
mellom kvinner og menn som et av sine mål, og vil fremheve behovet for spesielt å vurdere kvinners 
lønn og lønnsutvikling både ved tilsetting og i lønnsforhandlinger.  
 
Troms og Finnmark fylkeskommune har utarbeidet en seniorpolitikk som har som formål å motivere 
ansatte til å stå i arbeid lengst mulig etter fylte 62 år. Fylkeskommunene ønsker å beholde 
kompetansen seniorene har, opprettholde høy kvalitet i tjenestetilbudet, samt gi ansatte som ønsker 
å trappe ned eller avslutte yrkeskarrieren, mulighet til å gjøre det på en fleksibel og verdig måte. 
  
Troms og Finnmark fylkeskommune har utarbeidet retningslinjer for rekruttering som følger 
kvalifikasjonsprinsippet hvor hensynet til likestilling, diskriminering og ufrivillig deltid ivaretas. 
Gjennom saksbehandlingsrutiner og samarbeid med tillitsvalgte sørger fylkeskommunen for et 
kontinuerlig arbeid for å forhindre diskriminering og fremme likestilling. 
 
På forhold der vi har rapporteringsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven vil rapportene 
gjøres tilgjengelig på hjemmesiden til TFFK i løpet av 2022. 
 
Etikk 
Troms og Finnmark fylkeskommune har etiske retningslinjer som ligger til grunn for våre handlinger. 
De etiske retningslinjene skal bidra til god etisk praksis. Retningslinjene gjelder for folkevalgte og 
ansatte i fylkeskommunen. Målet med retningslinjene er å bidra til at handlingene våre er etiske 
forsvarlige. I det daglige arbeidet tar vi opp ulike problemstillinger til vurdering og diskusjon både faglig 
internt og sammen med tillitsvalgte. Vi har gjennomgått ulike retningslinjer og rutiner som vi har 
samordnet og forbedret, samt at vi har hatt ulike webinarer med opplæring i løpet av året for å 
kvalitetssikre og forbedre prosesser. 
    
Sykefravær 
Sykefraværet i 2021 var totalt på 7 prosent. Sykefraværet blant kvinner var 8,72 prosent i 2021 mot 
8,2 prosent året før. Blant menn var sykefraværet på 4,51 prosent i 2020 mot 3,7 prosent året før. Det 
egenmeldte fraværet er stabilt. I tannhelse var sykefraværet på 12,16 prosent (11,5 prosent året før) 
og i de videregående skolene 6,82 prosent (5,7 prosent året før). Det er dokumentert fravær knyttet 
til pandemien på 0,2 prosent. 
 
 
 

6  Intern kontroll  
 
Overordnet arbeid med internkontroll i TFFK har siden første kvartal 2020 vært organisert i prosjekt, 
med formål å etablere et enhetlig system for internkontroll tilpasset organisasjonens størrelse, egenart 
og risikosystem. Inkludert i prosjektets mandat var anskaffelse og implementering av helhetlige IT-
system for overordnet strategisk styring og avvikshåndtering.  
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Som følge av politiske føringer og vedtak knyttet til deling av organisasjonen ble det i 2021 besluttet 
at prosjektets omfang skulle reduseres til å sikre et tilstrekkelig avvikshåndteringssystem der behovet 
var kritisk.   
  
HMS- og avvikssystemet Datakvalitet ble innført i juni 2021.   
   
Til tross for at arbeid med anskaffelse av et felles system for strategisk styring ikke ble gjennomført i 
nevnte prosjekt, har virksomheten gjennomført ytterligere styringstiltak på overordnet nivå for å sikre 
at administrasjonens virksomhet ligger innenfor lov og forskrift, jf. kommuneloven § 25-1.   
  
Fylkesrådet har vedtatt reglement for delegering av myndighet som tydeliggjør fordeling av ansvar 
innenfor virksomhetens ansvarsområde. I tillegg er det innført en rekke overordnede rutiner, 
prosedyrer og andre type styringsdokumenter innenfor eksempelvis økonomiforvaltning, anskaffelser, 
HMS- og personal og IT.   
  
Styringsdokumentene er dokumentert og tilgjengelig gjennom virksomhetens hjemmenett.  
 
Fylkesrådet vil presentere en egen sak for fylkestinget i juni 2022, hvor fylkesrådet vil rapportere om 
internkontroll og resultater fra statlig tilsyn i tråd med kommunelovens §25-2. 
  



22 
 

7 Regnskapsresultat politisk område 

 

Regnskapet viser at politiske styringsorganer har et mindreforbruk på 12,57 mill. kroner, noe som 
tilsvarer et positivt avvik på 19,2 prosent. 
 

 
 
Budsjettet til fylkestinget ble i fylkestingssak 52/21 økt med 2,034 mill. kroner til partistøtte. 
 
Fylkestingets ansvarsområde hadde et mindreforbruk på 7 mill. kroner og fylkesrådet et mindreforbruk 
på 2,9 mill. kroner. Hovedårsaken er bruk av digitale møter inklusive fylkestingssamlinger og dermed 
redusert reiseaktivitet.  
 
Fylkeseldrerådet hadde et mindreforbruk på 0,36 mill. kroner og Rådet for personer med 
funksjonsnedsettelse hadde et mindreforbruk på 0,28 mill. kroner som følge av mindreforbruk på 
møtegodtgjørelse og reiseutgifter. 
 
Kontrollorganer hadde et mindreforbruk på 2,6 mill. kroner. Av dette er 1,8 mill. kroner mindreforbruk 
av kjøp av tjenester og resterende redusert kurs- og reiseaktivitet. 
  

I 1000 kr

Vedtatt 

budsjett

Regulert 

budsjett Regnskap Avvik Avvik i %

Politiske styringsorganer            63 281            65 355            52 781            12 574 19,2 %

Fylkestinget            39 430 41 504          34 451                       7 053 17,0 %

Fylkesrådet            16 197 16 197          13 280                       2 917 18,0 %

Kontrollorganer              7 654 7 654            5 051                         2 603 34,0 %
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8 Regnskapsresultat og måloppnåelse for 
fylkesrådsleders kontor 

 
Regnskapet viser at fylkesrådsleders kontor har et mindreforbruk på 6,68 mill. kr. Regnskapsresultatet 
er vist i tabellen nedenfor.  
 
Tabellen under viser hvordan mindreforbruket fordeler seg.  
 

i 1000 kr 
Vedtatt 
budsjett 

Regulert 
budsjett Regnskap  Avvik Avvik i % 

Fylkesrådsleders kontor 43 705 44 823 38 144 6 679 14,9 % 

Stab 33 233 34 167 28 721 5 446 15,9 % 

Internasjonal vest 6 490 6 580 5 930 650 9,9 % 

Internasjonal øst 3 982 4 076 3 493 583 14,3 % 

 
Det har gjennom året vært rapportert mindreforbruk på grunn av redusert aktivitet på grunn av 
pandemien.   

 
Stabsavdelingen 
 
Økonomisk analyse/avviksforklaring 
Størstedelen av mindreforbruket er relatert til samfunnsutviklingsmidler. Denne posten er redusert fra 
2022. Pandemien har preget den utadrettede aktiviteten i stabsavdelingen, noe som har ført til 
redusert reiseaktivitet, kurs, kjøp av tjenester og lignende. I tillegg har avdelingen hatt vakanser.  
 
Måloppnåelse 
Stabsavdeling jobber tett på politisk nivå og utarbeider beslutningsgrunnlag og følger opp de vedtak 
som ligger til fylkesrådsleders portefølje. Det har vært jobbet mye med å få på plass og utvikle Utsyn 
nord som verktøy for samfunnsdialog. I 2021 ble det gjennomført 11 webinar under paraplyen Utsyn 
nord. Det var også planlagt fysiske Utsyn nord, men på grunn av pandemien ble disse gjort digitalt, noe 
som reduserte kostnadene. Videre har stabsavdelingen utviklet en statistikkbank på fylkes og 
kommunenivå, som er interaktiv og oppdateres kontinuerlig. Dette er en tjeneste for befolkningen, 
kommuner og fylkeskommunen. På grunn av at vi har kunne gjøre mer av arbeidet selv, er det brukt 
mindre av samfunnsutviklingsmidlene enn forutsatt. 
 
Det har også vært jobbet mye med å få til kvalitetssikring av saker som skal til politiske behandling, 
både i innhold, men også saksflyten.   
 
Videre har det vært jobbet med å få på plass en entydig kommunikasjon fra fylkeskommunen, der det 
blant annet er utarbeidet kommunikasjonsstrategi og kanalstrategi. Utvikling av nettsteder og på 
sosiale medier. Det er også etablert intranett for å sikre god intern kommunikasjon med alle ansatte.  
I 2021 har det også blitt gjort et arbeid for å forberede fylkeskommunen på oppdeling. Det gjør at man 
allerede er godt i gang med oppdelingsprosessen og med reetableringen av de to nye 
fylkeskommunene.  
 

Internasjonal avdeling vest 
Pandemien har hatt stor innvirkning på arbeidet og våre utadrettede aktiviteter. Planleggingen av 
aktiviteter i 2021 gjenspeiler stor usikkerhet rundt varigheten av pandemien, med de begrensninger 
den har lagt for aktiviteter. Fasiten ved årsslutt viser at mange aktiviteter som normalt ville ha betydd 
fysisk deltakelse eller organisering av aktiviteter i fylket, ble gjennomført via digitale plattformer og 
andre ble avlyst eller utsatt. 
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Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til reisevirksomhet, eksterne møter, delegasjonsbesøk og kjøp 
av tjenester.   
 
Måloppnåelse 
Internasjonal avdeling inngår i fylkesrådsleders oppgaveportefølje. Avdeling vest har med 
utgangspunkt i sine hovedansvarsområder hatt fokus på følgende: 

- Deltakelse i utforming av EU-programmet Interreg Aurora (tidligere Interreg Nord) for 

programperioden 2021-27, hvor avdelingen har det nasjonale sekretariatet. Dette er et 

tidkrevende arbeid, med mye koordinering opp mot nasjonalt nivå samt finsk og svensk side. 

Programmet har etter planen sin første utlysningsrunde i 1. halvår 2022. 

- Deltakelse i det formelle nordkalottsamarbeidet, hvor det bl.a. er fokus på å styrke 

grensetjenestene i nord, inkl. Grensetjenesten i Skibotn.   

- Planlegging og gjennomføring av flere webinarer med internasjonalt perspektiv under Utsyn 

Nord-paraplyen, kalt Utsyn Arktis. Avdelingen har også vært involvert i arbeidet med Utsyn 

Nord-webinarer. I tillegg har avdelingen sammen med Tromsø kommune og UiT Norges arktiske 

universitet holdt en side event under Arctic Circle Assembly i Reykjavik med fokus på ungdom, 

utdanning og demografiske utfordringer. 

- Tett dialog og samarbeid med Nord-Norges Europakontor om aktuelle saker av betydning for 

oss i nord, jf. EUs grønne giv, inkl. taksonomien, EUs arktiske politikk, EUs samfunnsoppdrag 

(Missions) og den nye programperioden for EU-programmer som er relevante for oss. I tillegg 

samarbeider vi om deltakelse i en ny OECD-studie for NSPA-regionen, som er en oppfølging av 

2017-studien. 

- Som ledd i arbeidet med å mobilisere til økt bruk av internasjonale finansieringsordninger 

etablerte TFFK i 2021 Horisont Troms og Finnmark, med støtte fra Forskningsrådet og Innovasjon 

Norge.  Dette er et regionalt EU-nettverk for å styrke mobiliserings- og veiledningsarbeidet 

overfor aktører i Troms og Finnmark som har utviklingskapasitet og interesse for 

prosjektsamarbeid innenfor Horisont Europa, EUs forsknings- og 

innovasjonsprogram.  Internasjonal avdeling har prosjektledelsen og arbeider sammen med 

partnerne i nettverket for å gjøre FoU-miljø, næringsliv og offentlig sektor bedre rigget til å 

utnytte mulighetene som ligger i Horisont Europa og inngå i tverrsektorielle 

samarbeidsprosjekter.    

- Avdelingen representerer TFFK i styret for Arctic Frontiers, og har ellers i løpet av 2021 lagt 

planer for diverse felles aktiviteter som det er et mål å realisere i 2022.  

 
 

Internasjonal avdeling øst 
Pandemien har hatt stor innvirkning på arbeidet og våre utadrettede aktiviteter. Mindreforbruket er i 
hovedsak knyttet til vakant stilling og redusert reisevirksomhet på grunn av pandemien.  
 
Måloppnåelse 
Internasjonal avdeling inngår i fylkesrådsleders oppgaveportefølje. Avdeling øst har med utgangspunkt 
i sine hovedansvarsområder gjennomført følgende: 
- Deltakelse i utforming av EU-programmet Interreg NEXT Kolarctic for programperioden 2021-2027, 

hvor avdelingen har det nasjonale sekretariatet. Dette er et tidkrevende arbeid med deltakelse av 
fire land, med mye koordinering opp mot nasjonalt nivå samt russisk, finsk og svensk side. 
Programmet skal etter planen være ferdig ved utgangen av 2022.   

- Deltakelse i Nordkalottsamarbeidet, administrativt og politisk 
- Gjennomføring av Barents regionrådsmøte under Barentsrådet i Tromsø i oktober 2021.  
- Deltakelse på administrativt og politisk nivå i bilateralt samarbeid med Russland, blant annet 

jevnlige møter med Murmansk Oblast mfl. om utviklingen av koronasituasjonen i grenseområde.  
- Ansatt koordinator for ungdomsmedvirkning i Regionalt nordområdeforum   
- Arrangert og gjennomført møte i Regionalt nordområdeforum, Karasjok, november. Tema 

demografiutvikling og interregionale midler 



25 
 

- Tett dialog og samarbeid med Nord-Norges Europakontor om aktuelle saker av betydning for Nord-
Norge. Samarbeid om deltakelse i ny OECD-studie for NSPA-regionen, som er en oppfølging av 
2017-studie. 

- Som ledd i arbeidet med å mobilisere til økt bruk av internasjonale finansieringsordninger etablerte 
TFFK i 2021 Horisont Troms og Finnmark, med støtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge.  
Dette er et regionalt EU-nettverk for å styrke mobiliserings- og veiledningsarbeidet overfor aktører 
i Troms og Finnmark som har utviklingskapasitet og interesse for prosjektsamarbeid innenfor 
Horisont Europa, EUs forsknings- og innovasjonsprogram.  Internasjonal avdeling (Tromsø) har 
prosjektledelsen og arbeider sammen med partnerne i nettverket for å gjøre FoU-miljø, næringsliv 
og offentlig sektor bedre rigget til å utnytte mulighetene som ligger i Horisont Europa og inngå i 
tverrsektorielle samarbeidsprosjekter.    
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9 Regnskapsresultat og måloppnåelse for divisjon plan 
og økonomi 

 

Avdeling for personal og organisasjonsutvikling  
 

Økonomisk analyse/avviksforklaring 
Avdelingas budsjett viser totalt et mindreforbruk på 351.000 kr, tilsvarende 1,4 prosent, grunnet 
mindre reisevirksomhet.  
 
HR-midler 
HR-midler ligger under fellesfunksjoner. Midlene forvaltes av avdeling for personal- og 
organisasjonsutvikling. 

 

Fra rammeområde 8: 

 

HR midler viser et merforbruk på 110.000 kr. Dette skyldes at lønn til frikjøpte tillitsvalgte i øst ikke er 
dekket inn i budsjettet.  

 

Måloppnåelse  
Avdelinga har levert tjenester innen Bedriftshelsetjeneste, HMS, personal og lønn. Det er innført felles 
avvikssystem i TFFK. I 2021 har det vært få avviksmeldinger og de er fulgt opp.   
Det er gjennomført en rekke digitale kurs og webinarer innen blant annet HMS, rekrutteringssystem 
og tillitsvalgtsamling. Det er også gjennomført arbeidsmiljøkartlegging i hele TFFK. 
Avdelinga har også i år hatt fokus på gjennomgang av rammeverket innen personal og lønnsområdet.  
 
I økonomiplan 2021-2024 var det bedt om at «Fylkestinget ber om en helhetlig gjennomgang av hele 
organisasjonen med sikte på en hensiktsmessig organisering og mest mulig effektiv drift.». På grunn 
av prosessen med oppdeling er den helhetlige gjennomgangen ikke gjennomført. En helhetlig 
gjennomgang av de to nye fylkeskommunene vil være naturlig i forbindelse med etablering, men vil bli 
løst gjennom prosjektene med de to nye fylkeskommunene. 
  

Avdeling for økonomi og strategisk planlegging.   
 
Avdelingen har et mindreforbruk på 801.000 kroner, tilsvarende 3,8 prosent. Mindreforbruket skyldes 
i stor grad vakante stillinger, sykelønnsrefusjoner og lavere reiseaktivitet på grunn av covid-
pandemien.  
 
Samtidig er det et merforbruk på vikarkostnader og overtid som følge av høyt arbeidspress i 2021.  
  
Økonomi felles 
Avdelinga har ansvar for oppfølging av budsjett til økonomi felles – som er budsjettert under 
fellesutgifter. 
 
Fra rammeområde 8: 

 

 

I 1000 kr

Vedtatt 

budsjett

Regulert 

budsjett Regnskap Avvik Avvik i %

HR-midler 22 104 26 934 27 044 -110 -0,4 %

I 1000 kr

Vedtatt 

budsjett

Regulert 

budsjett Regnskap Avvik Avvik i %

Økonomi felles 402 -378 334 -419 232 40 897 -10,8 %
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Økonomi felles viser mindreforbruk/merinntekt på 40,897 mill. kr forhold til budsjett. Dette skyldes 
merinntekt på mva-kompensasjon på 8,5 mill. kroner samt korrigering av bruk av disposisjonsfond jf. 
FT-sak 82/21, som medførte et mindreforbruk på 33,5 mill. kroner. 

 

Måloppnåelse  
Avdelingen har i 2021 hatt fokus på å hente inn etterslep fra sammenslåingen og utarbeide nye rutiner 
og arbeidsbeskrivelser.  
 
