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Innstilling til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026  

Troms og Finnmark fylkeskommune 
 
Fylkesrådet anbefaler fylkestinget å fatte følgende vedtak:   

1. Fylkesrådet innstiller budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 i henhold 
til bevilgningsoversikt drift §5-4, 1. ledd og 2. ledd. I 1000 kr.  

 

Troms og Finnmark fylkeskommune

Vedtatt budsjett 

2022

Bevilgningsoversikt Drift, 1. ledd. I 1000 kr (FT 102/21)

1 Rammetilskudd -3 856 633 -3 875 495 -4 162 363 -4 164 552 -4 164 552 -4 164 552

Inntektsutjevning -146 000 -146 000 -159 000 -159 000 -159 000 -159 000

2 Inntekts- og formuesskatt -1 564 000 -1 564 000 -1 608 000 -1 608 000 -1 608 000 -1 608 000

3 Eiendomsskatt 0 0 0 0 0

4 Andre generelle driftsinntekter (flyttet til 2. ledd Troms) -3 427 -3 427 0 0 0 0

5 Sum generelle driftsinntekter -5 570 060 -5 588 922 -5 929 363 -5 931 552 -5 931 552 -5 931 552

6 Sum bevilgninger drift, netto (fra 2. ledd) 4 936 887 4 955 348 5 284 729 5 095 383 5 060 868 5 015 706

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -633 173 -633 574 -644 635 -836 169 -870 684 -915 846

10 Renteinntekter -10 000 -10 000 -41 000 -39 000 -38 000 -34 000

11 Utbytte 0 0 0 0 0 0

12 Gevinster og tap finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0

13 Renteutgifter 105 087 105 087 267 395 317 792 368 130 364 226

Herav Troms 172 395 207 792 241 130 246 226

Herav Finnmark 95 000 110 000 127 000 118 000

14 Avdrag på lån 214 800 214 800 261 752 290 916 319 132 358 015

Herav Troms 157 752 176 916 197 632 223 015

Herav Finnmark 104 000 114 000 121 500 135 000

15 Sum netto finansutgifter 309 887 309 887 488 147 569 708 649 262 688 241

17 NETTO DRIFTSRESULTAT -323 286 -323 687 -156 487 -266 460 -221 421 -227 605

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:

18 Overføring til investering 259 450 259 450 199 353 250 623 243 023 228 323

19 Avsetninger til bundne driftsfond 0 0 0 0 0

20 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0

21 Avsetninger til disposisjonsfond 63 836 64 236 17 637

22 Bruk av disposisjonsfond 0 -42 866 -1 800 -21 602 -718

23 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0

24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 323 286 323 686 156 487 266 460 221 421 227 605

25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 -1 0 0 0 0

Troms og Finnmark fylkeskommune

Vedtatt budsjett 

2022

Bevilgningsoversikt Drift, 2. ledd
(FT 102/21)

Felles budsjett - divisjonsvis 4 936 887 220 086 323 083 281 180 312 534 310 534

Politiske styringsorganer 68 428 65 248 75 022 65 272 67 272 65 272 

Fylkesrådsleders kontor 42 690

Plan og økonomi 191 763 1 248 1 255 1 255 1 255 1 255

Næring og kompetanse 1 864 325 26 271 39 895 39 895 39 895 39 895

Kultur, språk og levekår 386 546 31 909 -3 683 -3 683 -3 683 -3 683

Samferdsel 2 557 855 36 719 9 566 38 920 38 920

Fellesfunksjoner -174 720 95 410 173 875 168 875 168 875 168 875

Troms - divisjonsvis 0 3 060 733 3 180 655 3 113 440 3 062 456 3 039 295

Politiske styringsorganer 0 2 553 2 580 3 680 3 680 3 680

Fylkesrådsleders kontor og stab/støtte 0 164 951 178 426 171 757 165 088 164 578

Næring 0 64 465 71 230 66 830 66 830 66 830

Kompetanse 0 1 178 606 1 196 516 1 195 816 1 181 316 1 161 116

Tannhelse 0 156 870 156 489 156 489 156 489 156 489

Kultur, språk og levekår 0 90 061 122 139 122 339 122 539 122 739

Samferdsel 0 1 704 780 1 870 666 1 859 574 1 875 314 1 890 014

Fellesfunksjoner 0 -301 553 -417 392 -463 046 -508 801 -526 152

Finnmark - divisjonsvis 0 1 674 529 1 780 991 1 700 763 1 685 878 1 665 878

Politiske styringsorganer 0 647 654 654 654 654

Fylkesrådsleders kontor 0 8 103 77 656 77 656 77 656 77 656

Plan og økonomi 0 67 902 0 0 0 0

Utdanning 0 656 630 601 426 576 426 576 426 566 426

Voksenopplæring, karriere og integrering 0 0 21 102 22 619 22 619 22 619

Næring 0 0 23 837 23 837 23 837 23 837

Kultur og miljø 0 133 687 66 190 66 445 66 560 66 560

Tannhelse 0 0 79 309 79 309 79 309 79 309

Samferdsel 0 862 585 1 009 223 962 223 952 223 942 223

Fellesfunksjoner 0 -55 025 -98 406 -108 406 -113 406 -113 406

SUM BEVILGNINGER DRIFT, NETTO (til 1.ledd, post 6) 4 936 887 4 955 348 5 284 729 5 095 383 5 060 868 5 015 706

