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1 Innledning  
Første år som Troms og Finnmark fylkeskommune, er tilbakelagt. Året har vært særdeles 

hektisk og ble preget av at organisasjonen hadde hatt begrenset tid til å forberede 

sammenslåingen. Organisasjonskartet var vedtatt ved inngangen til året, men videre arbeid med 

å etablere organisasjonen og innplassere ledere og medarbeidere har foregått gjennom det meste 

av 2020. Økonomimodellen (økonomisystemet, kontoplan, delegasjoner) var så vidt på plass til 

1.1.2020 og kontoplanen er endret underveis. Dette medførte at opplæring i ny økonomimodell 

pågikk parallelt med daglig drift og rutiner ble etablert underveis. Dette, sammen med 

usikkerhet knyttet til den økonomiske konsekvensen av pandemien, har gjort arbeidet med 

økonomistyring ekstra utfordrende.  

 

Årsregnskapet og årsberetningen skal formidle hvordan tilgjengelige økonomiske ressurser 

brukes til å levere tjenester som innbyggere og næringslivet i Troms nyter godt av. Til sammen 

er det levert tjenester og forvaltet nesten 7,3 mrd. kroner. 

 

I tillegg er det investert for 772 mill. kroner i Troms og Finnmark i 2020. Investeringene er 

hovedsakelig innen samferdsel, med 470 mill. kroner og videregående opplæring med 199 mill. 

kroner.  

 

Til tross for et utfordrende år avlegger Troms og Finnmark et netto driftsresultat 3,1 prosent og 

et regnskapsmessig mindreforbruk på 136 mill. kroner.  Dette skyldes først og fremst fokus på 

å få etablert en ny organisasjon og pandemien og dermed lavere aktivitet enn planlagt, men 

også god økonomistyring og meget godt arbeid i organisasjonen. 

 

I 2020 ble det iverksatt innsparingstiltak for å følge opp vedtatte innsparinger i tidligere 

Finnmark fylkeskommune på til sammen 18,8 mill. kroner. Det var ikke vedtatt økte 

innsparinger i tidligere Troms fylkeskommune i 2020. Det ble også gjennomført prosesser for 

å iverksette nødvendige innsparinger fra 2021 på ytterligere 40 mill. kroner til sammen for 

TFFK. Dette er helt nødvendige reduksjoner av driftsbudsjettet da planlagte driftsutgifter var 

for høye i forhold til inntekten. Netto driftsresultat og regnskapsmessig mindreforbruk i 2020 

er resultat for et enkelt år og endrer ikke behovet for reduksjon av nivået i driftsutgiftene i 

økonomiplanen.  

 

Divisjon næring og kompetanse leverte et regnskap med et lite mindreforbruk på 22 mill. 

kroner. Divisjonen har produsert tjenester knyttet til utdanning for nesten 2,1 mrd. kroner og 

forvaltet 608 mill. kroner innen næring.  

 

Divisjon kultur og levekår leverte et regnskap i balanse. Tannhelse har brukt nesten 414 mill. 

kroner 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 430 mill. 

kroner. 

 

Divisjon for samferdsel brukte nesten 2,9 mrd. kroner til å produsere tjenester innen kollektiv 

og veg, og leverte et regnskapsmessige mindreforbruk på 86 mill. kroner. 
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2 Den økonomiske situasjonen  
 

Fylkesrådet har i økonomiplanen målsettinger knyttet til de tre viktigste finansielle 

nøkkeltallene – netto driftsresultat, disposisjonsfond og gjeld. Status for 2020 er at to av tre 

nøkkeltall, disposisjonsfond og gjeldsgrad er tilfredsstillende. Netto driftsresultat er for svakt 

spesielt sett i lys av at hovedårsakene til positivt resultat er knyttet til engangseffekter som følge 

av lavere aktivitet enn planlagt som følge av pandemien og fokus på etablering av ny 

organisasjon. 

  

Driftsregnskapet for Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) for 2020 ble avlagt med et 

regnskapsmessig mindreforbruk på 136 mill. kroner i forhold til regulert budsjett. 

Regnskapsresultatet alene er ikke en indikator på hvor sunn økonomisk drift fylkeskommunen 

har samlet sett. Netto driftsresultat herunder bruk og/eller avsetning til disposisjonsfond, 

egenkapital til investeringer samt gjeldsgrad er viktige faktorer som må sees i sammenheng. 

Alle de tre økonomiske hovednøkkeltallene er tilfredsstillende for 2020 isolert sett. 

 

TFFK hadde i 2020 et netto driftsresultat på 233 mill. kroner som tilsvarer 3,1 prosent. Dette er 

noe under anbefalt minimum nivå på 4 prosent, men betydelig bedre enn budsjettert.  

 

Disposisjonsfondet har økt fra 273 til 668 mill. kroner. Gjeldsgraden er redusert fra 69,5 prosent 

i 2019 til 65,3 prosent i 2020.  

 

Hovedårsaken til tilfredsstillende nøkkeltall er at kapasiteten i all hovedsak har fokusert på 

etablering av ny sammenslått fylkeskommune, overtakelse av SAMS vegadministrasjon samt 

at pandemien har gjort at det ikke har vært mulig å gjennomføre planlagt driftsaktivitet og 

vedtatte investeringer.  

 

Det positive resultatet i 2020 er i all hovedsak ikke varige effekter med unntak av varig endring 

i adferd som følge av pandemien. Forutsetningene i økonomiplan 2021-2024 er ikke endret og 

det er uendret behov for omstilling og redusert kostnadsnivå i organisasjonen.  

 

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. Med andre ord; hva som er igjen til å dekke uforutsette utgifter 

og egenkapital til investeringer.  

 

Netto driftsoverskudd er helt avgjørende for å ha handlingsrom i en fylkeskommune. Dersom 

netto driftsresultat er negativt, har ikke fylkeskommunen økonomisk bæreevne over tid. Netto 

driftsresultat er dermed en sentral størrelse for å bedømme fylkeskommunens økonomiske 

handlefrihet.  

 

Teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren og KMD regner netto driftsresultat som 

hovedindikator for økonomisk balanse i kommunesektoren, og anbefaler at netto driftsresultat 

i prosent av driftsinntektene over tid bør være 4 prosent. Fylkesrådet har som langsiktig 

målsetting å ha et netto driftsresultat i tråd med anbefalingen. 

 



7 

 

I figur 2.1.1 er netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for perioden 2017-2019 for 

tidligere FFK og TFK og for TFFK i 2020, vist.  
 

Figur 2.1.1 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter1. Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Konsern  

 
 

 

Netto driftsresultat2 var 233 mill. kroner i 2020, og utgjorde 3,1 prosent av brutto driftsinntekter. 

Dette er noe lavere enn anbefalt nivå på 4 prosent. 

 

Av figur 2.1.1 sees at netto driftsresultat er markant bedre i 2020 enn i 2019. Dette skyldes i all 

hovedsak at kapasiteten har fokusert på etablering av ny sammenslått fylkeskommune, 

overtakelse av SAMS vegadministrasjon samt at pandemien har gjort at det ikke har vært mulig 

å gjennomføre planlagt driftsaktivitet og vedtatte investeringer.  

 

2.2 Disposisjonsfond 

Disposisjonsfondene er den eneste fondstypen som fritt kan benyttes til å dekke utgifter i både 

drifts- og 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. Det finnes ikke noen klar norm for hvor stort 

disposisjonsfondet bør være, men i en rapport om økonomiske nøkkeltall for kommunal- og 

fylkeskommunal sektor anbefaler Telemarksforskning, jf. Riksrevisjonens rapport, at 

disposisjonsfondet bør utgjøre mellom fem og ti prosent av fylkeskommunens inntekter. 

 

 

Utviklingen av disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter for perioden 2017-2019 for 

tidligere FFK og TFK og for TFFK i 2020, er vist i figur 2.2.1.  

                                                 
 
2 Netto driftsresultat er korrigert for bruk og avsetning til bundne fond. I 2020 var det en netto avsetning til 

bundne fond på 117,7 mill. kroner. 
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Figur 2.2.1 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Konsern 

 
 

 

Disposisjonsfondet var 668 mill. kroner ved utgangen av 2020, og utgjorde 8,9 prosent av brutto 

driftsinntekter. Dette er en økning på 428 mill. kroner fra 2019. Av dette utgjør 71,4 mill. kroner 

det regnskapsmessige mindreforbruket i 2020 som etter ny kommunelov skal settes av på 

disposisjonsfond før regnskapet avsluttes og 31,4 mill. kroner strykning av bruk av 

disposisjonsfond som var budsjettert i 2020. Tilsvarende skal et eventuelt merforbruk dekkes 

av disposisjonsfondet dersom det er tilstrekkelig midler til det. 

 

Disposisjonsfondet inkluderer havbruksmidler med en avsetning på 55,8 mill. kroner, 

finansieringsmidler samferdsel 175 mill. kroner og avsetning til øvrige spesifikke tiltak 9,4 mill. 

kroner. Disposisjonsfondet eksklusive midler avsatte til spesifikke formål er 461 mill. kroner. 

Fylkesrådet har hatt en langsiktig målsetting om å øke disposisjonsfondet til mellom 5 og 10 

prosent av brutto driftsinntekter. Dette tilsvarer i 2020 mellom 375 og 750 mill. kroner. I 2020 

var det et disposisjonsfond i tråd med målsettingene.  

 

2.3 Lånegjeld 

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er et tredje viktig finansielt nøkkeltall for å 

beskrive en sunn fylkeskommunal økonomi. Det er ikke klare retningslinjer for anbefalt 

maksimal gjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Høy gjeld gir stor renterisiko og høy rente- 

og avdragsbelastning i driftsbudsjettet.  

 

I figur 2.3.1 er andel lånegjeld av brutto driftsinntekter for perioden 2017-2019 for tidligere 

FFK og TFK og for TFFK i 2020, vist.  

 

 
  



9 

 

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

 
 

 

Gjeldsgraden er redusert fra 69,5 prosent (snittet for TFK og FFK) i 2019 til 65,3 prosent i 2020 

tilsvarende 4,911 mrd. kroner. Dette skyldes først og fremst sterkere vekst i brutto 

driftsinntekter. Lånegjelden har øket med vel 200 mill. kroner. Økningen i lånegjeld er lavere 

enn forventet som følge av forsinkelse på investeringsprosjekter.  
 

2.4 Vesentlig og sentral økonomisk informasjon  

Tvisten mellom Troms fylkeskommune og NCC om sluttoppgjør etter utførelse av 

byggearbeider ved nye Bardufoss videregående skole er ikke avsluttet. Vi har fortsatt en 

pågående reklamasjonssak og det er ikke oppnådd enighet om sluttoppgjøret. Partene er i 

dialog. 

 

Tvisten mellom Troms fylkeskommune og Wilsgård Fiskeoppdrett AS er ikke avsluttet. 

Differansen mellom fakturert og innbetalt er 14,246 mill. kroner for perioden 2017 - 2020. Det 

jobbes med fylkesrådssak som skal avklare hvordan videre saksgang blir. 

 

Tvisten mellom Finnmark fylkeskommune og Boreal Sjø AS i forbindelse med 

pensjonsforpliktelser er ikke avsluttet. FFK tapte rettssaken, men dommen angir ikke Boreals 

krav overfor FFK og partene er ikke enige om kravet størrelse. Omtvistelig beløp er om lag 5,4 

mill. kroner. 

 

Troms og Finnmark fylkeskommunen har mottatt varsel om søksmål fra Leif Skogheim 

Hansen, med krav om erstatning for tapt inntekt som følge av ugyldig forvaltningsvedtak. Det 

ble gitt foreløpig svar den 23. februar, og bedt om tilleggsopplysninger. Brevet er ikke besvart. 

Erstatningskravet som er fremsatt i saken er på kr 571.764. 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune ble klaget inn for KOFA av Red Consulting AS den 4. 

august 2020. Saken gjelder avlysning av konkurranse på «Prosjektledelse og bistand – 

utarbeidelse av sikkerhetskonsept for tunnelsystemet på Tromsøya». KOFA kom til at TFFK 

hadde brutt taushetsplikten. Det kan ikke utelukkes at Red Consulting AS vil fremme krav om 

erstatning som følge av dette. 
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Troms og Finnmark fylkeskommune har sak mot Tecto Entreprenør AS angående sluttoppgjør 

etter utførelse av byggearbeid ved Nordkapp vgs, som skal behandles i Alta tingrett 

august/september 2021. Entreprenør har krav mot TFFK på 19 mill. kroner. TFFK har under 

forhandlinger tilbudt 4,7 mill. kroner. Omkostningene for rettssak vil være om lag 3 mill. 

kroner.  

 

Troms og Finnmark fylkeskommune har en mulig forpliktelse til Bjørklid ferjerederi som 

gjelder inntektstap knyttet til covid-19 pandemien. Fylkeskommunen avventer 

revisordokumentasjon på faktisk tap fra Bjørklid ferjerederi som er begrenset oppad til 11,015 

mill. kroner. 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune har holdt tilbake 8,1 mill. kroner fra Rolf Jørgensen AS. 

Samferdselsavdelingen har svart ut firmaets sluttoppgjør og kommet fram til at Rolf Jørgensen 

AS ikke har krav på noen form for utbetaling fra TFFK. Planlagt møte med firmaet ble avlyst 

av firmaet selv og hva som skjer videre i saken er uvisst.  
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3  Driftsregnskapet   

3.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor  

Driftsregnskapet for TFFK for 2020 ble avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk på 

136,546 mill. kroner i forhold til regulert budsjett. Av dette har divisjonene et samlet 

mindreforbruk i drift på 103,82 mill. kroner. Fellesfunksjoner hadde et mindreforbruk på 31 

mill. kroner og finans/frie inntekter et mindreforbruk/merinntekt på 1,6 mill. kroner. 

 

TFFK sitt driftsregnskap og budsjett per rammeområde for 2020 er vist i tabellen nedenfor. 

 
Tabell 3.1.1 Troms og Finnmark fylkeskommunes driftsregnskap- og budsjett. I 1000 kr 

 
 

Det er satt inn en kolonne der avviket mellom budsjett og regnskap på netto bruk/avsetning til 

disposisjonsfond, bundne fond og overføring fra drift til investering. Årsaken er av teknisk 

karakter da kommuneloven krever at disse postene skal føres i bevilgningsskjema 1. ledd samt 

at det ikke har vært kapasitet til å følge opp det budsjettekniske i forhold til virkemidler i løpet 

av året. Av samme hovedårsak er det en differanse på 32,28 mill. kroner i opprinnelig budsjett. 

Dette er knyttet budsjettering avdelingene har gjort på netto bruk av bundne fond og overføring 

fra drift til investering når detaljbudsjettet er utarbeidet. Dette var ikke kjent da budsjett 

2021/økonomiplan 2021-2024 ble utarbeidet høsten 2020. 

Budsjett

Regulert 

budsjett Regnskap

Avvik budsjett-

regnskap konto 

15400,19400,  

15500,19500, 

15700

Korrigert 

regnskap Avvik Avvik i %

Politisk styring 60 782 56 193 54 467 0 54 467 1 726 3,1 %

Fylkesrådsleders kontor 53 283 34 277 36 899 -3 214 33 684 593 1,7 %

Plan og økonomi 216 227 215 735 222 815 224 223 039 -7 304 -3,4 %

Divisjon plan og økonomi 11 073 14 741 7 919 1 059 8 978 5 764 39,1 %

Personal og organisasjonsutvikling 30 962 27 138 25 761 0 25 761 1 377 5,1 %

Økonomi og strategisk planlegging 22 139 20 648 21 603 0 21 603 -954 -4,6 %

Anskaffelser 5 811 6 653 6 623 -46 6 578 76 1,1 %

Drift og eiendom 105 189 106 208 121 449 -33 121 417 -15 209 -14,3 %

It og dokumentasjonsforvaltning 41 053 40 346 39 460 -756 38 703 1 643 4,1 %

Næring og kompetanse 1 933 652 1 981 913 2 005 713 -46 019 1 959 694 22 219 1,1 %

Divisjon næring og kompetanse 1 377 11 770 2 950 0 2 950 8 820 74,9 %

Næring 116 896 136 948 234 206 -95 446 138 761 -1 813 -1,3 %

Utdanning - Vest 1 148 799 1 151 743 1 135 939 21 675 1 157 614 -5 872 -0,5 %

Utdanning - Øst 628 537 625 899 600 256 10 338 610 593 15 306 2,4 %

Voksenopplæring, karriere og integrering 38 042 55 553 32 362 17 414 49 776 5 777 10,4 %

Kultur, språk og levekår 388 492 399 359 438 809 -39 746 399 064 295 0,1 %

Divisjon Kultur, språk og levekår 2 369 5 123 3 528 0 3 528 1 595 31,1 %

Tannhelse 222 833 224 958 225 233 3 059 228 292 -3 334 -1,5 %

Plan, folkehelse og kulturarv 56 641 66 817 105 348 -40 583 64 764 2 053 3,1 %

Kultur 106 649 102 461 104 700 -2 221 102 479 -18 0,0 %

Samferdsel 2 308 048 2 495 881 2 422 187 -12 396 2 409 790 86 091 3,4 %

Divisjon samferdsel 165 511 138 975 99 996 99 996 38 979 28,0 %

Kollektiv og mobilitet 1 108 108 1 352 509 1 334 664 5 948 1 340 612 11 897 0,9 %

Veg; drift, vedlikehold og forvaltning 927 691 977 833 976 944 0 976 944 889 0,1 %

Veg - plan prosjektering og utbygging 93 132 14 687 619 -19 310 -18 691 33 377 227,3 %

Fly, fiskerihavner og beredskap 13 607 11 877 9 963 965                      10 928 949 8,0 %

Sum divisjoner 4 960 484 5 183 359 5 180 890 -101 151 5 079 739 103 620 2,0 %

Fellesfunksjoner 115 156 50 704 20 870 -1 031 19 839 30 865 60,9 %

Sum divisjoner og fellesfunksjoner 5 075 640 5 234 063 5 201 760 -102 182 5 099 578 134 485 2,6 %

Finans og frie inntekter -5 075 640 -5 234 063 -5 201 760 0 -5 235 924 1 861

Strykning bruk av disp.fond 31 447 -31 447

Dekning av tidligere års merforbruk 33 475 -33 475

Regnskapsmessig mindrforbruk 71 424          -71 424

Sum totalt 0 0 0 -102 182 0 0
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Divisjon for plan og økonomi hadde et merforbruk/mindreinntekt på 3,4 prosent. Det er i sin 

helhet knyttet til tapte inntekter og økte utgifter i forbindelse med pandemien. Øvrige divisjoner 

og rammeområder hadde mindreforbruk.  

 

I kroner er det størst avvik på samferdsel med et mindreforbruk på 86 mill. kroner. Av dette er 

30,9 mill. kroner knyttet til merverdiavgift som skulle vært regulert mot budsjettet for 

kompensasjon for merverdiavgift som ligger på finansområdet. Reelt mindreforbruk er 56 mill. 

kroner. Hovedårsaken til mindreforbruket er lavere rentekostnader og ubrukte rassikringsmidler 

og kompensasjon for tapte billettinntekter i forbindelse med pandemien ble høyere enn tapte 

inntekter. 

 

De viktigste årsakene til mindreforbruket på fellesfunksjoner er lavere pensjon enn budsjettert. 

 

For nærmere detaljer omkring årsresultatet vises det til egne omtaler fordelt på sektorene.  

 

Figur nedenfor viser andelen netto driftsutgifter fordelt på sektorene. 
 

 

Figur 3.1.1 Fordeling driftsutgift per divisjon i 2020. 

 
 

 

Utgiftene til samferdsel utgjorde i 2020 nesten halvparten av netto driftsutgifter i TFFK. Næring 

og kompetanse utgjorde 36,7 prosent hvorav 90 prosent er knyttet til videregående opplæring. 

  

Øvrige sektorer, inkludert administrasjon og politisk styring, utgjør til sammen 13,5 prosent av 

utgiftene.  
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3.2 Driftsresultat  

Tabell nedenfor viser Troms fylkeskommunes driftsregnskap fordelt på ulike utgifts- og 

inntektsposter. 
 

Tabell 3.2.1 Troms og Finnmark fylkeskommunes driftsregnskap. I 1000 kroner. 

 
 

 

Avviket på 113,82 mill. kroner i vedtatt budsjett mellom netto driftsresultat (rad 24) og Sum 

disponering eller dekning av netto driftsresultatet (rad 29) skyldes at det ved starten av året var 

budsjettert på en midlertidig konto som i ny økonomiforskrift fra 2020 er ugyldig. 

Budsjettmidlene på denne kontoen er regulert til gyldige konti i løpet av året. 

 

I 2020 ble driftsregnskapet avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk på 136,546 mill. 

kroner. Mindreforbruket er avsatt til disposisjonsfond i henhold til ny kommunelov, derav 

avviket på disposisjonsfondet som i øvrige tilfeller skal vedtas av fylkestinget. I tillegg et det 

et avvik som følge av avrunding i budsjettet. 

 

Budsjett

Regulert 

budsjett Regnskap Avvik

Driftsinntekter

1 Rammetilskudd -3 720 767 -3 898 474 -3 932 403 33 929

2 Inntekts- og formuesskatt -1 474 619 -1 418 419 -1 397 196 -21 223

3 Eiendomsskatt 0 0 0 0

4 Andre skatteinntekter 0 0 -7 811 7 811

5 Andre overføringer og tilskudd fra staten -109 794 -251 504 -608 078 356 574

6 Overføringer og tilskudd fra andre -704 968 -763 891 -1 020 214 256 323

7 Brukerbetalinger -89 949 -89 949 -81 321 -8 628

8 Salgs- og leieinntekter -585 309 -578 300 -475 951 -102 349

9 Sum driftsinntekter -6 685 408 -7 000 538 -7 522 976 522 438

Driftsutgifter

10 Lønnsutgifter 1 800 156 1 838 582 1 918 146 -79 565

11 Sosiale utgifter 349 381 337 107 300 335 36 772

12 Kjøp av varer og tjenester 3 222 910 3 495 469 3 373 684 121 785

13 Overføringer og tilskudd til  andre 607 809 733 665 1 320 193 -586 528

14 Avskrivninger 349 027 -349 027

15 Sum driftsutgifter 5 980 257 6 404 823 7 261 386 -856 563

16 Brutto driftsresultat -705 151 -595 715 -261 589 -334 126

Finansinntekter

17 Renteinntekter -23 047 -20 347 -37 115 16 769

18 Utbytter 0 0 -221 221

19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0

20 Renteutgifter 135 495 98 410 97 794 617

21 Avdrag på lån 183 173 200 660 199 004 1 656

22 Netto finansutgifter 295 622 278 724 259 462 19 262

23 Motpost avskrivninger 0 0 -349 027 349 027

24 Netto driftsresultat -409 529 -316 991 -351 155 34 164

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:

25 Overføring til  investering 288 714 109 097 90 186 18 911

26 Netto avsetninger til  eller bruk av bundne driftsfond -37 983 -34 497 -117 767 83 271

27 Netto avsetninger til  eller bruk av disposisjonsfond 44 978 291 950 394 820 -102 870

28 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 -49 559 -49 559 0

28 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 33 475 -33 475

29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 295 709 316 991 351 155 -34 164

30 Fremført ti l  inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0
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Som tabellen viser, er det et avvik mellom regulert budsjett og regnskap på mange poster. Det 

har ikke vært mulig å prioritere arbeidet med budsjettreguleringer like høyt som i tidligere 

organisasjoner som følge av merarbeid som har kommet i forbindelse med sammenslåing. 