Avdelingen har også ledet arbeidet med ny regional planstrategi- Se nord - Geahča davás - Katto 
pohjaisheen - som ble vedtatt i fylkestinget i juni 2021. 
 
Det har i 2021 vært fokus på å videreutvikle økonomiplanen som et strategisk verktøy som bygger opp 
under satsningene i regional planstrategi. Dette er i noen grad implementert i økonomiplan 2022-2025, 
men må videreutvikles blant annet da det ikke er utarbeidet handlingsplaner som følger opp regional 
planstrategi på alle fagfelt. 
  

Avdeling for anskaffelser   
 

Avdelinga har et mindreforbruk på 652.000 kroner, tilsvarende 9,7 prosent. Mindreforbruket på 
avdelingen stammer fra vakanse på en stilling samt ubrukte midler på reise og kompetansetiltak.  
 
Anskaffelser felles 
Avdelingen har ansvar for budsjett til anskaffelser felles, som er budsjettert under fellesutgifter. 
Fra rammeområde 8: 

 
Merforbruket på Anskaffelser felles stammer fra økte utgifter på lisenser Mercell KGV/KAV som følge 
av økt behov i organisasjonen.  
  
Måloppnåelse  
Anskaffelsesreglement del 2 «Retningslinjer for anskaffelsesforvaltningen i TFFK» ble vedtatt i 2021 av 
fylkesrådet etter en bred involvering av organisasjonen. Implementeringen av 
anskaffelsesreglementet startet høsten 2021 med opprettelse av egen side på fylkeskommunens 
intranett som et ledd i implementeringen. Dette er et viktig grunnlag for å legge rette for en enhetlig 
og helhetlig forvaltning av anskaffelser i Troms og Finnmark fylkeskommune, at det oppnås god 
koordinering av fylkeskommunens anskaffelser og bidra til at disse skjer i henhold til 
anskaffelsesregelverket og fylkeskommunens eget anskaffelsesreglement. 
 
Internkontroll 
Der er ikke utarbeidet egne internrutiner for avdelingen eller for anskaffelsesforvaltningen i TFFK.  
 

Avdeling for drift og eiendom 
 

Driftsregnskapet viser at Avdeling Drift og eiendom har et mindreforbruk på om lag 1,0 mill. kroner i 
2021, tilsvarende 1,0 prosent. Regnskapsresultatet for 2021 er vist i tabellen nedenfor for avdelingen 
som helhet og på seksjonsnivå.  
  

I 1000 kr

Vedtatt 

budsjett

Regulert 

budsjett Regnskap Avvik Avvik i %

Anskaffelse felles -670 418 452 -34 -8,1 %
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Økonomisk analyse/avviksforklaring  

Detaljert regnskap drift og eiendom 

 
 
Driftsregnskapet viser at Avdeling for Drift og eiendom har et mindreforbruk på om lag 1,0 mill. kroner 
i 2021. Årsaken til mindreforbruket er i hovedsak lavere aktivitet på grunn av pandemien og vakante 
stillinger i deler av 2021.  
 
En intern avtale med Samferdsel om refusjon av leieutgifter for bygg 14 ved Fylkeshuset i Vest bidrog 
også til et forbedret resultat for avdelingen med 6 mill. kroner i 2021.  
 
På inntektssiden ser en at det har vært mindre inntekter for utleie av boliger spesielt i vest. På 
utgiftssiden er det et merforbruk på drift og vedlikehold som skyldes nødvendig vedlikehold som 
reparasjoner av tak og lekkasjer, et manglende budsjett for vedlikehold innen tannhelse og for lite 
budsjett til driftskostnader på fylkeshuset i Vadsø.     
 

Måloppnåelse  
Medarbeiderne i avdeling drift og eiendom har arbeidet godt med å levere gode tjenester og godt 
vedlikehold av bygg til innbyggerne i vårt langstrakte fylke. Budsjettmålene har vært krevende å oppnå 
grunnet pandemien og økte strømkostnader. 
 
Når det gjelder nybygg og investeringer har det vært arbeidet kontinuerlig med blant annet realisering 
av nye Ishavsbyen videregående skole og forberedelse til byggestart av ny videregående skole i 
Harstad. Det har vært overlevering av tilbygget til TANN-bygget i 2021.   
 
Det er gjennomført felles opplæring, men det bør følges videre opp med opplæring både internt og 
ute blant driftsledere for å sørge for en kontinuerlig utvikling og oppfølging av byggene. 
 
Det er etablert et fokus på energioppfølging gjennom opplæring av system for energioppfølging som 
er installert i hele TFFK. Dette medfører at drift og eiendom får et godt bilde av den totale energibruken 
for alle egeneide bygg. Dette gir et potensiale for videre energieffektiviserende tiltak som kan 
implementeres og følges opp.  
 
 
Internkontroll 
Det har vært et stort fokus på riktig bruk av vedlikeholdsmidler og prioritering av midler da det er 
stramt budsjett. Vedlikeholdsetterslepet er stort. IK bygg rapporteringen som er etablert, gir et godt 

Budsjett 

2021 inkl. 

endring

Regnskap 

2021

Avvik i 

NOK

Forbruk i 

%

99 367 98 363 1 004 98,99

Drift og eiendom 1 816 608 1 208 33,48

Drift og eiendom - lønn vest 21 838 18 877 2 961 86,44

Drift og eiendom - lønn øst 9 490 8 740 750 92,09

Nybygg og investering 303 46 256 15,25

Drift og vedlikehold 75 125 80 372 -5 248 106,99

Servicetjenester 621 1 460 -840 235,34

Trykkeri 1 190 945 245 79,40

Sentralbord 35 95 -60 272,75

Kantine -1 020 26 -1 046 -2,56

Renhold 930 1 134 -204 121,98

Eiendomsforvaltning -5 169 -8 965 3 796 173,45

Boligforvaltning -5 792 -4 977 -815 85,93
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øyeblikksbilde på etterslep og prioriterte områder det bør fokuseres på. Dette systemet er et 
internkontrollsystem for all bygningsmasse TFFK innehar. Når det gjelder internkontroll som skal 
ivareta avdelingen drift og eiendom, har vi etablert et samarbeid med bedriftshelsetjenesten for å 
følge opp status og etablere satsningsområder for hvordan følge opp de ansatte og arbeidsforhold. 
 
Innen seksjon drift og vedlikehold er det etablert et felles FDV program i samarbeid med driftsledere 
på ulike fylkeskommunale bygg, og dette er et brukervennlig verktøy som igjen vil gi god 
dokumentasjon. 

 
Avdeling for IT og dokumentasjonsforvaltning 

 

Økonomisk analyse/avviksforklaring 
Økonomien for avdelinga viser merforbruk på 481.000 kroner, tilsvarende 1,2 prosent. Merforbruket 
skyldes i hovedsak at økte ressurser i forbindelse med sammenslåing er videreført på grunn av stor 
arbeidsmengde, samt forventet økt ressursbruk i forbindelse med oppdeling. 
 
IT felles 
Avdelinga har ansvar for oppfølging av budsjettet til IT felles som er budsjettert under fellesutgifter. 
 
Fra rammeområde 8: 

 
 
Felles IT viser et merforbruk på 3,44 mill. kroner etter strykning. Korrigert for strykninger av bruk av 
disposisjonsfond er merforbruket på 2,42 mill. kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak økte kostnader 
til felles fagsystem, samt økte kostnader for flytting av historiske arkiv til skyen. Det ble meldt inn 
forventet økte kostnader i august 2021, men det var ikke tatt høyde for merverdiavgiftskompensasjon 
i budsjettet til IT.  
 

Måloppnåelse  
Digitaliseringsstrategi for TFFK ble vedtatt i fylkesrådet i møte 08.06.2021 - sak 165/21. Det tverrfaglige 
teamet Digit har etablert styringsstruktur for digitaliseringsarbeidet og startet opp arbeidet med 
handlingsplan. Det er opprettet en idéportal og 34 innmeldte forslag til digitaliseringstiltak er 
behandlet og 19 tiltak er avsluttet og/eller gjennomført i 2021. 
 
Det har vært et stort fokus på å levere gode tjenester og forbedre tilgjengelighet. Det er iverksatt flere 
tiltak for å øke sikkerheten i infrastruktur og tjenester. 

• Seksjon for dokumentasjonsforvaltning har gjennomført kurs for både brukere og ledere i bruk 

av P360 i et ledd av kvalitetssikringen av riktig dokumentasjon og arkivering. 

• Både IT-seksjonen og seksjon for dokumentasjonsforvaltning publiserer instrukser og 

veiledninger på hjemmenett. Det er jobbet mye med rutinedokumentasjon. 

• Tilgjengeliggjøring av felles historisk arkiv (eArkiv) for tidligere Finnmark FK er ferdigstilt. 

Arbeidet med eArkiv for Troms FK er ikke ferdigstilt. 

• IT-seksjonen og seksjon for dokumentasjonsforvaltning har jevnlige møter med forskjellige 

avdelinger. Vi har samarbeidsarenaer for systemansvarlige ute på skoler og tannklinikker. 

Dette bidrar til bedre kommunikasjon og internkontroll. 

Avdelinga har kjørt og deltatt i mange prosjekter siste året. Det har vært både utviklings og drifts 
prosjekter. 

• Arkivplan ferdigstilt på slutten av året og klar for godkjenning og publisering. Arbeidet med 

bevaring- og kassasjonsplan ble ikke påbegynt. Det skal etableres et prosjekt med ekstern 

bistand i 2022. 

I 1000 kr

Vedtatt 

budsjett

Regulert 

budsjett Regnskap Avvik Avvik i %

IT felles 19 935 21 875 25 317 -3 442 -15,7 %
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• Det ble gjennomført anbudskonkurranse på nytt sak- og arkivsystem høsten 2021. Det ble 

undertegnet ny kontrakt med leverandøren Tieto Evry i desember 2021. Det er avholdt 

månedlige statusmøter med leverandør i 2021. 

• Det har også vært gjennomført mange IT anskaffelsesprosjekter. bl.a avtale for flere sentrale 

lisenser så som Microsoft, Adobe, Vmware og Citrix. Anskaffelser som Datamaskiner og 

Skjermer, nettverkskomponenter og andre har det også vært jobbet med i 2021.  

 
 
 

10 Regnskapsresultat og måloppnåelse divisjon for 
næring og kompetanse 

 
Regnskapet viser at divisjon for næring og kompetanse har merforbruk på 2,34 millioner kroner etter 
strykninger av bruk av disposisjonsfond. Resultatet før strykninger viser et merforbruk på 1,36 
millioner kroner, tilsvarende 0,1 prosent. Regnskapsresultatet etter strykninger er vist i tabellen 
nedenfor: 

I 1000 kr 

Vedtatt 
budsjett 

Regulert 
budsjett 

Regnskap Avvik Avvik i % 

Næring og kompetanse 1 894 381 1 998 313 2 000 653 -2 340 -0,1 % 

Divisjonsledelsen 11 271 3 087 2 907 180 5,8 % 

Næring 105 603 121 990 122 145 -155 -0,1 % 

Utdanning - Vest 1 117 512 1 182 662 1 205 363 -22 702 -1,9 % 

Utdanning - Øst 613 636 642 426 631 187 11 239 1,7 % 

Voksenopplæring, karriere 
og integrering 46 359 48 149 39 051 9 098 18,9 % 

 
Divisjonsledelsen  
 
Økonomisk analyse/avviksforklaring 
Divisjonsledelsens regulerte budsjett for 2021 utgjorde 3,087 mill. kr. Det regnskapsmessige forbruket 
i driftsåret er bokført med 2,907 mill. kr. Dette gir et mindreforbruk på 180.000 kr.  
 
Måloppnåelse 
Divisjon næring og kompetanse sine fire avdelinger er kommentert under. Fagskolen i Nord ble etablert 
fra 1. august 2021, men har ikke hatt egne budsjetter før 01.01.22.  Pilotprosjekt for 
skoleadministrative systemer (Visma in School) har vært iverksatt i hele TFFK fra 01.08.21. 
Til tross for nok et utfordrende år med pandemi har tjenesteproduksjonen i videregående opplæring 
og fagskoler gitt gode resultater. Divisjonen har også styrket innsatsen innenfor voksenopplæring, 
karriere og integrering. Innen næringsutvikling er det også i år iverksatt en rekke tiltak for å demme 
opp for konsekvenser av pandemien i tillegg til det ordinære arbeidet som er utført. 
 

Avdeling for Næring  
Økonomisk analyse/avviksforklaring 
Næringsavdelingas regulerte budsjett for 2021 utgjorde 121,99 mill. kr. Det regnskapsmessige 
forbruket etter strykninger i driftsåret er bokført med 122,14 mill.kr. Dette gir et merforbruk på 
155.500 kr. Før strykninger av bruk av disposisjonsfond på totalt 990.000 kr hadde næring et samlet 
mindreforbruk på 834 543 kr.  
 
Måloppnåelse 
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Gjennom regionreformen har fylkeskommunen fått i oppgave å utvikle og utøve 
samfunnsutviklerrollen. Samfunnsutviklerrollen kan forstås og kategoriseres i 3 deler og disse er: 

o Å angi strategisk retning til samfunnsutvikling, tilpasset regionale og lokale forhold 
o Å mobilisere privat sektor, kulturliv og lokalsamfunn 
o Å samordne og koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk 

 
Samfunnsutviklerrollen må også ses i sammenheng med oppdraget for 2021 fra tidligere Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet til fylkeskommunen med målsetting for programkategori 13.50. 
Målet for Regjeringens regional- og distriktspolitikk i oppdragsbrev til fylkeskommunene er «regional 
balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet».  Gjennom 
oppdragsbrevet er det definert at målsettingen for de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene er: 

(1) Vekstkraftig næringsliv, verdiskaping og attraktive arbeidsmarkeder i regioner og distrikt 
(2) Regional utvikling over landegrensene og i nordområdene 
(3) Styrke utviklingskapasitet og velfungerende tjenestetilbud i distriktene 

 
Fylkeskommunen har gjennom oppdragsbrev fordelt midler til Innovasjon Norge og SIVA knyttet opp 
mot målsetting nummer 1. Øvrige virkemidler på målsetting 1-3 har blitt operasjonalisert i utlysninger 
med formålet om å skape arbeidsplasser, øke verdiskapingen, stimulere til samarbeid og samhandling, 
utjevne forskjeller og styrke regioner. 
 

Angi strategisk retning 
I tillegg til målsettingen for distrikts og regionalpolitiske virkemidler (13.50) rapporteres avdelingens 
aktiviteter med bakgrunn i styringssignaler nedfelt i fylkesrådets politiske plattform som er et 
strategisk styringsdokument. Med Et sterkere Nord som styringsdokument har en mobilisert og 
prioritert ut fra et regionalt perspektiv. Næringsavdelinga har i 2021 ivaretatt fylkeskommunens 
næringspolitikk innenfor et bredt spekter av oppgaver og i tråd med fylkeskommunens 
kjerneoppgaver. I tillegg har næringsavdelinga gjennom oppdragsbrev til SIVA og Innovasjon Norge 
angitt strategisk retning for bruk av virkemidler knyttet til innovasjonsinfrastrukturen og næringslivet 
i fylket sett opp mot målsetting for distrikts og regionalpolitiske virkemidler og den politiske 
plattformen.  I budsjettdokumentet for 2021 og økonomiplanen for 2021 – 2024, ble det ikke fastsatt 
og definert målsettinger for næringsavdelingas arbeid og virksomhet. 
 
Næringsavdelinga har i 2021 jobbet aktivt med nærings- og samfunnsutvikling for å bidra til vekst i 
regionen og samtidig ha en god ressursforvaltning i hele fylket hvor forholdet mellom vekst og vern er 
balansert.  
 
Næringsavdelinga har mobilisert næringslivet med formål om å skape arbeidsplasser, få et mer robust 
næringsliv i regionen, at bedrifter skal anvende forskning og øke sin innovasjonsgrad innenfor produkt 
og tjenester. Mobiliseringen har skjedd gjennom oppdragsbrev til Siva, oppdragsbrev til Innovasjon 
Norge, utlysninger gjennom Regional forskningsfond og virkemidler til Forregion Arktis. I tillegg har 
næringslivet i omstillingskommuner blitt mobilisert gjennom omstillingsprogram med økonomisk- og 
faglig støtte fra fylkeskommunen. 
Flere stikkord for næringsavdelingens arbeid er:  

o Identifisere regionale fortrinn og kople næringsliv, samfunn og kunnskaps- og 

utdanningsinstitusjoner 

o Næringsutvikling og omstilling i kommunene  

o Bedriftsutvikling, innovasjon, arenabygging og mobilisering  

o Mobilisering til mer bruk av forskning og utvikling  

o Innovasjonsinfrastruktur, kunnskap og kompetanse  

o Akvakulturtillatelser og kystsoneplanlegging  

o Samhandling og tverrsektorielt samarbeid på regionalt og nasjonalt nivå 

o God virkemiddelforvaltning og dialog med regionale aktører og departement  
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I henhold til overordnede styringsrammer i politisk plattform, har avdelinga ivaretatt 
fylkeskommunens regionale næringspolitikk gjennom etablering av faglige kunnskaps- og 
beslutningsgrunnlag, politiske saksfremlegg og iverksetting av politiske vedtak. Avdelingen har også 
ivaretatt viktige veilednings-, evaluerings- og høringsfunksjoner mot kommuner, stat og private 
aktører og virksomheter.  
 
Næringsavdelinga forvalter en rekke støtteordninger rettet mot nærings- og samfunnsliv i hele 
regionen; distrikts- og regionalpolitiske midler, havbruksfond, midler til utvikling i landbruket, 
kystskogmidler, regionale forskningsfond, Forregion, Arktis 2030, bredbåndstilskudd med flere. I 2021 
har det blitt forvaltet tilskudd i størrelsesorden 100 millioner kroner til ulike formål.   
 