Herav:

Overføring til investering 258 931 258 931 199 353 250 623 243 023 228 323

Bruk av bundne fond

Avsetning til bundne fond

Bruk av disp.fond -40 500 -1 800 -500 -500

Avsetning til disp.fond

SUM BEVILGNINER DRIFT (inkl. overf, avsetn/bruk fond) 5 195 818 4 696 417 5 443 582 5 344 206 5 303 391 5 243 529

Post

2026

2023 2024 2025 2026

Vedtatt 

funksjonsfordelt 

budsjett                

(FR 82/22)

Vedtatt 

funksjonsfordelt 

budsjett                

(FR 82/22)

2023 2024 2025
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2. Fylkesrådet innstiller på et investeringsprogram for budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 i 

henhold til   Bevilgningsoversikt Investering § 5-5, 1. ledd og 2. ledd. I 1000 kroner. 
 

   
 
 

3. Følgende finansielle måltall legges til grunn i økonomiplanen:   

 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsutgifter økes til anbefalte 4 prosent over tid.   

Troms og Finnmark fylkeskommune                              
Bevilgningsoversikt Investering § 5-5, 1. 

ledd
1 Investeringer 1 861 062 2 264 680 1 692 916 1 154 152 6 972 810
2 Tilskudd til andres investeringer 0
3 Investeringer i i aksjer og andeler i selskaper 0

4 Utlån 0

5 Avdrag på lån 0
6 Sum investeringsutgifter 1 861 062 2 264 680 1 692 916 1 154 152 6 972 810

Finansiert slik:
7 Kompensasjon for merverdiavgift -325 970 -395 055 -297 891 -194 608 -1 213 524
8 Tilskudd fra andre -78 720 -80 675 -11 660 -10 000 -181 055
9 Salg av varige driftsmidler 0

10 Salg av finansielle anleggsmidler 0
11 Utdeling fra selskaper 0

12 Mottatte avdrag på utlån

13 Bruk av lån -1 257 019 -1 538 327 -1 140 342 -721 221 -4 656 909
14 Sum investeringsinntekter -1 661 709 -2 014 057 -1 449 893 -925 829 -6 051 487

15 Videre utlån 0

16 Bruk av lån til videre utlån 0

17 Avdrag lån på videre utlån 0

18 Mottatte avdrag på videre utlån 0

19 Netto utgifter til videre utlån 0 0 0 0 0

20 Overføring fra drift -199 353 -250 623 -243 023 -228 323 -921 323
21 Avsetninger til bundne investeringsfond 0 0
22 Bruk av bundne investeringsfond

23 Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0
24 Bruk av ubundne investeringsfond

25 Dekning av tidligere års udekket i investeringsregnskapet 0 0

26 Sum overføring fra drift og avsetninger -199 353 -250 623 -243 023 -228 323 -921 323

27 Fremført til inndekning i senere år 0 0 0 0 0

Troms og Finnmark fylkeskommune

Bevilgningsoversikt Investering §5-5, 2. ledd

Troms 1 524 829 1 729 709 1 386 579 861 815 9 426 464

FLK og stab/støtte 15 000 16 000 0 0 31 000
Utdanning 445 400 570 000 417 700 115 300 1 548 400

Samferdsel 1 064 429 1 143 709 968 879 746 515 3 923 532

hvorav - div. dir. inkl. ressurs 0 0 0 0 0

hvorav - kollektiv 43 600 25 000 35 400 61 500 165 500

hvorav - vei 921 220 1 018 700 833 470 585 106 3 358 496

hvorav - skredsikring 99 609 100 009 100 009 99 909 399 536
Finnmark 336 233 534 971 306 337 292 337 2 938 556

Utdanning 1 200 0 0 0 1 200
Samferdsel 335 033 534 971 306 337 292 337 1 468 678

hvorav - kollektiv 219 556 261 844 35 000 33 000 549 400
hvorav - vei 105 140 196 790 195 000 183 000 679 930

hvorav - skredsikring 10 337 76 337 76 337 76 337 239 348

Sum investeringer (til 1. ledd) 1 861 062 2 264 680 1 692 916 1 154 152 12 365 020

Post
2023 2024 2025

2023 2024

SUM ØKPLAN 

2023-2026
2026

2025
SUM ØKPLAN 

2023-2026
2026
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 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter reduseres over tid, og skal ikke 
overstige 110 prosent i utgangen av kommende økonomiplanperiode.  

 Langsiktig mål for gjeldsgrad er maksimalt 100 prosent i 2028.  