 

Driftsinntektene ble totalt 522 mill. kroner høyere enn revidert budsjett i 2022. Avviket skyldes 

i hovedsak «Andre overføringer fra staten» og «Overføringer og tilskudd fra andre» som ikke 

er budsjettert. 

 

Regnskapsførte driftsutgifter ble 856 mill. kroner høyere enn regulert budsjett. Størst avvik er 

det knyttet til «Overføringer og tilskudd til andre» samt avskrivninger som ikke er budsjettert.  

 

Netto finansutgifter ble 19 mill. kroner lavere enn regulert budsjett. Dette skyldes i hovedsak 

renteinntekter av øremerkede fondsmidler som ikke er budsjettert. Finansinntekter og –utgifter 

er nærmere beskrevet i kap.3.4. 

 

Netto driftsresultat før korrigering for netto bruk/avsetning av bundne fond 351 mill. kroner.  

Når det korrigeres for netto bruk/avsetning av bundne fond er netto driftsresultat 233 mill. 

kroner. Dette er nærmere redegjort for i kapittel 2.1.  

 

Netto bruk av bundne fond var 117,7 mill. kroner. Herav var avsetning til bundne fond 388 

mill. kroner og bruk av bundne fond 270 mill. kroner. Avvik mellom budsjett og regnskap på 

136 mill. kroner, har sammenheng med at behov for avsetning og bruk av bundne fond i mange 

tilfeller avklares sent i regnskapsåret. Av den grunn legges det ikke alltid inn budsjett, og der 

det er budsjett kan det forekomme avvik som følge av usikkerhet sent i regnskapsåret.  

 

Avsetning til og bruk av disposisjonsfond var i tråd med fylkestingets vedtak i sak 28/19, 40/20, 

70/20 og 97/20. Det ble vedtatt netto avsetning til disposisjonsfond på til sammen 291,7 mill. 

kroner.  Herav var avsetning til disposisjonsfond 323,1 mill. kr og bruk av disposisjonsfond 

31,4 mill. kroner. Bruk av disposisjonsfond er i henhold til forskrift om økonomiplan, 

årsbudsjett og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner strøket. I tillegg er 

regnskapsmessige mindreforbruk i 2020 på 71,4 mill. kroner avsatt til disposisjonsfond og 

utgjør avvik mellom regulert budsjett og regnskap. Se nærmere redegjørelse under finansielle 

nøkkeltall kap.2. 

 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk fra TFK i 2019, 49,5 mill. kroner, ble 

budsjettert og regnskapsført i tråd med fylkestingets vedtak i sak 40/20. Dekning av tidligere 

års regnskapsmessige merforbruk fra FFK i 2019 er i henhold til forskrift foretatt i 

årsavslutningen for 2020.  
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Sammensetning av utgifter og inntekter 
 

Figur 3.2.1 og 3.2.2 viser fordelingen av driftsinntekter og driftsutgifter (ekskl. avskrivninger, 

motpost avskrivninger og interne finansieringstransaksjoner).  
 

 

Figur 3.2.1 Fordeling av driftsutgifter 2020

 
 

 

Kjøp av varer og tjenester utgjorde totalt 48,8 prosent av utgiftene i 2020. De største postene er 

utgifter til transporttjenester, kjøp av tjenester knyttet til drift, vedlikehold av 

fylkesveilærlingtilskudd samt opplæring i bedrift.  

 

Lønnsutgiftene var 27,7 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 

kjøp av tjenester til kollektivtrafikk og veg, samt store øremerkede overføringer fra staten som 

fylkeskommunen «videresender» (hovedsakelig RUP, RDA, midler fra regionalt 

forskningsfond, spillemidler og midler til distrikts- og regionalpolitikk). 

 

Overføringer og tilskudd til andre utgjør 19,1 prosent. 
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Figur 3.2.2 Fordeling av driftsinntekter 2020

 
 

Figur 3.2.2 viser at fylkeskommunens største inntektspost, rammetilskudd fra staten utgjorde 

52,3 prosent av inntektene i 2020. Inntekts- og formueskatt utgjør 18,7 prosent.  

 

Andre overføringer og tilskudd fra staten utgjør 8,1 prosent. Dette er i hovedsak regionale 

utviklingsmidler og spillemidler. 

 

Andre overføringer og tilskudd fra andre utgjør 13,6 prosent. Dette er i hovedsak kompensasjon 

for merverdiavgift, kompensasjon for tapte inntekter og økte utgifter knyttet til pandemien, 

sykelønnsrefusjon, refusjoner fra kommuner og gjesteelevsoppgjør. 

 

Brukerbetalinger utgjør 1,1 prosent er i hovedsak pasientinntekter på tannhelse og salgs- og 

leieinntekter utgjør 6,3 prosent og er i hovedsak brukerbetalinger knyttet kollektiv. 

 

3.3 Skatt og rammetilskudd  

Det ble inntektsført 5,407 mrd. kr i frie inntekter i 2021 hvorav 69,7 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 kroner.

 
 

 

Budsjett Budsjett inkl. endring Regnskap Avvik Avvik i %

Rammetilskudd -3 590 296 -3 768 003 -3 763 521 -4 482 0,1 %

Inntektsutjevning -130 471 -130 471 -168 882 38 411 -29,4 %

Tilskudd fra havbruksfondet 0 -69 717 -69 717 0 0,0 %

Fylkesskatt -1 474 619 -1 418 419 -1 397 196 -21 223 1,5 %

Naturressursskatt 0 0 -7 811 7 811

SUM -5 195 387 -5 386 611 -5 407 128 20 517 -0,4 %
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Skatteinngangen inkludert naturskatt ble til sammen 1,405008 mrd. kr. Dette er 13,4 mill. 

kroner lavere enn budsjettert. Tilskuddet knyttet til havbruksfondet ble 69,717 mill. kroner. 

 

Revidert budsjett for rammetilskuddet inkluderer ikke kompensasjon knyttet til pandemien som 

ble gitt i nysaldering av budsjett 2020 i stortinget i desember. Denne kompensasjonen var 

32,483 mill. kroner. Kompensasjonen ble kjent så sent at det ikke var mulig å inkludere denne 

i sak 97/20 Budsjettoppfølging drift per 15.10.2020 som ble behandlet i fylkestinget i desember. 

På regnskapssiden er det dessverre vært feilføringer mellom inntektsutjevning og 

rammetilskudd. Når disse to sees i sammenheng og kompensasjonen for pandemien gitt i 

desember blir avviket en merinntekt på 1,446 mill. kroner knyttet til inntektsutjevning. Dette er 

vist i tabell 3.3.2. 

 

 

Tabell 3.3.2. Inntektsutjevning og rammetilskudd. I 1000 kr. 

 
 

I tabellen nedenfor er oversikt over kompensasjon for merutgifter og mindreutgifter knyttet til 

pandemien som er gitt som rammetilskudd vist. 

 

 

Tabell 3.3.3. Kompensasjon for merutgifter og mindreutgifter knyttet til pandemien. I 1000 kr 

 
 

Kompensasjonen var til sammen 179,583 mill. kroner. Netto merkostnad/mindreinntekt 

innrapportert er 179,63 mill. kroner.  

 

I tillegg er det kommet midler til særskilte satsninger som følge av pandemien. Dette er vist i 

tabellen nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revidert 

budsjett

Budsjett inkl. 

kompensasjon 

pandemi bevilget i 

stortinget i desember Regnskap Avvik

Rammetilskudd -3 768 003 -3 800 486 -3 763 521 -36 965

Inntektsutjevning -130 471 -130 471 -168 882 38 411

SUM -3 898 474 -3 930 957 -3 932 403 1 446

Kompensasjon

Krisepakke april: Covid-19-tiltak Komp. Kollektiv 40 000

RNB 2020 - Komp for inntektstap, kollektivtransp. (skjønn post 64) 76 500

Kompensasjon for inntektstap, kollektivtransp. (Prop. 127 S, jf. Innst. 360 S) 30 600

Kollektiv Nysaldering 2020 (utbetalt des. 2020) 28 800

Videregående opplæring komp smittevern Nysaldering 2020 (utbetalt des. 2020) 3 683

SUM KOMPENSASJON COVID-19 179 583
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Tabell 3.3.4. Særskilte satsninger knyttet til pandemien. I 1000 kr 

 

 

3.4 Finansforvaltningen  

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. I denne rapporteres det om forvaltningen av likvide midler og låneporteføljen.  

 

Hovedkonklusjonene i finansiell årsrapport 2020 som ble vedtatt i fylkestingsak 11/21, var som 

følger: 

 
«Forvaltningen av kortsiktige likvide midler og gjeldsforvaltningen lå gjennom 2020 

innenfor risikorammene i finansreglementet. Pr. 31.12.2020 har fylkeskommunen 

økonomisk bæreevne til å tåle et potensielt finansielt tap som følger av en momentan 

endring i rentenivået på 2 prosentpoeng». 

 
 
Renteinntekter 
Av tabell 3.4.1 fremgår at samlede renteinntekter til sektorovergripende poster er om lag 26,5 

mill. kroner.  
 

Tabell 3.4.1 Renteinntekter i 2020. Tall i 1000 kroner.  

 
 

Renteinntektene består i hovedsak av renter av bankinnskudd, renter av utlån og renteswap-

inntekter. Ut over de de 15,3 mill. kroner i renteinntekter fra bankinnskudd som gikk til 

sektorovergripende poster (ubundne renteinntekter til fri disposisjon) fikk næringsrettede fond 

tilbakeført 6,2 mill. kroner i renteinntekter. Dette er bundne renteinntekter der staten har 

øremerket renteinntektene fra de respektive næringsfondene. 

 
Rente- og avdragsutgifter 
Låneporteføljens rente- og avdragsutgifter ført i driftsregnskapet i 2020 på sektorovergripende 

poster ble 279,5 mill. kroner, hvorav renter eksklusive rentebytteavtaler utgjorde 82,2 mill. 

kroner og avdrag 197,3 mill. kroner.  

 

Andre tiltak

Tildeling krisepakke: Bedriftsintern opplæring (Innst. S 197) 2 278

Tildeling krisepakke: Kompetanseutvikling (Innst. S 216) 11388

Økt lærlingtilskudd (Prop. 127 S, jf. Innst. 360 S) 8 709

Karriereveiledning  introduksjonsprogrammet (Prop. 127 S, jf. Innst. 360 S) 456

SUM TILTAK KNYTTET TIL COVID-19 22 831

Konto (T) Regnskap

Renter av bankinnskudd -15 293

Renter av utlån -4 804

Renteswap (rentebytteavtaler) inntekter -4 510

Diverse renteinntekter -1 841

Aksjeutbytte -2

Sum -26 450
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Samlet renteutgift for låneporteføljen var 92,8 mill. kroner og bestod av netto utgift på etablerte 

rentebytteavtaler, renteutgifter og omkostninger på ordinære lån og obligasjonslån, henholdsvis 

10,6 og 82,2 mill. kroner. Dette er vist i tabell 3.4.2 nedenfor. 
 

Tabell 3.4.2 Låneporteføljens samlede kapitalkostnader i 2020. Tall i 1000 kroner. 

Konto (T) Regnskap 

   Renteutgifter av rentebytteavtaler/renteswaputgifter 15 077 

-  Renteinntekter av rentebytteavtaler/renteswapinntekter 4 510 

= Netto utgift av rentebytteavtaler 10 567 

+ Renteutgifter og omkostninger av ordinære lån og obligasjonslån 82 251 

= Låneporteføljens samlede renteutgift 92 818 

+ Låneporteføljens samlede avdragsutgifter 197 337 

= Låneporteføljens samlede kapitalkostnader 290 155 

 

Samlede kapitalkostnader inklusive rentebytteavtaler var 290,2 mill. kroner i 2020. I tillegg 

kommer regnskapsførte forsinkelsesrenter som pr. 31.12.20 var om lag 32 tusen kroner. 

 

Årsregnskapets note 10 viser avdrag på lån og forholdet mellom utgiftsførte avdrag i 

driftsregnskapet og kravet om minimumsavdrag. Beregnet minimumsavdrag i hht 

kommuneloven er 190,867 mill. kroner. TFFK betalte 199,004 mill. kroner i avdrag (inkludert 

sektorenes avdrag) og betalte dermed 7,1 mill. kroner mer i avdrag enn lovens krav til 

minimumsavdrag. Det betyr at det ble betalt mer 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 2020 er det regnskapsført 224,049 mill. kroner i premieinnbetalinger. I tillegg er det utgiftsført 

61,25 mill. kroner i amortiserte premieavvik fra tidligere år som med fratrekk av premieavvik 

på 34,94 mill. kroner, viser en nettoutgift på 26,31 mill. kroner i 2020. Dette betyr at akkumulert 

premieavvik ble redusert i 2020. Det er inntektsført 20,06 mill. kroner fra premiefondet i KLP. 

Netto pensjonsutgifter i 2020 utgjorde 224,049 mill. kroner og fordelte seg slik: 

 

 
 

Totalt er det på et avvik på 30,25 mill. kroner i 2020. Mindreforbruket skyldes stor nedgang i 

betalte pensjonspremier. Lavere premieavvik enn budsjettert trakk i motsatt retning.  

 

Premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik ble i siste budsjettoppfølging for 2020 

budsjettert på nivå med estimatene fra KLP og SPK (pedagogisk ansatte). Endelig premieavvik 

I 1000 kr
Vedtatt 

budsjett

Regulert 

budsjett Regnskap Avvik

Pensjon 268 007 254 302 224 049 30 253

Sum pensjonspremier 288 754 288 097 217 800 70 297

Premiefond KLP 0 -19 739 -20 058 319

Premieavvik/amortisering av tidligere års 

premieavvik -20 747 -14 056 26 307 -40 363
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viser en mindreinntekt på 40,36 mill. kroner eksklusiv arbeidsgiveravgift. Av dette er 5,48 mill. 

kroner merinntekt KLP og 45,84 mill. kroner mindreinntekt SPK. Mindreinntekten skyldes at 

betalte premier er redusert. 

 

Pensjonspremier har samlet et mindreforbruk på totalt 70,3 mill. kroner i 2020, hvorav 

pensjonspremier fra SPK viser et mindreforbruk på 35,1 mill. kroner, mens tilsvarende tall fra 

KLP er et mindreforbruk på 33,3 mill. kroner sammenlignet med budsjett. Årsakene til avviket 

er sammensatte, men en del av forklaringen skyldes at sentrale tallstørrelser har blitt kjent først 

sent i regnskapsåret. I tillegg har det vært en del usikkerhet knyttet til beregninger i første felles 

pensjonsbudsjett i den nye fylkeskommunen.   
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4 Balansen  
 
Tabellen nedenfor viser Troms og Finnmark fylkeskommunes balanse pr. 31.12.19 og 31.12.20. 

Tallene for 2019 er summen av inngående balanse fra TFK og FFK. 

 

Tabell 4.1. Troms og Finnmark fylkeskommunes balanse. Tall i kroner.  

 
 
Troms og Finnmark fylkeskommunes brutto lånegjeld 

Fylkeskommunens samlede langsiktige lånegjeld var om lag 5,0 mrd. kroner pr. 31.12.20. 

Fylkeskommunen hadde 17 obligasjonslån på til sammen 2,7 mrd. kroner pr. 31.12.20. Pr. 

Økonomisk oversikt balanse KOSTRA Regnskap Regnskap

Beskrivelse 31.12.2020 31.12.2019*

Faste eiendommer og anlegg 9 603 050 098,25 9 220 866 592,67

Utstyr, maskiner og transportmidler 213 945 772,43 188 485 079,97

Utlån 30 167 930,28 72 971 303,44

Aksjer og andeler 458 075 470,50 452 438 207,50

Pensjonsmidler 4 348 175 399,00 4 238 238 955,00

Sum anleggsmidler (A) 14 653 414 670,46 14 173 000 138,58

Kortsiktige fordringer 342 632 995,21 259 201 370,32

Aksjer og andeler 33 200,00 0,00

Premieavvik 248 970 612,00 277 934 277,00

Kasse, bankinnskudd 2 214 040 710,93 2 196 910 308,16

Sum omløpsmidler (B) 2 805 677 518,14 2 734 045 955,48

SUM EIENDELER (A + B) 17 459 092 188,60 16 907 046 094,06

Disposisjonsfond -701 508 885,60 -273 213 218,57

Bundne driftsfond -476 690 884,81 -594 458 349,96

Ubundne investeringsfond -77 048 561,02 -107 548 561,02

Bundne investeringsfond -5 357 903,60 -5 470 677,00

Regnskapsmessig mindreforbruk 0,00 0,00

Regnskapsmessig merforbruk 33 474 950,39 -16 083 778,48

Udekket i investeringsregnskapet 0,00 0,00

Kapitalkonto -5 129 459 170,93 -4 614 838 129,35

Egenkapital, endring regnskapsprinsipp 114 294 753,00 114 294 753,00

SUM EGENKAPITAL (C) -6 242 295 702,57 -5 497 317 961,38

Ihendehaverobligasjonslån -2 737 090 000,00 -2 977 890 000,00

Pensjonsforpliktelse -4 574 089 877,00 -4 783 172 583,00

Andre lån -2 307 171 432,00 -2 145 199 438,00

Sum langsiktig gjeld (D) -9 618 351 309,00 -9 906 262 021,00

Annen kortsiktig gjeld -1 588 799 897,03 -1 492 261 381,68

Premieavvik -9 645 280,00 -11 204 730,00

Sum kortsiktig gjeld (E) -1 598 445 177,03 -1 503 466 111,68

SUM GJELD (D + E) -11 216 796 486,03 -11 409 728 132,68

SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D + E) -17 459 092 188,60 -16 907 046 094,06

Ubrukte lånemidler 92 448 272,00 346 185 674,62

Motkonto for memoriakontiene -92 448 272,00 -346 185 674,62

Andre memoriakonti 0,00 0,00

* Balansetall pr. 31.12.2019 er hentet fraVISMA og er summen av Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune sine separate

regnskap pr. 31.12.19. Pr. 1.1.2020 trådte fylkessammenslåingen i kraft og Troms og Finnmark fylkeskommune ble etablert.
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31.12.20 er det 3 obligasjonslån som går til hovedforfall innen 12 måneder. Samlet lånesaldo 

på disse lånene er 413,5 mill. kroner, som utgjør 8,2 prosent av samlet låneportefølje.  I tillegg 

til obligasjonslånene har fylkeskommunen ordinære serielån som til sammen utgjør om lag 2,3 

mrd. kroner. For nærmere detaljer henvises til note 9 i årsregnskap 2020. 

 

I henhold til fylkestingsvedtak ble det gjennomført låneopptak på til sammen 117,5 mill. kroner 

i 2020 til finansiering av investeringer. Etter gjennomført tilbudskonkurranse mellom 

Kommunalbanken og KLP Bank ble det gjort låneopptak i sistnevnte bank på til sammen 97,2 

mill. kroner. I tillegg ble det gjort opptrekk av hovedstolen på et allerede etablert byggelån i 

Kommunalbanken på 23,0 mill. kroner. Ubrukte lånemidler ble redusert med 253,7 mill. kroner 

i løpet av 2020 og var 92,4 mill. kroner ved årsskiftet. 

 

Fylkeskommunens likviditet   

Tabellen under viser Troms og Finnmark fylkeskommunes likviditetsgrader pr. 31.12.19 og 

31.12.20. 

 

Tabell 4.2 Troms og Finnmark fylkeskommunes likviditetsgrader.  
 31.12.20 31.12.19 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 1 =
𝑂𝑚𝑙ø𝑝𝑠𝑚𝑖𝑑𝑙𝑒𝑟

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑠𝑖𝑘𝑡𝑖𝑔 𝑔𝑗𝑒𝑙𝑑
> 1,50 1,76 1,82 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 2 =
𝑂𝑚𝑙ø𝑝𝑠𝑚𝑖𝑑𝑙𝑒𝑟 − 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑠𝑖𝑘𝑡𝑖𝑔 𝑔𝑗𝑒𝑙𝑑
> 1,00 1,60 1,63 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 3 =
𝐵𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑛𝑠𝑘𝑢𝑑𝑑, 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑜. 𝑙.

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑠𝑖𝑘𝑡𝑖𝑔 𝑔𝑗𝑒𝑙𝑑
> 0,33 1,39 1,46 

 

Likviditetsgrad 1 måler evnen til å dekke betalingsforpliktelser når disse forfaller. Anbefalt 

norm er at likviditetsgrad 1 bør være større enn 1,50. Likviditetsgrad 1 er over minimum 

anbefaling på 1,50. Den har gått ned fra 1,82 til 1,76 fra 31.12.19 til 31.12.20.  

 

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. Den har svekket seg fra 1,63 i 2019 til 1,60 ved utgangen 

av 2020, men er godt over minimumanbefalingen.  

 

Likviditetsgrad 3 sier noe om forholdet mellom de mest likvide midlene og gjeld. Anbefalt 

norm for likviditetsgrad 3 er 0,33. Pr. 31.12.20 er likviditetsgrad 3 lik 1,39, mens den var 1,46 

pr. 31.12.19. Svekkelsene i likviditetsgrad 1, 2 og 3 skyldes en oppgang i kortsiktig gjeld på 

95,0 mill. kroner.  Utviklingen i omløpsmidler, premieavvik og bankinnskudd har ikke 

medvirket til å svekke likviditetsgradene. 

 

Pr. 31.12.2020 utgjorde fylkeskommunens likviditet i form av kasse- og bankbeholdning 2,2 

mrd. kroner. Av dette var 482,0 mill. kroner bundne fond (drift og investering) og 92,4 mill. 

kroner var ubrukte lånemidler.  