I tillegg forvaltes også fylkeskommunale midler tilhørende de tidligere fylkeskommunene (henholdsvis 
Troms og Finnmark); fiskeflåtefond, kulturnæringsfond, fylkeskommunalt næringsfond og midler til 
innovasjonsturktur. Støtteordningene er rettet mot kommuner og organisasjons- og næringsliv som 
tilrettelegger for det ressursbaserte næringslivet i regionen. Virkemiddelbruken bidrar til å oppnå 
målsettinger i programkategori 13.50 og i fylkesrådets politiske plattform.  
 
Virkemidlene forvaltes gjennom regionalforvaltning.no som er Kommunal- og distriktsdepartementets 
styrings- og saksbehandlersystem. Næringsavdelinga har gjennom flere år bidratt aktivt i utviklingen 
av systemets funksjonalitet. I 2021 ble det blant annet kjøpt inn tilleggsfunksjoner i forbindelse med 
saksbehandling av Arktis 2030-midlene.  
 
Næringsavdelinga har hatt et aktivt samarbeid gjennom året opp mot Innovasjon Norge, 
Distriktssenteret og DOGA på ulike programmer og piloter med fokus på å identifisere og bistå 
kommuner med utfordringer knyttet til forvitring av næringsstruktur og demografisk nedgang. 
  
Lebesby ble plukket ut til å være med i GNIST programmet til DOGA med fokus på et innovativt prosjekt 
som på sikt skal utvikle digitale og fysiske plattformer knyttet til å tiltrekke seg tilflyttere. Dette er 
innovative ideer som at modulhus sammen med digitale løsninger gjør at utflyttede personer og 
potensielle nye tilflyttere skal komme i kontakt med kommunen som et potensielt fremtidig bo- og 
arbeidssted. Fylkeskommunen har hatt en koordinerende rolle i prosjektet gjennom å nominere 
kommunen og følge opp prosjektet. 
 
Gjennom 2021 har næringsavdelinga jobbet aktivt opp mot 4 kommuner sammen med 
Distriktssenteret i det som ble kalt en veiledningspilot. Det var også følgeforskning på prosjektet. 
Fylkeskommunen hadde en koordinerende rolle hvor en tok utgangspunkt i kommuner med 
utfordringer og bisto disse med utviklerkompetanse for å løse en konkret problemstilling eller utløse 
et potensiale. Dette var et lærerikt prosjekt hvor fylkeskommunen gjennom samfunnsutviklerrollen 
har forsøkt å bistå kommuner i sitt utviklingsarbeid og er et eksempel hvor en nasjonal aktør som 
Distriktssenteret, en regional aktør som fylkeskommunen og en lokal aktør som kommunen sammen 
forsøker å løse en problemstilling. 
 
I omstillingsprogram for henholdsvis Sør-Varanger, Kautokeino, Kvænangen og Dyrøy har 
fylkeskommunen gjennom midler og kompetanse bidratt inn i programmene for 2021. Målsettingen 
er å skape nye arbeidsplasser, utvikle en mer robust næringsstruktur i kommunen og sikre 
arbeidsplasser.  
 
Dyrøy kommune skapte for eksempel 11 nye arbeidsplasser i 2021 gjennom omstillingsprogrammet 
Vox Dyrøy. Kvænangen næringsfabrikk skapte 5 arbeidsplasser og sikret 4 arbeidsplasser i 2021, og i 
tillegg kom det til 1 ny bedrift som følge av omstillingsprogrammet. Omstillingsprogrammet er en 
ekstraordinær innsats og næringsavdelinga bidrar sammen med Innovasjon Norge som observatør i 
styret i tillegg til å lage tilsagnsbrev, følge opp rapportering og framdrift i programmet i henhold til 
målsettinger. 
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Kystplan Finnmark med mål om gjennomføring av kystsoneprosesser i samtlige kystkommuner i 
Finnmark ble igangsatt i 2021. Prosjektet har varighet på 2 år og gjennomføres i henholdsvis øst- og 
vest Finnmark hvor målet er å stimulere til samarbeid mellom kommunene og etablere et 
kunnskapsgrunnlag som vil være grunnlag for fremtidig rullering av planer. 
 
Gjennom prosjektet Matriket Arktis og Kompetansenettverk for lokalmat bidrar næringsavdelinga med 
å tilrettelegge for lokal matproduksjon. Sistnevnte ordning er en del av oppdraget til fylkene fra 
Landbruks- og matdepartementet hvor fem fylker forvalter ordningen med kompetansenettverk. I 
nord er det Troms og Finnmark som har ledet nettverket.  
 
Næringsavdelinga har eget prosjekt for leverandørutvikling forsvar for å bidra til at næringslivet kan 
utvikles til å ta en posisjon for å oppnå avtaler for produkter og tjenester som Forsvaret kan ha nytte 
av. Det har i 2021 også blitt arbeidet med leverandørutvikling både innenfor sjømat og 
opplevelsesnæring. 
 
I 2020 overtok fylkeskommunene oppdragsgiveransvaret for Sivas næringshage- og 
inkubasjonsprogram. I 2021 ble det satt ned et programråd med deltakere fra tre fylkeskommuner, 
hvor Troms og Finnmark er et av fylkene. Programrådet har, på vegne av alle landets fylker, utarbeidet 
forslag til nye program. Næring deltar i fylkeskommunens Kompetanseforum Arktis og bidrar ellers på 
utdanningsfeltet gjennom f.eks. Forregion-programmet som blant annet finansierer 
næringslivsmentor. Dette er en ordning hvor ledere fra næringslivet får deltidsstillinger ved 
universitetet for å korte ned avstanden mellom forskningsmiljø og næringsliv. Næringsavdelinga har 
sammen med utdanning startet et prosjekt for å utvide ordningen mot videregående opplæring; 
næringslivsmentor vgo. 
 
På det strategiske nivået er det igangsatt separate, men koordinerte, prosesser for utarbeidelse av en 
næringsstrategi-, og reiselivsstrategier for TFFK Finnmark og TFFK Troms. I tillegg er det blitt arbeidet 
med et forprosjekt på innflytterstrategi som utviklet seg til et tilflytterstrategiprosjekt. Prosjektet har 
som hovedmålsetting at samfunnet skal bli bedre på å ivareta og beholde utenlandsk arbeidskraft og 
andre tilflyttere. Gjennom prosjektet bidrar avdelingen aktivt inn i demografiutfordringene i regionen. 
 
De to nordligste fylkeskommunene vedtok i 2019 en felles strategi for utvikling av mineralnæringen i 
landsdelen. I 2021 har Nordkalottrådet vedtatt å iverksette en prosess med sikte på å utarbeide en 
felles mineralstrategi for nordkalotten. Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland 
fylkeskommune har vært sentrale premissleverandører i dette arbeidet.  
 
Annet strategiarbeid som næringsavdelinga har bidratt i er utarbeidelsen av hydrogenstrategi og 
arbeid med handlingsplan for hydrogensatsingen i fylket. Hydrogensatsingen er innovativ.  Aktører på 
lokalt og regionalt nivå samarbeider her opp mot nye næringer og sektorer gjennom arbeidet med 
strategien og hydrogensatsingen.  
 
Troms og Finnmark fylkeskommune er tildelingsmyndighet etter akvakulturloven. I 2021 ble det gitt 
60 tillatelser til etablering, endring og/eller flytting av akvakulturanlegg for laks og ørret i fylket. Av 
disse var det 5 tillatelser til etablering på nye områder/lokaliteter. En av tillatelsene er på land og er 
den første landbaserte oppdrettstillatelsen som er gitt i fylket. Det er også tildelt én tillatelse for 
oppdrett av torsk. Det ble gitt 10 avslag på søknader om akvakulturtillatelser. Troms og Finnmark var 
det største oppdrettsfylket i Norge i fjor med nær en fjerdedel av landets oppdrettsproduksjon i 2021. 
Troms og Finnmark fylkeskommune leder arbeidet i Fylkeskommunenes akvakultursamarbeid – FAKS 
der forvaltningsarbeidet for alle fylkeskommuner med akvakulturforvaltning samordnes. Det har i 
2021 vært gjennomført flere samordningsmøter både med sektormyndigheter og med næringen om 
aktuelle problemstillinger og tema. Fylkeskommunen er også blitt medlem av «Norwegian Seaweed 
Association» og deltar i arbeidet med å utvikle torskeoppdrett gjennom klyngen «Cod cluster» som 
nylig fikk Arena-pro status. 
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Andre typer veiledning, høringer og planprosesser er gjennomført innenfor hydrogensatsingen, 
petroleumsvirksomheten i Barentshavet, el-kraft utbyggingen i Øst-Finnmark og sjøkabel Senja – 
Kvaløya, samt gjennom ulike varianter av direkte og indirekte utviklingsbistand til næringssegmentene 
for reiseliv, kultur og kreative næringer. 
 
Internkontroll 
Avdelingens arbeid omfatter en rekke fagområder som er regulert gjennom lover og forskrifter. Videre 
forvalter avdelingen ulike tilskuddordninger og gir tilskudd til ulike organisasjoner og institusjoner. 
Eksterne midler fra departementer, direktorater og samarbeidspartnere er regulert gjennom årlige 
tildelingsbrev og rapporteringskrav fra de ulike tilskuddspartene, og fordelinger gjøres gjennom 
politiske vedtak. 

 
Avdeling for Utdanning - Vest  
 
Regulert budsjett for utdanning vest var 1 182 mill. kr i 2021. Det regnskapsmessige forbruket er i 
driftsåret bokført med 1 205 mill.kr. Dette gir et merforbruk på om lag 22,7 mill. kr., noe som utgjør 2 
prosent i forhold til tildelt budsjettramme.  
 

  
 
Økonomisk analyse/avviksforklaring 
For utdanning vest var det i budsjettoppfølgingen i oktober meldt et merforbruk på 8,9 mill. kr. 
Merforbruket endte imidlertid på 22,7 mill. kr. og fordelte seg med 15,1 mill. kr. sentralt, og 7,6 mill. 
kr. på de videregående skolene. Merforbruket er forklart under. 
 

Budsjett 2021 Regnskap 2021 Restbeløp avvik %

ALLE 1 182 662 1 205 376 -22 715 102                     

Utdanning vest - sentralt 191 586 206 696 -15 110 108                     

Videregående skoler - Vest 933 722 941 328 -7 606 101                     

4311 Stangnes Rå videregående skole 111 200 116 391 -5 191 105                     

4312 Heggen videregående skole 66 916 66 811 105 100                     

4313 Bardufoss videregående skole 77 907 76 864 1 042 99                       

4314 Sjøvegan videregående skole 38 599 38 209 390 99                       

4315 Senja videregående skole 104 581 106 178 -1 597 102                     

4316 Nord Troms videregående skole 60 232 59 558 674 99                       

4317 Kongsbakken videreående skole 89 441 89 670 -229 100                     

4318 Tromsdalen videregående skole 70 895 69 367 1 527 98                       

4319 Ishavsbyen videregående skole 131 587 132 671 -1 083 101                     

4320 Breivang videregående skole 57 349 56 296 1 053 98                       

4321 Kvaløya videregående skole 76 728 78 751 -2 023 103                     

4322 Nordkjosbotn videregående skole 29 988 32 838 -2 851 110                     

4323 SMI-Skolen 18 298 17 722 577 97                       

Øvrige skoler - Vest 4331 Fagskolen i Troms 57 354 57 352 1 100                     

Ansvar
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Utdanning vest – sentralt 
Regnskapsresultatet for 2021 viser et merforbruk for utdanning vest sentralt på 15,1 mill. kr. 
Merforbruket skyldes blant annet mindre inntekter fra ordningen med gjesteelever, hvor avdelingen 
fikk inn 13 mill. kr. mindre enn forventet.  Årsaken er endring i forskriften til opplæringsloven for hvem 
man kan kreve refusjon for. En annen årsak er inntaksrekkefølgen som ble endret da Troms og 
Finnmark fylkeskommune ble sammenslått. Voksne søkere og søkere med ikke-rett fra eget fylke ble 
da prioritert foran søkere med ungdomsrett i andre fylker. Samtidig har avdelingen hatt økte utgifter i 
forbindelse med kjøp av elevplasser fra andre fylkeskommuner.  
 
Troms og Finnmark fylkeskommune har i løpet av de to siste årene vært fremst i landet i forhold til 
formidling av lærlinger. I 2021 fikk 83 prosent av søkerne i fylket lærekontrakt, mens tilsvarende tall 
for hele landet var 78,2 prosent.  I 2020 var tallene hhv 81,5 og 75,7 prosent for TFFK og hele landet.  
De økte kostandene i forbindelse med formidlingen har vært finansiert ved å omdisponere interne 
midler og ved å ta i bruk statlige midler til fylket i forbindelse med koronapandemien.  Fremover vil 
avdelingen ha store utfordringer med å finansiere lærlingeordningen.   
 
Videregående skoler 
Resultatet 31.12.2021 for de videregående skolene i vest ble som meldt i budsjettoppfølgingen i 
oktober, et merforbruk på 7,6 mill. kr. Merforbruket i de videregående skolene skyldes blant annet en 
allerede stram økonomi som følge av en desentralisert skolestruktur, hvor elevene i utgangspunktet 
skal kunne bo hjemme under videregående opplæring.   
Merforbruket har også sin årsak i: 

• Ekstraordinære utgifter og tapte inntekter i forbindelse med pandemien  

• Økning i råvareprisene til bruk i yrkesutdanningen 

• Mange elever med store og sammensatte behov og som får spesialundervisning 

• Tapte inntekter fra internat 

• Tapte inntekter ved kantinedrift som skyldes at det har vært få elever som har benyttet seg 

av kantinetilbudet under pandemien.   

 
Det største merforbruket er ved Stangnes Rå vgs. Merforbruket er i hovedsak knyttet til utgifter til kjøp 
av undervisningsutstyr og lønnsutgifter i forbindelse med spesialundervisning. Som følge av at 
Fagskolen, avdeling Harstad har flyttet ut fra Stangnes Rå vgs har den videregående skolen måtte kjøpe 
inn en del verkstedutstyr som skolen tidligere har fått låne fra Fagskolen. Årsaken til merforbruk 
lønnsutgifter ligger i uforutsett nedgang i budsjett til spesialundervisning og endring i 
undervisningstilbudet fra høsten 2021.   
 
Merforbruket ved Nordkjosbotn vgs knyttes til lønn, og det antas at dette i hovedsak er en konsekvens 
av at gjeldende tildelingsmodell ikke ivaretar budsjettbehovet for skoler som over tid har hatt en 
betydelig elevtallsreduksjon.  
 
Merforbruket ved Kvaløya vgs. er knyttet opp til avdeling for spesialundervisning og elever med store 
og sammensatte behov.  
 
Mindreforbruket ved Bardufoss vgs. skyldes salg av internatbygningene i Sundlia. 
 
Fagskolen 
Når det gjelder Fagskolen ble det meldt et merforbruk på 3,9 mill. kr ved budsjettoppfølgingen i 
oktober, men skolen endte i balanse ved utgangen av 2021. Dette skyldes i stor grad tilførte midler fra 
Havbruksfondet for å finansiere oppstart av nye studietilbud, samt at det ikke fullt ut var tatt høyde 
for statstilskudd som ikke ble inntektsført før sent på året. Fagskolen har hatt en meget positiv vekst 
de siste årene med en nesten dobling av studenttallet og en stor økning av antall studietilbud. 
Etableringen av Fagskolen i Nord har vært positiv for fagskoletilbudet i Troms og Finnmark og 
ambisjonene er fortsatt vekst i hele regionen. 
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Tiden fram til 01.08.21 var preget av forberedelser til fusjonen mellom Fagskolen i Troms, Nordkapp 
maritime fagskole og Fagskolen i Kirkenes til den nye Fagskolen i Nord.   
 
I løpet av året flyttet også fagskolens avdeling i Harstad inn i nye lokaler på grunn av at det ikke lenger 
var plass til aktiviteten i Stangnes Rå vgs. Dette medførte en del ekstra kostnader til nytt utstyr etter 
at de tidligere hadde hatt sambruk av noe utstyr med den videregående skolen. I tillegg ble avdelingen 
belastet husleie etter flytting til eksterne lokaler. 
 
På grunn av vedtatt nybygging og ombygging ved Ishavsbyen vgs ble all fagskoleaktivitet i Tromsø 
flyttet til lokalene til Ishavsbyen vgs. på Rambergan. Dette er midlertidig da skolen er vedtatt solgt. 
Fagskolens fremtidige lokaler er foreløpig ikke avklart.  

 
Målbeskrivelse 
Hovedmålet (effektmålet) for videregående opplæring i fylkeskommunen er økt gjennomføring.  

Resultatmålene for Utdanning vest er angitt i strategiplan for videregående opplæring i Troms 2018-

2021; «Samspill for læring». Planen har tre strategiområder; Læring, Kvalitet og samspill og Arbeids- 

og læringsmiljø. 

 

Læring 

Målet er at elever og lærlinger skal få ut sitt læringspotensial, fullføre videregående opplæring med 

grunn-, yrkes- eller studiekompetanse, og ha et godt grunnlag for livslang læring. 

 

Kvalitet og samspill 

Utdanning vest har som mål at det skal være god kvalitet i opplæringen. Dette forutsetter et godt 

samspill mellom aktørene i opplæringen. 

 

Arbeid- og læringsmiljø 

Videregående opplæring i Troms skal ha et godt arbeids- og læringsmiljø. Dette bidrar til økt 

motivasjon, innsats og mestring, og fremmer fysisk og psykisk helse. 

 

Måloppnåelse 
Gjennomføring 

• Fullført og bestått målt har i perioden 2012 til 2021 hatt stigende trend fra 73,5% til 84,6%  

• Fra 2019 til 2021 er andelen fullført og bestått redusert med 1,2%. 

• Gjennomføring målt i prosent etter 5år /6 år var for: 

o 2012-kullet 72,7 % i Troms og 77, 6% nasjonalt 

o 2013-kullet 73,3 % og 78,1% nasjonalt 

o 2014-kullet 74,7% og 79,6% nasjonalt  

Økningen i gjennomføring i Troms, og nasjonalt, etter 5 år fra 2012-kullet til 2014-kullet var 2,0 

prosentpoeng.  

 

Læringsresultater 

• Samlet karaktersnitt for de videregående skolene i Utdanning vest har steget jevnt i perioden 

2012 til 2021 med en endring fra 3,67 til 4,17.  