 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter bevares på minimum 5 prosent over 
tid  

4. Det vedtas et netto driftsbudsjett i 2023 på kr 5.284.729.000.  
 
5. Det vedtas nye bevilgninger på til sammen 237,82 mill. kroner i 2023.  

 
6. Fylkestinget vedtar bruk av disposisjonsfond på 42,866 mill. kroner i 2023. 

 Herav 34,5 mill. kroner av navngitte disposisjonsfond i Troms 

 Herav 6 mill. kroner av navngitte disposisjonsfond i Finnmark 

 
7. Fylkestinget vedtar et investeringsbudsjett i 2023 på kr 1.861.062.000 hvorav kr 1.257.019.000 

finansieres ved bruk av lån.  
 

8. Fylkeskommunens trekkrettigheter settes til 50 mill. kroner i 2023. 
  

9. Skattøret settes til 2,45 prosent som er høyeste lovlige sats, i henhold til statsbudsjettet. Dersom 
skattøret endres ved behandling av statsbudsjettet i Stortinget, endres skattøret i tråd med denne 
endringen.  

 
10. Renter og avdrag knyttet til vedtatte låneopptak til finansiering av investeringer 

samferdselsformål i tidligere Troms fylkeskommune skal dekkes innenfor driftsrammen til 
samferdsel.  

 
11. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å:  

  
a. Regulere budsjetter mellom avdelinger i en divisjon. 
b. Fordele avsetninger til lønnsvekst i tråd med resultatene av lønnsforhandlingene 

i 2022 (helårsvirkning) og 2023.  
b. Justere for endring i pensjonsutgifter herunder løpende premie KLP og SPK samt 

reguleringspremie.  
c. Regulere budsjetter ved organisatoriske endringer. 
d. Lærlingtilskudd knyttet til fylkeskommunale lærlinger fra sentrale budsjettposter til aktuelle 

virksomheter. 
e. Fordele personalpolitiske midler fra sentrale budsjettposter til aktuelle virksomheter.  
f. Fordele vedlikeholdsmidler fra sentrale budsjettposter til aktuelle virksomheter.  
g. Fordele kvenske og samiske midler fra divisjon for kultur, språk og levekår i Troms og 

avdeling kultur og miljø i Finnmark til aktuelle virksomheter.  
h. Fordele budsjettmidler til skyss til elever som er utplassert, reguleres fra divisjon 

for samferdsel til aktuell avdeling i divisjon for kompetanse og miljø.  
i. Å regulere ut midler fra avdelinger for voksenopplæring, karriere og integrering i 

henholdsvis Troms og Finnmark knyttet til voksenopplæring ut til skolene.  
 

Felles 

 

12. Fylkesrådet innstiller budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 felles i henhold til 
bevilgningsoversikt drift §5-4, 1. ledd og 2. ledd. I 1 000 kr.  
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13. Det vedtas nye bevilgninger på til sammen 87,975 mill. kr. i 2023. 
 

 
 
 

14. Troms og Finnmark fylkesting er bekymret for den økte kostnadsveksten innenfor 
samferdselssektoren som ikke fullt ut er kompensert. Troms og Finnmark har ikke elektrifisert 
innenfor kollektiv, og dermed øker kontraktsprisene ekstraordinært mye.  Det er få store nye 
statlige samferdselsprosjekter i Troms og Finnmark, noe som gir et større ansvar til 
fylkeskommunen til å sørge for aktivitet. Fylkestinget er bekymret for en lavere aktivitet i ei tid 
hvor det er viktig med stor tilstedeværelse i nord. 
  

15. Vedtatte prioriteringer innen skolebruksplanen følges opp iht vedtak i sak 52/2022, med sikte 
på planlegging og prosjektering og oppstart av tiltak 1 – 3 for Troms og Finnmark i 2023. For 
Troms med sikte på oppstart av prioritet 1-3 i 2024. 
 

 

Felles

Bevilgningsoversikt Drift, 2. ledd spesifisert

Politiske styringsorganer 65 248 75 022 65 272 67 272 65 272

Fylkesrådsleders kontor 0 0 0 0 0

Plan og økonomi 1 248 1 255 1 255 1 255 1 255

Næring og kompetanse 26 271 39 895 39 895 39 895 39 895

Kultur, språk og levekår 31 909 -3 683 -3 683 -3 683 -3 683

Samferdsel 0 36 719 9 566 38 920 38 920

Fellesfunksjoner 95 410 173 875 168 875 168 875 168 875

Totalt Felles 220 086 323 083 281 180 312 534 310 534

Vedtatt funksjonsfordelt 

budsjett Finnmark          

(FR 82/22) 2023 2024 2025 2026

Nye tiltak felles. I 1 000 kroner 2023 2024 2025 2026

Politiske styringsorganer

Valg 600 1 100

Godtgjøring 2 100 2 100 2 100 2 100

Sanitetsprodukter til  skolene, prøveprosjekt 23/24 100

Digital helsesykepleier Finnmark, prøveprosjekt 23/24 800

Skredpost frivil lghet Troms 2023 500

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 2023 100

Frivil l ighet bo-og blilyst 2023 1 000

Arctic Pride 2023 150

Ungt entreprenørskap 4 600

Søkbare midler kunst 200

Ungdommens fylkesråd, økt medvirkning 100

Samisk paviljong 2023 TIFF 200

SUM 9 850 2 700 3 200 2 100

Fellesfunksjoner

Mva-kompensasjon Artic Race of Norway -1 875 -1 875 -1 875 -1 875

Avsetning til  lønnsvekst 98 000 98 000 98 000 98 000

Endring pensjon -18 000 -18 000 -18 000 -18 000

SUM 78 125 78 125 78 125 78 125

Sum totalt 87 975 80 825 81 325 80 225
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Troms 

 

16. Fylkesrådet innstiller budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 Troms i henhold 
til bevilgningsoversikt drift §5-4, 1. ledd og 2. ledd. I 1000 kr. 