 

Disposisjonsfond 

Ved utgangen av 2020 hadde Troms og Finnmark fylkeskommune 668 mill. kroner på 

disposisjonsfond. I løpet av 2020 er disposisjonsfondet styrket med 395 mill. kroner. For 

nærmere detaljer om disposisjonsfondet henvises til note 12 i årsregnskapet samt kapittel 2 i 

årsberetningen.  
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Oversikten over disposisjonsfondet er vist i tabellen nedenfor.  

 

Tabell 4.3 Disposisjonsfond per 31.12.2020, Troms og Finnmark fylkeskommune. I 1000 kr 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

256080101 Vest: Stabssjef, samf.utv.rollen intl. programmer -7 639 000

256080102 Vest: Stab/DU, parkeringsmidler -1 300 000

256080105 Vest: Stab/BE, Utstyrsfond kantina -418 240

256080110 Vest: Stabssjef, P6045 Klimapartner og P6046 Miljøledelse/sertifisering -450 000

256080118 Vest: Stab/IT, IT-infrastruktur -1 059 000

256080119 Vest: Fylkesråd/Stabssjef, regionreformen -1 045 000

256080171 Vest: Fylkeskommunalt næringsfond Troms -15 655 000

256080207 Øst: Havbruksfondet -9 632 859

256080217 Øst: Reservert drift -167 000

256080300 Divisjon plan og økonomi - Avsetning Disposisjons fond -2 345 000

256080401 Felles: Næring, Rammeoverføring (FK) - Distr. og regionalpolitikk -2 640 000

256080402 Felles: Havbruksfondet -27 462 000

256080601 Felles: Disp fond samferdsel -186 743 000

SUM NAVNGITTE DISPOSISJONSFOND -256 556 099

256080901 Vest: FTG, disposisjonsfond TFK -192 518 853

256080902 Vest: FTG, premieavviksfond TFK -54 700 000

SUM DISPOSISJONSFOND TFK -247 218 853

256080202 Øst: Disp fond FFK -869 419

SUM DISPOSISJONSFOND FFK -869 419

256080903 Felles: FTG, disposisjonsfond TFFK -60 319 000

256080999 Disposisjonsfond - Årsresultat -103 070 564

SUM DISPOSISJONSFOND -668 033 935



24 

 

5 Investering  
 

Troms og Finnmark fylkeskommunes samlede investeringsutgifter var i 2020 på 772 mill. 

kroner. Dette er betydelig lavere enn opprinnelig budsjettert beløp som var like i underkant av 

1,7 mrd. kroner. Reduksjonen fra opprinnelig budsjett er gjennomført som følge av at 

investeringsprosjektene har blitt forsinket som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark 

fylkeskommuner samt konsekvenser av covid19-pandemien. 

 

 
 

Låneopptaket i forbindelse med investeringene som ble gjennomført i 2020, beløper seg til om 

lag 374 mill. kroner, noe som tilsvarer om lag 48,4 prosent av den totale finansieringen av 

investeringer. Videre utgjør tilskudd 15,8 prosent, kompensasjon for merverdiavgift 15,1 

prosent av investeringene og overføring fra drift utgjør 11,7 prosent av den totale 

finansieringen. 

 

 
 

Økonomiske oversikter Regnskap Regulert budsjett Oppr.budsjett

2020 2020 2020

Bevilgningsoversikt - invest.

1 Investeringer i varige driftsmidler 758 718 587           759 627 730           1 673 525 000        

2 Tilskudd til andres investeringer -                            -                            -                            

3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 6 720 463                6 721 000                -                            

4 Utlån av egne midler 6 576 927                -                            -                            

5 Avdrag på lån -                            -                            -                            

6 Sum investeringsutgifter 772 015 977           766 348 730           1 673 525 000        

7 Kompensasjon for merverdiavgift 116 402 126           159 701 090           274 171 000           

8 Tilskudd fra andre 121 619 576           85 397 000              40 227 000              

9 Salg av varige driftsmidler 2 290 282                -                            -                            

10 Salg av finansielle anleggsmidler 500 000                   -                            -                            

11 Utdeling fra selskaper -                            -                            -                            

12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 36 492 287              20 458 000              20 000 000              

13 Bruk av lån 373 913 402           437 142 840           1 064 278 000        

14 Sum investeringsinntekter 651 217 674           702 698 930           1 398 676 000        

15 Videreutlån -                            -                            -                            

16 Bruk av lån til videreutlån -                            -                            -                            

17 Avdrag på lån til videreutlån -                            -                            -                            

18 Mottatte avdrag på videreutlån -                            -                            -                            

19 Netto utgifter videreutlån -                            -                            -                            

20 Overføring fra drift 90 185 530              26 607 800              213 349 000           

21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 112 773                   -                            -                            

22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 30 500 000              37 042 000              -                            

23 Dekning av tidligere års udekket beløp -                            -                            -                            

24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger 120 798 303           63 649 800              213 349 000           

25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) -                            -                            -                            

Kostra-funksjon Område Oppr.budsjett Regulert budsjett Regnskap

2020 2020 2020

420-490 Administrasjonsbygg og øvrige bygg 46 500 000 64 125 760 141 891 010

500-590 Videregående opplæring 249 500 000 221 546 620 116 554 492

660-665 Tannhelse 10 000 000 48 041 800 31 800 039

700-715 Næring 0 0 6 694 336

720-732 Samferdsel 1 367 525 000 425 874 920 468 355 637
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Investeringene er i hovedsak knyttet opp mot tjenesteområdene samferdsel, øvrige bygg 

inklusive administrasjonsbygg og videregående opplæring, med investeringer på i overkant av 

henholdsvis 468 mill. kroner, 141 mill. kroner og 116 mill. kroner. 

 

Kostnadene i investeringsregnskapet fordeler seg med at hovedvekten er benyttet til kjøp av 

varer og tjenester til egen tjenesteproduksjon med 558 mill. kroner.  

 

 
 

 

 

Investeringsprosjekter 

Det er i 2020 bokført kostnader på 120 investeringsprosjekt. Under er listet opp alle 

investeringsprosjekt med regnskapsførte kostnader på mer enn 10 mill. kroner. 

 

  
 

Prosjekt Oppr.budsjett Regulert budsjett Regnskap

2020 2020 2020

1025130 INV-Veginvesteringer 62 950 000 56 763 670 95 742 378

1825090 Hammerfest vgs - ny kantine/bibliotekbygg 40 000 000 47 954 100 61 664 201

1908822 Sør-Troms vgs - nybygg 100 000 000 94 000 000 60 184 236

1907290 504286 Fv 243 Skredsikring Røynesbukta 9 000 000 52 000 000 52 210 188

1908856 TANN utvidelse 35 000 000 35 000 000 38 695 745

1907344 503612 Skalandtunnelen 38 000 000 36 000 000 32 549 141

1010180 INV Rassikring fylkesveier 0 -23 896 000 27 156 767

1925180 Fv 885 Pasvik 30 000 000 26 648 600 25 591 203

1908881 Ishavsbyen vgs - nybygg 50 000 000 30 000 000 24 969 906

2065004 FV 890 Rassikring Sandfjorden, Sandfjordklubben, Kalvika, Kalvikeidet 0 10 154 000 21 283 316

1725100 Nordkapp vgs nybygg/tilrettelegging 19 000 000 40 648 300 19 892 009

2061010 Anskaffelse ny kombibåt (øst) 0 20 561 000 19 332 428

1907338 Ibestadtunnelen – oppgradering etter sikkerhetsforskriften 87 000 000 20 000 000 19 016 832

1907340 504287/505530 Fv 86 Utbedring Hamn 24 000 000 25 000 000 18 539 652

1907296 503960 Fv 86 Silsand - Islandbotn 50 000 000 9 000 000 18 092 236

1325010 INV- Ny tannklinikk - Tana 8 000 000 22 880 160 17 471 794

1907124 505602 Fjellskjæringer Fv 10 000 000 3 400 000 12 514 033

1925250 Utvidelse Alta Tannklinikk 0 14 287 500 11 456 465

2065002 FV 98 Torhop-Smalfjordbotn - del av fisk til markedspakken 0 0 10 895 339
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De største investeringsprosjektene i 2020 har vært prosjektene veginvesteringer med om lag 95 

mill. kroner, ny kantine/bibliotekbygg ved Hammerfest vgs med om lag 60 mill., nybygg ved 

Sør-Troms vgs til om lag 60 mill. kroner og skredsikring Røynesbukta med om lag 52 mill. 

kroner. 

 

5.1 Utdanningssektoren  

Nordkapp videregående skole 

Godkjent kostramme 62 mill. kr. Regulert budsjett for 2020 var på 40,6 mill. kr. Medgått i 2020 

kr 19.892.009. 

 

Det oppstod uenighet mellom leverandør og fylkeskommune som følge av de økonomiske 

kravene som leverandøren hadde fremmet. Det lykkes ikke å komme til enighet og avtalen 

mellom partene ble derfor avbrutt. På det tidspunktet kontrakten ble avbrutt var det i hovedsak 

kun grunnarbeider som var utført.  

Fylkesrådet godkjente i sak 244/20 at prosjektet skulle tilføres 12 mill. kr i ekstra bevilgning.  

Ny konkurranse for gjennomføring av de resterende arbeidene er gjennomført og det er 

engasjert ny leverandør. Arbeidene pågår og prosjektet forventes å ferdigstilles i oktober 2021.  

 

Ishavsbyen videregående skole – Nybygg 

Godkjent kostramme 631 mill. kr. Regulert budsjett 30 mill. kr. Medgått i 2020 kr 24.969.906. 

  

Prosjektet er forsinket som følge av at detaljreguleringsprosessen har tatt uventet lang tid. Vi 

håper å få godkjent detaljreguleringsplanen i løpet av mai/juni 2021 slik at vi kan starte opp 

med byggearbeidene tidlig høst 2021. 

  

Sør-Troms videregående skole - Nybygg 

Budsjettramme er 1.000.200 kroner. Regulert budsjett for 2020 70 mill. kroner. Medgått i 2020 

kr 60.184.236. 

 

Prosjektet er noe forsinket pga av at det må utarbeides detaljreguleringsplan samt at vi har 

utredet idrettshall sammen med Harstad. Forutsetningen var at Harstad kommune skulle eie og 

drifte idrettshakken og skolen leie de arealene de hadde behov for. Samarbeidet med Harstad 

kommune er avsluttet. Vi ser nå på andre alternativer for å realiser idrettshall. 

 

Fylkeskommunen samarbeider nå sammen med Vågsfjord eiendom i utviklingen av 

reguleringsplanensom omfatter en større del av området for å få en helhetlig plan 

 

Bardufoss videregående skole – Hybel hus 

Budsjettramme er 74 mill. kr. Regulert budsjett for 2020 var på 3 mill. kr. Medgått i 2020 kr 

346.240. 

 

Det har tatt noe tid å komme i gang, bla måtte en skiløype omlegges. 

Det er inngått kontrakt med Arkitektkontoret Amundsen AS. De skal utarbeide tegninger og 

beskrivelse for totalentreprise kontrakt. Dette arbeidet forventes avsluttet medio august 2021. 

 

TANN-Bygget - Tilbygg 

Budsjettramme 2016 60 mill. kr. Budsjett for 2020 var på 35 mill. kr. Medgått i 2020 kr 

38.695.745. 
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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. Medførte vel en måneds forsinkelse. 

 

Det antas nå at prosjektet ferdigstilles måned skiftet mai/juni2021. 

 

5.2 Samferdselssektoren – fylkesveg  

Fv. 8850 Håbet – Nyrud (Pasvik) 

I 2020 ble strekningen mellom Rødsand og Strandkrysset utbedret. Det er en strekning på 4 km 

og kostnadene i 2020 var på 24,7 mill. kr. Gjennomførte tiltak var forsterkning, breddeutvidelse 

og utslaking av svinger. Området preges av kvikkleire. I 2021 skal strekningen Firkantvann – 

Rødsand utbedres. Det er til sammen bevilget 58,8 mill. kr til prosjektet i 2019 og 2020. 

Prosjektet ferdigstilles i 2021 av overførte midler. 

 

Fv. 8850 er en av tre prioriterte vegstrekninger i Regional transportplan for Finnmark 2018 – 

2029. 

 

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.  

 

«Fisk til marked» - pakken har fått bevilget 381 mill. kr i perioden 2019 – 2023, hvorav 208 

mill. er til fv. 98.  

 

Kostnader på prosjektet i 2020 var på 9,6 mill. kr og gikk stort sett til prosjektering. I 2020 ble 

det inngått kontrakt på 122 mill. kr inkl. mva. for utbedring av parsellen Tarmfjordvika – 

Smalfjordbotn. Anleggsarbeidet kom i gang på senhøsten 2020 og skal være ferdigstilt i 2023. 

Parallelt med dette arbeidet prosjekteres neste parsell som skal gå fra Tarmfjordvika til 

Leaibošjohka.    

 

Fv. 890 Rassikring Kongsfjord – Berlevåg 

Prosjektet består av oppføring av om lag 2.200 meter snøskjermer ved seks lokaliteter langs fv. 

890 mellom Kongsfjord og Berlevåg. Arbeidet startet opp i september 2020. Forbruket i 2020 

var på 21,1 mill. kr som også inkluderer ferdigstillelse av rassikringen ved fv. 890 Rødbergan. 

Rassikring langs fv. 890 fortsetter i 2021 og totalt disponibelt er 31,4 mill. kr som skal gå til 

ferdigstillelse av 2020-prosjektet, samt utlysning av nytt arbeid i 2021.  

 

Følgende skredprosjekter ble avsluttet i 2020: 

 Fv. 889 Eiterfjorden skredsikring 

 Fv. 8110 Svaraksla  

 Fv. 888 Hopseidet øst 

 Fv. 8070 Dyfjordvegen 

Kostnaden til avslutning av disse prosjektene kom på 26,3 mill. kr. 
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Fv 243 Skredsikring Røynesbukta 

Skredsikringsprosjektet ble offisielt åpnet den 22.10.2020 med en samlet kostnad på 133,2 mill. 

kroner. Prosjektet hadde et forbruk på 52,2 mill. kroner i 2020. Prosjektet startet i 2018 med å 

bygge veg over Sifjorden i en lengde på 550 m. Sjøfyllingene ble ferdigstilt i 2019, og ble 

knyttet sammen med en 45 m lang buebru i 2020. Sluttoppgjør gjenstår i 2021.  

 

Fv 862 Sikring av Sandnessundbrua 

Opprinnelig totalramme for prosjektet var 22,5 mill. kr. Arbeidet med sikring av 

Sandnessunndbrua startet i februar 2020. I prosjekteringen ble det gjennomført møter med flere 

fagetater, som Tromsø Brann og Redning, politiet, RVTS, UNN og Norges Lastebileierforbund. 

Kontrakten ble lyst ut i mai 2020 og oppstart i september. Etter planen skulle arbeidet vært 

ferdigstilt før utgangen av året, men dette ble forsinket med nesten to måneder på grunn av 

pandemien. Totalt ble det for året omsatt for 7,7 mill. kr på prosjektet. Sluttoppgjør gjenstår i 

2021. 

 

Utbedring Hamn  

Den siste delen av strekningen i Torskepakken ble offisielt åpnet den 22.10.2020 med en samlet 

kostnad på 34,6 mill. kr. Prosjektet hadde et forbruk på 18,5 mill. kr i 2020. 

Siste strekning fra Styrberget til Nikkelverket er utbedret til tofeltsveg med vegbredde 6,5 meter 

med en lengde på 3,0 km. Prosjektene i Torskenpakken har vart over 10 år med til sammen 14 

prosjekter for å øke fremkommelighet og sikkerhet. Sluttoppgjør er ikke gjennomført da det er 

omtvistet.  

 

Tunnelrehabilitering 

Arbeidet med rehabilitering/opprusting av fylkesvegtunneler i henhold til 

tunnelsikkerhetsforskriften har i 2020 fortsatt med følgende prosjekter: 

 

Skalandtunnelen  

Prosjektet hadde et forbruk på 32,5 mill. kr i 2020. Prosjektet ble offisielt åpnet den 22.10.2020 

med en samlet kostnad på 77,3 mill. kr. Sluttoppgjør gjenstår i 2021.  

 

Ibestadtunnelen  

Prosjektet hadde et forbruk på 19 mill. kr i 2020. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i juli 2022 og 

med en samlet kostnad på om lag 300 mill. kr. 

 

Maursund-/Kågen tunnelen  

Prosjektet hadde et forbruk på 9 mill. kr i 2020. Prosjektet er planlagt ferdigstilt oktober 2022 

og med en samlet kostnad på 325 mill. kr. 
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6  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 ti kvinner og tretten menn i 2020. Innenfor tannhelse var det elleve enhetsledere. 

Av disse var syv kvinner.  

  

Blant ansatte som er lønnet i henhold til hovedtariffavtalens kapittel 3 er 53 prosent av ledere 

kvinner. I gjennomsnitt har kvinner noe lavere 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.   

 
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. 

 

Det er ikke utarbeidet nye felles etiske retningslinjer for Troms og Finnmark fylkeskommune, 

men begge de tidligere fylkeskommunene har etiske retningslinjer som fortsatt er gjeldende 

inntil nye felles retningslinjer kommer på plass. Fylkeskommunen har egne retningslinjer for 

konflikthåndtering, hvor det fremgår hvordan trakassering skal behandles. Varslingsrutinene 

sikrer behandling av varsling av avvik og kritikkverdige forhold.  

  
Troms og Finnmark fylkeskommune hadde som målsetning om å få sykefraværet under 6 

prosent i 2020. Målet ble ikke nådd, men sykefraværet i 2020 var totalt på 6,3 prosent. 

Sykefraværet blant kvinner var 8,1 prosent i 2020 mot 9,7 prosent året før. Blant menn var 

sykefraværet på 3,7 prosent i 2020 mot 3,8 prosent året før. Det egenmeldte fraværet er stabilt. 

I tannhelse var sykefraværet på 11,5 prosent (11,2 prosent året før) og i de videregående skolene 

5,7 prosent (7,1 prosent året før). Det er dokumentert fravær knyttet til pandemien på 0,1 

prosent. 
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7  Intern kontroll  
 

Systemansvar for internkontroll er plassert i Divisjon for Plan og Økonomi i 

divisjonsdirektørens stab. Arbeidet med å etablere nytt system for internkontroll er for tiden 

etablert som et prosjekt over to år. Hovedtyngden av arbeid i 2020 for prosjektet har vært å 

utrede behov for, og å forberede anskaffelsen av 

1. Nytt system for HMS og avvikshåndtering 

2. Nytt kvalitetssystem 

De nye systemene vil etter planen etableres i 2021. Form og omfang vil avhenge av politiske 

signaler knyttet til deling av fylket.  

 

Personvernombud er også lagt til divisjonsdirektør for plan og økonomi sin stab. I påvente av 

at stillingen kommer på plass, har arbeidsoppgaver knyttet til personvern blitt løst på 

avdelingsnivå og av øvrige stabsressurser. Personvernombudet vil komme på plass i løpet av 

2021.  
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8 Regnskapsresultat politisk område  
 

Regnskapet viser at politiske styringsorganer har et mindreforbruk på 1,708 mill. kr, noe som 

tilsvarer et positivt avvik på 3,1 %.  

 
Budsjettet ble regulert ned med 5 mill. kroner i desembertinget (sak 97/20) som følge av at 

møter inkludert fylkestingssamlinger i hovedsak var digitale og redusert reiseaktivitet.  

Fylkestinget hadde et mindreforbruk på 1,291 mill. kroner i forhold til regulert budsjett. 

Årsaken er vakant stilling hos mobbeombudet og lavere aktivitet, mindre reising og digitale 

møter i fylkeseldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelser. 

 

Fylkesrådet hadde et merforbruk på 162.000 kr knyttet til tilskudd til andre der budsjettet ligger 

på fylkestinget. 

 

Kontrollutvalget hadde en innsparing på 579.000 kr knyttet til digitale møter og redusert 

reiseaktivitet. 

 
  

I 1000 kr

Vedtatt 

budsjett

Regulert 

budsjett Regnskap Avvik Avvik i %

Politiske styringsorganer 60 782 56 746 55 038 1 708 3,1 %

Fylkestinget 43 612 34 936 33 645 1 291 3,8 %

Fylkesrådet 11 415 14 707 14 869 -162 -1,1 %

Kontrollorganer 5 755 7 103 6 524 579 8,9 %
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9 Regnskapsresultat og måloppnåelse for 
fylkesrådsleders kontor 

 

Regnskapet viser at fylkesrådsleder har et mindreforbruk på 593.000 kr, noe som tilsvarer et 

positivt avvik på 1,5 prosent.  

2020 har vært preget av sammenslåingen mellom Troms og Finnmark fylkeskommuner og 

pandemien. Det har vært jobbet med å få på plass en organisering internt i 

avdelingene/seksjoner. I tillegg har det vært fokus på hvordan den nye fylkeskommunen skal 

fungere; herunder tilrettelegge gode politiske beslutningsprosesser og samordning av saker.  

 

 Regulert 

budsjett 2020 

Regnskap 2020 Avvik Avvik i % 

Fylkesrådsleders 

kontor 

39 077  38 484  593 1,5 

Stabsavdelingen 32 103  31 910  193  0,6 

Internasjonal vest   6 974    6 574  400 5,7 

 

 

9.1 Stabsavdelingen 

 

Budsjettet til stabsavdelingen er fordelt på følgende områder; fylkesdirektøren, sekretariatet, 

advokatkontoret, kommunikasjonsenheten, utredere/controller og statistikk og analyse enheten.  

Mindreforbruk skyldes i hovedsak vakante stillinger og dermed lavere aktivitet i tillegg til færre 

reiser og møter i pandemien.  

 

Måloppnåelse: 

Det har vært jobbet mye med å få på plass en ny organisasjon etter sammenslåingen 1.1.2020, 

både internt i stabsavdelingen og i fylkeskommunen generelt.  

 

9.2 Internasjonal avdeling vest 

 

Økonomisk analyse/avviksforklaring 

Tilskuddet til drift av Nord-Norges Europakontor på 2,25 mill. kr ble ved overgangen fra tre til 

to nordnorske fylkeskommuner delt i to. Dette gir et overskudd på 375.000 kroner. Sykefravær 

og færre reiser som følge av pandemien bidrar til mindreforbruk. 

 

Måloppnåelse 

Pandemien har lagt begrensninger på en del aktiviteter, men ved å ta i bruk digitale plattformer 

mer enn tidligere har vi opprettholdt kontakt og samarbeid med samarbeidspartnere både innen- 

og utenlands. 
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9.3 Internasjonal avdeling øst 

 

Økonomisk analyse/avviksforklaring 

Færre reiser som følge av pandemien, bidrar til et mindreforbruk for internasjonal avdeling øst. 