• Fra skoleåret 2019 til 2021 gikk samlet karaktersnitt fra 4,14 til 4,17.  

 

Læringsmiljø 

Elevundersøkelsen gjennomført i skoleåret 2020 i de videregående skolene viser at elevene trives og 
opplever at de får faglige utfordringer.  Mens elevene er minst fornøyde med skolens vurderingspraksis 
og den praktiske opplæringen.  Av alle områdene i undersøkelsen har læringskultur og faglig utfordring 
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en framgang sammenliknet med resultatene i undersøkelsen i 2019. Resultatene i øvrige områder er 
uendret. Dette kan være en indikasjon på at læringsmiljøet har vært godt ivaretatt av skolene i 
koronatiden. 
 
Resultatet fra lærlingeundersøkelsen viser stabile resultater sammenlignet med foregående år. De 
opplever trivsel og motivasjon. Det kan se ut til at det er en liten fremgang knyttet til halvårsvurdering 
noe som betyr at lærlingene i stor grad får sine lovpålagte halvårsvurderinger og at faglige prestasjoner 
et tema samt hvordan de skal utvikle sin kompetanse i faget. 
 

Avdeling for Utdanning – Øst  
 
Utdanning Øst eksklusive fagskolene hadde et samlet mindreforbruk på 8,2 mill. kr i 2021, noe som 
tilsvarer et positivt avvik på 1,3 prosent.  

I 1000 kr 

Vedtatt 
budsjett 

Regulert 
budsjett 

Regnskap 
Avvik i 
NOK 

Avvik i % 

Utdanning Øst - Totalt ekskl. fagskolene 607 534 636 385 628 172 8 213 1,3 % 

Utdanning øst, sentralt 154 060 138 005 137 245 760 0,6 % 

Videregående skoler øst 450 028 493 343 485 508 7 835 1,6 % 

Alta videregående skole 133 207 144 510 140 007 4 503 3,1 % 

Hammerfest videregående skole 63 998 70 753 70 661 92 0,1 % 

Nordkapp videregående skole 53 873 59 967 56 219 3 747 6,2 % 

Lakselv videregående skole 36 546 38 214 38 378 -164 -0,4 % 

Kirkenes videregående skole 82 219 91 214 92 149 -935 -1,0 % 

Vadsø videregående skole 36 421 41 069 41 461 -392 -1,0 % 

Vardø videregående skole 24 255 25 617 24 238 1 378 5,4 % 

Tana videregående skole 19 509 21 999 22 395 -396 -1,8 % 

Øvrige skoler 3 446 5 037 5 419 -382 -7,6 % 

Pasvik folkehøgskole 3 446 5 037 5 419 -382 -7,6 % 

      

I 1000 kr 

Vedtatt 
budsjett 

Regulert 
budsjett 

Regnskap 
Avvik i 
NOK 

Avvik i % 

Fagskolen i Nord - Øst 6 102 6 041 3 015 3 026 50,1 % 

Fagskolen i Kirkenes 4 013 4 051 3 974 77 1,9 % 

Nordkapp maritime fagskole 3 687 3 588 3 925 -337 -9,4 % 

Statstilskudd fagskole øst -1 598 -1 598 -4 884 3 286 -205,6 % 

 
Fagskolene i Kirkenes og Nordkapp hører regnskapsmessig i 2021 under Utdanning Øst. Da Fagskolen 
i Nord rapporterer for alle fagskolene i Troms og Finnmark er fagskolene i Finnmark trukket ut i en 
egen tabell. I hovedtabellen for Næring og kompetanse er fagskolene i Finnmark med i Utdanning Øst 
sine tall.  
 
Økonomisk analyse/avviksforklaring 
Utdanning Øst sentralt 
Utdanning Øst sentralt hadde samlet mindreforbruk på 760.000 kr. 
 
Regnskapet viser merforbruk på 7,3 mill. kr. på fagopplæring grunnet økning i antall lærekontrakter 
og fagbrev på jobbkontrakter og derav økt antall fagprøver. Budsjettet for fagprøver er ikke regulert 
med utgangspunkt at det er flere fagprøver, og det er derfor merforbruk på 3,2 mill. kr. Ovennevnte 
merforbruk er dekket inn ved mindreforbruk på grunn av lavere aktivitet på flere områder grunnet 
pandemien.  
 
Videregående skoler: 
De videregående skolene hadde samlet et mindreforbruk på 7,8 mill. kr. 
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Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindre reiseaktivitet og kursvirksomhet på grunn av covid. En 
stor del av aktiviteten har foregått digitalt. Flere av skolene har hatt vakante stillinger som ikke har 
vært besatt. I tillegg har det vært betydelig merinntekter på kursavdeling ved Nordkapp 
videregående skole. 
 
Målbeskrivelse 
Utdanning Øst styrer etter regional planstrategi og strategiplanen 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 også at alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av 
respekt og tillit samt 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.  
 
Videre beskriver målene i Den gode finnmarkskolen at eleven, lærlingen og lærekandidaten skal 
oppleve opplæringen i finnmarkskolen som avgjørende og relevant for framtidig yrkes- og 
samfunnsdeltakelse.  
 
Måloppnåelse, strategiplan, Den gode finnmarkskolen 
Gjennomføring   
Fullført og bestått for de videregående skolene i Finnmark har i perioden 2012/13 til 2020/21 steget 
fra 70,8 til 81,9 prosent.   
Elevene i videregående opplæring i Finnmark har en markert framgang i fullført og bestått. I 
Finnmark er gjennomføringa nå på 69,1 prosent, en økning på 1,9 prosentpoeng sammenlignet med 
forrige måling i 2020. Dette er målt bestått etter 5 år.   
Gjennomsnittet for karakterene i de videregående skolene i Utdanning Øst har hatt en jevn økning 
fra 2012/13 med et gjennomsnitt på 3,54 til 2020/21 til 4,02.  
  
Studieforberedende   
For studieforberedende utdanningsprogram var karaktersnittet 3,73 for kullet 2012/13 og 
gjennomsnittskarakterer for kullet som gikk ut våren 2021 er på 4,32. For påbygg til generell 
studiekompetanse har gjennomsnittskarakterene økt fra 3,23 i 2012/2013 til 3,67 i 2020/2021.  
  
Yrkesfag    
For yrkesforberedende utdanningsprogram er det en svak økning i karakterutviklingen fra 2012/13 
som var 3,54, til 3,78 i 2020/21.   
 
Måleresultater Elevundersøkelsen  
Elevundersøkelsen for skoleåret 2021/22 viser at elevene ved de videregående skolene i Finnmark er 
mest fornøyde med områdene faglige utfordringer i skolen, støtte fra lærerne, og felles regler.   
Områdene som kom dårligst ut i Elevundersøkelsen, var praktisk opplæring, elevdemokrati og 
medvirkning, og vurdering for læring. 
   

Avdeling for Voksenopplæring, karriere og integrering (VKI) 
 
Det nasjonale og regionale fokuset på voksenopplæring, karriereveiledning, integrering og 
kompetanse medførte god tjenesteproduksjon i avdeling VKI. Karriereveiledning og 
integreringsoppgavene ble lovpålagt fra januar 2021. Avdelingens tilskuddsmidler som Bedriftsintern 
opplæring, integreringsmidler ble brukt i sin helhet. 
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Økonomisk analyse/avviksforklaring 
VKI hadde samlet sett i 2021 et mindreforbruk på ca. 9 mill. kr. 
Regnskapet viser at mindreforbruket fordeler seg som følgende i avdelinga: 

• VKI sentralt har et mindreforbruk på om 85 282 kr, dette utgjør 4% i forhold til tildelt ramme.  

• Voksenopplæring har en mindreforbruk på 6,49 mill. kr, dette utgjør 50% i forhold til tildelt 

ramme. 

• Karrieresentret har et mindreforbruk på 1,5 mill. kr, dette utgjør 16% i forhold til tildelt 

ramme. 

• Integrering har et avvik på 941.719 kr, dette utgjør 4% i forhold til tildelt ramme.  

  
VKI sentralt 
VKI sentralt hadde et mindreforbruk på ca. 85.000 kr. Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindre 
reiseaktivitet og kursvirksomhet på grunn av covid-19. 
 
Voksenopplæring 
På voksenopplæring er det et mindreforbruk på 6,4 mill. kr. Mindreforbruket skyldes blant annet at 
tildelinger til de videregående skolene gjaldt for høst 2021/vår 2022, men vårsemestret 2022 ble ikke 
regulert ut til skolene og heller ikke avsatt til disp. fond.   
Mindreforbruket har også sin årsak i: 

o Vakanse i forbindelse med turnover tilsvarende 1 mill.   

o Planlagte samlinger og rekruttering av fagkonsulenter og reiser ble avlyst som følge av 

korona restriksjoner. 

o Manglende rådgivere førte til at en stor andel søknader ikke ble behandlet før skolestart 

som igjen førte til mindre tilbud. 

o Ny struktur for voksenopplæring har tatt noe lenger tid enn forutsatt. Opprettelse av 

studieverksted/OPUS senter kom ikke på plass på alle de utvalgte studielokasjonene i 

2021.   

 
Karriere  
Har et mindreforbruk i 2021 på 1,5 mill. kr. Dette har skyldes flere årsaker;  

o På grunn av koronarestriksjoner har karrieresentrene hatt langt færre fysiske   

karriereveiledninger og kurs rundt om i kommunene i fylket enn planlagt. Det har skapt 

betraktelig mindre reisevirksomhet og dermed et mindreforbruk på reisevirksomhet og 

kursutgifter. 

o Det har vært en vakanse på 0,5 stilling. 

o Det ble gjennomført færre karriereveiledninger med nyankomne flyktninger en planlagt, 

dette skyldes at kommunene ikke har bosatt like mange flyktninger som antatt. Dette 

skapte lavere kostnader knyttet til tolketjenester og til reise og oppholdsutgifter enn 

planlagt. 

o Undervisningsmateriell, kursmateriell og andre læremidler utgikk ved avlyste og endrede 

kurs.   

o Andre tjenester som eksterne foredragsholdere/gruppe prosess, gruppeveiledninger ble 

også kansellert og utsatt til 2022. 

 

I 1000 kr
Vedtatt 

Budsjett

Regulert 

Budsjett
Regnskap Avvik AVVIK i %

Voksenopplæring, karriere og integrering 46 359 48 149 39 051 9 098 19 %

VO- karriere og integrering - sentralt 2 290 2 333 2 247 85 4 %

Voksenopplæring 29 171 12 942 6 443 6 499 50 %

Karrieresenter 6 294 9 837 8 264 1 572 16 %

Integrering 8 604 23 038 22 096 942 4 %
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Integrering 
Integrering har et mindreforbruk på 0,9 mill. kr. Dette skyldes følgende:  

o Avlyst fysisk fagsamling som tiltenkt, herunder erfaringsutveksling og sertifiseringskurs 

for skolene (kombinasjons og innføringsklasser), grunnet korona 

o Avlyst fysisk planlagte møter med bosettingskommuner grunnet korona. Nasjonale 

samlinger på integreringsfeltet ble gjennomført digitalt 2021  

o Statistikklevering fra SSB ble i 2021 forsinket slik at utgiftene vil måtte bokføres neste år. 

 
Måloppnåelse 
Bidra til at det gjøres gode valg for den enkelte og samfunnet 

Gode valg for den enkelte innebærer blant annet at man tar valg som fører til arbeid og gir 
den enkelte gode muligheter for å utvikle sin kompetanse gjennom livet. Alle voksne søkere 
til VKI får veiledning i forbindelse med søking til videregående opplæring for voksne. De som 
har behov for gratis karriereveiledning, får dette gjennom de regionale karrieresentrene. 
TFFK tilbyr gratis karriereveiledning til voksne og til militært personell i forsvarsleirene i 
Troms og Finnmark samt nordre Nordland. (TFFK fikk nye integreringsoppgaver i 2020 som 
skal bidrar til veiledning for kommuner slik at de har mulighet til økt sysselsetting og 
samfunnsdeltakelse blant innvandrere).   
Karriereveiledning ble en lovpålagt fylkeskommunal oppgave, i 2021. 
Karriereveiledningstjenestene er i stadig utvikling både regionalt, men også nasjonalt. TFFK 
jobber med å synliggjøre karrierveiledningstilbudet for innbyggerne i fylket.  Vi jobber med 
implementering av kvalitetsrammeverket for karriereveiledning inn i de fagsystem som NAV, 
i grunnopplæring, i integrerings- og kompetanse sentrene i kommunene, på universitet-
høyskoler, oppfølgingstjenester o.l.  
 

Kompetanseheving/nettverksbygging 

• Veiledningsmøter for kommunene sammen med statsforvalter vedørende ny 

integreringslov og tilsyn. Deltakelse i Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid (FFKF). 

• Nettverksbygging for å forebygge negativ sosial kontroll, kjønnslemlestelse og 

tvangsekteskap; RVTS Nord og Tromsønettverket, IMDi`s minoritetsrådgivere og fagteam. 

Sertifiseringskurs i Prosjekt frihet for pedagogisk personale.  

• Veiledning og fordeling av rammetilskudd til kombinasjons- og innføringsklasser. 
Fagdager med erfaringsdeling og kompetanseheving.  

• Kompetanseheving til bedrifter gjennom tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring. 
Innvilget totalt 14,2 mill. kr til 90 bedrifter. 

• Organisert og ledet dialogmøter for utvalgte bransjer, samt samarbeidsmøte for aktører 
innen opplæring og arbeidsliv. Tema for møtene var arbeidslivsrettet kompetanseheving; 
problemstillinger og mulige løsninger.    

 
Arbeide for bedre læringsmuligheter og god bruk av kompetanse i arbeidslivet 

• VKI har gitt flere tilbud innenfor generell studiekompetanse, både stedlig og digitalt, på 
dagtid og kveldstid for å nå flest mulig.  

• Fortsatt er det en del voksne søkere med rett som blir stående uten tilbud.  

• Mange uten rett fikk tilbud gjennom tilskudd utdanningsløftet, og dette vil pågå gjennom 
fullføringsreformen mot 2024. 

• Jobbes for tilbud til alle, og tettere samarbeid med arbeids- og næringsliv   

• Det gis opplæringstilbud i samarbeid med skoler/OPUS/NAV/bedrifter, dette gir større 
muligheter for å igangsette tilbud.   

• Utfordringer kapasitet/midler til opplæringsløp, digitalt utstyr, kompetanseheving 
lærere, tilrettelegge for søkere også deltakere med særskilte behov. 

• Igangsatt kompetansepilotprosjekter i Sør-Varanger og Lyngen med mål om utvikling av 
modeller for tilrettelagte kompetansetilbud for små virksomheter i distriktet. 
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Styrke kompetansen hos voksne med svake grunnleggende ferdigheter, svake norsk- og/eller samiske 
ferdigheter og liten formell kompetanse 

• Det er igangsatt 3-årig prosjekt: Fag -og yrkesopplæring for voksne innvandrere, 
desentralisert modell for helse -og oppvekstfagene og renholdsoperatørfaget.  

• Forvaltning av tilskuddsordningene Mentor -og traineeordning for innvandrere og 
Etablereropplæring for innvandrere. Tilskuddene bidrar til å øke muligheten for 
inkludering av fagutdannet og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet samt legge 
bedre til rette for etablerervirksomhet for innvandrere, spesielt kvinner med 
innvandrerbakgrunn.  

• Gjennom egne tilrettelagte tilbud innenfor helsearbeiderfag for voksne 
minoritetsspråklige med lite praksis og realkompetanse gis ekstra norskundervisning og 
innføring i digitale ferdigheter.  

• I norskfaget til generell studiekompetanse gis det styrket særskilt språkopplæring i form 
av flere timer eller differensierte oppgaver.  

• Det tilbys studieveiledning og opplæringsstøtte ved noen skoler  

• Karriereveiledningen styrker den enkeltes innsikt på seg selv gjennom ulike øvelser, video 
og illustrasjoner som ikke krever gode norsk ferdigheter for å forstå. 

 

11  Regnskapsresultat og måloppnåelse divisjon for 
kultur, språk og levekår 

 
Kultur, språk og levekår har hatt stor aktivitet og forvaltet sine ansvarsområder innenfor de føringer 
som følger områdene. Det er levert tjenester, politiske saker, lagt til rette for konferanser/ samlinger, 
kompetansehevende tiltak og initiert ulike prosesser. Året 2021 var også preget av pandemien og 
rammet divisjonens virksomhet i ulik grad gjennom hele året. 
 
Det har vært større løft for lokaliteter i tannhelsetjenesten. Tannhelsetjenestens kompetansesenter i 
Nord-Norge (TkNN) er bygd ut, til en total kostnad på 60 mill. kr. De nye lokalene gir rom til å samle 
forskningsressursene i den offentlige tannhelsetjenesten. Tannklinikken i Alta er utvidet- og ombygd, 
til en total kostnad på 20 mill. kr., og det er nå plass til spesialisttannhelsetjenester.  
 
Som i 2020 var det spesielt produksjoner i regi av Landsdelsmusikerordningen, Folkemusikk Nord og 
Den kulturelle skolesekken som ble rammet av pandemien gjennom utsatte og avlyste arrangementer 
i 2021. I tillegg ble mange tiltak, arrangementer og aktiviteter som Troms og Finnmark fylkeskommune 
gir økonomisk tilskudd enten avlyst eller utsatt til 2022. Fylkeskommunen har som en del av sitt 
samfunnsansvar, ikke krevd at tilskuddsmidler skulle tilbakebetales. 
 
Det nordnorske samarbeidet ble videreført og forsterket. Den nordnorske kulturavtalen ble 
reforhandlet, nordnorsk litteraturstrategi vedtatt og samarbeidsavtale om nordnorsk 
samarbeidsforum for program for folkehelsearbeid i kommunene inngått med Nordland 
fylkeskommune. Regionale vannforvaltningsplaner for henholdsvis Troms og Finnmark vannregion og 
Norsk-Finsk vannregion ble vedtatt.  
 
Det ble gitt en orientering i fylkestinget i desember 2021 om frivillighetens år 2022.  
 