 

 

  
17. Fylkesrådet innstiller på et investeringsprogram Troms for budsjett 2023 og økonomiplan 

2023-2026 i henhold til Bevilgningsoversikt Investering § 5-5, 1. ledd og 2. ledd. I 1000 kroner. 

Troms

Bevilgningsoversikt Drift, 2. ledd spesifisert

Politiske styringsorganer 2 553 2 580 3 680 3 680 3 680

Politisk område 0 0 1100 1100 1100

Mobbe- og lærlingombud 2 553 2 580 2 580 2 580 2 580

Fylkesrådsleders kontor 164 951 178 426 171 757 165 088 164 578

Fylkesrådsleders kontor 36340 36 998 36 998 36 998 36 998

Personal, organisasjon og utvikling 15722 15 789 15 789 15 789 15 789

Økonomi 9751 9 761 9 761 9 761 9 761

Innkjøp 3230 3 458 3 458 3 458 3 458

Drift og eiendom 73751 78 064 73 395 66 726 66 216

IT 18 249 25 616 23 616 23 616 23 616

Dokumentasjonsforvaltning 7 908 8 740 8 740 8 740 8 740

Herav bruk av disp.fond -15 000 -1 300

Herav overføring til investering 13 000 1 300

Næring 64465 71 230 66 830 66 830 66 830

Kompetanse 1 178 606 1 196 516 1 195 816 1 181 316 1 161 116

Utdanning 1145517 1 160 580 1 156 980 1 142 480 1 122 280

Voksenopplæring, karriere og intergrering 33089 35 936 38 836 38 836 38 836

Herav bruk avd disp.fond -2 000 0 0 0

Tannhelse 156870 156 489 156 489 156 489 156 489

Kultur, språk og levekår 90061 122 139 122 339 122 539 122 739

Herav bruk avd disp.fond -500 -500 -500 -500

Samferdsel 1 704 780 1 870 666 1 859 574 1 875 314 1 890 014

Div. direktør, inkl. ressurs og beredskap 175 036 257 627 293 063 335 485 370 291

Kollektiv 783009 877 861 867 861 867 861 867 861

Veg 746735 735 179 698 651 671 969 651 863

Herav bruk av disp.fond -17 000 0 0 0

Herav overføring til investering 177 739 185 709 179 409 164 709

Fellesfunksjoner -301 553 -417 392 -463 046 -508 801 -526 152

3 060 733 3 180 655 3 113 440 3 062 456 3 039 295

Herav:

Overføring til investering 190 739 187 009 179 409 164 709

Bruk av bundne fond

Avsetning til bundne fond

Bruk av disp.fond -34 500 -1 800 -500 -500

Avsetning til disp.fond

SUM BEVILGNINGER DRIFT, NETTO 3 336 894 3 298 649 3 241 365 3 203 504

2023 2024 2025 2026

Vedtatt 

funksjonsfordelt 

budsjett Troms                

(FR 82/22)
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18. Det vedtas nye bevilgninger på til sammen 75,02 mill. kroner i 2023.  

  