Mange planlagte tiltak ble avlyst i 2020, men forhåpentligvis kan de la seg gjennomføre i 2021.  

 

 

Måloppnåelse 

Pandemien har lagt begrensninger på en del aktiviteter, men ved å ta i bruk digitale plattformer 

mer enn tidligere har vi opprettholdt kontakt og samarbeid med samarbeidspartnere på innen- 

og utenlands. Det har vært fokus på etablering av sekretariatet for Regionalt nordområdeforum 

og ansettelse av leder. Avdelingen har deltakelse i utarbeidelse av ny EU programperiode. 
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10 Regnskapsresultat og måloppnåelse divisjon for plan og 
økonomi  

 

Regnskapet for 2020 viser at divisjon for plan og økonomi har et merforbruk på 7,304 mill.kr, 

noe som tilsvarer et negativt avvik på 3 prosent.  Divisjon for plan og økonomi har fem 

underliggende avdelinger: personal- og organisasjonsutvikling, økonomi og strategisk 

planlegging, anskaffelser, drift og eiendom samt IT og dokumentasjonsforvaltning.  

Merforbruket i divisjonen skyldes i hovedsak et merforbruk i avdeling drift og eiendom og i 

noen grad avdeling økonomi og strategisk planlegging, mens divisjonsdirektøren, avdelingene 

personal og organisasjonsutvikling, anskaffelser samt IT og dokumentasjonsforvaltning har et 

mindreforbruk. Nærmere redegjørelse kommer under fra respektive avdelinger.  

Divisjon for plan og økonomi har i 2020 hatt stort fokus på etablering av ny organisasjon 

samtidig som «daglig drift» har vært ivaretatt.  

 

Årsresultatet for divisjon plan og økonomi er vist i tabellen nedenfor:  

 

I 1000 kr 

Vedtatt 

budsjett 

Regulert 

budsjett Regnskap  Avvik B-R 

Avvik 

i % 

Divisjon plan og økonomi 216 227 216 880 224 184 -7 304 -3 % 

Divisjonsdirektøren 11 073 14 741 8 978 5 764 39 % 

Personal- og 

organisasjonsutvikling 30 962 27 138 25 761 1 377 5 % 

Økonomi og strategisk planlegging 22 139 21 793 22 748 -954 -4 % 

Anskaffelser 5 811 6 653 6 578 76 1 % 

Drift og eiendom 105 189 106 208 121 417 -15 209 -14 % 

IT og dokumentasjonsforvaltning 41 053 40 346 38 703 1 643 4 % 

 

Avdelingene har arbeidet med intern organisering med etablering av seksjoner og 

underliggende enheter, og samtidig fått på plass lederteam. Samtidig har divisjonen ansvar for 

fagområder/systemer som yter tjenester til hele organisasjonen. Dette gjelder spesielt 

avdelingene IT og dokumentasjonsforvaltning, personal og organisasjonsutvikling samt 

økonomi og strategisk planlegging. Arbeidsbelastningen har vært stor gjennom hele året.  

 

Da pandemien kom og Norge stengte ned ble det behov for rask omstilling og endring av 

arbeidsmåte for både administrasjon og politiske organ. Det måtte legges til rette for nye og 

mer bruk av digitale plattformer, og avdeling IT og dokumentasjonsforvaltning var helt sentral 

for å lykkes i dette.  

 

Til tross for et krevende år med stor arbeidsinnsats fra medarbeidere i hele divisjonen, har det 

vært levert gode og forsvarlige tjenester. Det har også vært arrangert konferanser/seminarer (i 

hovedsak digitalt).  
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10.1 Divisjonsdirektøren 

 

Økonomisk analyse/avviksforklaring  

Det er et underforbruk hos divisjonsdirektøren på 5,764 mill.kr, tilsvarende 39 %. 

Underforbruket skyldes i hovedsaken avsatt pott på om lag 4 mill. kr som skulle dekke arbeid 

med kvalitetssystem, en stillingsressurs knyttet til regional planlegging, betydelig reduksjon i 

tjenestereiser, innsparte lønnsmidler i forbindelse med langvarig sykemelding samt at tiltak som 

skulle vært iverksatt i 2020 ikke ble gjennomført som følge av pandemien.    

 

 

10.2 Avdeling for personal og organisasjonsutvikling  

 

Økonomisk analyse/avviksforklaring 

 

Regnskapet viser et positivt budsjettavvik for 2020 på 1,377 mill. kr. Budsjettavviket relaterer 

seg i hovedsak til innsparing på reiseutgifter/kompetanseheving.  

 

HR-midler  

HR-midler ligger under fellesfunksjoner. Midlene forvaltes av avdeling for personal og 

organisasjonsutvikling. 

Fra rammeområde 8: 

I 1000 kr 

Vedtatt 

budsjett 

Regulert 

budsjett Regnskap  

Avvik B-

R Avvik i % 

800200 HR-midler 11 920 21 109 19 716 1 394 7 % 

 

Regnskapet viser et positivt budsjettavvik for 2020 på 1,394 mill.kr, spesifisert på følgende 

poster:  

Merforbruk lønnsutgifter  -2,080 

Mindre forbruk KS-kontingent 2,166 

Mindre forbruk rekruttering, reiseutgifter/komp.heving, personforsikring m.v             1,308  

Sum 1,394  

Merforbruk på lønnsutgifter gjelder i hovedsak ekstra frikjøp tillitsvalgte i perioden 1.1-

1.6.2020, knyttet til fylkessammenslåingen. 

 

Måloppnåelse i lønnsseksjonen i 2020 

 

Viktig fokus for lønnsseksjonen var: 

 Samarbeid øst/vest for å samordne rutiner og arbeidsoppgaver 

 Få på plass systemer for felles kjøring av lønn for TFFK 

 

 

Måloppnåelse bedriftshelsetjenesten og HMS-tjenesten i 2020 

Bedriftshelsetjenesten 

Overordna målsetting i 2020 for bedriftshelsetjenesten har vært å utvikle rutiner og 

arbeidsmåter for å håndtere utvidet ansvarsområde som følge av regionreformen (ansatte på 

skoler, i tannhelse, SA Vadsø), i tillegg til økning av antall ansatte i hele fylkeskommunen som 

følge av SAMS.  
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For å videreføre godkjenningen fra arbeidstilsynet, må dette gjøres på en måte som ivaretar 

krav til sammensetning av stillinger/kompetanse, kompetanseutviklingsplan, kvalitetssystem 

samt tverrfaglig samarbeid i teamet. Dette har vært revidert og dokumentert i 2020.  

 

Bedriftshelsetjenesten har hatt sterkt fokus på utvikling av webinarer og tverrfaglig samarbeid 

omkring disse i 2020.  

 

Bedriftshelsetjenesten har jobbet med å sikre bruk av Teams for helsesamtaler, hvor 

personsikkerhet ivaretas, og har laget rutiner på dette.  

 

Bedriftshelsetjenesten har gjort en enkel evaluering gjennom HMS årsmelding, og får 

tilbakemelding om at tjenesten fremdeles oppleves å ha god kvalitet (snitt på 5,2 på en skala fra 

1 til 6). 

 

 

HMS-tjenesten 

HMS-sjef har bistått i etableringen av HAMU og AMU for Samferdsel og AMU for 

sentraladministrasjonen, deltakelse i disses arbeidsutvalg, samt oppfølging rundt 

verneorganisering i sentraladministrasjonene og på samferdsel. 

 

Det er blitt anskaffet nye systemer og overordna rutiner på HMS-siden; elektronisk 

stoffkartotek, utvikling av felles prosedyrer og rutiner/HMS-håndboka Simployer, ny HMS-

årsmelding med mer.   

 

Psykologspesialist har bistått med anskaffelse av elektronisk arbeidsmiljøkartlegging. 

 

HMS-sjef har i 2020 hatt rollen som beredskapskoordinator for overordna beredskapsgruppe, 

samt ukentlig rapportering til statsforvalteren og samarbeid i nasjonalt beredskapsforum rundt 

koronasituasjonen. I tillegg har det i 2020 vært laget ny overordna beredskapsplan for TFFK. 

 

Personalseksjonen 

Personalseksjonen har i 2020 fortsatt å jobbe med å få på plass det personalmessige 

rammeverket for fylkeskommunen. I tillegg har seksjonen bistått avdelingene med prosessene 

for innplassering av ledere i divisjonene. Rammeverket i arbeidslivet for ansatte og ledere 

finnes i personalhåndbok, lederhåndbok og HMS håndbok. Håndbøkene ble ferdige i 2020 og  

finnes tilgjengelig for alle ansatte.  
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10.3 Avdeling økonomi og strategisk planlegging  

 

Økonomisk analyse/avviksforklaring 

Avdelingen har et merforbruk på 950.000 kr som tilsvarer 4 prosent. Dette skyldes et 

merforbruk på lønnsbudsjettet på om lag 2 mill. kr. Merforbruket består av kostnader knyttet til 

overtid og innleie av ekstrahjelp i forbindelse med sammenslåingen av Troms og Finnmark 

fylkeskommuner. Deler av merforbruket er dekket inn av redusert reiseaktivitet og høyere 

sykepengerefusjoner enn budsjettert.  

 

10.4 Avdeling anskaffelser 

 

Økonomisk analyse/avviksforklaring 

Avdelingen har et underforbruk på 76.000 kr for 2020. Bak tallene er det et merforbruk på kjøp 

av Mercell KGV/KAV og et mindreforbruk på lønn i forbindelse med vakanse på to stillinger 

som nå er besatt.  

 

 

Måloppnåelse 

Året 2020 gikk til å få på plass en felles anskaffelsesforvaltning i Troms og Finnmark 

fylkeskommune. Utarbeidelse av nytt anskaffelsesreglement startet opp tidlig og «Bærekraftige 

anskaffelser» - Anskaffelsesreglement for Troms og Finnmark fylkeskommune del 1 Politiske 

føringer, ble vedtatt i fylkestinget høsten 2020. Del 2 av reglementet forventes vedtatt politisk 

våren 2021, del 3 er en samling av rutinger, veiledere, maler mm som fortløpende oppdateres, 

justeres og endres i tråd og takt med endringer i regelverk og samfunn.  

Avdelingen har brukt mye av sine ressurser på bistand til en ny organisasjon, spesielt har 

overføring av SAMS til fylkeskommunen krevd mye kapasitet. Divisjon samferdsel og 

veiavdelingene genererer mange store komplekse anskaffelser der avdelingen har hatt en stor 

rolle i utførelsen og opplæring.  

Det er opprettet en egen Serviceportal for anskaffelser for å melde inn forskjellige 

anskaffelsesbehov.  

10.5 Avdeling for drift og eiendom 

 

Økonomisk analyse/avviksforklaring 

Drift og eiendom leverte et regnskap i balanse i 2020 med et merforbruk i overkant av 15 

mill.kr. Dette kan i hovedsak forklares med utgangspunkt i pandemien og konsekvenser av 

dette. 

  

Det var betydelig fall i inntekter fra kantinene på fylkeshusene i Tromsø og Vadsø da disse var 

stengt store deler av året. Det var også betydelig mindre inntekter fra trykkerivirksomhetene. I 

tillegg var det stort inntektsfall knyttet til parkeringsinntekter. Dette skyldes at 

beredskapsgruppen i TFFK besluttet at det skulle være avgiftsfri parkering store deler av året 

som et smittereduserende tiltak. Utgiftene til ekstern leverandør for å følge opp driftsavtalene 

på parkeringene løp uavhengig av om det var inntekter.  

 

Seksjon for renhold hadde også vesentlig større utgifter, om lag 800.000 kr på grunn av ekstra 

rengjøring knyttet til pandemien (både personellressurser samt utgifter til antibac mm.).  
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Det påløp kostnader til utbedring av tak på Hurtigbåtterminalen på Finnsnes som ikke var 

budsjettert på 4,6 mill. kr (eks mva.) på grunn av skade i taket. Skaden måtte utbedres 

umiddelbart.  

 

I tillegg var det manglende budsjettposter knyttet til en stilling i øst (om lag 780.000 kr). Dette 

er det nå funnet løsning på.  

 

En siste faktor som kompliserte bildet var sammenslåingen av Troms og Finnmark fra to til en 

stor fylkeskommune, og dermed overgangen til et helt nytt økonomisystem. Dette var 

utfordrende samtidig som organiseringen av avdeling drift og eiendom tok tid.  

 

Oppsummert skyldes merforbruket at det var svikt i inntekter samtidig med at utgiftene økte 

betydelig.  

 

Måloppnåelse 

Året 2020 var krevende, spesielt på grunn av pandemien. Til tross for dette fikk avdeling drift 

og eiendom utført de fleste planlagte vedlikeholdsoppgavene. Nybyggprosjektene gikk også sin 

gang, hovedsakelig etter planene. Den fylkeskommunale eiendoms- og bygningsmassen 

forvaltes på en god og bærekraftig måte, men pandemien medførte også betydelige utfordringer, 

som ga økonomiske utslag.  

 

10.6 Avdeling IT og dokumentasjonsforvaltning  

 

Økonomisk analyse/avviksforklaring 

Avdeling IT og dokumentasjonsforvaltning har to rammeområder. Rammeområdet 39 

inneholder personalutgifter for hele avdelinga, samt spesifikke driftsutgifter for seksjon 

dokumentasjonsforvaltning og seksjon IT med tidligere driftsbudsjett for vest. I tillegg har 

avdelinga et budsjett som inneholder sammenslåingsprosjektet IKT, samt kostnader for felles 

sammenslåtte IT løsninger og IT systemer i TFFK på rammeområde 8 Fellesfunksjoner. 

Årsak til mindre forbruk i 2020 på rammeområdet 39: 

 Budsjettregulering fra rammeområdet 39 for sammenslåtte felles IT systemer har ikke 

vært fullt ut regulert til rammeområdet for felles IT systemer. 

 Innkjøpsstopp medførte at planlagte innkjøp ble stanset. 

 Redusert reise og kompetansetiltak som følge av pandemi. 

 

Fra rammeområde 8: 

 

I 1000 kr 

Vedtatt 

budsjett 

Regulert 

budsjett Regnskap  

Avvik B-

R Avvik i % 

800100 IT Felles 16 543 34 901 35 359 -458 -1 % 

 

Årsak til merforbruk på rammeområdet IT Felles i 2020: 

 Kostnader som er ført på felles IT, som lisenser og vedlikehold av felles IT systemer i 

TFFK, er ikke budsjettregulert andelen av budsjett fra rammeområde 39. 

 

Måloppnåelse 

Avdelingen har i 2020 gjennomført mange store og små prosjekter for å fullføre sammenslåing 

av IKT infrastruktur og fagsystemer i TFFK.  Det har også vært fokus på å ivareta og avlevere 
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dokumentasjon fra gamle systemer. Det har vært et stort press på ansatte, og stor bruk av overtid 

i avdelinga som er til bekymring. Pandemien har i tillegg ført til at avdelinga har fått flere 

oppgaver med digitalisering av flere tjenester, samt innføring av nye tjenester. Det er derfor 

forsinkelse i fremdrift på flere områder. De ansatte i avdelinga skal ha stor ros for arbeidet som 

er gjennomført i 2020. 

 

10.7 Rammeområde 8 Fellesfunksjoner  

 

Områdene IT Felles og HR-midler er kommentert under rammeområde 3 divisjon for plan og 

økonomi. 

 

Innenfor området fellesfunksjoner er det et totalt mindreforbruk på 31 mill. kr i forhold til 

budsjett. Mindreforbruket skyldes at pensjonskostnader som dekkes over fellesutgiftene i 2020 

var om lag 19 mill. kr lavere enn budsjettert. I tillegg er det i forbindelse med regjeringens 

tiltakspakker for covid-19 innbetalt en kompensasjon på 9,3 mill. kr i refusjon for områder som 

er fritatt arbeidsgiveravgift.  

 
 

 

  

 

I 1000 kr 

Vedtatt 

budsjett 

Regulert 

budsjett Regnskap  Avvik B-R Avvik i % 

Fellesfunksjoner 115 156 58 625 27 539 31 086 53 % 

800000  Økonomi Felles 765 -12 787 -22 761 9 974 -78% 

800100 IT Felles 16 543 34 901 35 359 -458 -1 % 

800200 HR-midler 11 920 21 109 19 716 1 394 7 % 

800300-Pensjon -7 024 -23 958 -4 774 -19 184 80 % 

800400 Lønnsreserve 92 952 39 360 0 39 360 100 % 
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11 Regnskapsresultat og måloppnåelse - divisjon for 
kompetanse og næring 

 

 
 

Divisjon for næring og kompetanse har et resultatmessig mindreforbruk på 22,218 mill. kr som 

tilsvarer 1 prosent. Ved en feil ble ikke bevilgning knyttet til havbruksfondet til avdeling for 

næring (10,7 mill. kr) og Utdanning vest (2,8 mill. kr) regulert til avdelingene fra 

sektorovergripende rammeområde. Når det tas høyde for dette, er mindreforbruket 35,6 mill. 

kr. Det er også manglende regulering fra divisjonsdirektøren på til sammen 8,289 mill. kroner 

til de to utdanningsavdelingene. Dette påvirker kun resultatet til avdelingene og direktøren, ikke 

resultatet til divisjonen. Det vises til nærmere redegjørelse under den enkelte avdelingen. 

 

Måloppnåelse for divisjonen samlet er at organiseringen i hovedsak er gjennomført i tråd med 

forutsetninger. Til tross for et utfordrende år med pandemi sammenfallende med etablering av 

ny organisasjon har tjenesteproduksjonen i videregående opplæring og fagskoler gitt gode 

resultater. Divisjonen har styrket innsatsen mot voksenopplæring, karriere og integrering i en 

egen avdeling. Tjenesteproduksjonen på dette feltet har hatt en svært god utvikling.  Innen 

næringsutvikling er det iverksatt en rekke tiltak for å demme opp for konsekvenser av 

pandemien i tillegg til det ordinære arbeidet som er utført. 

 

11.1 Divisjonsdirektøren 

Mindreforbruk på divisjonsnivå skyldes at ekstratilskuddet til lærlinger på 8,289 mill. kr ikke 

er fordelt til de to utdanningsavdelingene i divisjonen. Lærlingtilskuddet skal fordeles etter 

inngåtte lærekontrakter og utgjør for utdanning vest 1900 lærekontrakter og for utdanning øst 

1000 lærekontrakter.  Mindreforbruk på administrasjon på 111 000 kr skyldes mindre reise- og 

møtevirksomhet.  

 

Det er ikke knyttet divisjonsspesifikke støttefunksjoner til divisjonsdirektøren slik 

regionaliseringsarbeidet la opp til, bortsett fra innenfor de skoleadministrative systemene. Det 

betyr at det ikke eksisterer en felles ressursenhet i divisjonen slik vedtaket lød, og det har hatt 

betydning for produksjon av politiske saker som angikk flere avdelinger og andre områder som 

økonomi og plan- og strategiarbeid som krever samordning i divisjonen. 

 

  

I 1000 kr

Vedtatt 

budsjett

Regulert 

budsjett Regnskap Avvik Avvik i %

Næring og kompetanse 1 895 743 1 984 141 1 961 922 22 218 1,1 %

Divisjon næring og kompetanse 1 377 39 232 30 412 8 820 22,5 %

Næring 85 182 114 223 116 036 -1 813 -1,6 %

Utdanning - Vest 1 148 817 1 148 453 1 154 325 -5 872 -0,5 %

Utdanning - Øst 622 325 626 679 611 373 15 306 2,4 %

Voksenopplæring, karriere og integrering 38 042 55 553 49 776 5 777 10,4 %
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11.2 Avdeling for næring 

Næringsavdelingens regulerte budsjett for 2020 utgjorde 114,2 mill. kr. Det regnskapsmessige 

forbruket er i driftsåret bokført med 116 mill. kr. Dette gir et regnskapsmessig merforbruk for 

næringsavdelingen på 1,8 mill. kr, tilsvarende 2 prosent. Forklaringen på resultatet er imidlertid 

sammensatt og kompleks, og hvor det foreliggende regnskapsresultatet ikke gir det korrekte 

bildet av det reelle årsresultatet for næringsavdelingen. 

 

Det reelle avviket er et mindreforbruk på 8,8 mill. kroner da havbruksmidlene som ble utbetalt 

i 2020, ved en feil ikke ble tatt med i fylkestingssak 97/20 Budsjettoppfølging per 15.10.2020. 

Budsjettmidler tilsvarende 10,7 mill. kroner skulle vært regulert fra sektorovergripendeområde 

til næring. Dette er vist i tabellen nedenfor: 

 

 
 

 

Forklaringen på den store forskjellen mellom det regnskapsmessige formelle tallgrunnlaget/ 

årsresultatet, er relatert til at ikke alle fondstransaksjoner som skulle ha vært gjennomført i 

forbindelse med årsavslutningen, ble ivaretatt.  

 

Det vil derfor i første halvår av 2021 bli foretatt en ekstra gjennomgang av bruk av og 

avsetninger til fond, samt av føringer av renteinntekter. Dette for å sikre at korrekte beløp er 

gått ut av og inn til fondene. Dersom det skulle vise seg at for lave beløp enten er hente ut av 

eller tilført fondene i 2020, vil dette bli korrigert gjennom budsjettoppfølging i 2021. 

 

 

Styringsrammer 

I henhold til overordnede styringsrammer, har avdelingen 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. Det er etablert et tettere samarbeid og koordinering mot de nærmeste 

samarbeidsaktørene som SIVA, Forskningsrådet, og da særlig Innovasjon Norge Arktis. 

Innenfor 4-partsfeltet har avdelingen arbeidet med mobilisering og styrking av næringslivets 

bruk av forskning og innovasjon. Dette har skjedd gjennom etablering og deltakelse på ulike 

arenaer og som bidragsyter for operasjonalisering av 4-partsamarbeidet, næringshage-

ordningen, inkubasjonsprogram og klyngesatsinger.  

 

Det er levert faglig støtte, analyser og vurderinger innenfor flere saksområder til fylkesråden 

og fylkesrådet. Av tunge saker nevnes her særlig produksjon av faktagrunnlag for det statlige 

havbruksfondet, samt bidrag knyttet til forslag om endringer i fiskerilovgivningen. 