Regnskapet viser at divisjon for kultur, språk og levekår har et mindreforbruk på 3,964 mill. kr. 
Regnskapsresultatet er vist i tabellen nedenfor og kommenteres særskilt under hver avdeling.  
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Divisjonsledelsen 
 

Under divisjonsledelsen ligger lønn og reise for divisjonsledelsen, samt husleie for divisjonsdirektør. 
Stillingen som assisterende divisjonsdirektør, står vakant inntil videre.  
 

Avdeling for tannhelse  

 

Økonomisk analyse/avviksforklaring 
Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) i Troms og Finnmark består av 45 desentraliserte store og 
små tannklinikker fordelt på 7 tannhelsedistrikt. I tillegg består tjenesten av Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) og Universitetstannklinikken hvor alle tannlegestudentene 
i Tromsø får sin interne kliniske praksis. Den offentlige tannhelsetjenesten skal sammen med det 
private tilbudet sørge for god tilgjengelighet til tannhelsetjenester for hele befolkningen i området. 
DOT Troms og Finnmark har nærmere 450 ansatte. 
 
Aktiviteter ved TkNN er spesialistbehandling, rådgivning, spesialistutdanning og forskning. 
Spesialistutdanning og forskning er fullfinansiert av Helsedirektoratet. Aktiviteter ved 
Universitetstannklinikken er klinisk trening for tannlege- og tannpleierstudenter. Veiledere er 
fylkeskommunalt ansatte, og virksomheten er fullfinansiert av Universitetet. 
 
Den offentlige tannhelsetjenesten har i tillegg ansvar for visse grupper ruspasienter, TOO-pasienter 
(tortur, overgrep, odontofobi) og fengselspasienter. Behandling av ruspasienter er finansiert gjennom 
rammetilskuddet, mens TOO og fengsel er finansiert ved særskilt statlig tilskudd. 
 
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 i stor grad finansiert av pasientinntekter, refusjonsinntekter og 
ekstern finansiering. 
 
Driftsutgiftene til tannhelse er i stor grad knyttet opp mot drift av tannklinikkene og for å imøtekomme 
krav til tannhelsetjenesteloven om forebyggende arbeid, prioriterte grupper og ha et sørge-for-ansvar, 
gi tilbud til hele befolkningen. 
 
Avdeling tannhelse hadde i 2021 et merforbruk på 1,221 mill. kr, herav merutgifter til et prosjekt med 
ekstern finansiering på 2,045 mill. kr. Prosjektet TOO – Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte 
og personer med odontofobi finansieres av Helsedirektoratet, og tannhelse har i søknad om midler for 
2022 bedt om inndekning av merforbruket i 2021.  
 
Behandlingsteamene i tannhelse gjennomfører tradisjonelt mye kursvirksomhet. På grunn av 
pandemien er reiseutgiftene betydelig redusert. Sykefraværet i tannhelse var høyt i 2021. 
 
Tannhelse har som følge av pandemien, hatt relativt mye ekstra kostnader i forbindelse med kjøp av 
smittevernutstyr, ekstra renhold etc. I RNB for 2021 fikk tannhelse bevilget 6,907 mill. kr. knyttet til 
Covid-19.  
 

I 1000 kr

Vedtatt 

budsjett

Regulert 

budsjett Regnskap Avvik Avvik i %

Kultur, språk og levekår          388 769 404 291       400 327                    3 964 1,0 %

Divisjonsledelsen              2 105 2 195            1 900                             295 13,4 %

Tannhelse          211 153 223 413       224 634       -            1 221 -0,5 %

Plan, folkehelse og kulturarv            68 412 68 498          65 944                       2 554 3,7 %

Kultur          107 099 110 184       107 849                    2 335 2,1 %
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Vedtatte innsparinger innen tannhelse er effektuert. Dette gjelder reduksjon i rammen for kurs og 
reiser, samt reduksjon i utbetaling av bonus. Det er inngått innkjøpsavtale på forbruksmateriell som 
hansker, masker o.l. 
 
Tannklinikker 
Tannklinikken i Alta er utvidet- og ombygd for å få på plass spesialisttannhelsetjeneste i fagområdene 
kjeveortopedi og periodonti.  
 
Kjeveortopedene har nå fått lokaler som er bedre tilpasset virksomheten, og lokaler er klargjort til 
periospesialist som vil være på plass medio august 2022. Klinikken kan igjen ta imot studenter, noe 
som er med på å sikre god tilgang til tannleger i hele fylket også i fremtiden. 
 
TkNN er bygd ut og siste del av 2021 tok tannhelse i bruk de nye lokalene. Utbyggingen hadde en 
kostnadsramme på 60 mill. kr, og de nye lokalene gir rom til å samle forskningsressursene i den 
offentlige tannhelsetjenesten. Videre vil administrative kontorer og personalrom flyttes, noe som igjen 
gir plass til mer klinisk virksomhet i de opprinnelige lokalene. Utbyggingen er i sin helhet finansiert av 
Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Måloppnåelse 
I 2021 ble i underkant av 80 prosent av tiden til behandlerteamene benyttet til behandling av 
prioriterte grupper. Resterende tid ble brukt til voksne betalende pasienter. Samlet hadde den 
offentlige tannhelsetjenesten om lag 85 000 pasienter under tilsyn i 2021.  
 
Internkontroll 
Tannhelseavdelingen foretar månedlige avstemminger/kontroller av driftsregnskapet opp mot 
pasientbehandlingssystemet Opus. Klinikkenes bankkonti avstemmes månedlig. 
 
Det rapporteres årlig til SSB på prioriterte pasienter etter lov om tannhelsetjenester med tall på hvor 
mange av de ulike gruppene som har fått behandling og er under tilsyn mv. 

 
Avdeling for plan, folkehelse og kulturarv 

 
Økonomisk analyse/avviksforklaring 
Regnskapet viser at avdeling for plan, folkehelse og kulturarv har et mindreforbruk på om lag 2,5 mill. 
kr. fordelt på seksjonene i avdelingene. Mindreforbruket er i all hovedsak knyttet til pandemien, 
sykefravær og vakanser i stillinger.  
 
Måloppnåelse 
Felles for fagområdene i avdelingen er utstrakt råd- og veiledning til kommuner, frivillige 

organisasjoner, utbyggere og private tiltakshavere. Det ble gjennomført en rekke kurs og 

kompetansehevende tiltak for kommuner og andre. Samarbeid, nettverk og arenabygging vektlegges 

i avdelingens arbeid for å bidra til en positiv samfunnsutvikling i fylket. Digitale verktøy har utvilsomt 

bidratt til at fylkeskommunen når ut til flere og forenkler arbeidet med å gjennomføre møter med ulike 

aktører. Dette kan imidlertid ikke fullt ut erstatte å dra ut og besøke kommuner og andre aktører igjen, 

da dette er en viktig del av utviklingsarbeidet.  

 
Måloppnåelsen for avdelingen er knyttet opp mot den forvaltningen og aktiviteten som er gjennomført 
i løpet av året innenfor de ulike seksjonene og deres fagområder. Avdelingen har lagt budsjett og 
økonomiplan 2021-2024 til grunn for virksomheten. Det styres etter flere lovverk som 
sektormyndighet innenfor fagområdene arealplanlegging, folkehelse, kulturminner, friluftsliv og 
vannforvaltning. Forskrifter og ulike Stortingsmeldinger er også førende for avdelingens arbeid. Det er 
innenfor området en rekke regionale planer som er førende for arbeidet. Disse er gjengitt i regional 
planstrategi "Se nord - Geahča davás - Katto pohjaisheen". 
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Seksjon for areal- og samfunnsplanlegging 

Seksjonen har ansvar for å gi uttalelse til, samordne og koordinere alle fylkeskommunens 

høringsuttalelser til plansaker slik som kommuneplaner, detalj- og områdereguleringer og 

planstrategier. Seksjonen samordner også dispensasjonssaker og andre planrelaterte saker slik som 

konsesjoner, nydyrking, kraftledninger, utfylling/mudring, snøskuterløyper mm. I 2021 behandlet 

fylkeskommunen 420 plansaker og 1200 dispensasjonssaker. Av disse sakene var det 250 plansaker og 

750 dispensasjonssaker i vest og 170 plansaker og 450 dispensasjonssaker i øst. 

 

Fylkeskommunen fremmet tre innsigelser i 2021. Totalt er det syv uavklarte innsigelser hvor det 

foregår en dialog for å løse disse. To innsigelser er løst i 2021. 
 

Seksjonen arrangerte og la til rette for 11 møter i Regionalt planforum i 2021 som alle ble gjennomført 

digitalt.  I Regionalt planforum har kommunene anledning til å legge fram sine planer for innspill og 

tilbakemeldinger fra regionale sektormyndigheter. I 2021 var det satt av faste møter i regionalt 

planforum to ganger i måneden.   

 

Seksjonen arrangerte en reguleringsplankonferanse i Tromsø i mai 2021. Konferansen ble gjennomført 

digitalt med god deltakelse.   

 

Seksjon folkehelse, idrett, friluftsliv og miljøforvaltning 

Seksjonen har ansvar innenfor flere ulike fagområder. En sentral satsing innenfor arbeidet med 

folkehelse er fylkeskommunens koordinerende rolle i det nasjonale prosjektet Program for 

folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027. I Troms ble tilskuddet fra Helsedirektoratet på 4 mill. kr. 

fordelt til de fire pilotkommunene som har ansvar for utviklingsarbeidet lokalt og for å søke samarbeid 

med nabokommuner. Til sammen deltar 11 kommuner i folkehelseprogrammet i Troms. Fokus i 2021 

var på fremdrift i evaluering/forskning av igangsatte tiltak. I Finnmark ble tilskuddet på 4 mill. kr. 

fordelt til de åtte programkommunene. På grunn av vakanse i stilling har det i 2021 vært begrenset 

aktivitet fra fylkeskommunes side overfor kommunene i Finnmark. Det ble inngått samarbeidsavtale 

mellom Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommune om Nordnorsk samarbeidsforum for Program 

for folkehelsearbeid i kommunene. Forumet skal bidra til å forsterke det nordnorske 

folkehelsesamarbeidet i årene fremover.  

 
Det ble fordelt 2,1 mill. kr. til 15 kommuner til etablering og videre utvikling av kommunale frisklivs- 

lærings- og mestringstilbud. Som følge av koronaepidemien fikk fylkeskommunen tildelt ekstra midler. 

I det skadeforebyggende arbeidet er prosjektet Sterk og stødig som er et konsept for styrke- og 

balansetrening med mål om å forebygge fallskader, et prioritert tiltak. Dette ses i sammenheng med 

eldrereformen Leve hele livet. I løpet av året ble det også gjennomført til sammen tre Fiskesprellkurs 

for både studenter og kommuner. 

 

Fylkeskommunen har gjennom flere år samarbeidet med UiT Norges Arktiske universitet om 

befolkningsundersøkelser og kunnskapsgrunnlag. I 2021 ble det gitt tilskudd til Senter for samisk 

helseforskning/Saminor 3, Tromsøundersøkelsen og til Fit Future 3. Videre deltar fylkeskommunen i 

flere andre forskningsprosjekt i regi av Finnmarksykehuset. Fylkeskommunen deltar også i 

Folkehelseinstituttets nettverk om fylkeshelseundersøkelser.  

 

Det ble fordelt 84,8 mill. kr i spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet noe som utgjør en stor 
del av fagområdet idrett sin portefølje. Til kulturarenaer ble det fordelt 4 mill. kr.  
 
Det ble fordelt rundt 6,9 mill. kr. til idrettsformål. Det inkluderer støtte til Troms og Finnmark 
idrettskrets, Samenes idrettsforbund-Norge, Barents Sports Committee, Barents Winter/Summer 
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Games og støtte til idrettens gjenåpningskampanje #tilbaketilidretten. Noen arrangementer er utsatt 
til 2022 på grunn av pandemien. I tillegg ble det delt ut seks idrettsstipender til idretts- og 
skyttertalenter i fylket.  
 
Fylkeskommunen fordelte rundt 7,6 mill. kr. til en rekke friluftlivsformål, hvorav 3,6 mill. kr. var 

fylkeskommunale midler og resterende midler fra Miljødirektoratet. Det ble gitt tilskudd til 60 tiltak 

for friluftslivsaktivitet, 7 tilretteleggingstiltak i statlig sikrede friluftslivsområder, 37 

tilretteleggingstiltak for friluftsliv i nærmiljøet i Troms og driftstøtte til alle de fem friluftsrådene og to 

Forum for natur og friluftsliv (FNF). Til sammen har dette bidratt til høyt aktivitetsnivå, tiltrengt 

infrastruktur og viktige møteplasser for hverdagsfriluftsliv, noe som har vist seg ekstra viktig gjennom 

koronapandemien. Fylkeskommunen har ledet og gått inn med egne midler i prosjektene «Friluftslivets 

ferdselsårer» og «Læring i friluft», i tett samarbeid med friluftsrådene og FNF. Fylkeskommunen har 

videre fulgt opp siste del av midlene gitt til «frivillige organisasjoners arbeid med snøskredsikkerhet».  

 

Det er gitt innspill i en rekke plan- og arealsaker knyttet til ivaretakelse av friluftslivsinteressene, blant 

annet knyttet til strandsone, motorferdsel, besøksforvaltning, hyttebygging, nærfriluftsområder m.m.  

 

Det ble gjennomført en fysisk og digital friluftslivssamling for hele fylket der hovedtemaet var 

Frivillighetens år 2022.  

 
Det ble fordelt 1,15 mill. kr. til 24 vilttiltak fra ordningen med vilttiltak, som forvaltes på vegne av 
Landbruks- og matdepartementet. Fylkeskommunen har hatt løpende kontakt med kommunene og 
samarbeidspartnere om aktuelle saker og problemstillinger knyttet til forvaltning av vilt og innlandsfisk 
gjennom året.  

 
De regionale vannforvaltningsplanene for Troms og Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 
ble vedtatt i vannregionutvalget og fylkestinget i 2021 og oversendt til miljødirektoratet for tilrådning. 
Vannforvaltningsplanene forventes endelig godkjent av departementene våren 2022.  
 
I store deler av 2021 var det en god dekning av lokale, interkommunale vannområdekoordinatorer. 
Dette har sikret mulighet for medvirkning, kommunal oppfølging og lokal deltakelse i planarbeidet. 
Deriblant har det blitt utarbeidet lokale tiltaksprogram for alle de 16 vannområdene i Troms og 
Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion for planperiode 2022-2027. Det ble fordelt om lag 2,5 
mill. kr. til medfinansiering av interkommunale vannområdekoordinatorer, og bevilget 200.000 kr. til 
fysiske restaureringstiltak i vassdrag. 
 
Ettersom den Norsk-finske vannregionen er en internasjonal vannregion, settes det krav til samarbeid 
med tilgrensende land. Dette er ivaretatt gjennom flere dialogsmøter og utarbeidelse av felles 
plandokumenter med finske vannmyndigheter. Fylkeskommunen er også aktiv innspillspart i plan- og 
arealsaker som har relevans for vannforvaltningen.   
 
Seksjon kulturarv 
Det ble gjennomført rundt 100 befaringer og møter på freda, verna og verneverdige bygninger og 
anlegg fra nyere tid, en økning fra 2020. Det er stor etterspørsel etter fylkeskommunens 
tilstedeværelse for denne typen befaringer, og ved årets slutt var det fortsatt en del befaringer som 
det ikke ble tid til å gjennomføre på grunn av ressurssituasjonen på seksjonen. Det ble fordelt rundt 
7,1 mill. kr. til freda kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap på 33 objekter, og gitt 7 
mill. kr. i forhåndstilsagn for 2022.  
 
Fylkeskommunens tilskuddsordning Redningsplanken – tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg 

– er fortsatt svært populær. Det ble gitt tilskudd til 59 mottakere på til sammen 730.000 kr. Tilskuddet 

utøser stor frivillig innsats og private ressurser hos tilskuddsmottakerne.  
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2021 var første året fylkeskommunen fordelte tilskuddsmidler fra post 74 til fartøyvern. Det ble fordelt 

6,5 mill. kr. til åtte fartøy, hvorav 2 mill. kr. var øremerkede midler til fartøyet Anna Rogde etter tilførte 

ekstramidler over statsbudsjettet. Det ble gitt forhåndstilsagn for tre fartøy i 2022 med til sammen 

1,75 mill. kr. To vernede fartøy ble ført ut av fylket i 2021, og fylkeskommunen behandlet en søknad 

om vernestatus. Totalt er det 28 vernede fartøy i fylket hvorav en er fredningsvarslet.  

 

Fylkeskommunen ble høsten 2021 orientert om en svært utfordrende økonomisk situasjon ved 

Nordnorsk Fartøyvernsenter og fikk framlagt behov for økonomisk bistand fra senteret. Fylkesrådet 

tildelte ekstraordinært tilskudd med inntil 1,5 mill. kr. til Nordnorsk Fartøyvernsenter for å avverge en 

situasjon som kan medføre oppbud av virksomheten. Tilskuddspartene Nordland fylkeskommune og 

Gratangen kommune bevilget også ekstraordinære midler.  

 

Forprosjekt for revitalisering av Fotefar ble igangsatt i februar 2021 på bestilling fra Landsdelsrådet for 
kultur. Revitaliseringsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Sametinget, Trøndelag 
fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Troms og Finnmark fylkeskommune. Det arbeides med 
å finne finansieringskilder slik at hovedprosjektet, med full revitalisering av alle Fotefar mot nord-
lokalitetene, kan realiseres. 
 
Riksantikvarens bevaringsprogram for arkeologiske kulturminner og kulturmiljø og 
bevaringsprogrammet for bergkunst ble videreført også i 2021. Fylkeskommunen deltar i programmet. 
Gjennom ordningene er blant annet skilt til Fotefar på Bjarkøy, kulturminnelokaliteter i Steinfjorden, 
Senja og helleristningene i Kvalsund ferdigstilt. Det er også utført vegetasjonsskjøtsel, blant annet på 
tuftefeltet på Vadsøya. 
 