Troms

  Bevilgningsoversikt Investering § 5-5, 1. ledd

1 Investeringer i  varige driftsmidler 1 524 829 1 729 709 1 386 579 861 815 5 502 932

2 Tilskudd til  andres investeringer 0

3 Investeringer i  i  aksjer og andeler i  selskaper 0

4 Utlån 0

5 Avdrag på lån 0

6 Sum investeringsutgifter 1 524 829 1 729 709 1 386 579 861 815 5 502 932

Finansiert slik: 0

7 Kompensasjon for merverdiavgift -269 970 -308 400 -246 835 -145 885 -971 090

8 Tilskudd fra andre -78 720 -80 675 -11 660 -10 000 -181 055

9 Salg av varige driftsmidler 0

10 Salg av finansielle anleggsmidler 0

11 Utdeling fra selskaper 0

12 Mottatte avdrag på utlån 0

13 Bruk av lån -985 400 -1 153 625 -948 675 -541 221 -3 628 921

14 Sum investeringsinntekter -1 334 090 -1 542 700 -1 207 170 -697 106 -4 781 066

15 Videre utlån 0

16 Bruk av lån til  videre utlån 0

17 Avdrag lån på videre utlån 0

18 Mottatte avdrag på videre utlån 0

19 Netto utgifter til videre utlån 0 0 0 0 0

20 Overføring fra drift -190 739 -187 009 -179 409 -164 709 -721 866

21 Netto avsetninger ti l  eller bruk av bundne investeringsfond 0

22 Netto avsetninger ti l  eller bruk av ubundne investeringsfond 0

23 Dekning av tidligere års udekket i  investeringsregnskapet 0

24 Sum overføring fra drift og avsetninger -190 739 -187 009 -179 409 -164 709 -721 866

25 Fremført til inndekning i senere år 0 0 0 0 0

Troms

Bevilgningsoversikt Investering §5-5, 2. ledd

Politiske styringsorganer 0

Fylkesrådsleders kontor (FLK) 0

Drift og eiendom 15 000 16 000 0 0 31 000

Næring 0

Kompetanse 0

Utdanning - vest 445 400 570 000 417 700 115 300 1 548 400

Tannhelse 0

Kultur, språk og levekår 0

Samferdsel sum 1 064 429 1 143 709 968 879 746 515 3 923 532

Div. dir. inkl. ressurs 0

Kollektiv Troms 43 600               25 000               35 400               61 500               165 500

Vei Troms 921 220 1 018 700 833 470 585 106 3 358 496

Skredsikring Troms 99 609 100 009 100 009 99 909 399 536

Fellesfunksjoner 0

Sum investeringer i varige driftsmidler (overføres til 2A) 1 524 829 1 729 709 1 386 579 861 815 5 502 932

BUD 2025
SUM ØKPLAN 

2023-2026
BUD 2026

BUD 2025
SUM ØKPLAN 

2023-2026
BUD 2026BUD 2023 BUD 2024

BUD 2024
Post

BUD 2023
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Tabell -. Nye tiltak Troms. I 1000 kroner

2023 2024 2025 2026

Politiske styringsorganer

Personvern, jurist fylkestinget, klagenemda, jmf FTG 77/22 1 100          1 100           1 100           

Divisjon for kompetanse

Føringer i  statsbudsjettet:

Ny opplæringslov 2 711 2 711 2 711 2 711

Nettoeffekt elever statlig/private skoler 1 683 1 683 1 683 1 683

Fagopplæring Troms 4 000 8 000 8 000 8 000

Etterutdanningstilbud i samisk kulturkunnskap 500

Digital helsesykepleier 2 100 2 100 2 100 2 100

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) (interkommunalt samarbeid) 3 700 3 700 3 700 3 700

Utvikling av samiske digitale læremidler 2 000

Voksenopplæring og minoritetsspråklige. Oppstart 1.8.23 2 100 5 000 5 000 5 000

SUM 18 794 23 194 23 194 23 194

Divisjon for næring

Butikkstøtte 400

Næringsfond Troms 4 000

Distrikts- og regionalpolitiske ti lskudd 1 016 1 016 1 016 1 016

SUM 5 416 1 016 1 016 1 016

Divisjon for kultur, språk og levekår

FT-sak 42/22: Eierskap Kvääniteatteri 600 800 1 000 1 200

Privatarkiv: En stil l ingsressurs 1 000 1 000 1 000 1 000

Driftstilskudd Kvænangen språksenter 200 200 200 200

Driftstilskudd Nordnorsk fi lmkommisjon AS jmf FT 48/19 560 560 560 560

Den nordnorske kulturavtalen 2022 – 2025, jmf. FT 49/21 50 50 50 50

Eierskap Samisk hus Troms 500 500 500 500

Lønnsmidler planstil l ing 200 200 200 200

SUM 3 110 3 310 3 510 3 710

Divisjon for samferdsel

Føringer i  statsbudsjettet:

Økning komensasjon reduserte ferjetakster 8 469 8 469 8 469 8 469

Kompensasjon økt CO2 avgift 329 329 329 329

Ras- og skredsikring 3 311 3 311 3 311 3 311

Fergeavløsning -308 -308 -308 -308

Gratis ferge 11 996 11 996 11 996 11 996

Rammeøkning kollektiv 18300 30 300 30 300 30 300

SUM 42 097 54 097 54 097 54 097

Stab/støtte

Husleie ti lbakeleie internat Sundlia (drift og eiendom) 2 180 1 090 0 0

Behov for mer areal ti l  kontorer IT (drift og eiendom) 200 700 700 700

Bortfall  inntekter innkjøpssamarbeid Troms (innkjøp) 223 223 223 223

Videreføring av kostnadsøkning VIGO IKS (IT) 1 000 1 000 1 000 1 000

IT-sikkerhet (IT) 2 000

SUM 5 603 3 013 1 923 1 923

SUM TOTALT 75 020 85 730 84 840 85 040
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19. Det vedtas innsparingstiltak på til sammen 85 mill. kroner i 2023 i Troms.   

 

 

Finnmark 

 

20. Fylkesrådet innstiller budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 Finnmark i henhold til 

bevilgningsoversikt drift §5-4, 1. ledd og 2. ledd. I 1000 kr.  

 

 
 

21. Fylkesrådet innstiller på et investeringsprogram Finnmark for budsjett 2023 og økonomiplan 

2023-2026 i henhold til Bevilgningsoversikt Investering § 5-5, 1. ledd og 2. ledd. I 1000 kroner. 