 

Operativt - og mer konkret - har næringsavdelingen ivaretatt videreføring av det regionale 

forvaltningsansvaret for bedriftsrettede og regionale utviklingsmidler, inklusiv driften av 

regionalforvaltning.no. Avdelingen har også planlagt og iverksatt organisering og utlysning av 

nye nasjonale oppgaver overført fylkeskommunen knyttet til forvaltningen av Arktis 2030, samt 

for overførte landbruksmidler og forvaltningsansvar fra statsforvalterembetet som del av 

regionreformen. Internt har det vært levert veiledning- og planleggingsbistand til avdeling for 

Budsjett

Regulert 

budsjett Regnskap Avvik

Manglende 

budsjett-

regulering Reelt avvik

Næring 85 182 114 223 116 035 -1 812 10 650 8 838
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voksenopplæring, karriere og integrering i forbindelse med etableringen og operativ drift av 

den nye ordningen for Bedriftsintern opplæring, (BIO-ordningen). Gjennom 

Veiledningspiloten og ulike omstillingsprogram, har avdelingen bidratt med prosjektressurser 

i form av tilskudd og rådgiverkompetanse i om lag 10 kommuner. Mer direkte 

næringsveiledning og annen type plan- og avklaringsaktivitet er gjennomført innenfor 

hydrogensatsingen i fylket, petroleumsvirksomheten i Barentshavet, el-kraftutbyggingen i Øst-

Finnmark og sjøkabel Senja - Kvaløya, behandling av akvakulturtillatelser, etablering og drift 

av beredskapsutvalg for havbruksnæringen, vedtaksendringer og emisjon i Bredbåndsfylket 

AS, samt gjennom ulike varianter av direkte og indirekte utviklingsbistand til 

næringssegmentene for reiseliv, kultur og kreative næringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 

 

11.3 Avdeling for Utdanning Vest 

Økonomisk analyse/avviksforklaring 

 

Tabell -. Driftsresultat 2020 for Utdanning vest. I 1000 kroner 

 
 

Utdanningsavdelingen i vest har samlet sett et merforbruk på 5,8 mill. kr som tilsvarer et 

negativt avvik på 0,5 prosent i forhold til tildelt budsjettramme på 1 148 mill. kr. Merforbruket 

er ikke reelt, men skyldes manglende overføringer til avdelingen bevilget fra Havbruksfondet 

(2,8 mill. kr), kompensasjon for pandemien og lærlingtilskudd (5,7 mill. kr).  

 

Utdanning Vest sentralt har et merforbruk på 11,3 mill. kr, de videregående skolene et 

mindreforbruk på 6,8 mill. kr og fagskolen et merforbruk på 1,4 mill. kr.  

 

Videregående skoler 

De videregående skolene i vest har rapportert om mindreforbruk når det gjelder kjøp og salg av 

varer og tjenester.  Dette skyldes i stor grad pandemien som har medført mindre kursavvikling, 

mindre reiseutgifter og noe mindre leie av eksterne lokaler. Skolene rapporterer om merforbruk 

til renhold i forbindelse med koronatiltak, merforbruk på spesialundervisning og bøker til 

fagfornyelsen, samt mindre inntekter for kantiner og internat.  

 

Innkjøpsstoppen som ble innført i hele fylkeskommunen på høsten, forklarer noe av 

mindreforbruket. Enkelte skoler, som for eksempel Tromsdalen videregående, hadde forut for 

denne satt av midler ved omdisponeringer i budsjett med tanke på større innkjøp av 

utstyr/inventar og til mindre bygningsmessige utbedringer. Innføringen av innkjøpsstoppen 

medførte at slike tiltak ikke ble gjennomført. 
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Kvaløya vgs har et merforbruk på 1,5 mill. kroner hovedsakelig knyttet til spesialundervisning 

og hverdagslivstrening.  

 

Nordkjosbotn vgs er en av de mindre skolene hvor gjeldende budsjett tildelingsmodell (BTM) 

slår negativt ut. Da skolen hadde færre elever dette skoleåret, slo det ut med reduksjon av tildelt 

ramme, selv om lærer- og administrasjonsressurs var uendret. Det var også en stor gruppe med 

minoritetsspråklige elever som ikke kunne norsk og som ble tatt inn på ordinært grunnlag, noe 

som ble ressurskrevende.   

 

Fagskolens merforbruk på 1,4 mill. kr skyldes økte kostnader i forbindelse med flere 

studietilbud, større lærerbehov og flere studenter enn tidligere år. 

 

Skolene har hatt ekstra kostnader som følge av pandemien. Det er ikke gitt særskilt 

kompensasjon for dette da stortingets vedtak om å gi bevilgning for faktiske utgifter for 

videregående skoler ble gjort så sent at det ikke var mulig å regulere dette ut til skolene i 

henhold til fylkeskommunens økonomireglement. Dette påvirker skolenes resultat. 

 

Annet avvik: 

Tabell-. Avvik Utdanning vest ikke har fått overført i 2020. I 1000 kroner

 
 

Tabellen viser midler avdelingen ikke har fått overført i 2020. Ut over dette har det vært stor 

økning i antall lærlinger i fylket, noe som har ført til økte kostnader for lærlingtilskudd, 

inntekter for gjesteelever er blitt mindre enn ventet og spesialundervisning har hatt et forbruk 

ut over budsjett. 

 

Til tross for et krevende år med sammenslåing av de tidligere fylkeskommunene Troms og 

Finnmark har Utdanning vest hatt relativ god kontroll på økonomistyringen. Det har imidlertid 

vært utfordrende å ta i bruk et nytt økonomisystem og ny kontoplan samtidig som 

organisasjonen som helhet har vært under utvikling hele året. 
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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 studie kompetanse, og ha et godt grunnlag for livslang læring. 

 

Kvalitet og samspill 

Det er et mål i Troms 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. 

Videregående opplæring i vest fortsetter å nærme seg nasjonalt snitt i gjennomføring målt etter 

5 år. 

 Fullført og bestått for de videregående skolene i Utdanning Vest regnet i prosent, har i 

perioden 2012-13 til 2019-20 steget fra 73,5 til 85,7 prosent.  

 Stigningen har vært jevn, bortsett fra skoleåret 2017-18 til 2018-19 der fullført og bestått 

gikk ned med 1,2 prosentpoeng.  

 Fra skoleåret 2018-19 til 2019-20 steg prosentandelen for fullført og bestått fra  

80,6 til 85,7 prosent.  

 Gjennomføring målt i prosent etter 5 år var for 2012-kullet i videregående opplæring i 

vest 72,7 prosent, mens det for 2013-kullet var 73,5 prosent. Tilsvarende nasjonale tall 

var henholdsvis 77,6 og 78,1 prosent. 

 Økningen i gjennomføring nasjonalt etter 5 år fra 2012-kullet til 2013-kullet var 0,5 

prosentpoeng, mens i den videregående opplæringen i Utdanning vest på 0,8 

prosentpoeng 

Læringsresultater 

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

2012-13 til 2019-20 med en endring fra 3,67 til 4,14. Fra skoleåret 2018-19 til 2019-20 steg 

samlet karaktersnitt fra 4,01 til 4,14. 
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Læringsmiljø 

Lærlingeundersøkelsen gjennomført i Utdanning Vest i skoleåret 2019-20 viser at lærlingene 

er mest fornøyd med områdene trivsel, innsats og selvstendighet. Mens lærlingene er minst 

fornøyd med områdene halvårssamtale og skolen som forberedelse. Dette viser at lærlingene 

trives i opplæring i bedrift. Videre viser undersøkelsen at også vurderingsarbeidet innen 

fagopplæringen må videreutvikles. Undersøkelsen viser også at skolene bør ha større fokus på 

å forberede elevene på hva de møter i løpet av opplæring i bedrift. 

 

Elevundersøkelsen for skoleåret 2019-20 at elevene i videregående opplæring i Utdanning vest 

er mest fornøyd med områdene Trivsel og Faglig utfordring. Områdene Vurdering for læring 

og Praktisk opplæring kommer dårligst ut i undersøkelsen. Dette viser blant annet at 

kvalitetsutvikling innen vurderingsområdet vil være viktig i arbeidet med Fagfornyelsen. 
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11.4 Avdeling Utdanning Øst 

Økonomisk analyse/avviksforklaring 

 

Tabell -. Driftsresultat 2020 for Utdanning øst. I 1000 kroner 

Skole 
Vedtatt 
budsjett 

Regulert 
budsjett Regnskap 

Avvik i 
NOK 

Avvik i 
% 

Utdanning Øst  622 325 626 679 611 374 15 306 2,4 % 

Utdanning øst sentralt 146 878 130 110 124 177 5 933 4,6 % 
Videregående skoler - Øst 465 813 485 642 481 005 4 637 1,0 % 
Alta videregående skole 134 552 141 000 143 180 -2 180 -1,5 % 
Hammerfest videregående 
skole 67 335 69 472 67 832 1 640 2,4 % 
Nordkapp videregående skole 56 871 57 875 56 055 1 820 3,1 % 
Lakselv videregående skole 36 798 37 853 37 886 -33 -0,1 % 
Kirkenes videregående skole 86 177 89 837 89 246 591 0,7 % 
Vadsø videregående skole 40 480 41 846 41 872 -26 -0,1 % 
Vardø videregående skole 23 794 25 402 22 565 2 836 11,2 % 
Tana videregående skole 19 806 22 358 22 370 -12 -0,1 % 
Øvrige skoler 9 634 10 927 6 191 4 736 43,3 % 
Fagskolen i Kirkenes 4 040 4 055 3 967 88 2,2 % 
Nordkapp maritime fagskole 3 746 3 752 3 175 577 15,4 % 
Pasvik folkehøgskole 3 446 4 719 4 223 495 10,5 % 

Statstilskudd fagskole -1 598 -1 598 -5 174 3 576 
223,0 

% 
 

Utdanning Øst hadde et samlet mindreforbruk på 15,3 mill. kr i 2020, noe som tilsvarer et 

positivt avvik på 2,4 prosent. Det kan bemerkes at avdelingen skulle hatt en ytterligere økning 

i budsjett på 2,858 mill. kr grunnet tilleggsbevilgning, lærekontrakter.  

 

Utdanning Øst sentralt 

Utdanning Øst sentralt hadde samlet mindreforbruk på 5,9 mill. kr. 

Opplæring i institusjon samt spesialundervisning for våre elever i andre fylker viser et mindre 

forbruk. I skoleår hvor flere elever reiser ut av fylket vil det brukes mer fra dette budsjettet.  

Utdanning øst har et mindreforbruk på kjøp av skole PCer på 2,8 mill. kr. Det er endret innkjøp 

system som utgjør innsparingen.  

 

I tillegg har det vært reise- og innkjøpsstopp de siste månedene av året.  

Regnskapet viser merforbruk 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. 

 

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 4,6 mill. kr. 
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Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindre reiseaktivitet, innkjøpsstopp, lavere strømpriser og 

reduserte vikarutgifter/overtid. 

 

Fagskoler 

Fagskolene hadde et mindreforbruk på 4,7 mill. kr til sammen. 

Dette skyldes i hovedsak at statlig tilskuddsordning for fagskoleutdanning er endret slik at 

fagskolene har høyere tilskudd enn tidligere. I tillegg har fagskoletilbud helse og sosial brukt 

midler som er avsatt til fond i 2020. 

 

Målbeskrivelse 

Utdanning Øst styrer etter regional plan for kompetanse 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 og fritt for mobbing og krenkelser. Skolene skal bidra til elevenes vekst 

gjennom læring og mestring ved profesjonalisering av alle ledd i finnmarkskolen. Dette 

omfatter skoleeier, skoleledere, lærere, øvrige ansatte og elever.  

 

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 

Både studieforberedende og yrkesfag 

Gjennomføring  

Fullført og bestått for de videregående skolene i Utdanning Øst har i perioden 2012/13 til 

2019/20 steget fra 70,8 til 80,7 prosent.  

 

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

Finnmark er gjennomføringa nå på 67,2 prosent, en økning på 2,2 prosentpoeng sammenlignet 

med forrige måling. 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 2019/20 til 3,93. 

 

Studieforberedende  

Finnmarkselevenes gjennomføring er på 78,2 prosent gjennomføring sammenlignet med 

landsgjennomsnittet som er om lag 87 prosent.  

 

For studieforberedende utdanningsprogram var karaktersnittet for 3,73 for kullet 2012/13 og 

gjennomsnittskarakterer for kullet som gikk ut våren 2020 er på 4,04. For påbygg til generell 

studiekompetanse har gjennomsnittskarakterene økt fra 3,23 i 2012/2013 til 3,83 i 2019/2020. 

 

Yrkesfag 

Tallene viser også liten økning for elever som fullfører og består yrkesfaglige 

utdanningsprogram. Gjennomføringa er på rundt 59 prosent, mens landsgjennomsnittet er på 

67. Utviklinga de siste årene har vært meget bra i Finnmark når en ser at gjennomføringen har 

økt med hele 17 prosentpoeng.  
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For yrkesforberedende utdanningsprogram er det en svak økning i karakterutviklingen fra 

2012/13 som var 3,54, til 3,68 i 2019/20.  

 

Resultater fra Utdanning Øst samsvarer med det nasjonale gjennomsnittet når det gjelder 

sluttvurdering på fag- og svenneprøve. 

Måleresultater Læringsmiljø 

Elev  

Elevundersøkelsen for skoleåret 2019/20 viser at elevene ved de videregående skolene i 

Finnmark er mest fornøyd med områdene faglige utfordringer i skolen, støtte fra lærerne, trivsel 

og felles regler.  

 

Områdene som kom dårligst ut i elevundersøkelse, var elevdemokrati, medvirkning, utdanning 

og yrkesveiledning, vurdering for læring og motivasjon.  

 

Lærling 

Lærlingeundersøkelsen gjennomført i Utdanning Øst for skoleåret 2019/20 viser at lærlingene 

er mest fornøyd med områdene trivsel, innsats og selvstendighet, utstyr, hjelpemidler og HMS. 

Lærlingene er minst fornøyd med halvårssamtalen. Lærlingeundersøkelsen viser også at 

lærlingene ønsker at skolene bør ha større fokus på å forberede elevene på hva de møter i løpet 

av opplæring i bedrift. 
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11.5 Avdeling for Voksenopplæring, karriere og integrering 

Økonomisk analyse/avviksforklaring 

 

I 1000 kr 
Vedtatt 
budsjett 

Regulert 
budsjett Regnskap Avvik 

Avvik i  
prosent 

Voksenopplæring, karriere og 
integrering 38 042 55 553 49 776 5 777 10  % 

VO- karriere og integrering - sentralt 844 2 899 2 146 753 26  % 

Voksenopplæring 22 669 23 577 22 637 940 4  % 

Karrieresenter 6 171 9 593 8 927 666 7  % 

Integrering 8 358 19 484 16 066 3 418 18  % 
 

Voksenopplæring, karriere og integrering hadde et samlet mindreforbruk på 5,7 mill. kroner i 

2020, noe som gir et positivt avvik på 10 prosent. Det bemerkes det nasjonale og regionale 

fokuset på voksenopplæring, karriereveiledning, integrering og kompetanse medførte økt 

tjenesteproduksjon i avdeling VKI, men på grunn av organisatoriske utfordringer ble det 

forsinkelser i en rekke ordninger i seksjonene. 

 

Karriereveiledning og integreringsoppgavene er lovpålagt fra januar 2021. 

 

VO- karriere og integrering – sentralt 

VKI sentralt hadde et samlet mindreforbruk på 753 000 kroner. Mindreforbruket skyldes at 

organisasjonskartet og innplasseringen i avdelingen har foregått løpende i andre halvåret i 2020. 

Avviket skyldes av at en ressursstilling som ble innplassert i seksjon VKI-sentralt ble lønnet fra 

seksjon karriere i 2020 (i deres tidligere innplasserte stilling).  

 

 

 

Voksenopplæring 

Voksenopplæring hadde et samlet mindreforbruk på 940 000 kr. Mindreforbruket skyldes at 

seksjonen har hatt vakanse på en stilling som ikke ble besatt før i oktober i 2020.  

 

Karriere  

Karriere hadde et samlet mindreforbruk på 666 000 kr. Mindreforbruket skyldes at 

karrieresentret på grunn av pandemien har hatt mindre reisevirksomhet til kommunene og 

flyktningstjenestene. Planlagte sertifiseringer og kursing i karriereveiledning for eksterne 

aktører måtte også utsettes til 2021.   

 

Integrering 

Integrering hadde et samlet mindreforbruk på 3,4 mill. kr. Mindreforbruket skyldes følgende 

faktorer: 

 Jobbsjansen hadde tidligere bevilgede midler på fond fra 2018 som ble benyttet. 

 Seksjonen fikk ikke innplassert to ansatte før april/mai 2020. Dermed løp det ingen 

lønnskostnader på disse før i begynnelsen av andrekvartalet.  

 Skolebesøk og fysiske møter med bosettingskommuner ble avlyst grunnet pandemien. 

 Bedriftsintern opplæring (BIO) hadde et budsjett i 2020 på 13 mill. kr inkludert 

kostnader til kursing, administrasjon, møtevirksomhet med eksterne og annen relevant 

opplæring til formålet. VKI brukte 11,6 mill. kr på ordningen. Søknadsportalen ble 
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stanset i oktober 2020 for å ha kontroll på antall innsendte søknader og unngå mulige 

overskridelser av budsjettet. Som følge av pandemien og andre uforutsette hendelser ble 

ikke planlagte kurs og møter i forbindelse med ordningen gjennomført. Dette ga et 

mindreforbruk på om lag 1,5 mill. kr på ordningen 

 

 

Mål og måloppnåelse VKI 

1. Mål: Bidra til at det gjøres gode valg for den enkelte og samfunnet 

 

Måloppnåelse: 

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 

fylkeskommunenes utvidelse av de regionale karrieresentrene. TFFK tilbyr gratis 

karriereveiledning til voksne og til militært personell i forsvarsleirene i Troms og 

Finnmark, samt nordre Nordland.  

 

Karriere Troms og Finnmark har oppnådd sine mål gjennom gratis karriereveiledning. 

Det har også vært en økning i antall utførte samtale året før.  

 

TFFK fikk nye integreringsoppgaver i 2020 som skal bidra til veiledning for kommuner, 

slik at de har mulighet til økt sysselsetting og samfunnsdeltakelse blant innvandrere. 

Karriereveiledningstjenestene må videreutvikles og det er fortsatt en jobb å gjøre for å 

styrke karriereveiledninga i grunnopplæringen. Innføring av kvalitetsrammeverk for 

karriereveiledning er ikke ivaretatt enda og arbeidet med å bygge et helhetlig system for 

karriereveiledning i alle regioner pågår fortsatt. Karriereveiledning blir lovpålagt i 2021.  

 

2. Mål: Kompetanseheving/nettverksbygging 

 

VKI har nådd målene om å etablere nettverk innenfor integreringsarbeidet og hatt møter 

med alle kommunene. 

 

 Organisert og ledet regionvis møter med kommuner i Troms og Finnmark 2020, med 

påfølgende veiledning og oppfølging knyttet til integrering (bosetting), karriere og 

voksenopplæring.  

 Nettverksbygging for å forebygge negativ sosial kontroll, kjønnslemlestelse og 

tvangsekteskap.  

 Veiledning og fordeling av tilskudd til kombinasjons- og innføringsklasser.  

 Forvaltning av tilskudd til mentor og trainee som skal bidratt til å øke muligheten for 

inkludering av fagutdannet og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, samt 

tilskudd til etablereropplæring for innvandrere.  

 Kompetanseheving til bedrifter gjennom bedriftsintern opplæring.   

 

3. Mål: Arbeide for bedre læringsmuligheter og god bruk av kompetanse i arbeidslivet 

 

 VKI har gitt flere tilbud innenfor generell studiekompetanse, både stedlig og digitalt, 

både på dagtid og kveldstid for å nå flest mulig.  

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



52 

 

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

 Gis opplæringstilbud i samarbeid med skoler/OPUS/NAV/bedrifter, gir større 

muligheter for å igangsette tilbud.   

 Utfordringer kapasitet/midler til opplæringsløp, digitalt utstyr, kompetanseheving 

lærere, tilrettelegge for søkere også deltakere med særskilte behov. 

 

4. Mål: Styrke kompetansen hos voksne med svake grunnleggende ferdigheter, svake 

norsk- og/eller samiske ferdigheter og liten formell kompetanse 

 Gjennom egne tilrettelagte tilbud innenfor helsearbeiderfag (vest) 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. 
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12 Regnskapsresultat og måloppnåelse divisjon for Kultur, 
språk og levekår 

 

Kultur, språk og levekår har levert tjenester, saker, arrangert konferanser og initiert prosesser i 

2020 på nivå med det som kan forventes sett i lys av pandemien. Arbeidet med å få plass 

organisasjonen pågikk store deler av første halvår, og de siste seksjonslederne ble innplassert i 

september. Organisasjonen er bygd opp og utviklet med interne rutiner, parallelt med at 

divisjonen har vært i full drift. Året 2020 har derfor vært utfordrende.  

 

Pandemien har rammet divisjonens virksomhet gjennom hele året. Tannhelsetjenesten var 

spesielt rammet i mars og april da klinikker var fullt og delvis nedstengt. Selv om klinikkene 

var relativt raskt i full drift, fikk nedstenging effekt på pasientbehandling og inntektssiden 

utover i 2020.  

 

En rekke produksjoner i regi av Den kulturelle skolesekken og Landsdelsmusikerordningen i 

Nord-Norge ble utsatt og avlyst som følge av pandemien. I tillegg ble svært mange av 

kulturaktivitetene og –arrangementene som Troms og Finnmark fylkeskommune gir økonomisk 

tilskudd til avlyst. Fylkesråden var tidlig ute i mars med å vise at Troms og Finnmark 

fylkeskommune tok et samfunnsansvar og ikke ville kreve tilbake tilskuddsmidler til aktiviteter, 

prosjekter og arrangementer som ikke lot seg gjennomføre grunnet koronasituasjonen.  

De aller fleste møter, seminarer og konferanser har siden mars vært gjennomført digitalt. Det 

har medført større deltakelse internt og eksternt, samtidig som det har krevd en annen type 

tilrettelegging og kompetanseheving hos oss selv på digital dialog. 

Som en del av budsjettarbeidet i 2020 ble det tatt stilling til harmonisering av virkemidler, 

prioriteringer og ordninger fra de to tidligere fylkeskommunene. Noen få virkemidler er 

samordnet til en felles ordning for hele fylket, som for eksempel festivaltilskuddsordningen og 

Redningsplanken. Andre ordninger forvaltes fortsatt som en todelt ordning for henholdsvis 

Finnmark eller Troms. Det er ikke økonomi til en fullskala samordning eller harmonisering av 

virkemidler innenfor dagens økonomiske ramme. Økonomien vurderes som stram, slik at 

handlingsrommet for nye tiltak er svært begrenset.  