Årlig gjennomføres det feltsesong innenfor arkeologi. De største feltarbeidene i 2021 var på Evenskjer 
i Tjeldsund kommune hvor det ble avdekket svært mange kulturminner fra jernalder, samt Barents 
Blue-utvidelsen på Markopp og områdereguleringen av Nordkapphalvøya. Fylkeskommunen deltok på 
ei forskningsgraving i Nergården på Bjarkøya i samarbeid med Norges arktiske universitetsmuseum. 
Resultatene fra denne utgravinga er spennende, da det ble avdekket minst to store naust som 
Bjarkøyætta har brukt fra jernalderen til middelalderen.   
 
Fylkeskommunen har ansvar for to verdensarvområder, bergkunsten i Alta og Struves meridianbue 
med punkter i Hammerfest, Alta og Kautokeino kommuner., I 2021 har fylkeskommunen gjennom 
ledelse i styringsgruppen bidratt aktivt i forprosjekt for etableringen av et autorisert verdensarvsenter 
for Struves meridianbue i Hammerfest, med en underavdeling i Kautokeino.  
 
Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS kjøpte eiendommen Moreneveien 25 i Alta for å 
sikre et offentlig eierskap av eiendommen der verdensarvlokaliteten «Storsteinen» ligger. Steinen har 
en overflate på ca. 50 m², hvor det er ca. 700 bergkunstfigurer som er 4000-6000 år gamle. 
Fylkeskommunen bidro med 1 mill. kr. til ervervet.  
 
Det ble tildelt 485.000 kr. til Varanger museum for dendrokronologiske prøvetakninger av et utvalg av 

eldre bygninger i Varanger. På grunn av at mye av trehusbebyggelsen i Finnmark ble brent ned ved 

slutten av 2. verdenskrig er de få eldre bygningene, som vi særlig finner i Øst-Finnmark, av høy 

kulturminneverdi.  

 

Seksjonen har de senere år hatt fokus på ferdigstillelse av pågående fredningssaker og fredninger av 
minoritetens kulturminner. I 2021 ble fredning av kvensk fjøs i Repokoski i Porsanger vedtatt. 
I 2021 inngikk fylkeskommunen et samarbeid med Sametingets kulturminneforvaltning med mål om å 

opprette en felles plattform for råd og veiledning der eiere av freda, verna og verneverdige bygninger 

og kulturmiljø kan henvende seg i forbindelse med istandsetting og vedlikehold av bygninger, 

kulturminner og kulturmiljø.  

 

Internkontroll i avdelingen 
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Avdelingens arbeid omfatter en rekke fagområder som er regulert gjennom lover og forskrifter. Videre 
forvalter avdelingen ulike tilskuddordninger og gir tilskudd til ulike organisasjoner og institusjoner. 
Eksterne midler fra departementer, direktorater og samarbeidspartnere er regulert gjennom årlige 
tildelingsbrev og rapporteringskrav fra de ulike tilskuddspartene, og fordelinger gjøres gjennom 
politiske vedtak. I avdelingens arbeid inngår også HMS-arbeid, økonomihåndtering og oppfølging av 
medarbeidere mv. Det jobbes bevisst med å oppnå en kvalitetsforbedring innenfor alle områder i 
avdelingen.  
 
I forbindelse med feltarbeid for arkeologer er det utarbeidet en egen felthåndbok. Felthåndboken er 
et nyttig verktøy for risikovurdering og styringskontroll innenfor kulturarvfeltet. Feltarbeidet 
risikovurderes i forkant av hver feltsesong.  
 
Arbeidet med sammenslåing og deretter oppdeling har vært tidkrevende, men det har hele tiden vært 
fokus på god forvaltningsskikk og å levere gode tjenester. Arbeidet med internkontroll krever 
kontinuerlig oppfølging. Det er et mål at styrings- og kvalitetssystemet i enda større utstrekning skal 
tas aktivt i bruk som et dokumentstyringsverktøy. 
 

Avdeling for kultur 
 
Økonomisk analyse/avviksforklaring 
Avdelingen for Kultur består av seksjonene Troms og Finnmark fylkesbibliotek, Scene Nord og Kunst- 
og kulturutvikling. Regnskapet viser at avdeling for kultur har et regnskapsmessig mindreforbruk ved 
årsslutt på 2,3 mill. kr. Avdelingens mindreforbruk var knyttet til pandemien og vakanser i stillinger. 
Avdelingen disponert eksterne utviklingsmidler, noe som sammen med reiserestriksjoner gav mindre 
bruk av egne driftsmidler. 
 
Måloppnåelse 
Måloppnåelsen for avdelingen rapporteres mot forvaltningen og aktiviteten som er gjennomført i 
løpet av året innenfor seksjonene og fagområdene. Alle fagområdene i avdelingen utøver faglig råd- 
og veiledning, kompetansehevende tiltak og forvaltning av ulike tilskuddsmidler. I tillegg gir følgende 
planer og strategier føringer: Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028, Budsjett- og økonomiplan 
for Troms og Finnmark fylkeskommune 2021-2024, Nasjonal bibliotekstrategi. 
 
Seksjon kunst- og kulturutvikling  
Kunst- og kulturutvikling har et forvaltnings- og veiledningsansvar innenfor kunst og kulturområdet. 
Ansvar og oppgaver innen kulturområdet med forvaltning av eierskap, tilskuddsforvaltning, samt 
utviklingsarbeid og formidling. Herunder oppfølging av Den nordnorske kulturavtalen, samt Troms 
fylkeskultursenter «Kysten» og Gjesteatelieret i Vadsø. Seksjonen har oppgaver innenfor samiske og 
kvenske/norskfinske saker, og sektorovergripende ansvar for oppfølging av samiske spørsmål, 
herunder oppfølging av samarbeidsavtalen med Sametinget. I tillegg til forvalting av tilskuddsordning 
Nasjonalt tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur og midler til voksenopplæring og 
frivillige organisasjoner. Seksjonen følger opp rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Fylkeskommunen har god måloppnåelse gjennom fordeling av tilskudd til aktuelle aktører for å 
realisere sin aktivitet.  

• Oppfølging av eierskap: Hålogaland Teater AS, Nordnorsk filmsenter AS, Filmfond Nord AS, 
Nordnorsk Filmkommisjon AS og Senter for nordlige folk AS, ble fulgt opp gjennom Fylkestingets 
eierskapsrapport 4/21. Kontrollutvalget gjennomførte i sak 46/21 Forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll i Hålogaland Teater AS. Troms og Finnmark fylkeskommune er medstifter til 
Dansearena Nord AS. Fylkestinget vedtok i sak 22/21 sammenslåing av Dansearena Nord og Rad 
Art til Davvi – Senter for scenekunst. 

• Troms og Finnmark fylkeskommune reforhandlet med Nordland fylkeskommune Den nordnorske 
kulturavtalen for 2022-2025, vedtatt i FT-sak 49/21. Avtalen inneholder en politisk strategisk del 
med satsinger og en finansieringsdel som regulerer fordeling av regionale tilskudd til 12 
landsdelsdekkende kulturinstitusjoner og fire kulturorganisasjoner. Troms og Finnmark 
fylkeskommune fordeler 21 mill. kr. til institusjoner og aktører som er en del av Den nordnorske 
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kulturavtalen. Den nordnorske kulturavtalen er unik i nasjonal kulturpolitikk og det finnes ikke 
tilsvarende. Avtalen gir en forutsigbarhet og trygg finansiering for institusjonene og bidrar til et 
stabilt kunst- og kulturtilbud i landsdelen. 

• Troms og Finnmark fylkeskommune har en tilskuddsordning for festivaler i fylket, og behandlet 56 
søknader i 2021. Det ble tildelt tilskudd til 45 festivaler, total fordeling på 3,55 mill. kr., og 17 
festivaler fikk tildelt flerårig tilskudd. Tilskuddsordningen for festivaler i Troms og Finnmark har 
som formål å fremme festivalene som faglig og kulturell møteplass, og en profesjonell arena for 
formidling av kunst -og kulturopplevelser av høy kvalitet. Fylkeskommunen har god måloppnåelse 
gjennom fordeling av tilskudd til aktuelle aktører for å realisere sine arrangementer.  

• Troms og Finnmark fylkeskommune fordeler midler til frivillige lag og organisasjoner. I det 
geografiske området Finnmark forvalter fylkeskommunen en tilskuddsordning for frivillige 
organisasjoner. Det ble fordelt 670.000 kr til 25 søkere.  I det geografiske området Troms er det 
Troms Barne– og Ungdomsråd (TROBUR) som forvalter grunn- og aktivitetsstøtte på vegne av 
fylkeskommunen. Her fikk 22 lag og organisasjoner tildelt grunntilskudd, og tilsvarende mange fikk 
aktivitetsstøtte fordelt ut ifra 2036 aktivitetspoeng. Midlene når ut til frivilligheten i Troms og 
Finnmark, og anses for å treffe mål for ordningen på en god måte, selv om det i 2021 har vært 
store avvik og nedgang i aktivitet på grunn av pandemien. Fordeling av voksenopplæringsmidler til 
tiltak utenom skoleverket i Finnmark på 693.000 kr. ble fordelt på ni studieforbundene 

• Troms og Finnmark fylkeskommune delte ut arbeidsstipend for filmarbeidere og scenekunstnere i 
Troms og Finnmark, og en fylkeskulturpris. Målet for arbeidsstipendet er å styrke enkeltkunstnere 
og kunstmiljøene i nord, og bidra til økte muligheter for at kunstnerne kan bo og virke i landsdelen. 
Fylkeskulturprisen deles ut til en aktør som har gjort en særlig innsats i og for kunst –og kulturlivet 
i Troms og Finnmark.   

• Rom for kultur har mål om kompetanseheving i feltet, bidra til å utvikle bedre arenaer for kultur 
og bedre samhandling med landsdelens kompetanseinstitusjoner. Rom for kultur har oppnådd 
dette gjennom to webinarer og fortløpende veiledning, tildeling av stimuleringstilskudd og 
løpende dialog med relevante kompetanseinstitusjoner i landsdelen ut ifra de aktuelle prosjektene 
som følges opp. Covid-19-situasjonen reduserte oppsøkende aktivitet og befaringer, men det har 
vært jevnlige digitale oppfølgingsmøter og veiledning med aktører og enkeltkommuner gjennom 
året i forbindelse med pågående prosjekter. Det ble tildelt 4 stimuleringstilskudd i 2021.   

• Satsing innenfor visuell kunst har bidratt til å synliggjøre kunstnere fra nord. Det ble satt av et 
mindre beløp i søkbare midler for kunstnere og andre profesjonelle innen visuell kunst i Troms og 
Finnmark som deltar på utstillinger i Norge og utlandet. I tillegg mottok tre kunstinstitusjoner årlige 
driftstilskudd. Det ble gjennomført tre webinar med bl.a. kunst i offentlig rom som tema. Mange 
aktører innen feltet benyttet seg av fylkeskommunens tilbud om digital veiledning i forbindelse 
med utvikling av prosjekter og søknadsarbeid.  

• Aktiviteter ved gjesteatelieret i Tromsø og Vadsø har blitt opprettholdt på tross av koronasituasjon, 
men kun med gjestekunstnere fra Norge og nordiske land.  

• I prosjektet «Kvensk/norskfinsk tradisjonskunnskap i møte med ei ny tid», ble det gjennomført en 
rekke aktiviteter, prosjektet gjennomføres i samarbeid med Nordnorsk kunstnersenter.  

• Fylkeskommunen forvalter en kunstsamling og hadde 200.000 kr. til innkjøp av kunst i 2021. 
Innkjøp av kunst er en viktig inntektskilde for kunstnere i regionen.  

• Filmsatsingen i Troms og Finnmark fylkeskommune er helhetlig gjennom oppfølging av høringer, 
tilskudd til senter, fond, film formidling, talent- og bransjeutvikling. Den årlige filmpolitiske 
konferansen ble arrangert for 16. gang i samarbeid med Tromsø Internasjonale Filmfestival.  

• Samisk og kvensk: Gáisi språksenter, Storfjord språksenter, Lavangen språksenter, Samisk 

språksenter i Kåfjord, Várdobáiki samisk senter, Riddu Riđđu Festival, Stiftelsen Lásságámmi, 

Dálááiggi musea– Samtidsmuseet, som er en avdeling av Davvi álbmogiid guovddáš OS / Senter for 

nordlige folk og Stiftelsen Sámi Dáiddaguovddáš / Samisk senter for samtidskunst mottok 

driftstilskudd for 2021. I tillegg fordelte man midler til samiske formål og organisasjoner. 

• Fylkeskommunens tospråklighetsmidler fra Sametinget ble redusert etter sammenslåingen av 

fylkeskommunene. Tospråklighetsordningen har bidratt til å styrke bevisstheten om og bruken av 

samisk språk i den fylkeskommunale forvaltningen med bl.a. tiltak i videregående skole, Den 

kulturelle skolesekken, oversettelser og samiskspråklige nettsider. 
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• Begge tidligere fylkeskommuner hadde samarbeidsavtaler med Sametinget. Fylkesrådet startet 

opp arbeidet med en felles samarbeidsavtale i 2020 og det ble gjennomført møter med Sametinget 

i 2021 for å forberede en ny samarbeidsavtale. Fylkestinget ble orientert om dette i sak 46/21. 

• Troms og Finnmark fylkeskommune forvalter den nasjonale tilskuddsordningen for kvensk språk 

og kvensk/norskfinsk kultur ved oppdragsbrev fra Kommunal og distriktsdepartementet. 

Tilskuddsordninga skal medvirke til å revitalisere kvensk språk og til å fremme kvensk/ norskfinsk 

kultur. I oppdragsbrev for 2021 fikk man 10,8 mill. kr. hvorav 287.000 kr. var avsatt til 

administrasjon. Det ble fordelt 5.040.000 kr. i driftstilskudd til Storfjord, Kvænangen, Vadsø og 

Porsanger språksenter, i tillegg til Halti kvenkultursenter og Ruijan Kaiku. Det ble til 

prosjekttilskudd behandlet 50 søknader med 36 tildelinger på 5.793.000 kr.   

• Samekonferansen ble utsatt. Kvenseminaret ble arrangert både fysisk og digitalt. 

• Internasjonalt kultursamarbeid: Finansieringsprogrammet BarentsKult har som mål å stimulere til 

nettverk og økt kunstnerisk og kulturelt samarbeid mellom aktører på norsk og russisk side i 

Barentsregionen. På grunn av Covid-19, stengte grenser og reiserestriksjoner, har flere prosjekter 

vært vanskelige å gjennomføre. Enkelte har lyktes med overføring til digitale samarbeid, og 

programmet har således hatt en delvis god måloppnåelse. Programmet finansieres av 

Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet, Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner. 

Det er totalt behandlet 21 søknader i 2021, hvor 16 av disse fikk innvilget tilskudd. Det har vært 

igangsatt arbeid med ny evaluering av tilskuddsordningen i 2021, rapport er ventet innen 1. mars 

2022. Det visuelle kunstfeltet i nord ble i 2021 videreført gjennom et samarbeidsprosjekt med 

aktører i de nordlige delene av Finland, Sverige, og Nordvest-Russland, støttet av BarentsKult og 

Nordisk kulturfond.  

 
Troms og Finnmark fylkesbibliotek 
Seksjon Troms og Finnmark fylkesbibliotek ivaretar fylkeskommunens ansvar i henhold til lov om 
folkebibliotek. Det innebærer regional bibliotekutvikling, rådgivning til kommuner, kompetansetiltak 
og litteraturforsyning. Seksjonen arrangerer Finnmark internasjonale litteraturfestival annet hvert år. 
Troms og Finnmark fylkesbibliotek har et nasjonalt ansvar for finsk bibliotektjeneste. Det gis tilskudd 
til Bokbussen Tana og Nesseby, Bibliotek- og kulturbussen i Kåfjord med virkeområde i Nord-Troms og 
barnebokbussen i Tromsø. Det gis også tilskudd til Norsk-Russisk bibliotek- og informasjonstjeneste, 
musikkbibliotek i Harstad og det regionale biblioteksamarbeidet i Midt-Troms.  Seksjonen ivaretar også 
fotoarkiv og privatarkiv for Finnmark. 
 

• De langsiktige utviklingstiltakene i Troms er oppfølging av Regional bibliotekplan for Troms 2017-

2028. Planstrategien vedtatt i 2021 forankret utvikling av et felles planverk for biblioteksektoren i 

hele fylket, men dette arbeidet kom aldri i gang. 

• Finnmark internasjonale litteraturfestival ble gjennomført i Kirkenes i oktober med 30 

arrangementer og 1233 besøkende i Kirkenes og 486 besøkende på bibliotekene i fylket som 

mottok strømming. 

• Et treårig prosjekt for å utvikle folkebibliotekene som kunnskapsformidlere, ble avslutta i 2021. 
Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med alle kommunene og UIT Norges arktiske universitet, 
og ble støttet av Nasjonalbiblioteket med totalt 1,8 mill. kr. Tiltaket er forankret i Regional 
bibliotekplan.  

• Det formaliserte faglige og økonomiske samarbeidet med Sametinget om Samisk bibliotektjeneste 
og litteraturformidling ble videreført. Tiltaket er forankret i Samarbeidsavtalen med Sametinget. 

• Samisk språkuke ble markert med samiskspråklige forfatterarrangement i bibliotekene i 14 
kommuner for til sammen 556 publikummere fordelt på 18 arrangementer.  

• Et toårig lederutviklingsprogram på 40 stp. i regi av OsloMet for bibliotekledere er avslutta med 
deltakere fra ni kommuner og gode resultater. Tiltaket er finansiert av RUP og KS, og forankret i 
Regional bibliotekplan for Troms. 

• Tilgang til PressReader, en digital internasjonal avistjeneste i bibliotekene ble avviklet i løpet av 

2021 grunnet lite bruk og manglende finansiering.   
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• Den digitale satsinga i bibliotekene som ble stimulert av ekstraordinære statlige midler i 2020, ble 

videreført, blant annet i form av målretta og systematisk kompetanseheving m.h.t. formidling av 

digitale arrangementer. Finnmark internasjonale litteraturfestival var dels både en fysisk og digital 

festival, med nedslagsfelt i hele Troms og Finnmark. 