 

Tabell -. Innsparingstiltak Troms. I 1000 kroner

2023 2024 2025 2026

Helhetlig gjennomgang av organisasjonen -10 000 -20 000 -20 000

Samferdsel

Innretning gratis ferge (plassgaranti etc) -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Økte takster utover 5% 0 -10 000 -10 000 -10 000

Midlertidig omprioritering fra vedlikehold til  drift veg -70 000 -65 000 -65 000 -65 000

Utdanning - rullering tilbud -7 700 -12 800 -21 300 -35 500

Tannhelse - Øke takster for å dekke prisøkning utover ordinær prisvekst -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

SUM -85 200 -105 300 -123 800 -138 000

Finnmark

Bevilgningsoversikt Drift, 2. ledd spesifisert

Politiske styringsorganer 647 654 654 654 654

Fylkesrådsleders kontor 8 103 77 656 77 656 77 656 77 656

Plan og økonomi 67 902

Utdanning 656 630 601 426 576 426 576 426 566 426

herav bruk av disp.fond -6 000

Voksenopplæring, karriere og integrering 0 21 102 22 619 22 619 22 619

Næring 0 23 837 23 837 23 837 23 837

Kultur og miljø 133 687 66 190 66 445 66 560 66 560

Tannhelse 0 79 309 79 309 79 309 79 309

Samferdsel 862 585 1 009 223 962 223 952 223 942 223

herav bruk av overføring til investering 8 614 63 614 63 614 63 614

Fellesfunksjoner -55 025 -98 406 -108 406 -113 406 -113 406

Totalt Finnmark 1 674 529 1 780 991 1 700 763 1 685 878 1 665 878

Herav: 0 0 0 0                     -   

Overføring til investering 70 678 8 614 63 614 63 614 63 614

Bruk av bundne fond 0 0 0 0                     -   

Avsetning til bundne fond 0 0 0 0                     -   

Bruk av disp.fond                                             -               -6 000                     -                       -                       -   

Avsetning til disp.fond                                             -                       -                       -                       -                       -   

SUM BEVILGNINGER DRIFT, NETTO                              1 745 207      1 783 605      1 764 377      1 749 492      1 729 492 

2023 2024 2025 2026

Vedtatt funksjonsfordelt 

budsjett Finnmark          

(FR 82/22)
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22. Det vedtas nye bevilgninger i Finnmark på til sammen 162,8 mill. kroner i 2023 

 

FFK

  Bevilgningsoversikt Investering § 5-5, 1. ledd

1 Investeringer i  varige driftsmidler 336 233 534 971 306 337 292 337 1 469 878

2 Tilskudd til  andres investeringer 0

3 Investeringer i  i  aksjer og andeler i  selskaper 0

4 Utlån 0

5 Avdrag på lån 0

6 Sum investeringsutgifter 336 233 534 971 306 337 292 337 1 469 878

Finansiert slik:

7 Kompensasjon for merverdiavgift -56 000 -86 655 -51 056 -48 723 -242 434

8 Tilskudd fra andre 0

9 Salg av varige driftsmidler 0

10 Salg av finansielle anleggsmidler 0

11 Utdeling fra selskaper 0

12 Mottatte avdrag på utlån 0

13 Bruk av lån -271 619 -384 702 -191 667 -180 000 -1 027 988

14 Sum investeringsinntekter -327 619 -471 357 -242 723 -228 723 -1 270 421

15 Videre utlån 0

16 Bruk av lån til  videre utlån 0

17 Avdrag lån på videre utlån 0

18 Mottatte avdrag på videre utlån 0

19 Netto utgifter til videre utlån 0 0 0 0 0

20 Overføring fra drift -8 614 -63 614 -63 614 -63 614 -199 457

21 Netto avsetninger ti l  eller bruk av bundne investeringsfond 0

22 Netto avsetninger ti l  eller bruk av ubundne investeringsfond 0

23 Dekning av tidligere års udekket i  investeringsregnskapet 0

24 Sum overføring fra drift og avsetninger -8 614 -63 614 -63 614 -63 614 -199 457

25 Fremført til inndekning i senere år 0 0 0 0 0

FFK

Bevilgningsoversikt Investering §5-5, 2. ledd

Politiske styringsorganer 0

Administrasjonssjefen med stab 0

Plan og økonomi 0

Næring og kompetanse 0

Utdanning - Finnmark 1 200 0 0 0 1 200

Kultur og levekår 0

Tannhelse 0

Samferdsel 0

Kollektiv Finnmark 219 556 261 844 35 000 33 000 549 400

Vei Finnmark 105 140 196 790 195 000 183 000 679 930

Skredsikring Finnmark 10 337 76 337 76 337 76 337 239 348

Fellesfunksjoner 0

Sum investeringer i varige driftsmidler (overføres til 2A) 336 233 534 971 306 337 292 337 1 469 878

BUD 2025
SUM ØKPLAN 

2023-2026

BUD 2025
SUM ØKPLAN 

2023-2026

BUD 2026

BUD 2026BUD 2023 BUD 2024

BUD 2024
Post

BUD 2023
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23. Det vedtas innsparingstiltak i Finnmark på til sammen 156 mill. kroner i 2023, økende til 200 

mill. kroner i 2026. 

