
Svar til Furuly, H 

 

I epost av 22.6.20 stilte du følgende tre spørsmål til Fylkesrådsleder om 

håndteringen av Corona-situasjonen. Svarene på dine direkte spørsmål er å finne 

under hvert enkelt spørsmål. På grunn av fylkesrådsleders sykemelding besvares 

spørsmålet av fylkesrådets nestleder som virker i hans sted.  

1. I tiltakspakken er det blant annet avsatt 40 millioner kroner ekstra til 

næringsutvikling. Hvor mye er tildelt av dette ekstra beløpet, og hvor 

mange har mottatt slik støtte?  

Svar:  

De refererte 40 millioner i tiltakspakken fremhevet under coronasituasjonen var 

tilgjengelige midler den gang for å gjennomføre tilretteleggende tiltak for 

nærings- og samfunnsutvikling. Midlene inkluderer rammetilskuddet til TFFK 

for 2020 samt gamle tilskuddsmidler som henholdsvis Finnmark 

fylkeskommune og Troms fylkeskommune tok med seg inn i 

fylkessammenslåingen. 

Fylkesråd for næring og miljø har våren 2020 gjennomført 3 utlysninger som 

berører disse midlene; 

Nettverks- og klyngeprosjekter 

Bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling 

Arrangementer og møteplasser 

Det har totalt kommet inn 84 søknader på de 3 utlysningene, totalt kr. 39,9 

millioner. Innledende saksbehandling tilsier at det innstilles positivt på om lag 

25 millioner. Vedtak vil foreligge innen utgangen av juni. Innledende 

saksbehandling tilsier at 49 unike mottakere i Troms og Finnmark vil støttes 

gjennom fylkeskommunens tre utlysninger til nå. 

I tillegg og ut over de skisserte 40 millionene har det vært gjennomført 

utlysninger på BIO-midlene, også med ekstraordinært påfyll grunnet i corona-

situasjonen og det har vært spesifikke utlysninger innenfor de gamle geografiske 

grensene for henholdsvis Troms og Finnmark. Blant annet en 

miljøsertifiseringsordning i gamle Finnmark og Statskog-ordningen i gamle 

Troms. 

Fylkeskommunen har i den pågående situasjonen tett dialog med Innovasjon 

Norge Arktis, både politisk og administrativt. Innovasjon Norge er 



fylkeskommunens operatør på de bedriftsrettede midlene og fylkeskommunen er 

oppdragsgiver overfor Innovasjon Norge Arktis forvaltning av kr. 100 mill som 

går mot bedriftsmarkedet. I tillegg har Innovasjon Norge mottatt betydelig 

bidrag fra regjeringen på ulike ordninger som skal bistå enkeltbedrifter i den 

pågående coronasituasjonen. 

2. Fylkesrådet varslet i pakken en prosess med å se på egne bygg med 

renoveringsbehov. Hvilke prosjekter er vurdert å ha slikt 

renoveringsbehov, og hvilke oppdrag er satt i verk for å kunne støtte opp 

om lokale tilbydere?  

Svar:  

Fylkeskommunen har mange bygg der det vurderes at det er relativt store 

renoveringsbehov. Mange vedlikeholdsprosjekter er allerede satt i gang,  det 

gjelder både pågående og planlagt vedlikehold i hele fylket i hht de årlige 

vedlikeholdsplanene. Vedlikeholdsmidlene strekker dessverre ikke til for å løse 

alle behov, og under følger en del prosjekter som det vurderes at tiltak bør 

utføres, så fremst finansiering faller på plass:  

- Utbygging Kvaløya VGS med nytt basebygg, ca 9 MNOK (tilpasning til elev 

med særlige behov)  

- Div. større vedlikehold som utskifting ventilasjonsaggregat og vinduer i flere 

skolebygg samt Fylkeshuset i Tromsø  

 - Oppussing/renovering av egeneide leiligheter i hele fylket. Disse har en 

relativt jevnt over dårlig standard. 

- Tilpasninger til elever med særlige behov- Heggen/Rå vgs 

-   Forsere prosjekt oppussing på Fylkeshuset i Vadsø. Det er planlagt ila 2020 

en rekke mindre tiltak, midler overført fra 2019 INV. Flere av disse kan starte 

opp så snart som mulig for å skape aktivitet.  

-    I Vadsø er det et prosjekt som dersom vi får tilført ca 3 mill kr vil kunne 

sluttføre bytte av panel, skifte vinduer o.l. på en leilighetsrekke. Vi har tidligere 

hatt et prosjekt her, men midler rakk ikke til å sluttføre prosjektet. Det betyr at vi 

har en del ferdig prosjektert, da vil et slikt ekstra prosjekt kunne starte opp 

relativt raskt.  

-Utskifting til LED lys, øst i Finnmark  

- Oppgradering Brannvarsling 5G. 

- Fjernovervåkning og styring av SD anlegg i gjenstående bygg 



- Oppgradering av energiovervåkning bygg i gjenstående bygg 

3. Fylkesrådet varslet at det skulle tas inn flere lærekandidater i 

fylkeskommunen. Hvor mange flere har fått læreplass i fylkeskommunen 

som følge av denne tiltakspakken?  

Svar:  

Troms og Finnmark fylkeskommune har til sammen 11 lærekandidater i 

lærekontrakt. 5 på videregående skoler i Finnmark og 6 på videregående skoler i 

Troms. Disse er tegnet gjennom opplæringskontorene vi er medlem av. 

Opplæringskontoret for offentlig sektor i Finnmark og Opplæringskontoret for 

offentlig sektor i Troms.  

Det er i år 26 søkere til lærekandidatordningen. Pr 24.06.20 er 13% av disse 

formidlet til opplæringskontrakt. 

Det er enda tidlig i prosessen og det vil tegnes flere kontrakter utover sommeren 

og høsten. 

 

Sted, 1.7.20 

Anne Toril Eriksen Balto,  

 

 