• Samhandling mellom fylkesbiblioteket og kommunene ble videreutviklet og systematisert, blant 

annet ved digitale møteplasser, og det har vært tilbud om flere formidlingskompetansetiltak for 

folkebibliotekene i fylket. 

• Nordnorsk litteraturstrategi, forankret i Den nordnorske kulturavtalen, ble evaluert, revidert og 

vedtatt for 2022-2025 av de nordnorske fylkestingene. Det ble delt ut forfatterstipend til 

forfatteren Sigbjørn Skåden, noe som var første stipendtildeling på bakgrunn av et manus 

originalskrevet på samisk.  

• Bok og kulturbussen tilbyr bibliotektjenester til skoler og barnehager i fem kommuner i Sør-Troms, 

og har et formalisert samarbeid med Várdobáiki samiske senter. Som følge av smittesituasjonen 

ble virksomheten i 2021 preget av stor fleksibilitet, der rutekjøringer og tjenestetilbud måtte 

endres på kort varsel. Det ble gjennomført 68 arrangement, av disse 28 samiske, med 11 

forskjellige produksjoner for 144 deltakere. Bok- og kulturbussen var involvert i flere kommunale 

prosjektsamarbeid. 

 
Scene Nord  
Seksjonen består av Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge, Den Kulturelle Skolesekken, 
Folkemusikk Nord og Bok- og kulturbussen i Sør-Troms. Til seksjonen ligger oppfølging av Ung kultur 
møtes (UKM) og Den kulturelle spaserstokken, samt arbeidet med å tilrettelegge for det kunstneriske 
arbeidet til Harstad kommunes fribymusiker i samarbeid med kommunen.  
På tross av pandemien gjennomførte Den kulturelle skolesekken (DKS) 98 av 107 produksjoner i 2021.  
Tabell DKS 2021 

 Gjennomført 2020 Planlagt 2021 Gjennomført 2021 

Antall produksjoner 95 107 98 

Elevmøter 36417 80425 45536 

 

• Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge (LiNN) skal tilby produksjoner og tjenester der folk bor 

gjennom å levere «Store opplevelser på små steder». Pandemien fikk stor innvirkning på driften til 

LiNN i 2021, flere avlysninger og strenge publikumsrestriksjoner ga en nedgang i publikumstall og 

inntekter samtidig som kostander var vedvarende eller. Gjennom å utvise fleksibilitet, ha et ryddig 

forhold til innleide kunstnere og en god dialog med arrangører har man likevel klart å opprettholde 

driften iht. oppsatt budsjett, og samtidig klart å levere et stort antall produksjoner med de 

ekstrautfordringer pandemien har medført.  

• Folkemusikk Nord ble i likhet med landsdelsmusikerordningen hardt rammet av pandemien, og 

dessverre ble mange av de planlagte aktivitetene avlyst. Folkemusikk Nord feiret sine 10 første år 

med storproduksjonen Makalaus. Premieren i Målselv markerte samtidig at festivalen Kalottspel 

er 50 år. med flere samarbeidspartnere for de kommende årene. 

• Ung Kultur Møtes (UKM) UKM i Troms og Finnmark. Det ble ikke gjennomført noen 

fylkesmønstring i 2021, men det ble arrangert flere workshops og regionale samlinger der det var 

mulig.  

 
Internkontroll 
Avdelingen rapporterer på forvaltning, vedtak og aktivitet som er gjennomført i løpet av året i 
seksjonene. I arbeidet inngår HMS-arbeid, økonomihåndtering og personaloppfølging. Avdelingen 
har fokus på god forvaltningsskikk og å levere gode tjenester. 
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12  Regnskapsresultat og måloppnåelse divisjon for 
samferdsel 

 

Regnskapet viser at divisjon for samferdsel har mindreforbruk på 72,354 mill. kr før strykninger. 
Regnskapsresultatet er vist i tabellen nedenfor. Etter strykninger er resultatet et merforbruk på nesten 
97 mill. kr. Strykningene som er foretatt er bruk av disposisjonsfond. Dette er ubrukt egenkapital til 
investeringer fra 2020 som var planlagt brukt i 2021. Det er resultat før strykninger som kommenteres 
i det følgende.  
 

 
 
Det er mindreforbruk på alle avdelinger, men er i hovedsak knyttet til avdeling felles (div. direktøren) 
og skredssikring Finnmark.  
 
Avdeling for plan, prosjektering og utbygging fikk et mindreforbruk på 34 mill. kr. Mindreforbruket 
skyldes at 68,9 mill. kr i skredsikringsmidler for Finnmark, som ble rebevilget fra 2020, ikke ble 
disponert fullt ut til investeringsprosjekter i 2021. Av de rebevilgede 68,9 mill. kr, ble 37,5 mill. kr 
disponert til pågående prosjekter i 2021 (Fylkestingssak 52/21). Resterende 31,4 mill. kr er ikke avsatt 
på fond ved årets slutt. Det foreslås at disse midlene rebevilges til skredsikring i forbindelse med 
avleggelse av regnskapet for 2021. 
 
Mindreforbruket på avdeling felles er i hovedsak knyttet til lavere kapitalutgifter i vest, 
rentekompensasjon og delvis tilbakeføring av avsetning til krav fra leverandør. 
 
Seksjon drift kollektiv øst endte opp med et merforbruk på 36 mill. kr. Kollektiv vest hadde et 
mindreforbruk på 31 mill. kr. 
 
Mer- og mindreforbruk omtales nærmere under hver avdeling/seksjon. 
Troms og Finnmark fylkeskommune mottok i 2021 totalt 137,1 mill. kr i kompensasjon for 
mindreinntekter/merkostnader i kollektivtrafikken som følge av covid-19. Av dette er 40,9 mill. kr ikke 
regulert til samferdsel da bevilgningen fra staten kom sent på året. Denne er satt inn i egen kolonne 
for å synliggjøre reelt avvik.  
 
I tillegg til driftsbudsjettet hadde samferdselsdivisjonen i 2021 et samlet investeringsbudsjett på 
1 886,8 mill. kr etter rebevilgning av rammer overført fra 2020. Etter opp-/nedjusteringer av 
investeringsbudsjettet basert på prognoser pr 15.10. er investeringsbudsjettet for samferdsel i 2021 
på om lag 970 mill. kr, og det er regnskapsført et forbruk på 968,2 mill. kr for 2021. Se nærmere omtale 
under investeringskapitlet. 
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Internkontroll 
Det er gjennomført forvaltningsrevisjon i 2021 felles for Troms og Finnmark som gjelder 
«Kollektivtransport – oppfølging av kontrakter». Her belyses det om etablerte retningslinjer og 
rutinebeskrivelser for oppfølging av kollektivkontrakter, og om eventuelle avvik fra inngåtte 
kontrakter, er fulgt opp. Rapporten etter forvaltningsrevisjonen konkluderer med at det til dels er 
etablert retningslinjer og rutinebeskrivelser, og at avvik fra inngåtte kontrakter i stor grad følges opp.  
For å styrke divisjonens økonomistyring har divisjonen i tillegg hatt fokus på styrking av kapasiteten til 
økonomioppfølging, etablering av rutiner for budsjettering og regnskap samt rapportering internt i 
divisjonen. Det er blant annet tilsatt to nye økonomirådgivere med ansvar for henholdsvis 
kollektivtrafikk og drift/vedlikehold fylkesveg i Finnmark. 
 
Måloppnåelse 
Samferdselsdivisjonen har i 2021 omsatt nesten 3 700 mill. kr til drift og investering i 
samferdselsformål hvorav 2 713 mill. kr drift + 968 mill. kr investering. I budsjettet for 2021 er hoved- 
og delmålene for bruk av samferdselsmidlene beskrevet; 
 
 

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   

 
 
Samferdselsdivisjonen har i 2021 hatt særlig fokus på å utvikle driftskontrakter for fylkesveg, som er 
tilpasset vårt lokale og regionale leverandørmarked. Blant annet skjer dette gjennom oppdeling av 
kontrakter i mindre enheter som er mer tilgjengelige for mindre, lokale leverandører, og at det stilles 
krav til utførelse og oppfølging som er mer tilpasset lokale forhold. Gjennom tett kontakt med 
kommuner og næringsliv, gjennom for eksempel vegdialog med kommunene og dialogmøter med 
leverandørnæringen, legges det til rette for innspill og dialog i forberedelsen av anbud. 
 
Bruken av dialogmøter med leverandørnæringen før utlysing av kontrakter er en innarbeidet standard 
for samferdselsdivisjonen. Gjennom presentasjon av våre krav og forventninger og innspill fra 
leverandørene om muligheter og utviklingspotensiale, kan høy grad av måloppnåelse samtidig som 
fylkeskommunen bidrar til utvikling og innovasjon også hos mindre leverandører. 
 
Drift, vedlikehold og utbygging av fylkesvegene har fokus på å styrke trafikksikkerhet, tilgjengelighet 
og regularitet på vegnettet. Eksempel på dette er utbedring/opprusting av fylkesvegtunnelene og 
etablering av flere punkter med skredvarsling og bruk av aktiv skredkontroll. 
 
Tettere samordning mellom aktiviteten som skjer innenfor drift og vedlikehold og utbygging, bidrar til 
at man har fått gjennomført noen større strekningsvise tiltak, eksempelvis er det i 2021 satt i gang fire 
større utbedringsprosjekter av viktige næringsveger på Senja. Her har bruken av drifts- og 
investeringsmidler vært samordnet, og dermed har det vært mulig å få utført større og mer 
sammenhengende tiltak over lengre strekninger. 
 
Gjennom innføringen av AutoPass som betalingsløsning på fergene, er ny og forenklet 
billetteringsløsning tatt i bruk. Det jobbes kontinuerlig med å ta i bruk nye digitale løsninger for å 
forenkle den kollektive reisen både gjennom tilgangen til informasjon om reisen og forenkling av 
billetteringsløsninger. 
 
Både i nye kontrakter for drift av kollektivtrafikken og i kontraktene om drift og utbygging, stilles det 
stadig flere og strengere krav i forhold til bruk av lav- og nullutslippsløsninger.  
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Samferdselsdivisjonen felles  
 

I 1000 kr Regulert budsjett Regnskap Avvik 

SAMF/felles 136 261  110 497 25 764 

Lønnskostnader 15 597 16 081 -484 

Kapitalutgifter 62 892 58 985 3 907 

Øvrig drift 57 772 35 431 22 341 

 
 
Økonomisk analyse/avviksforklaring 
Divisjonen overordnet/felles avlegger regnskap for 2021 med et mindreforbruk på 25,8 mill. kr. 
Kostnadsførte kapitalutgifter for Troms ble i 2021 om lag 16 mill. kr lavere enn budsjettert. I tillegg fikk 
fylkeskommunen utbetalt rentekompensasjonsmidler med 6,2 mill. kr i 2021, der Troms sin andel 
utgjør 3,9 mill. kr som er inntektsført i regnskapet for samferdsel. Rentekompensasjonsmidlene kom 
sent på året og ble derfor ikke hensyntatt i budsjettoppfølgingen pr 15.10. 
 
Resterende mindreforbruk på 3,14 mill. kr skyldes i hovedsak et mindreforbruk på til sammen 2,4 mill. 
kr knyttet til arbeidet med «Arktisk Jernbaneforum» og «Kunnskapsgrunnlag KVU Nord-Norge» og 
lavere reiseaktivitet enn planlagt. 
 
Måloppnåelse 
Området omfatter divisjonsledelse samt ressursenheten. Budsjettområdet dekker kostnader til felles 
løsninger for divisjonen slik som leie av kontorlokaler m.v. på de ulike stedene divisjonen har ansatte. 
Innenfor felles tjenester dekkes også divisjonens kostnader til lisenser/drift av en rekke fagsystemer 
knyttet til fylkesveg (både drift og utbygging) og dekning av kapitalutgifter knyttet til 
samferdselsinvesteringer i Troms. Hovedmålet for tjenesteområdet er å bistå resten av divisjonen med 
juridisk rådgivning, personalforvaltning, økonomistyring og samhandling med fylkeskommunens 
øvrige organisasjon. 
 

Avdeling for Kollektiv og mobilitet  
 
I 1000 kr  Regulert budsjett Regnskap Avvik 

KOM 1 338 664 1 328 152 10 493 

Avdelingen felles 126 418 109 804 16 614 

Drift kollektiv vest 707 705 676 353 31 352 

Drift kollektiv øst 494 428 530 448 -36 020 

Mobilitet og bærekraft 10 094 11 547 -1 453 

 
Avdeling for kollektiv og mobilitet hadde et mindreforbruk på 10,493 mill. kr.  
 
Avdelingen felles 
Mindreforbruket på 16,6 mill. kr skyldes i hovedsak ubrukt koronakompensasjon (høyere tilskudd enn 
budsjettert). I 2021 ble TFFK tildelt totalt 137,1 mill. kr til dekning av mindreinntekter/merkostnader 
som følge av covid-19. Den siste utbetalingen av kompensasjonsmidler kom rett før jul, og ble derfor 
ikke inkludert i budsjettoppfølgingen pr 15.10. Av den samlede kompensasjonen på 137,1 mill. kr er 
115,2 mill. kr brukt til dekning av mindreinntekter/merutgifter i 2021. Ubenyttede 
kompensasjonsmidler, 21,9 mill. kr, skal i henhold til tildelingsbrevet tilbakebetales til Staten. I praksis 
vil dette skje ved et fratrekk i kompensasjon for 2022. Beløpet må derfor rebevilges i 
budsjettoppfølgingen per 15.4. 
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Drift kollektiv vest: 
Avdelingen fikk et mindreforbruk på om lag 31,4 mill. kr i 2021. Besparelser knyttet til overgang fra 
biodiesel til autodiesel i de store busskontraktene i Tromsø, Midt-Troms og Sør-Troms viste seg å bli 
mer gunstig enn opprinnelig budsjettert. Endringene var ikke endelig avklart og avregnet med 
operatørene før utpå høsten 2021. I tillegg har også indeksen på busskontraktene utviklet seg noe mer 
gunstig enn forutsatt i budsjettet. Videre har utgiftene knyttet til drift av ferger og hurtigbåt vært noe 
lavere enn forventet som følge av korrigeringer knyttet til kompensasjonene. 
Drift for øvrig viser også mindreforbruk. Mindreforbruk som blant annet skyldes mindre reiseaktivitet, 
lavere markedsføringsaktivitet for kollektivtrafikken og mindre kjøp av tjenester fra eksterne som følge 
av pandemiene, samt at merkostnader er kompensert.  

 
I 2021 ble det inntektsført en avsetning fra 2020 på 6,9 mill. kr som ble gjort for å dekke kravet om 
dekning av mindreinntekter i nettokontraktene på ferge i Troms i 2020. Det var opprinnelig avsatt 11,9 
mill. kr til dekning av krav fra operatøren, men endelig krav endte på 5 mill. kr. Midlene er inntektsført 
på seksjon drift kollektiv vest. 

 
  
Drift kollektiv øst 
Samlet resultat for seksjonen i 2021 er et merforbruk på 36 mill. kr. Dette resultatet må korrigeres for 
at det i 2021 er ført inntekter for utført skoleskyss som gjelder 2020, med 11,125 mill. kr. I tillegg ble 
faktureringen av kommunenes andel av skoleskyss for 2021 utført sent på året, og ved en inkurie ikke 
anordnet til regnskapsåret 2021. Dette medfører at utestående skoleskyss inntekter på 24,553 mill. kr 
ikke er kommet med i resultatet for 2021. Tiltak med oftere og tidligere fakturering av kommunenes 
egenandeler er iverksatt slik at dette unngås i framtiden. 
 
Korrigert for disse postene er reelt resultat for 2021 et merforbruk på 22,6 mill. kr. 
 
I tillegg har det blitt en markant økning av lovpålagt skoleskyss med båt, da flere elever har bosatt seg 
på steder uten veiforbindelse. Endring i bomønster har ført til høyere utgifter til skoleskyss, og dette 
var ikke tatt høyde for i budsjettet.  
 
Videre har kollektiv øst også i 2021 hatt et noe høyere produksjonsnivå i forhold til budsjettet. Det er 
iverksatt tiltak i forhold til dette fra og med budsjett for 2022.  
 
Prosessen rundt pensjonsutgifter til Boreal har medført utbetalinger som ikke var budsjettert. Den 
rettslige prosessen er nå avsluttet, og alle kjente kostnader knyttet til saken i 2021 er dekket. Det vil 
fortsette å påløpe utbetalinger knyttet til denne forpliktelsen i årene som kommer.   

 
Mobilitet og bærekraft 
Seksjon mobilitet og bærekraft hadde et merforbruk på 1,45 mill. kr i 2021, som skyldes høyere 
lønnskostnader enn budsjettert.  
 
Måloppnåelse 
Tjenesteproduksjonen har i 2021 i stor grad vært opprettholdt, til tross for perioder med smittetrykk. 
Dette for å ikke miste for mange passasjerer og transportere samfunnskritisk personell på jobb.  
 
I 2021 er produksjonen på buss, båt og ferge i hovedsak opprettholdt på nivå med 2019 og 2020. 
Helårsdrift på fergesambandet Brensholmen – Botnhamn ble som bebudet startet opp fra og med 
høsten 2021.  
 
For Troms økte antall reiser totalt sett med om lag 11 prosent, sett i forhold til 2020. Dette utgjør 
likevel en nedgang i antall reiser på nesten 5 prosent sett i forhold til toppåret 2019. 
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Også på hurtigbåt og ferge er den økning i antall reiser sammenlignet med 2020, men det ble totalt 
sett foretatt om lag 25% færre kollektivreiser enn i 2019. 
 
Ruteproduksjonen med buss, båt og ferge ble i 2021 i hovedsak opprettholdt på samme nivå som i 
2020. 
 
I Finnmark utgjør skolereisene historisk rett i overkant av halvparten av kollektivreisene med buss. For 
denne gruppen har det vært en markant nedgang i antall reiser i 2021 sammenlignet med 2019, men 
var om lag på nivå med antall reiser i 2020. Derimot viser 2021 en økning i antall øvrige reisende 
sammenlignet med 2020, selv om man fortsatt er godt under passasjertallene fra 2019. 
 