Nye tiltak i Finnmark. I 1 000 kroner 2023 2024 2025 2026

Fylkesrådsleders kontor

Kvalitets- og styringssystem 800 800 800 800 

Internasjonalt - Kirkeneskonferansen 100 100 100 100 

Stil l ingsressurs - finansrådgiver 1 000 1 000 1 000 1 000

SUM 1 900 1 900 1 900 1 900

Næring

Føringer i  statsbudsjettet

Økning regionalpolitiske ti lskudd 735 735 735 735

SUM 735 735 735 735

Opplæring

Føringer i  statsbudsjettet

Reduksjon elever private/statlige skoler 1 356 1 356 1 356 1 356

Tilpasning ny opplæringslov 842 842 842 842

Fagopplæring 6 000

SUM 8 198 2 198 2 198 2 198

Voksenopplæring, karriere og integrering

Fleksible løp 1 083 2 600 2 600 2 600

SUM 1 083 2 600 2 600 2 600

Tannhelse

Anestesiavtale - Finnmarkssykehuset 1 000 1 000 1 000 1 000

SUM 1 000 1 000 1 000 1 000

Kultur og miljø

Verdensarv- Struves meridianbue 260 415 430 430

Samiske museer - driftstilskudd 500 500 500 500

Nordnorsk kulturavtale fi lm- og scenekunst 50 50 50 50 

Festivalti lskudd 500 500 500 500 

Nordnorsk fi lmkommisjon - driftstilskudd 240 240 240 240 

BarentsKult 500 500 500 500 

Kvääniteatteri AS - driftstilskudd 400 500 600 600 

SUM 2 450 2 705 2 820 2 820

Samferdsel

Føringer i  statsbudsjettet

Statsbudsjettet - gratis ferger 11 154 11 154 11 154 11 154 

Statsbudsjettet - kompensasjon CO2-avgift 329 329 329 329

Statsbudsjettet - økt ramme ras- og skredsikring 2 936 2 936 2 936 2 936 

Økt ramme kollektiv 130 000 130 000 130 000 130 000 

Fiskerihavn Kjøllefjord 1 000

SUM 145 419 144 419 144 419 144 419

Fellesfunksjoner

IT - digital sikkerhet 150 150 150 150

Dokumentasjonsforvaltning - eierbidrag IKAF 150 150 150 150

Frikjøpt ti l l itsvalgte og vernetjeneste 1 200 1 200 1 200 1 200

Vigo IKS 500 500 500 500

SUM 2 000 2 000 2 000 2 000

Sum totalt 162 785 157 557 157 672 157 672
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24. Fylkestinget vedtar å gjennomføre salg av utleieboliger i Finnmark til minimum 5 mill. kroner 

årlig. Dette innarbeides i årlige budsjettoppfølginger i henhold til faktisk fremdrift på salg. Av 

salgsbeløpet settes minimum 20% av til vedlikehold. 

 

25. Fylkestinget ber om at det gjøres en vurdering av samordning av administrative og merkantile 

ressurser i Finnmark i den videregående opplæringen. 

 

26. Fylkestinget ber Fylkesrådet identifisere hvilke tiltak som må til for å ha en geografisk 

spredning av skolesteder i den videregående opplæringen i Finnmark, samtidig som det skal 

kunne tilbys fleksible opplæringsmodeller. Utredningen må inneholde forslag til hvordan 

Finnmark kan organisere den videregående opplæringen for å ivareta et bredt tilbud, ivareta 

faglige miljø, kvalitet og smart administrativ organisering innenfor en bærekraftig økonomi.  

 

27. Fylkestinget ber om at fylkesrådet gjennomgår planlagte investeringer på fylkesveiene i 

Finnmark med mål om å kostnadsoptimalisere prosjektene. 

 

28. Fylkestinget ber om at det gjennomføres gjennomgang og effektivisering av kontraktene innen 

samferdsel Finnmark. Dette gjøres gjennom strengere oppfølging, nedtrekk, og eventuelle 

takstøkninger innen samferdsel Finnmark.  

 

29. Fylkestinget ber om at fylkesrådet iverksette prosesser som sikrer potensialet for endringer og 

økonomisk effektivisering i Finnmark. 

 

30. Fylkestinget ber fylkesrådet tilbakeføre midler til skredsikringsprosjekter ved eventuell 

opparbeidelse av disposisjonsfond i Finnmark i budsjettreguleringer i økonomiplanperioden. 