 

Regnskapet viser at divisjon for kultur, språk og levekår leverer et regnskapsresultat i balanse.  

Regnskapsresultatet er vist i tabellen nedenfor.  

 
 
  

I 1000 kr

Vedtatt 

budsjett

Regulert 

budsjett Regnskap Avvik Avvik i %

Kultur, språk og levekår    388 417       405 076       404 780 295 0,1 %

Divisjonsdirektøren        2 369 5 123               3 528               1 595 45,2 %

Tannhelse    222 833 225 346          228 680          -3 334 -1,5 %

Plan, folkehelse og kulturarv      56 566 65 997            63 944            2 053 3,2 %

Kultur    106 649 108 610          108 628          -18 0,0 %
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12.1 Divisjonsdirektøren 

På divisjonsnivå ligger utgifter til lønn, reise og husleie for divisjonsdirektør. Divisjonens andel 

av Havbruksfondet ble lagt på divisjonsnivå, mens utgiftene er utgiftsført på tiltak i avdelingene 

Plan, folkehelse og kulturarv og Kultur. Det betyr at det i begge avdelinger er underdekning på 

noen poster, der budsjettmidlene ligger på divisjonsnivå.  

 

12.2 Avdeling for tannhelse 

Økonomisk analyse/avviksforklaring 

DOT 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 lønn- 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 2020 et merforbruk på 3,334 mill. kroner. 

 

Ved utgangen av april anslo tannhelse et betydelig tap av pasientinntekter som følge av 

nedstengingen knyttet til den pågående pandemien. Til tross av tidlig delvis gjenåpning av 

klinikkene, viser regnskapet relativt store tap av pasientinntekter i 2020.  Dette skyldes at det 

etter gjenåpningen var stort fokus på å hente inn etterslepet knyttet til prioriterte pasientgrupper 

som har krav på gratis tannbehandling, og betalende pasienter i områder uten privat tilbydere. 

Tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark kom tidlig i gang med tilnærmet ordinær drift igjen 

sammenlignet med andre fylker i landet, men kapasiteten har vært lavere som følge av 

smitteverntiltak. Videre har det vært mye avbestillinger av timer og det har vært nedvasking av 

klinikker med de følger det får for driften. 

 

I 2020 ble om lag 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 nærmere 80 000 pasienter under tilsyn i 2020. 
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Tannhelse har som følge av pandemien hatt relativt store ekstra kostnader i forbindelse med 

kjøp av smittevernutstyr, ekstra renhold etc. Budsjettrammen til tannhelse er ikke kompensert 

for disse utgiftene. 

 

Behandlingsteamene i tannhelse gjennomfører tradisjonelt mye kursvirksomhet. På grunn av 

pandemien er reiseutgiftene redusert til et minimum. Sykefraværet i tannhelse var høyt i 2020, 

og tannhelse har fått betydelig mere sykepengerefusjon enn budsjettert. 

 

Det har over tid pågått en sak mellom Fylkeskommunen og Finnmark-sykehuset vedrørende 

krav om erstatning som følge av forurensning av grunnen ved Hammerfest tannklinikk. Denne 

saken endte i 2020 med en forliksavtale på 0,75 mill. kroner. Inntekten er godskrevet avdeling 

tannhelse, og bidrar til å redusere merforbruket til tannhelse i 2020. 

 

Tannklinikker 

Tannhelse har i 2020 ferdigstilt og åpnet flere nye klinikker i fylket. Noen klinikker er ombygd 

og utbygd, men også nybygg er ferdigstilt i løpet av året. I september ble det åpnet en ny klinikk 

i Tana etter at Seida og Tana tannklinikk ble slått sammen til en klinikk. I Hammerfest ble det 

foretatt en større ombygging- og utbygging av klinikken, slik at tann- og kjevekirurgisk klinikk 

nå er lokalisert sammen med tannklinikken etter at de måtte ut av lokalene ved Hammerfest 

sykehus. I Berlevåg har kommunen bygd nytt bassengbygg, der fylket leier lokaler til 

tannklinikken. I Alta har fylkeskommunen kjøpt arealer av kommunen i helsesenteret, for å få 

bedre rom for spesialistene, samt ivareta våre forpliktelser ovenfor universitet i Tromsø når det 

gjelder utdanning av tannleger. Kun små utbedringer av den gamle fløyen gjenstår før prosjektet 

avsluttes. På Ibestad har kommunen bygd nytt sykehjem og tannklinikken som var lokalisert i 

det gamle sykehjemmet har fått lokaler i det nye sykehjemmet. 
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12.3 Avdeling for plan, folkehelse og kulturarv 

 

Regnskapet viser at avdeling for plan, folkehelse og kulturarv har et mindreforbruk på om lag 

2 mill. kr fordelt på de tre seksjonene i avdelingene. Mindreforbruket er i all hovedsak knyttet 

til pandemien, vakanser i stillinger, reise- og innkjøpsstopp. Innenfor alle avdelingens 

fagområder ble eksterne faglige aktiviteter i all hovedsak flyttet over på digitale plattformer. 

Eksempelvis ble regionalt planforum som alltid har vært avholdt som fysiske møter i både 

Troms og Finnmark, med et par unntak, avviklet som digitale møter i 2020. På kulturarvområdet 

er vanligvis fylkeskommunen ute på befaringer og møter med kommuner, tiltakshavere og eiere 

ute der kulturminnene befinner seg. Dette ble redusert til et minimum i 2020. Digitale verktøy 

har utvilsomt bidratt til at fylkeskommunen når ut til flere og forenkler arbeidet med å 

gjennomføre møter med ulike aktører. Et langstrakt fylke og lang reisevei er utfordrende. Dette 

kan imidlertid ikke erstatte fullt ut å dra ut og besøke kommunene igjen, da dette er en viktig 

del utviklingsarbeidet.  

 

Måloppnåelse 

Ved inngangen til 2020 var ikke avdelingen seksjonert og det var flere fagområder der 

organisasjonsmessig plassering ikke var avklart. Avdelingen var ferdig seksjonert først i 

september.  Avdelingen fikk overført flere nye oppgaver fra Riksantikvaren og Statsforvalteren 

innenfor henholdsvis kulturarvområdet, friluftsliv og folkehelse. Det ble lagt mye arbeid ned i 

få ansatt nye medarbeidere til de nye oppgavene knyttet til fartøyvern, arkeologi og 

bygningsvern. Selv om det ble tilført fire stillingsressurser for å ivareta de nye oppgavene fra 

Riksantikvaren, viser det første året at det er behov for ytterligere stillingsressurser for å ivareta 

disse. På flere områder kommer de nye oppgavene på toppen av de som allerede lå til 

stillingene, eksempelvis innenfor friluftsliv og folkehelse. 

 

Avdelingen hadde ingen tjenestemessige målsettinger i økonomiplandokumentet 2020-2023 så 

det er derfor ikke et felles sett mål å måle opp mot. 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 ivaretar fylkeskommunens sektormyndighet 

innenfor flere fagområder slik som arealplan, kulturminner og friluftsliv. Følgende regionale 

planer er styrende for arbeidet Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk for Troms, 

Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Finnmark, Regional forvaltningsplan 

vannregion Troms, Regional plan for vannregion Finnmark, Regional plan for Norsk-finsk 

vannregion og Regional plan for handle og service for Troms. Historiske forskjeller gjør at noen 

oppgaver løses ulikt. Så langt det har latt seg gjøre er det forsøkt å harmonisere de to tidligere 

organisasjonene på fagområdene som hører inn under avdelingen. 

 

Felles for alle fagområdene i avdelingen er blant annet at det utøves faglig råd- og veiledning, 

kompetansehevende tiltak og forvaltning av ulike tilskuddsmidler. Uttalelser til kommunale 

planer er også en fellesnevner.   

 

Seksjon areal- og samfunnsplanlegging 

 Seksjonen har ansvar for å samordne og koordinere alle fylkeskommunens 

høringsuttalelser til plansaker slik som kommuneplaner, detalj- og områdereguleringer 

og planstrategier. Seksjonen samordner også uttalelser til dispensasjonssaker etter plan- 

og bygningsloven og andre planrelaterte saker slik som konsesjoner, kraftledninger, 

snøskuterløyper mm. I 2020 behandlet seksjonen totalt 1095 saker fordelt på 365 

plansaker, 605 dispensasjonssaker og 126 andre planrelaterte saker. Av disse sakene var 
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718 i vest og 377 i øst. Fylkeskommunen fremmet fire innsigelser i 2020. Totalt er det 

syv innsigelser som ikke er løst, men hvor det pågår dialog med kommunene. 

 Seksjonen arrangerte og la til rette for ni møter i Regionalt planforum i 2020. Totalt 16 

kommunale plansaker ble lagt fram for innspill og tilbakemeldinger fra regionale 

sektormyndigheter. Erfaringen fra digitale møter så langt er større deltakelse fra 

sektormyndighetene, samt at møtene blir mer effektive i forhold til innholdet.  

 Seksjonen har i 2020 hatt fokus på å etablere felles rutiner og koordinering av 

fylkeskommunens behandling av plansaker, i tett dialog med andre fagseksjoner 

 

Seksjon folkehelse, idrett, friluftsliv og miljøforvaltning 

 

Folkehelse: 

 Fylkeskommunen deltar i den nasjonale satsingen Program for folkehelsearbeid i 

kommunene 2017-2027. Finnmark deltar i perioden 2018-2023 og Troms i perioden 

2019-2024. I 2020 fikk fylkeskommunen fordelt til sammen 8 mill. kr fra 

Helsedirektoratet til tilskuddsforvaltning og koordinering av tiltaksutviklingen.  

o I Troms blir tilskuddet fordelt til fire pilotkommuner. Det ble gjennomført seks 

fysiske møter: 2-dagers kurs «Bedre brobygger» og dagsbesøk i Senja, Harstad, 

Lyngen og Tromsø sammen med Statsforvalteren, UiT/RKBU og KoRus Nord.  

o I Finnmark blir tilskuddet på 4 mill. kr fordelt til åtte programkommuner. Det 

ble gjennomført seks digitale møter med programkommunene og det er utviklet 

seks webinarer som programkommunene kan benytte i egne lokale 

arbeidsgrupper. FOU-miljøet i Nord er aktivt deltagende i prosjektet i Finnmark.  

Det er innledet samarbeid med Nordland fylkeskommune om etablering av et nordnorsk 

samarbeidsorgan som skal følge programarbeidet og folkehelsearbeidet generelt.  

 Tilskuddsforvaltningen til etablering og videre utvikling av kommunale frisklivs-, 

lærings- og mestringstilbud ble overført fra Statsforvalteren fra 2020. Det ble fordelt 

1,45 mill. kr til 14 kommuner etter søknad og rapport. Veiledning til nye kommuner om 

etablering av frisklivsarbeid inngår i arbeidet. 

 Prosjektet Sterk og stødig er et forebyggende tilbud for seniorer som baseres på balanse 

og styrketrening. Tilbudet drives av kommunene, med bruk av frivillige instruktører 

som har gjennomført kurs og som får veiledning av fysioterapeuter. Alta kommune 

mottok til sammen 1,1 millioner i tilskudd fra Helsedirektoratet, Finnmark og Troms 

fylkeskommune og Statsforvalteren for å implementere modellen i nord.  

 Fylkeskommunen fortsatte samarbeidet med og fordelte tilskudd til UiT Norges 

Arktiske universitet til arbeidet med befolkningsundersøkelser og kunnskapsgrunnlag. 

I 2020 ble det blant annet gitt tilskudd til Tromsøundersøkelsen, Fit Future 3 og Senter 

for samisk helseforskning til oppstart av Saminor 3, der fylkeskommunen også deltar i 

styringsgruppen. Videre deltar fylkeskommunen i styrings- og arbeidsgrupper i flere 

andre forskningsprosjekt slik som: Roles of socio-cultural and material conditions 

affecting health and illness in Finnmark i regi av UiT, Our Health Our Research og 

Finnmark Epidemiological Survey of Teen and Child Health (FETCH), de to sistnevnte 

i regi av Finnmarkssykehuset. 
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 Fylkeskommunen deltar aktivt i Folkehelseinstituttets (FHI) arbeid med 

fylkeshelseundersøkelser i forhold til revidering av maler, utarbeidelse av 

tilleggsmoduler (jf. samisk, kvensk og norsk/finsk fokus), erfaringer og bruk av data. 

 Det ble fordelt rundt 1 mill.kr i driftstilskudd til fire krise- og incestsentrene og 

pårørendesenteret i Finnmark. Dette for å styrke et lavterskel tilbud for voldsutsatte 

barn, ungdom og voksne i deler av fylket. Tilskudd i Troms administreres under 

rammeområdet politiske styringsorganer. 

 Fylkeskommunen tilrettela for flere kompetansehevende tiltak for kommunene i 

folkehelsearbeidet. Seks kommuner fra Finnmark deltok på «Kurs og læringsnettverk 

med prosesshjelp i kommunene om oversiktsarbeid innen folkehelse». Videre ble det 

gjennomført kurs i form av to digitale samlinger for kommunene i 

helsekonsekvensvurdering (HKU) der 10 kommuner, fylkeskommunen og 

statsforvalteren deltok.  

 

Idrett: 

 Det ble fordelt 6,3 mill. kr til idrettsformål, til Troms og Finnmark idrettskrets, Samenes 

idrettsforbund-Norge og Barents Sports Committee mottok støtte. I tillegg ble det delt 

ut seks idrettsstipender til idretts- og skyttertalenter i fylket. I tillegg ble det etter søknad 

fra Troms og Finnmark idrettskrets og Barents Sports Committee innvilget 300 000 

kroner til Barents Summer Games 2021 i Tromsø og 235 000 kroner til Barents Winter 

Games 2022 i Alta. 

 Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet utgjør en stor del av fagområde idrett 

sin portefølje og det ble fordelt til sammen 78,3 mill. kroner til 69 søknader. Til 

kulturarenaer ble det fordelt 4,2 mill. kroner til seks søknader. Den årlige fagsamlingen 

med kommunene ble arrangert digitalt med stor suksess og god oppslutning. Høstens 

sju regionale kurs om spillemidler ble gjennomført digitalt med rekordhøy påmelding. 

På tampen av året ble det gjennomført egne digitale møter med kommunene og 

kommunerevisjon for å gjennomgå rutiner i forbindelse med spillemiddelregnskap.  

 

Friluftsliv: 

 Fylkeskommunen fordelte en rekke tilskuddsmidler til friluftlivsformål, hvorav 3,55 

mill. kr i fylkeskommunale midler, 3,61 mill. kr fra Miljødirektoratet og 0,5 mill. kr i 

støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge. Det ble gitt tilskudd til 75 tiltak 

for friluftslivsaktivitet, 15 tilretteleggingstiltak i statlig sikrede friluftslivsområder, 30 

tilretteleggingstiltak for friluftsliv i nærmiljøet (kun i Troms) og driftstøtte til alle fem 

friluftsråd og to Forum for natur og friluftsliv (FNF). Dette har bidratt til høyt 

aktivitetsnivå, tiltrengt infrastruktur og viktige møteplasser for hverdagsfriluftsliv, noe 

som har vist seg ekstra viktig gjennom koronapandemien. 

 Fylkeskommunen har ledet og delfinansiert satsingsprosjektene «friluftslivets 

ferdselsårer» og «læring i friluft», i tett samarbeid med friluftsrådene og FNF. Videre 

samarbeidet fylkeskommunen med Gjensidigestiftelsen om prosjektet 

«Naturmøteplassen», og fulgte opp midlene gitt til «frivillige organisasjoners arbeid 

med snøskredsikkerhet».  

 Det ble gitt innspill i en rekke plan- og arealsaker knyttet til ivaretakelse av 

friluftslivsinteressene, blant annet knyttet til strandsone, motorferdsel, 
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besøksforvaltning, hyttebygging, nærfriluftsområder m.m. Det har vært reist innsigelse 

til en arealsak knyttet til friluftsliv i 2020. Av 39 er 29 kommuner ferdige med 

friluftslivskartleggingen. 

 Fra 2020 overtok fylkeskommunen en rekke oppgaver fra Statsforvalteren og 

Miljødirektoratet knyttet til statlige sikrede friluftslivsområder. Fylkeskommunen har 

godkjent 10 forvaltningsplaner og vurdert flere søknader om omdisponering.  

 Fylkeskommunen har hatt jevnlige samarbeids – og prosjektmøter med friluftsrådene 

og FNF, og gjennomførte en større digital friluftslivssamling for hele fylket i november. 

Fylkeskommunen har deltatt på relevante fag- og nettverkssamlinger, deriblant 

nasjonalt samarbeidsforum for friluftsliv. Det har vært fulgt opp grenseoverskridende 

samarbeid med Länsstyrelsen i Sverige, og samarbeid med UiT knyttet til bærekraftig 

besøksforvaltning. 

 Fylkeskommunen har i tillegg jobbet med dagsturhytter, friluftslivstoaletter, do-vett-

kampanje, tilrettelegging, allemannsretten, avklaringer om friluftsloven m.m.  

 

Vilt, innlandsfisk og kystsel: 

 Fylkeskommunen gjennomførte i samarbeid med KS en digital viltsamling for 

kommunale saksbehandlere innen viltforvaltning. Videre hadde fylkeskommunen 

innlegg på årsmøtet til Troms Utmarkslag og hadde løpende kontakt med kommunene 

og samarbeidspartnere om aktuelle saker og problemstillinger.   

 Fylkeskommunen fordelte 1,11 millioner kroner til 21 vilttiltak til vilttiltak på vegne av 

Landbruks- og matdepartementet.  

 Fylkeskommunen ga tre fisketillatelser, i tillegg til en oppfølging av en sak innenfor 

«forskrift om fysiske tiltak i vassdrag» i samarbeid med Statsforvalteren. Det ble startet 

et fylkeskommunalt nettverk for innlandsfisk høst 2020 hvor fylkeskommunen deltar. 

Det er relativt få saker gjennom året. Fylkeskommunen har mottatt forespørsler om å 

oppdatere forskrift om innlandsfiske, men kapasiteten har ikke strukket til.  

 I 2020 ble det behandlet 215 søknader om selfangst. 

 

Vannforvaltning: 

 Året 2020 var en viktig periode for oppdatering av de regionale 

vannforvaltningsplanene for Troms og Finnmark vannregion og Norsk-finsk 

vannregion. Fylkeskommunene leder og koordinerer denne prosessen gjennom 

samarbeid og medvirkningsmøter med ansvarlige sektormyndigheter og 

interessegrupper. 

 Det ble opprettet et nytt vannregionutvalg for nye Troms og Finnmark vannregion og 

for Norsk-finsk vannregion. I 2020 ble det arrangerte tre møter i utvalget som er den 

viktigste arenaen for å legge til rette for og gjennomføre arbeidet med en helhetlig 

forvaltningsplan. 

 For å sikre samarbeid og dialog om de største utfordringene for vannmiljøet ble det 

arrangert rundt 10 temamøter og kurs. Deltagere bestod blant annet av 

vannregionmyndigheten, fylkeskommunen, vannområdekoordinatorer, kommuner, 

statsforvalteren, statlige sektormyndigheter og interesseorganisasjoner. 

 Fylkeskommunen har et særlig ansvar for å følge opp kommunene sitt arbeid i 

vannforvaltningsarbeidet. I 2020 ble det arrangert mer enn ti samarbeidsmøter mellom 

fylkeskommunen og kommune/interkommunal vannområdekoordinatorer.  
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 Tidspress i planprosessen grunnet sammenslåing av fylkeskommunene og 

koronasituasjonen har medført redusert medvirkning fra interessegrupper underveis i 

arbeidet. Det har medført at enkelte aktiviteter og fysiske samlinger er blitt utsatt.  

 I 2020 forvaltet fylkeskommunen 4,4 mill. kr i tilskuddsmidler på vegne av Klima- og 

Miljødirektoratet. Disse tilskuddsmidlene har tre hovedformål: Sikre Troms og 

Finnmark fylkeskommune sitt ansvar som plan- og prosessleder, sikre god organisering 

og kunnskapsinnhenting i vannområdene, eksempelvis inngår disse midlene i 

samfinansiering med kommunene om koordinator i vannområdene og fagmidler til 

restaurering som bidrag til å nå miljømål i vannregionen og der fylkeskommunen er 

ansvarlig prosjekteier/leder. I 2020 har det vært avtaler om interkommunale 

vannområdekoordinatorer mellom fylkeskommunen og kommunene for 15 av 16 

vannområder. Totalt bidrar disse tilskuddsmidlene til stillinger som 

vannområdekoordinator tilsvarende 5,7 årsverk. En god dekning av 

vannområdekoordinatorer har styrket deltakelsen fra kommunene og lokale 

interessegrupper underveis i planprosessen. Det er gitt om lag 1,6 mill. kr i tilskudd til 

miljøundersøkelser og vannmiljøtiltak i 2020. 

 

Seksjon kulturarv 

 Med de nye oppgavene og myndighet som ble overført fra Riksantikvaren knyttet til 

forvaltning av statens kulturhistoriske eiendommer (SKE), forvaltning av alle 

tilskuddsmidlene fra Riksantikvaren, fartøyvern og myndighet etter kulturminneloven 

med hensyn til automatisk fredete kulturminner kom en rekke tidkrevende formelle 

oppgaver, og det var r ikke tilstrekkelig tid til å gi innbyggerne i fylket de tjenestene 

som forventes. Det ser ut til å være større fokus på utbygging og vedlikehold av private 

bygninger, og svært mange innkomne saker behandles som dispensasjoner fra vedtatte 

planverk. 

 Fra fylkeskommunens populære ordning Redningsplanken – tilskudd til bygningsvern 

ble det gitt 52 tilskudd på til sammen på kr 845 000, inkludert inndratte midler. For 

første gang ble det tildelt midler i Finnmark. Tilskuddet utløser stor frivillig innsats.  

 2020 var siste år med tilskudd fra de nasjonale prosjektene Bark og Berg, der 

Riksantikvaren har gitt tilskudd til skjøtsel og tilrettelegging av viktige arkeologiske 

lokaliteter og områder med bergkunst. Tiltakene skal ferdigstilles i 2021. Både i øst og 

vest har det vært arbeidet med flere slike prosjekt, men ferdigstilling er i stor grad blitt 

forsinket som følge av pandemien.  

 Det store tilretteleggingsprosjektet Nallavoupphi i Storfjord kommune skulle ha åpnet i 

2020, men er utsatt til 2021 på grunn av pandemien. Nallavoupphi er den eldste 

markedsplassen i Skibotn, og skal ha vært i bruk helt tilbake til middelalderen. 