Drift Kollektiv øst klarte ikke de økonomiske målsetningene om å komme i balanse i 2021. Dette skyldes 
til en viss grad uforutsette utgifter til skoleskyss, samt at politiske vedtak om innsparinger ikke kunne 
gjennomføres fullt ut.  

 
 
Avdeling for Drift, vedlikehold og forvaltning (fylkesvei) 
 
Regnskapet viser at avdeling Drift, vedlikehold og forvaltning har leverer et regnskap i budsjettmessig 
balanse med et lite avvik på 0,4 prosent. Regnskapsresultatet er vist i tabellen nedenfor. 

 
I 1000 kr Regulert budsjett Regnskap Avvik 

Drift, vedlikehold og 
forvaltning 1 112 932 1 117 421 -4 489 

Avdelingen felles 59 537 39 897 19 640 

Drift/vedlikehold vest 715 755 731 649 -15 894 

Drift/vedlikehold øst 324 860 335 503 -10 673 

Forvaltning 12 780 10 372 2 408 

 
Økonomisk analyse/avviksforklaring 
Avdelingen har samlet styrt innenfor for totalt tildelt ramme på 1,113 mrd. kroner, og avvik mellom 
seksjoner kommenteres derfor ikke særskilt. 
 
Drift: De faste kostnadene i driftskontraktene og strømutgifter ble for 2021 på om lag 612 mill. kr som 
utgjør 55 prosent av den totale rammen.  
 
Vedlikehold: Det er brukt omtrent 361 mill. kr til vedlikeholdsoppgaver innenfor dekkelegging, bru, 
tunnel, fergekai, vegmerking, trafikksikkerhetstiltak og øvrig vedlikehold. Dette utgjør 32 prosent av 
den totale rammen. Herav er det brukt 198 mill. kr til dekkelegging og forarbeider som utgjør 18 
prosent av den totale rammen.  
 
I tillegg fikk avdelingen et særskilt tilsagn om tilskudd til generelt vedlikehold fra staten på 56,6 mill. 
kr. Av dette gikk 20 mill. gikk til dekkelegging og forarbeider i øst og 36,56 mill. gikk til dekkelegging og 
forarbeider i vest. 
 
Det ble totalt lagt 134 287 tonn asfalt på 196 kilometer fylkesveg 
 
Forvaltning: Avdelingen har brukt 10,4 mill. kr til forvaltningsoppgaver. 
 
Tunnelrehabilitering:  
Tunnelrehabilitering gjelder tunneler som omfattes av tunnelsikkerhetsforskriften. Det vil si mer enn 
300 kjøretøy i døgnet (ÅDT) og lengde over 500 meter. Når tunellene oppgraderes i henhold til 
forskriften, oppgraderes de fleste tunnelene også med annet utstyr og andre tiltak for å forbedre  
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I 2021 ble det gjennomført oppgradering i tunnelene Ibestad og Maursund/Kågen, samt prosjektering 
av tunnelsystemet i Tromsø og Geitskartunnelen. 
Avdelingen økte overføring fra drift til investering med 16 mill. kr til prosjektet Maursund og Kågen 
tunnel for å redusere låneopptaket. 
 
Viktige næringsveger: Avdelingen har overført 37,23 mill. kr fra drift til investering som inngår som 
egenkapital i prosjekter som er viktig for næringstransport. Her har fylkeskommunen i tillegg fått 
tilsagn om tilskudd på 41 mill. fra samferdselsdepartementet. 
 
 
 
Viktige næringsveger:  
Troms og Finnmark fylkeskommune har fått tilskudd til fv 7886 Huselv-Husøy, fv 86 Torsken -
Straumsbotn og fv 862 Mefjordbotn – Senjahopen på totalt 41 mill. kr. Vi har også fått tilskudd fra 
Troms Holding på 2,8 mill. kr til en delstrekning på Senja fv.86 Bøneset. Avdelingen har overført 37,23 
mill. kr fra drift til investering som inngår som egenkapital i prosjektene. Midlene brukes til å 
oppgradere infrastrukturen på næringsveger som er viktige innenfor sjømatnæringen. 
 
Måloppnåelse 
Avdelingens hovedoppgave er drift, vedlikehold og forvaltning av om lag 4500 km fylkesveger i Troms 
og Finnmark. I tillegg har avdelingen ansvaret for oppgradering av tunnel i henhold til 
tunnelsikkerhetsforskriften. Oppgaver innen drift ivaretas gjennom 29 kontrakter innen veg og 
elektriske anlegg langs veg. Av disse er 13 kontrakter felleskontrakter med Statens vegvesen. 
 
I 2021 har avdelingen fokusert på å definere fylkeskommunens utøvelse av vegeierrollen og bygge opp 
fylkesvegadministrasjonen i Troms og Finnmark for å ivareta forvaltningsansvaret best mulig for 
befolkningen og brukerne av vegnettet.  
 
I mars 2021 ble de første driftskontraktene etter opphør av sams vegadministrasjon utlyst. 
Kontraktene ivaretar hovedsakelig vinterdriften av områdene Hammerfest, Nordkyn, Porsanger, 
Nordkapp, Hinnøy og Øyrike.  Kontraktene ble startet opp i september 2021. De nye kontraktene er 
oppdelte i mindre områder og er byggherrestyrte kontrakter, som er mer tilpasset de lokale 
markedene og klimatiske forhold.  
 
I tråd med samferdselsdivisjonens strategiplan arbeider vi kontinuerlig med strekningsvise utbedringer 
og vedlikehold, og jobber framtidsrettet med søkelys på å imøtekomme det grønne skiftet i 
fylkeskommunen. Avdelingen arbeider kontinuerlig med å sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet.  
I løpet av 2021 har avdelingen gjennomført dialogmøter med flere kommuner. Dette fordi det er flere 
ulike felles utfordringer med vegnettet som vedlikeholdsetterslep, knappe ressurser og tøffe klimatiske 
forhold. Flere kommuner har inngått samarbeidsavtaler med fylkeskommunen om samordning av 
vinterdrift av tilstøtende strekninger ved hjelp av felles kontrakter med entreprenører. Formålet med 
samarbeid er å optimalisere ressurser innen drift og vedlikehold, søke kostnadseffektive løsninger, 
prioritere løsninger som bedrer brukeropplevelsen og unngår standardsprang og bidra til god 
klimavennlig by- og stedsutvikling. Samtidig kan fylkeskommunen som samfunnsutvikler og 
samarbeidsnode, utvikle kompetanse innen vegfaglige områder og samtidig styrke regionalt og lokalt 
næringsliv sammen med kommunene. 

 
Avdeling for Plan, prosjektering og utbygging (fylkesvei)  
 
I 1000 kr Regulert budsjett Regnskap Avvik 

Plan, prosjektering og 
utbygging 177 794 143 288 34 506 

Avdelingen felles -60 000 -59 970 -30 
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Utbygging vest 120 100 131 523 -11 423 

Utbygging øst 117 694 71 536 46 158 

Plan/prosjektering 0 199 -199 

 
 
Av midlene som tilhører avdelingens budsjettramme, er mesteparten i utgangspunktet overført fra 
drift til investering. Forsinket framdrift i investeringsprosjekter har medført at det i 2020 ikke ble behov 
for å overføre like mye midler som budsjettert fra drift til investering. Av den grunn ble det tilbakeført 
125 mill. kr av ubrukte skredsikringsmidler og 30 mill. kr av ubrukte fornyingsmidler fra 2020. Disse 
midlene ble i sak 51/21 i hovedsak rebevilget til pågående investeringsprosjekter. Av rebevilgede 
skredsikringsmidler for Finnmark, 60 mill. kr, ble 37,5 mill. kr bevilget til pågående prosjekter. 
Resterende 22,5 mill. kr pluss 8,9 mill. kr rebevilget av mindreforbruket i 2020 (til sammen 31,4 mill. 
kr), ble ikke fordelt til pågående skredsikringsprosjekt. Disse midlene står som udisponerte ved årets 
slutt, og inngår i det samlede mindreforbruket. 
 
For utbygging vest ble 96,9 mill. kr av en samlet rebevilgning på 95 mill. kr (skredsikringsmidler 65 mill. 
kr og fornyingsmidler 30 mill. kr) fordelt til pågående prosjekter. I tillegg kom 10 mill. kr rebevilget av 
mindreforbruk i 2020, som ble lagt til reserven for skredsikring. 
 
Totalt ble det for avdelingen overført 120,2 mill. kr til finansiering av investeringsprosjekter i 2021. I 
tillegg er 177,75 mill. kr i ubrukt finansiering av investeringsprosjekter (midler som er vedtatt overført 
fra drift til investering), avsatt på fond ved årets slutt. 
 
Måloppnåelse 
Avdelingens hovedoppgave er gjennomføring av investeringsprosjekt på fylkesveg i henhold til vedtatt 
investeringsprogram. I 2021 har avdelingen omsatt for om lag 397 mill. kr på om lag 80 ulike 
investeringsprosjekt. Investeringsprosjektene avdelingen har hatt ansvaret for gjelder både innenfor 
kollektiv (f.eks. fergekaier), fylkesveg og skredsikring.  
 
Prosjektene med størst omsetning i 2021 er Fv 98 Torhop – Smalfjordbotn med om lag 102 mill. kr, Fv 
869 Storstein fergekai med om lag 52 mill. kr og Fv 86 Silsand – Islandsbotn med 47 mill. kr. Svært 
mange prosjekter er i en planleggings-/prosjekteringsfase, der omsetningen per prosjekt i 2021 har 
vært på 1-3 mill. kr. 
 
Til skredsikringsprosjektene er det i 2021 bl.a. brukt 24 mill. kr på Fv 890 og 14 mill. kr på Fv 889 
Skipsbukta. Til etablering av skredvarsling og planlegging av sikring av Pollfjelltunellen sør, er det bruk 
nesten 9 mill. kr i 2021. 
 

Avdeling for Fly, fiskerihavn og beredskap  
 
Regnskapsresultatet viser et samlet mindreforbruk for avdelingen på om lag 6 mill. kr i 2021. 
 

I 1000 kr  Regulert budsjett Regnskap Avvik 

Fly, fiskerihavn og 
beredskap 20 048 13 967 6 081 

Avdelingen felles 10 523 8 488 2 035 

Beredskap ifm skred 4 375 1 390 2 985 

Drift varslingsanlegg 5 150 4 089 1 061 

 
Det ble i 2021 brukt om lag 1 mill. kr mindre enn budsjettert på drift av anlegg for varsling og kontroll 
av skred. Et mindreforbruk på nesten 3 mill. kr knyttet til skredberedskap skyldes i stor grad at det ikke 
var så stort behov for blant annet nedsprenging av skred ved hjelp av Daisybell som forventet. Dette 



58 
 

er tjenester det er utfordrende å forutse totale kostnader på siden snømengder og skredfare varierer 
fra år til år. 
 
Måloppnåelse 
Gjennom etablering av flere punkter med skredvarsling og aktiv bruk av kontrollerte utløsninger av 
skred, har aktiviteten innenfor området skredvarsling og –sikring, medført reduksjon i perioden veger 
er stengt på grunn av skredfare. 
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Vedlegg 1. Bevilgningsskjema Drift 

 
 

Vedtatt 

budsjett 2021

Regulert 

budsjett 2021

Regnskap 

2021

Avvik 

reg.bud.-

regnskap i 

hht 

fylkestingets 

vedtak

Reg.bud. inkl. 

bundre fond, 

disp.fond, 

overf. til inv.

Regnskap inkl. 

bundre fond, 

disp.fond, 

overf. til inv.

Strykninger 

fordelt på 

ansvar

Korrigert 

avvik
Drift § 5-4, 1. ledd

1  Rammetilskudd -3 615 014 -3 755 765 -3 812 279 56 514 -3 755 765 -3 812 279 56 514

1  Inntektsutjevning -145 900 -146 900 -171 697 24 797 -146 900 -171 697 24 797

1  Havbruksmidler 0 -30 686 -30 686 0 -30 686 -30 686 0

2  Inntekts- og formueskatt -1 532 800 -1 573 800 -1 612 845 39 045 -1 573 800 -1 612 845 39 045

3  Eiendomsskatt 0 0 0 0

4  Andre generelle driftsinntekter -371 121 -3 541 -13 379 9 838 -3 541 -13 379 9 838

5  Sum generelle driftsinntekter -5 664 835 -5 510 692 -5 640 885 130 193 -5 510 692 -5 640 885 0 130 193

6  Sum netto driftsutgifter (fra 2. ledd) 5 224 009 4 980 609 4 738 275 242 334 5 256 386 5 243 007 130 489 143 868

7  Avskrivninger 0 362 432 362 432 0 362 432 362 432 0

8  Sum netto driftsutgifter 5 224 009 5 343 041 5 100 708 242 334 5 618 818 5 605 439 130 489 143 868

9  BRUTTO DRIFTSRESULTAT -440 826 -167 651 -540 178 372 527 108 126 -35 446 130 489 274 062

10  Renteinntekter -3 500 -10 500 -14 996 4 496 -10 500 -14 996 4 496

10  Intern inndekning kapitalutgifter -78 000 0 0 0 0 0 0

11  Utbytte 0 0 -9 9 0 -9 9

12  Gevinster og tap finansielle oml.midler 0 0 0 0 0 0 0

13  Renteutgifter 77 000 73 484 70 801 2 683 73 484 70 801 2 683

14  Avdrag på lån 194 000 193 300 203 123 -9 823 193 300 203 123 -9 823

15  Sum netto finansutgifter 189 500 256 284 258 918 -2 634 256 284 258 918 0 -2 634

16  Motpost avskrivninger 0 -362 432 -362 432 0 -362 432 -362 432 0

17  NETTO DRIFTSRESULTAT -251 326 -273 799 -643 693 369 893 1 978 -138 961 130 489 271 428

Disp.eller dekning av netto driftsresultat:

18  Overføring ti l  investering 269 895 310 912 246 974 63 938 92 148 28 211 63 937

19  Avsetninger ti l  bundne driftsfond 5 315 13 319 250 207 -236 888 0 0

19  Bruk av bundne driftsfond -24 874 -24 878 -129 825 104 947 0 0

20  Avsetninger ti l  disposisjonsfond 72 387 340 744 340 744 0 110 750 -110 750

20  Bruk av disposisjonsfond -104 873 -366 298 -64 408 -301 890 -94 126 0 171 401     77 275

21  Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0 0 0

21  Dekning av tidligere års merforbruk 33 475 0 0 0 0

22  Sum disp. eller dekning av netto driftsres. 251 326 273 799 643 693 -369 893 -1 978 138 961 171 401 30 462

23  Fremført til inndekning i senere år 0 0 0 0 0 0 301 890 301 890

Drift § 5-4, 2 ledd

Sum politiske styringsorganer 63 281 65 756 52 281 13 474 65 356 52 781 0 12 574

Politisk område 55 627 58 102 47 231 10 871 57 702 47 731 9 971

Kontrollorganer 7 654 7 654 5 051 2 603 7 654 5 051 2 603

Sum fylkesrådsleders kontor 43 705 42 524 14 030 28 493 44 824 38 144 6 680

Fylkesrådsleders kontor 43 705 42 524 14 030 28 493 44 824 38 144 6 680

Sum plan og økonomi 212 792 207 153 199 056 8 097 205 303 198 706 0 6 597

Div.direktør Plan og økonomi 10 547 11 585 7 315 4 270 11 585 7 315 4 270

Personal og utvikling 27 191 25 150 24 799 351 25 150 24 799 351

Økonomi og strategisk planlegging 22 361 23 179 20 878 2 301 21 329 20 528 801

Anskaffelser 6 496 6 709 6 057 652 6 709 6 057 652

Drift og Eiendom 106 802 99 367 98 363 1 004 99 367 98 363 1 004

IT og dokumentasjonsforvaltning 39 396 41 164 41 645 -480 41 164 41 645 -480

Sum næring og kompetanse 1 908 502 1 947 626 1 877 433 70 193 1 998 313 2 000 661 990 -1 358

Div.direktør Næring og kompetanse 11 271 3 087 2 900 187 3 087 2 907 180

Næring 111 898 95 039 53 513 41 525 121 990 122 145 990 835

Utdanning Vest 1 118 994 1 171 536 1 183 130 -11 594 1 182 662 1 205 371 -22 709

Utdanning Øst 619 123 632 809 604 073 28 736 642 426 631 187 11 239

Voksenoppl, karriere og integrering 47 216 45 156 33 817 11 340 48 149 39 051 9 098

Sum kultur og levekår 392 706 408 785 423 715 -14 930 404 291 400 327 0 3 964

Div.direktør Kultur, språk og levekår 2 105 2 195 1 900 295 2 195 1 900 295

Tannhelse 211 153 223 413 227 913 -4 500 223 413 224 634 -1 221

Plan, folkehelse og kulturarv 69 232 69 318 84 129 -14 811 68 498 65 944 2 555

Kultur 110 216 113 858 109 772 4 086 110 184 107 849 2 335

Sum samferdsel 2 449 684 2 591 347 2 504 822 86 525 2 785 680 2 882 524 128 299 31 454

Div.direktør Samferdsel 161 095 146 261 110 497 35 764 136 261 110 497 25 764

Kollektiv og mobilitet 1 180 298 1 329 658 1 317 616 12 041 1 338 645 1 369 052 -30 407

Veg - drift, vedlikehold og forvaltning 999 079 1 060 509 1 064 998 -4 489 1 112 932 1 117 421 -4 489

Veg - plan, prosjektering og utbygging 96 409 34 871 365 34 506 177 794 271 587 128 299 34 506

Fly, fiskerihavn og beredskap 12 803 20 049 11 345 8 703 20 049 13 967 6 081

Sum fellesfunksjoner 153 340 -282 581 -333 062 50 481 -247 380 -330 136 1 200 83 956

SUM NETTO DRIFTS UTGIFTER (til 1. ledd) 5 224 009 4 980 609 4 738 275 242 334 5 256 386 5 243 007 130 489 143 868