Hovedtema for prosjektet har vært markedsplassen som møteplass for både kvener, 

samer og nordmenn, samt markedsplassen som arena for religiøse møter og misjonering. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Sametinget og TFFK. 

 Det ble startet et revitaliseringsprosjekt for det store Fotefar-prosjektet i et samarbeid 

mellom de involverte fylkeskommunene. Målet er å få oversikt over tilstanden til alle 

Fotefar-stedene, og lage en plan og et budsjett for varig vedlikehold av stedene. 

Nordland fylkeskommune leder prosjektet i en samfinansiering mellom 

fylkeskommunene, og med bidrag fra Riksantikvarens verdiskapingsprogram. 
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 Seksjonen har et aktivt samarbeid med Statsforvalteren, blant annet om Utvalgte 

kulturlandskap i landbruket og Regionalt miljøtilskudd, som er tilskudd til gårdbrukere 

som tar ansvar for skjøtsel av kulturminner på eiendommen.  

 Fylkeskommunen har oppfølgingsansvar for to verdensarvområder, bergkunsten i Alta 

og Struves meridianbue med punkter i Hammerfest kommune, og deltar i formelle og 

uformelle fora knyttet til dette. Fylkeskommunen bidrar i etableringen av et autorisert 

verdensarvsenter tilknyttet Struves meridinabue med tilknyttete koordinatorstillinger og 

formidlingsarenaer. 

 Fylkeskommunen fordeler midler fra Riksantikvaren til fredete bygninger og anlegg i 

privat eie. Det ble gitt 10 645 488 kroner i tilskudd i 2020 og forhåndstilsagn for 2021 

kr. 4 052 000 kroner, fordelt på 30 prosjekter. Den største utfordringen for å få utført de 

omsøkte restaureringsarbeidene er mangel på håndverkere med kompetanse innenfor 

bygningsvern. I tillegg bidro smittesituasjonen til at det var vanskelig å få gjennomført 

en del arbeider der flere skulle jobbe sammen. Det er dermed mye ubrukte midler som 

står på vent for gjennomføring av omsøkte tiltak. 

 Tilskuddene til vernede fartøy ble i 2020 fortsatt delt ut av Riksantikvaren, selv om 

oppgavene med oppfølging lå i fylkeskommunen. Det er også kommet flere 

henvendelser fra eiere som ønsker vurdering av verneverdi for egne fartøy. Det er 28 

vernede fartøy i TFFK. Ett av disse, fergen Grytøy i Garstad, er varslet fredet. 

 Museene i Troms og Finnmark var i sterkt berørt pandemien, fordi museene er viktige 

mål for reiselivet. Da utenlandsturistene uteble, foretok museene en omstilling mot 

innenlandsturisme og mot digital formidling. Det ble gitt en viss kompensasjon fra 

staten for bortfall av salgsinntekter. Det ble i alt gitt fylkeskommunalt driftstilskudd til 

museene på rundt 20 mill. kr i 2020, fordelt på 14 institusjoner. Museene i Troms og 

Finnmark er små og fortsatt under oppbygging.  

 Kulturarvseksjonen utfører hvert år registreringer i forbindelse med arealplaner og 

utbyggingssaker. I 2020 var det relativt få plansaker, kun 14, som krevde undersøkelse. 

Det ble gjort et krafttak for å oppsøke steder der det er gjort metallsøkingsfunn de siste 

årene. Dette er et område som det i en vanlig feltsesong ikke er kapasitet til å følge opp, 

men som det er stort behov for både å få kartfestet og for å kontrollere for å se hva slags 

kulturminner funnene representerer.  
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12.4 Avdeling for Kultur 

 

Avdelingen for Kultur består av seksjonene Troms og Finnmark fylkesbibliotek, Kultur i 

Troms/Scene Finnmark og Kunst- og kulturutvikling.  

 

Økonomisk analyse/avviksforklaring 

Regnskapet viser at avdeling for kultur har et regnskapsmessig resultat i balanse. Det vises til 

teksten ovenfor på divisjonsnivå. Avdelingen ville hatt et mindreforbruk ved årsslutt dersom 

1,5 mill. kr fra divisjonsnivå hadde blitt regulert til kultur. Ved regnskapsavslutning ser det ut 

som om det er et merforbruk på postene Barentskult øst, Festivaltilskudd øst og 

Filmkommisjonen øst og vest. Avdelingens mindreforbruk var knyttet til pandemien, vakanser 

i stillinger og reise- og innkjøpsstopp. Digitale verktøy og plattformer ble tatt i bruk for at den 

faglige aktiviteten kunne gjennomføres og reduserte utgiftene.  

 

 

Måloppnåelse 

Avdelingen hadde ingen tjenestemessige målsettinger i økonomiplandokumentet 2020-2023 så 

det er derfor ikke et felles sett med mål. 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. Avdelingen overtok i 2020 

forvaltningen av Nasjonalt tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur og seksjonens 

gruppe for samisk og kvensk/norskfinsk fordelte 10,5 mill. kr i drift- og prosjektstøtte til ulike 

kvenske/norskfinske formål. Med de nye oppgavene fra KMD fulgte det kun med midler til 0,3 

% stilling, slik at dette kom da på toppen av forvaltningsoppgavene innenfor fagområdet samisk 

og kvensk/norskfinsk. Det ble lagt ned mye arbeid i å få på plass oppgavene. 

 

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. Tilskuddsordning Nasjonalt tilskudd til kvensk språk og 

kvensk/norskfinsk kultur forvaltes herfra. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 

samt midler til voksenopplæring og frivillige organisasjoner ligger til seksjonen. 

 

Tilskuddsordningene i Troms og Finnmark har som formål å fremme kulturell utvikling, skape 

et mangfold av kulturuttrykk, bidra til faglig- og kulturelle møteplasser samtgi profesjonelle 

aktører midler til formidling og produksjon av kunst -og kulturopplevelser av høy kvalitet. 

Fylkeskommunen har god måloppnåelse gjennom fordeling av tilskudd til aktuelle aktører for 

å realisere sin aktivitet. Aktivitet som både styrker bransje, talentutvikling, gi utøvere en arena 

for formidling fra et bredt spekter av uttrykk, samt levere kunst –og kulturopplevelser til 

publikum over hele fylket. Tildelinger bidrar til økt forutsigbarhet og planlegging, og styrket 

aktørenes posisjon opp mot nasjonale ordninger. 
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 Oppfølging av eierskap:  

Fylkestinget vedtok i sak 89/20 Eierskapsmelding med oppfølging av Hålogaland Teater 

AS, Nordnorsk filmsenter AS, Filmfond Nord AS, Nordnorsk Filmkommisjon AS og Senter 

for nordlige folk AS 

Fylkestinget vedtok i sak 103/20 Endringer i vedtektene i aksjonær- og selskapsavtalene i 

Hålogaland teater AS og Davvi Álbmogiid Guovddás Os/ Senter for nordlige folk 

Fylkestinget vedtok i sak 110/20 Aksjefordeling mellom Troms og Finnmark 

fylkeskommune og Nordland fylkeskommune i Nordnorsk Filmsenter AS og Filmfond 

Nord AS. 

 Følge opp Den nordnorske kulturavtalen:  

Aktørene i avtalene følges kontinuerlig opp. Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge startet 

i juni opp arbeidet med reforhandlinger av Den nordnorske kulturavtalen 2018-2021 med 

dialogmøter med aktørene og vertskommuner. Fylkestinget vedtok i sak 104/20 

Reforhandling av Den nordnorske kulturavtalen 2018-2021 

 

 Videreføre tilskudd til regionale kunst- og kulturinstitusjoner:  

Filmsatsingen i Troms og Finnmark fylkeskommune er helhetlig med satsinger på sentre, 

fond og talentutvikling. Fylkeskommunen var sekretariat for styret i Nordnorsk 

filmkommisjon frem til ansettelse av en filmkommisjonær i juni 2020.  

Satsing innenfor visuell kunst har bidratt til å synliggjøre kunstnere fra nord. Det ble gitt et 

mindre beløp for kunstnere i Troms og Finnmark som deltar på utstillinger i Norge og 

utlandet. På grunn av pandemien ble det gitt støtte til deltakelse på regionale utstillinger og 

et utviklingsprosjekt. Tromsø kunstforening, Harstad kunstforening og Galleri NordNorge 

mottar årlige driftstilskudd. I budsjettet for 2020 ble kjøpt inn kunst til den 

fylkeskommunale kunstsamlinga for 100 000 kroner. Kunstnerstipendet 2020 på 60 000 

kroner til unge kunstnere i Troms og Finnmark ble tildelt billedkunstnere Marte Lill Somby 

fra Karasjok. Etableringsatelieret på Troms fylkeskultursenter for nyutdannede 

billedkunstnere og kunsthåndverker ble tildelt tre unge kunstnere utdannet ved 

Kunstakademiet i Tromsø. Flertallet av leietakere ved Troms fylkeskultursenter (ca. 50) er 

billedkunstnere og kunsthåndverkere. Seksjon kunst- og kulturutvikling arrangerte 5 

digitale seminarer med tema søknadsskriving; Kulturrådets støtteordninger; internasjonalt 

samarbeid, artist-in-residence og koronarestriksjoner. 

 

Aktiviteter ved gjesteatelierene i Vadsø og Tromsø har blitt opprettholdt på tross av 

pandemien, i mindre omfang med gjestekunstnere fra Norge når det har vært mulig. 

Gjesteatelieret i Vadsø samarbeider med Vadsø kunstforening om å samordne kunstnere 

som kan ha både utstilling, holde workshop eller DKS opplegg. I prosjektet 

«Kvensk/norskfinsk tradisjonskunnskap i møte med ei ny tid», som gjennomføres i 

samarbeid med Nordnorsk kunstnersenter, det er gjennomført flere aktiviteter i Vadsø, med 

gjestatelieret som base. Festivaltilskudd for 2020 ble fordelt med ramme vest og øst på 

bakgrunn innsendte søknader desember 2019 med gjeldende retningslinjer for ordningen fra 

de tidligere fylkeskommunene. Det ble behandlet tilsammen 72 søknader og gitt 60 tilsagn 

om festivaltilskudd, hvorav 20 festivaler er inne i en treårig tilskuddsordning. Det gir de 

store profesjonelle festivalene en forutsigbarhet, og har gitt flere festivaler mulighet til å 

motta nasjonal støtte. Tema på festivalseminaret i august var dialog om nye felles 

retningslinjer, vedtatt i fylkesrådet i oktober. Det var få festivaler i 2020 som ble avviklet 

som planlagt som følge av pandemien. Ingen festivaler fikk trukket tilskuddet tilbake, da de 

fleste av festivalene ikke fikk midler fra de nasjonale stimuleringsordningene.  
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 Frivillige organisasjoner: Troms og Finnmark fylkeskommune fordeler midler til frivillige 

lag og organisasjoner, men har innrettet forvaltning av disse på ulike måter i de tidligere 

fylkeskommunene. I 2020 er fordelingen gjort etter tidligere modeller for å ivareta 

frivilligheten. Ordningen for øst tilskuddsordning for Frivillige organisasjoner i Finnmark, 

ble det behandlet 25 søknader hvorav 24 fikk innvilget søknaden og 1 fikk avslag. Totalt 

ble det fordelt 655 000 kroner. I vest er det Troms Barne –og Ungdomsråd (TROBUR) som 

forvalter grunn- og aktivitetsstøtte på vegne av fylkeskommunen. Her fikk 24 lag og 

organisasjoner tildelt grunntilskudd, og tilsvarende mange fikk aktivitetsstøtte fordelt ut i 

fra aktivitetspoeng. Fordeling av voksenopplæringsmidler til tiltak utenom skoleverket i 

Finnmark på kr 743 000 ble fordelt på studieforbundene via styret i 

Voksenopplæringsforbundet i Finnmark. 10 studieforbund søkte og fikk drift- og 

administrasjonstilskudd.  

 Rom for kultur er en tverrfaglig satsing og har fokus på arenautvikling og å bygge 

kompetanse og nettverk. Det ble arrangert fire digitale fagseminar, ett med fokus på 

smittevern og det å holde i gang aktivitet under pandemien, og tre webinarer med fokus på 

tilskuddsordninger. Webinarene ble gjort i samarbeid med Norske konsertarrangører, RYK, 

Kulturrådet, Kulturminnefondet og Kulturrom. Pandemien reduserte oppsøkende aktivitet 

og befaringer, men det ble gjennomført én digital befaring, og flere digitale 

oppfølgingsmøter og veiledning gjennom året. Det ble tildelt 2 stimuleringstilskudd. 

 Priser og stipender: 2020 var andre året for gjeldende toårig og treårige stipendtildelinger i 

tidligere Finnmark for to filmarbeidere kr 75 000 pr filmstipend og én innen billedkunst på 

kr 100 000. På bakgrunn av pandemien ble det som en del av fylkesrådets tiltakspakke utlyst 

et tverrfaglig kunstnerstipend for unge kunstnere på kr 60 000 etter egne utarbeidede 

retningslinjer. Det ble tildelt arbeidsstipend for scenekunstnere i Troms kr 100 000, og en 

felles fylkeskulturpris kr 20 000 etter nye vedtatte retningslinjer i 2020 til Samovarteatret.  

 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 2020. I tillegg fordelte man midler til samiske 

formål i øst og midler til samiske organisasjoner i vest. 

 Fylkeskommunens tospråklighetsmidler ble redusert etter sammenslåingen fra Sametinget. 

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. 

 Begge tidligere fylkeskommuner hadde samarbeidsavtaler med Sametinget, gjeldende for 

2019-2020. Fylkesrådet startet opp arbeidet med en felles samarbeidsavtale i 2020 og det 

ble gjennomført møter med Sametinget for å forberede en ny samarbeidsavtale. Fylkestinget 

ble orientert om dette i orienteringssak 6/20 Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Troms 

og Finnmark fylkeskommune: Situasjonsnotat.  

 Troms og Finnmark fylkeskommune fikk fra 2020 overført den nasjonale 

tilskuddsordningen for kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur fra KMD på 10,5 mill. kr 

med oppdragsbrev hvorav 287 000 kroner var avsatt til administrasjon. Det ble laget 

retningslinjer for drift- og prosjekttilskudd på bakgrunn av forskriften om 

tilskuddsordningen.  Det ble fordelt kr 4 830 000 i driftstilskudd til Storfjord, Kvænangen, 

Vadsø og Porsanger språksenter, i tillegg til Halti kvenkultursenter og Ruijan Kaiku. Det 
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ble til prosjekttilskudd behandlet 46 søknader med 29 tildelinger på 4 013 000 kroner.  

Seksjonen har arrangert den tradisjonsrike Samekonferansen og Kvenseminaret som begge 

foregikk digitalt. 

 Internasjonalt kulturarbeid: Troms og Finnmark fylkeskommune bidrar med 2 mill. kr inn i 

tilskuddsordningen BarentsKult, sammen med Nordland fylkeskommune, 

Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet hvor alle er representert i et fagligråd. 

Ordningen forvaltes av Barentssekretariatet og for 2020 var det behandlet 27 søknader 

hvorav 21 mottok tilskudd. På grunn av pandemien har BarentsKult hatt en åpning for økt 

digitalisering av prosjektsamarbeidet for å holde kontinuitet i det norsk-russiske 

kultursamarbeidet. Det ble gjennomført et webinar om BarentsKult rettet mot nye og gamle 

søkere med rundt 80 deltakere. Møter i Joint working gruop for culture (JWGC) ble avviklet 

digitalt som følge av pandemien. 

 

Dansearena Nord var tildelt arrangementet IETM – International Network for 

Contemporary Performing Arts i Tromsø 2020. Dette ble avlyst som følge av pandemien, 

men det ble gjennomført l et nettmøte på åpningsdagen som har gitt synergier.  

Internasjonalt og regionalt samarbeid i det visuelle kunstfeltet i nord ble i 2020 videreført 

gjennom prosjektet «Arktisk kunstbokmesse og Samizdat A i-R», støttet av BarentsKult og 

Nordisk kulturfond. 

 

Seksjonen Kultur i Troms/ Scene Finnmark  

Seksjon Kultur i Troms og Scene Finnmark 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.  

 

 Den kulturelle skolesekken: I 2020 gjennomførte Den kulturelle skolesekken (DKS) 74 

produksjoner i grunn- og videregående skole. 42 produksjoner ble avlyst på grunn av 

pandemien, de fleste på våren 2020. Den største enkeltproduksjonen var Fighting gravity 

(scenekunst) for 8.-10. trinn + VGS med 2.653 elever. Totalt ble det gjennomført 30.848 

møter mellom en elev og en DKS-produksjon i Troms og Finnmark fylkeskommune i 2020. 

Det var to produksjoner for elever med behov for særlig tilrettelegging. I perioder har det 

vært skoler og kommuner som har reservert seg for besøk som følge av pandemien. 

Kunstnere/Utøvere har mottatt honorar for oppdraget uavhengig av om det ble gjennomført 

eller ikke. DKS Troms og Finnmark har i perioder valgt å ikke la kunstnere fra områder 

med stor spredning turnere i vår region.  

Gjennom 2020 har alle avtaler mellom fylkeskommunen og kommunene for Den kulturelle 

skolesekken blitt harmonisert.  

 

 

Tabell DKS 2020 

 Gjennomført 2019 Planlagt 2020 Gjennomført 2020 

Antall produksjoner 122 131 95 

Elevmøter 74341 64434 36417 

 

 Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge (LiNN): LiNN skal skape store opplevelser på 

små steder i hele vår region. Som følge av pandemien ble mange av de planlagte 
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produksjonene avlyst eller utsatt til 2021. Samtidig er det prioritert å legge om driften i 

perioder for å møte de behov som er i regionen, både fra arrangører og frie kunstnere. Ved 

avlyste produksjoner har LiNN utbetalt honorar i henhold til kontrakt, og det har vært sterkt 

fokus på smittevern. På tross av en utfordrende situasjon hvor turné og reisevirksomhet ikke 

har vært mulig i lengre perioder har arbeidet mot samarbeidspartnere så langt det har vært 

mulig blitt opprettholdt, dette gjelder alt fra kor, kulturhus, institusjoner, bibliotek og 

kulturskoler til det profesjonelle frie musikkfeltet. Samarbeid med andre aktører har vært 

og vil fortsatt være en nøkkel for å optimalisere økonomi og ressursbruk, herunder 

turnésamarbeid, arrangørutvikling og produksjonsutvikling.  

 Folkemusikk Nord: Folkemusikk Nord ble i likhet med landsdelsmusikerordningen hardt 

rammet av pandemien og de restriksjoner som har vært gjeldende for turnevirksomhet. 

Turneer ble gjennomført så langt det lot seg gjøre, men dessverre ble mange av de planlagte 

aktivitetene avlyst. Samtidig ble fokuset gjennom året rettet fremover og det ble 

gjennomført et større forprosjekt som vil ende i et nytt folkemusikkprosjekt med tittel 

Spellemannsruter. Prosjektet tar sikte på å kartlegge og formidle tidligere tiders distribusjon 

av musikk, da musikken vandret mellom mennesker, mellom bygder og byer, mellom land 

og kontinenter. Forprosjektet var et samarbeid mellom Folkemusikk Nord, DKS Nordland 

og RYK.  

 

Nedenfor er tabell for landsdelsmusikerne satt inn: 

 

 UKM: er fra 2020 lagt til seksjonen Kultur i Troms og Scene Finnmark og nye Senja 

kommune er vertskommune for UKM Arctic (Troms) på samme måte som tidligere Lenvik 

kommune. Da pandemien brøt ut ble det umulig å gjennomføre fylkesmønstringer og også 

den nasjonale mønstringen ble kansellert grunnet pandemien. Noen kommuner rakk likevel 

å gjennomføre sine lokale mønstringer og UKM Arctic gjennomførte også noen regionale 

samlinger for ungdom. Dessverre ble det ikke mulig med annen aktivitet gjennom 2020.  

 

Seksjon Fylkesbiblioteket i Troms og Finnmark  

Seksjon Fylkesbiblioteket i Troms og Finnmark ivaretar fylkeskommunens ansvar i henhold til 

Lov om folkebibliotek. Det innebærer regional bibliotekutvikling, rådgivning, kompetansetiltak 

og litteraturforsyning. Seksjonen arrangerer Finnmark internasjonale litteraturfestival annet 

hvert år. Troms og Finnmark fylkesbibliotek har et nasjonalt ansvar for finsk bibliotektjeneste. 

Seksjonen ivaretar også fotoarkiv og privatarkiv for Finnmark. 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.   

 Fylkesbiblioteket fulgte opp målene i Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 og 

Regionalt handlingsprogram for bibliotekutvikling 2017-2020.  

 I samarbeid med kommunene og UIT Norges arktiske universitet gjennomførte 

fylkesbiblioteket et treårig prosjekt for å utvikle folkebibliotekene som kunnskapsaktør. 

Prosjektet ble støttet av Nasjonalbiblioteket (NB) med 1,8 mill. kroner over 3 år. 

  2017 2018 2019 2020 

Antall konserter 199 215 226 205 

Antall publikum 17 607 13 356 20 398 20 775 

Antall kommuner besøkt (hele ordninga) 46 46 55 43 



67 

 

 Det ble inngått formalisert faglig og økonomisk samarbeid med Sametinget om Samisk 

bibliotektjeneste. Tiltaket var forankret i Samarbeidsavtalen mellom Sameting og Troms 

fylkeskommune. 

 Et toårig lederutviklingsprogram for bibliotekledere er under gjennomføring i samarbeid 

med OsloMet og med deltakere fra 13 kommuner. Tiltaket er tildelt inntil 1,5 mill. kr.  

 Felles nettsideløsning for de fleste kommunene i Troms ble revidert og lansert.  

 Det ble gjennomført felles markering av 6.februar, Nasjonal bibliotekdag og Nordisk 

litteraturuke for alle kommuner.  

 I 2020 fikk bibliotek i hele fylket tilgang til PressReader – en digital avistjeneste.  

 Det ble utviklet samhandlingsplan for privatarkiv i Finnmark. I tråd med mål om 

revidering av bevarings- og samhandlingsplan for privatarkiv. Fotoarkivet samlet inn 919 

bilder, publiserte 551 bilder på DigitaltMuseum og produserte utstilling i Karasjok på 

Samisk senter for samtidskunst i samarbeid med Kárenaš Samisk språk- og kultursenter 

og SVD/DSS Museums- og historielag i Karasjok.  

 Fylkesbiblioteket ble tildelt kr 1,2 mill. kr fra NB til digitale tiltak og innkjøp av e-bøker 

knyttet til pandemien. Det ble utviklet digitale produksjoner i flere kommuner og 

arrangement ble delt med alle kommuner i fylket. Noen kommuner fikk tildelt midler til 

kompetanse utvikling og til utstyr for digital produksjon. Tilbudet av e-bøker ble 

mangedoblet og bruken økte med 70 %. Et prosjekt med digitale produksjoner ble 

gjennomført innenfor eget budsjett, og det ble gjennomført digitale kompetansetilbud, til 

dels i samarbeid med øvrige fylkeskommuner.  

 Digitale fagmøter for kommunene ble gjennomført, i en periode ukentlig. 

 Nordnorsk litteraturstrategi: Strategien ble gjennomført med ekstern finansiering fra NB, 

totalt 1,4 mill. kr over to år. Det ble delt ut forfatterstipend til forfatteren Ingvild Holvik. 

Strategiens stimuleringsmidler ble forvaltet i samarbeid med Nordnorsk forfatterlag. 

 Bok og kulturbussen: I pandemiåret 2020 ble det rutekjøring i 6-6,5 måneder, derav én 

tur med hovedvekt på innlevering.  De fleste kulturelle aktivitetene ble avlyst, kun et fåtall 

gjennomført. I nye Tjeldsund kommune ble en skole og en barnehage inkludert i 

virksomheten. Øvrig tid ble brukt til ordinær drift, samlingsutvikling, kompetanseheving 

og bibliotekutvikling. 
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13 Regnskapsresultat og måloppnåelse divisjon for 
Samferdsel 

 

 

Regnskapet viser at divisjon for samferdsel har et mindreforbruk på 86,2 mill. kroner. 

Regnskapsresultatet er vist i tabellen nedenfor.  

 
Det største avviket ligger på divisjonens fellesutgifter med et mindreforbruk på 39,2 mill. 

kroner.  

 

Av mindreforbruket er 31,565 mill. kroner ikke reelt og er knyttet til at det ved overføring av 

budsjettramme fra drift til investering ble nettobeløpet overført. I tillegg skulle 31,565 mill. 

kroner vært regulert mot posten for kompensasjon for merverdiavgift på fellesområdet. Når det 

tas høyde for dette er mindreforbruket 54,726 mill. kroner som utgjør 2 prosent. 

 

Hoveddelen av dette mindreforbruket skyldes lavere kapitalutgifter enn opprinnelig budsjettert 

i 2020. Budsjetterte rentekostnader er i løpet av året nedjustert med om lag 24 mill. kroner. Av 

dette ble 8 mill. kroner omdisponert til veg og kollektiv, mens de siste 16 mill. kroner er 

budsjettregulert til posten øvrige områder. 

 

Avdeling kollektiv og mobilitet viser et samlet mindreforbruk på 11,8 mill. kroner. Dette 

skyldes i stor grad inntektsføring av den samlede kompensasjonen for inntektstap knyttet til 

pandemien. Kompensasjonen ble høyere enn faktisk reduksjon i inntekt. Avdeling for plan, 

prosjektering og utbygging hadde et mindreforbruk på 14 mill. kroner. Avdelingen for fly, 

fiskerihavner og beredskap hadde et samlet mindreforbruk på om lag 0,9 mill. kroner. 

 

Aktiviteten i Samferdselsdivisjonen i 2020 har båret stort preg av at organisasjonen har vært 

under oppbygging. I tillegg til sammenslåingen av de to samferdselsadministrasjonen fra Troms 

og Finnmark, har divisjonen blitt tilført over 100 nye medarbeidere som i stor grad er rekruttert 

fra Statens vegvesen. Samferdselsdivisjonens primære fokus gjennom året har vært å 

opprettholde produksjon og tjenestetilbud innen drift av fylkesveger og kollektivtrafikk. 

  

I 1000 kr

Vedtatt 

budsjett

Regulert 

budsjett Regnskap Avvik Avvik i %

Samferdsel 2 553 652 2 751 228       2 664 937     86 291          3 %

Divisjonsdirektøren/Fellesfunksjoner 165 511 150 718          111 539        39 179          26 %

Kollektiv og mobilitet 1 108 107 1 352 509       1 340 613     11 896          1 %

Veg - drift, vedlikehold og forvaltning 927 691 1 027 833       1 026 944     889                0 %

Veg – plan, prosjektering og utbygging 338 736 208 291          174 913        33 378          16 %

Fly, fiskerihavn og beredskap 13 607 11 877            10 928          949                8 %
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13.1 Divisjonsdirektøren/fellesfunksjoner 

 

I 1000 kr 
Vedtatt 
budsjett 

Regulert 
budsjett Regnskap Avvik Avvik i % 

Samferdsel felles 165 511 150 718 111 539 39 179 26% 

Lønn 13 413 15 460 13 664 1 795 12 % 

Kapitalutgifter 89 276 44 896 45 817 -921 -2 % 

Øvrige områder 62 822 90 362 52 057 38 304 42 % 

 

Økonomisk analyse/avviksforklaring 
Mindreforbruket innen fellesfunksjoner skyldes i hovedsak 16 mill. kroner lavere 

kapitalutgifter enn opprinnelig budsjettert. I tabellen over framkommer ikke dette på 

kapitalutgifter da budsjettet er regulert til øvrige områder.  

 

I løpet av året har Harstad kommune sin innbetaling av bidrag til dekning av renter og avdrag 

knyttet til Bjarkøyforbindelsen, blitt inntektsført i investeringsregnskapet. Denne innbetalingen 

er tilbakeført til driftsregnskapet der den hører til, og medfører en reduksjon av kapitalutgiftene 

med ytterligere 10,8 mill. kroner.  

 

Det var i 2020 budsjettert 7 mill. kroner knyttet til nye lokaler i Mellomvegen 40 i Tromsø. 

Regnskapet viser et mindreforbruk på om lag 5 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak utsettelse 

av anskaffelser og ombygging som følge av pandemien. Utbetaling av fergeavløsningsmidler 

for Rya-forbindelsen 1. kvartal 2020 ble ved en inkurie regnskapsført i 2019. I 2020 er derfor 

kun regnskapsført utgifter for tre kvartaler. Dette utgjør en besparelse på 2,7 mill. kroner. 

 

I tillegg var det en tilbakeført avsetning fra 2019 som gjaldt TT-kjøring på 4,2 mill. kroner 

skyldes også en. Denne er inntektsført i 2020. 
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13.2 Kollektiv og mobilitet 

 

I 1000 kr 
Vedtatt 
budsjett 

Regulert 
budsjett Regnskap Avvik Avvik i % 

Kollektiv og mobilitet 1 108 108 1 352 509  1 340 612 11 897          1% 

Avd felles -6 353  140 755 136 478 4 277 3 % 

Drift kollektiv vest 678 569  744 018  677 573 66 446 9 % 

Drift kollektiv øst 425 968  457 787 514 619 -56 833 -12 % 

Mobilitet og bærekraft 9 923      9 949 11 943 -1 993 -20 % 

 
Økonomisk analyse/avviksforklaring 

Aktiviteten i 2020 medførte et regnskapsmessig resultat omtrent som budsjettert for avdelingen 

totalt sett. På seksjonsnivå er det store avvik mellom budsjett og regnskap. Budsjettåret 2020 

har vært preget av stor usikkerhet knyttet til sammenslåing og store omveltninger og 

inntektsrisiko som følge av pandemien.   

 

Prisnivå på transportkontrakter ved inngangen til året, usikkerhet knyttet til pandemien og om 

staten kom til å finansiere tapte billettinntekter fullt ut samt varsel om nye drivstoffavgifter 

bidro til forventning om betydelig merforbruk i løpet av 2020. Derfor har budsjettet i 2020 vært 

stramt.  

 

Gjennom året har kostnadsbildet gradvis endret seg i en mer gunstig retning enn budsjettert for 

seksjon drift kollektiv vest. Det dreier seg i hovedsak om gunstig kostnadsutvikling på 

kollektivkontraktene. Noe av dette skyldes at budsjettert utgift til dekning av økt avgift på HVO 

(biodrivstoff) som ikke ble effektuert. Inntekter på skoleskyss og gebyrer til operatørene er blitt 

noe høyere enn antatt. Staten har betalt ut et sjablongmessig tilskudd til alle kystfylker for å 

stimulere overgangen til lav- og nullutslipp. Dette tilskuddet var på om lag 4 mill. kroner (andel 

Troms) var ikke forventet og dermed ikke budsjettert. I tillegg har Staten kompensert for tapte 

billettinntekter som følge av pandemien basert på anslag som ble gjort tidlig på året og under 

stor uvisshet. Denne kompensasjonen viste seg å bli litt større enn det faktiske inntektstapet.   

Dette gjør at seksjonen samlet fikk et mindreforbruk i forhold til regulert budsjett 2020.  

 

Det aller fleste avvikene er ikke varige og for flere av dem kunne det like gjerne vært motsatt 

fortegn. Det betyr at vedtatte innsparinger og reduksjon i tjenesteproduksjonen (avganger) i 

vest fortsatt må gjennomføres. Den totale situasjonen må vurderes nøye fra år til år.  

 

I tillegg til egne budsjetter tilføres fylkeskommunen penger til drift av kollektiv i Tromsø 

gjennom belønningsordningen. Denne, og senere byvekstavtale skal dekke den 

merproduksjonen på buss som innføres i forbindelse med ny kontrakt og bypakke. Ved 

gjennomgang av beregningene som lå til grunn for belønningsordningen sitt bidrag til økt 

driftsnivå på byrutene i Tromsø i 2020, er det avdekket at det ikke er tatt tilstrekkelig høyde for 

merinntekter. Dette sammen med kompensasjon for reduserte billettpriser i Tromsø, har 

medført en overkompensasjon for økningen i rutetilbudet, i størrelsesorden 18 mill. kroner. Det 

samme var gjeldende for 2019 og utgjør til sammen om lag 26 mill. kroner. Dette bør vurderes 

rebevilget i 2021 i tråd med forutsetningen i avtalen. 
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For drift kollektiv øst skyldes de store avvikene for høyt driftsnivå på buss, båt og ferge. Samlet 

merforbruk eksklusiv kompensasjon for pandemien for buss, båt og ferge, utgjør omlag 83,6 

mill. kroner. 

 

Et annet stort avvik er å finne på informasjon, kundesenter og billettering med et merforbruk 

på om lag 13 mill. kroner som er et resultat av pådratte forpliktelser det ikke er budsjettmessig 

dekning for. Drift kollektiv øst har også vært underfinansiert med omlag 26 mill. kroner i 2020 

sammenlignet med faktiske kostnader på kollektivkontraktene. Den rettslige prosessen rundt 

pensjonsutgifter til Boreal har ført til at det ble utbetalt om lag 2 mill. kroner som ikke var tatt 

hensyn til i avdelingens budsjetter. Den rettslige prosessen er ikke avsluttet og det kan påløpe 

ytterligere utgifter. 

 

Drift kollektiv øst har startet med justering av tjenesteproduksjon på båt og ferge, i tillegg til at 

det forventes effektivisering av skoleskyssen gjennom endret ansvar og organisering. I tillegg 

forsterkes kontraktsoppfølgingen overfor operatørene. Overgang til bruttokontrakter vil kunne 

gi positive økonomisk virkning, men det er vanskelig å tallfeste dette. I forkant av tilsvarende 

prosess i Troms, lå det et anslag på om lag 10 prosent reduserte kostnader.   

 

Kollektiv og mobilitet har store budsjetter og små utslag på enkelte faktorer kan gi et betydelig 

mer- eller mindreforbruk. Det bør vurderes å enten sette av en buffer i årsbudsjettet til å takle 

svingninger, eventuelt et fond som positive og negative årsresultater man kan avregnes mot. 

Det vil si at man i «gode» år setter av midler til å dekke de «dårlige». Dette vil gi en viss 

forutsigbarhet og robusthet, samt at det kan skjerme noe for kutt i tjenesteproduksjon. 

 

 

 

 

 

  



72 

 

13.3 Drift, vedlikehold og forvaltning  

 

 
I 1000 kr Vedtatt budsjett 

Regulert 
budsjett Regnskap Avvik Avvik i % 

Drift og vedlikehold 927 691 1 027 833  1 026 944 889 0% 

Avd felles 12 090    73 586  66 187 7 399 10 % 

Drift, vedlikehold – vest 666 849   669 082  664 173 4 909 1 % 

Drift, vedlikehold – øst 231 093  267 461  287 291 -19 830 -7 % 

Forvaltning – veg 17 658    17 705  9 294 8 411 48 % 
*I kostra-rapportering er alle kostnader innenfor driftskontrakter rapportert som driftskostnader da man ikke har brukt korrekt kostandskonto 

for vedlikeholdsoppgaver. Det vil derfor i Kostra-rapportering fremgå at avd. har brukt mindre på vedlikehold enn det som fremgår av denne 
rapporten. 

 

Økonomisk analyse/avviksforklaring 

Avdeling DVF har totalt sett styrt innenfor tildelt ramme på 1,027 mrd. kroner, og har 

omdisponert midlene mellom seksjonene i avdelingen. Regnskapet ble avsluttet med avvik på 

mindre enn 0,1 prosent. I løpet av året prognostiserte avdelingen et mindreforbruk på om lag 

17 mill. kroner. Dette førte til tilsvarende nedtrekk i budsjettrammen for å dekke opp 

merforbruk på seksjon kollektiv og mobilitet. 

 

Mindreforbruket på avdeling, felles skyldes at det ble budsjettert med 25 prosent merverdiavgift 

på 50 mill. kr som ble overført fra drift til investering. Som var budsjettert overført til 

investeringsregnskapet til finansiering av tunneloppgradring. Dette er en mva kostnad som ikke 

vil påløpe i driftsregnskapet, og som utgjør et ikke reelt mindreforbruk på 12,5 mill. kroner. 

Når det tas høyde for dette hadde avdelingen et merforbruk på 12 mill. kroner. 

 

Budsjettreguleringer i løpet av året mellom avdeling plan, prosjektering og utbygging og drift, 

vedlikehold forvaltning, medfører at regulert budsjett er om lag 100 mill. kroner høyere enn 

vedtatt budsjett for avdelingen. 

 

Prosjektet tunnelrehabilitering/-oppgradering er organisert under avdeling DVF. I 2020 er det 

for dette prosjektet avsatt 20 mill. kroner på fond av årets budsjett, dette skyldes litt lavere 

framdrift i arbeidet enn det man hadde lagt opp til på starten av året. 

 

Mindreforbruket i seksjon forvaltning knytter seg i sin helhet til minimalt med reiseaktivitet i 

2020, samt lønnsmidler som følge av vakanser i stillinger gjennom året. 

 

Drift, vedlikehold øst hadde et merforbruk på nesten 20 mill. kroner. Årsaken er 

driftskontraktene som hadde et merforbruk på om lag 28 mill. kroner ut i fra vedtatt budsjett. 

Bakgrunnen er at prisregulering ikke var innarbeidet. I fylkestingssak 40/20 ble det tilført 11,6 

mill. kroner for å dekke opp et prognostisert merforbruk. Merforbruket i forhold til regulert 

budsjett på driftskontraktene ble om lag 16,6 mill. kroner. 

  

I hovedsak er merforbruket knyttet til driftskontrakt Hammerfest og Altakontraktene. 

Driftskontrakt Hammerfest ble dyrere på grunn av uttak opsjons-år og utført ekstra fjellsikring 

på Fv. Skillefjord. Altakontraktene ble dyrere på grunn av sluttoppgjør for tidligere omtvistede 

saker. I tillegg var vinteren 2020 hard med polare lavtrykk og mye brøyting og høvling. 

 

Når det gjelder bindinger innenfor driftskontraktene er det brukt 652 mill. kroner. Dette utgjør 

63,5 prosent av den totale budsjettrammen. 
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Det ble brukt 264 mill. kroner til vedlikeholdsoppgaver innenfor forarbeid dekkelegging, bru, 

tunnel, fergekai og øvrig vedlikehold. Dette utgjør 25,7 prosent av den totale rammen. Herav 

er det brukt 128 mill. kroner til dekkelegging som utgjør 12,5 prosent av den totale rammen. 

Forvaltning har brukt 9,3 mill. kroner til forvaltningsoppgaver som utgjør om lag 1 prosent av 

total budsjettramme. 

 

Tunnelrehabilitering har styrt innenfor prosjektenes ramme, og fremdrift er i henhold til 

planene. Av 50 mill. kroner i tunnelsikkerhetsmidler er det satt av 20 mill. kroner på fond. Av 

resterende 30 mill. kroner er det brukt totalt 23 mill. kroner på Ibestad-, Maursund- og Kågen 

tunnelene. Det er også brukt 7 mill. kroner til skredsikringsprosjektet Røyrnesbukta. 

 

Måloppnåelse 

Avdelingens hovedoppgave er drift, vedlikehold og forvaltning av om lag 4 500 km fylkesveger 

i Troms og Finnmark. I tillegg har avdelingen ansvaret for oppgradering av tunneler i henhold 

til tunnelsikkerhetsforskriften.  

 

Til grunn for avdelingens strategi ligger strategiplan for samferdselsdivisjonen med hovedmål 

å være en tydelig samfunnsutvikler som binder folk sammen med et bærekraftig og innovativt 

transportsystem. 

 

I tråd med dette har avdelingen i 2020 innført ny kontraktstrategi for driftskontrakter, 

gjennomført Vegdialog 2020 med kommunene og startet opp arbeidet med å innføre 

strekningsvis vedlikehold. Avdelingen har videre pågående prosesser innenfor feltene 

innovasjon, trafikksikkerhet og miljø. 
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13.4 Plan, prosjektering og utbygging 

 

 
 

Økonomisk analyse/avviksforklaring 

I utgangspunktet skal kun skred- og fornyingsmidler være tildelt avdelingen over drift. 

Administrative utgifter ble imidlertid budsjettert og ført i driftsregnskapet i løpet av året. 

Overføring av utgiftene fra drift til investering ble foretatt i forbindelse med årsoppgjøret.  

 

Regnskapet for avdelingen viser et mindreforbruk på 33,38 mill. kroner. Det største avviket er 

på seksjon for utbygging vest som i hovedsak skyldes budsjettert vederlag på merverdiavgift. 

Ved overføring av budsjettramme fra drift til investering ble nettobeløpet overført. I tillegg 

skulle merverdiavgiftskompensasjonen vært regulert mot posten for kompensasjon for 

merverdiavgift på fellesområdet. Også på seksjon for Planlegging og prosjektering er budsjettet 

justert ned med et for høyt beløp. På seksjon utbygging øst er ikke alle lønnskostnader flyttet 

over til investering. 

 

I 2020 har fylkeskommunen fått utbetalt det samlede tilgodehavende av skredsikringsmidler for 

årene 2018 og 2019, fra Statens vegvesen. Dette beløper seg samlet til 119,375 mill. kroner, og 

dekker størstedelen av aktiviteten på skredsikringsprosjekter i 2020. Behovet for overføring av 

skredsikringsmidler fra drift til investering ble dermed 18,9 mill. kroner lavere enn prognosen 

per oktober tilsa. Dette er midler forutsatt brukt til skredsikring og vil bli foreslått rebevilget i 

budsjettoppfølgingen per 15.4. 

 

 

Forklaring på avsetning til disposisjonsfond  

Totalt ble det avsatt 155 mill. kroner i fond for PPU hvorav 30 mill. kroner er fornyingsmidler 

og 125 mill. kroner er skredsikringsmidler.  

 

Årsaken til mindreforbruket som er avsatt til fond, er at det i fjorårets budsjettarbeid ikke ble 

tatt høyde for at den nye organisasjonen ikke var dimensjonert for å kunne produsere i henhold 

til vedtatt økonomiplan. I tillegg kom det mange ansatte fra Statens vegvesen som ikke var kjent 

med den politiske og administrative organisasjonen. Dette gjorde at framdriften på mange av 

prosjektene ble forsinket.  

 

Måloppnåelse  

Avdelingen har som oppgave å planlegge og gjennomføre investeringsprosjekt på fylkesveg. I 

2020 var det planlagt aktivitet på omtrent 60 større og mindre investeringsprosjekt. Dette 

gjelder tiltak knyttet til veg, bruer fergekaier, skredsikring og tunnelsikkerhetsoppgradering. 

Svak måloppnåelse for skredsikring og fornying skyldes manglende planer for flere av 

prosjektene, samt etablering av en ny organisasjon som ikke hadde kunnskap om de ulike 

prosjektene. Starten av året ble brukt til å skaffe oversikt, iverksette planlegging og 

prosjektering. I tillegg ble det ikke vedtatt investeringsbudsjett for en rekke prosjekter før i juni 

2020.  

 

I 1000 kr

Vedtatt 

budsjett

Regulert 

budsjett Regnskap Avvik Avvik i %

Plan, prosjekteringer og utbygging 338 736 208 291          174 914        33 377          16 %

Avd. felles 107 869 62 085            61 505          580                1 %

Utbygging vest 224 511 148 177          112 449        35 728          24 %

Utbygging øst 1 922 4                      1 117            1 113-            

Plan og prosjektering 4 434 1 975-              157-                1 818-            92 %
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13.5 Fly fiskerihavn og beredskap 

 

I 1000 kr 
Vedtatt 
budsjett 

Regulert 
budsjett Regnskap  Avvik 

Avvik i 
% 

Fly, fiskerihavn og beredskap 13 607 11 877 10 928 949      8% 

FFB 13 607   11 877 10 928 949     8 % 

 
Økonomisk analyse/avviksforklaring 

Avdelingen hadde et samlet mindreforbruk på om lag 0,9 mill. kroner i 2020, til tross for 

merforbruk av lønnsmidler på 2,4 mill. kroner. Merforbruket på lønn skyldes at avdelingen har 

tre stillinger knyttet til nye oppgaver i forbindelse med regionreformen som mangler 

finansiering fra staten. Det gjelder to rådgiverstillinger innen fiskerihavner og en 

rådgiverstilling knyttet til FOT-rute tjenester. I tillegg er det opprettet stilling som assisterende 

avdelingsleder som ikke er finansiert gjennom økning av rammen til samferdsel. Avdelingens 

øvrige mindreforbruk på 3,3 mill. kroner er i hovedsak innen skredberedskap. 

 

Måloppnåelse 

Avdelingen har ansvaret for de regionale flyrutene, utbygging, forvaltning, vedlikehold og drift 

av tidligere statlige fiskerihavner samt beredskapsoppgaver for å sikre og tilrettelegge for en 

nødvendig og regionalt tilpasset sivil transportberedskap i fylket. 

 

I 2020 har hovedfokuset vært på oppbygging og oppbemanning av avdelingen. 

 