   

 

 

 

Salderinger i Finnmark. I 1 000 kroner 2023 2024 2025 2026

Opplæring Finnmark

Tilbudsstruktur og samordning merkantile -11 000 -30 000 -30 000 -40 000 

SUM -11 000 -30 000 -30 000 -40 000 

Samferdsel

Effektivisering av kontrakter, tettere oppfølging og takstøkninger -25 000 -50 000 -60 000 -70 000 

Overføring fra vei ti l  kollektiv -5 000 -15 000 -15 000 -15 000 

Redusert overføring til  investering -65 000 -10 000 -10 000 -10 000 

SUM -95 000 -75 000 -85 000 -95 000 

Fellesfunksjoner

Økt mva-kompensasjon -45 000 -45 000 -45 000 -45 000 

Helhetlig gjennomgang av organisasjonen -10 000 -15 000 -15 000 

SUM -45 000 -55 000 -60 000 -60 000 

Finans

Gjennomgang av investeringsprosjekt, reduksjon av finanskostnader -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

SUM -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Sum totalt -156 000 -165 000 -180 000 -200 000 
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1. Fylkesrådets innledning  
 

Troms og Finnmark er et stort og mangfoldig fylke. Potensialet i den spennende regionen vi bor i er 

enormt, og må utvikles videre basert på verdiene fra vår historie, vår tradisjonelle kunnskap, vårt 

flerkulturelle særpreg og bygge videre fra de «tre stammers møte». 

 

Stortinget gjorde endelig vedtak våren 2022 at Troms og Finnmark skal splittes fra 1.1.2024.  

Troms og Finnmark fylkesting vedtok allerede i sak 93/21 politisk beslutningsprosess og oppstart av 

oppdelingen av Troms og Finnmark fylkeskommune. Det følger av fylkestingets vedtak i saken at 

oppdelingsprosessen skal ledes politisk og være forankret i fylkestinget. Med utgangspunkt i at det er 

Troms og Finnmark fylkeskommune som treffer vedtak på vegne av de to nye fylkeskommunene, 

vedtok fylkestinget en politisk beslutningsmodell for oppdelingsfasen ved behandling av sak 93/21. 

Det er viktig å ha gode prosesser for utvikling av de to nye fylkene, og de tre organisasjonsutvalgene 

har en stor oppgave fremover for å sikre gode tjenester i de to gjenoppståtte fylkeskommunene. 

 

De to fylkeskommunene i nord skal igjennom dette budsjettet gjøres i stand til å være en fremoverlent 

regional samfunnsutvikler. Man ønsker å utnytte det enorme potensialet som ligger i nord for å gi folk 

trygghet for utvikling og muligheter, både i egen region og i lokalsamfunnene. Troms og Finnmark 

fylkeskommune skal være en premissgiver for utviklingen av regionen, og samhandle med befolkning, 

næringsliv og forvaltning. Fylkeskommunene skal levere gode offentlige tjenester på regionalt nivå, og 

være pådrivere for nyskaping og innovasjon som bidrar til økt verdiskaping for landsdelen og nasjonen. 

En politikk som hensyntar miljø- og klimautfordringer er viktig i møte med dagens og framtidens 

utfordringer. Fellesskapet må ta ansvar for kommende generasjoner og deres muligheter for å skape 

gode liv. Bærekraftige og langsiktige løsninger er nødvendig for utviklingen av framtidens Troms og 

Finnmark fylkeskommuner. 

 

Som regional utviklingsaktør skal fylkeskommunen være en tydelig og forutsigbar samarbeidspartner 

for de store næringsbjelkene i nord, som fiskeri og havbruk, reiseliv, landbruk, reindrift, mineraler, 

energi og petroleum, samt leverandørnæringer i tilknytning til disse. Vi ønsker å satse på økt 

verdiskaping og utvikling i de næringene som allerede er etablert i de to fylkeskommunene, samtidig 

som at det skal legges til rette for nye næringer, arbeidsplasser og utvikling i de to fylkeskommunene.  

I sin inntredelsestale fremhevet fylkesrådsleder Torbergsen at aldri har nord vært viktigere for Norge, 

men at vi er satt på en historisk prøve. 

 

Sikkerhet og trygghet, velferd og arbeid og bolyst og bli-lyst er bolverket vi kan bidra til å bygge. 

 

Arktis er Norges viktigste område å drive utenrikspolitikk i. Vi grenser til et hav som binder store 

kontinenter sammen og som står sentralt i de stadig skarpere grensene som er trukket opp mellom øst 

og vest.  

 

Gjennom dette budsjettet skal fylkesrådet Torbergsen sikre at oppdelingen av de to fylkeskommune 

er klar innen 1.1.2024, samtidig som fylkesrådet arbeider for å sikre en positiv og god 

samfunnsutvikling i både Troms og Finnmark. 

Verdenssituasjonen gjør at vi er utsatt for en periode med ekstremt prispress på nødvendige varer og 

tjenester. Dette medfører at fylkeskommunene settes under press i forhold til evnen til å levere en 
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høyst nødvendig tjenesteproduksjon til våre innbyggere. Budsjettet som legges frem er et stramt 

budsjett som viser en ansvarlig økonomistyring for 2023 og videre utover i økonomiplanperioden. 

Fylkesrådet har derfor ikke funnet rom for mange nye satsinger, men sørger for å opprettholde et godt 

og forsvarlig tjenestetilbud til innbyggerne i Troms og Finnmark. 

 

Den eksplosive kostnadsveksten for innbyggere, næringsliv og kommunenorge, gjør at fylkesrådet i 

2023 forsøker å unngå at kostnadene innenfor kollektiv blir fordelt på våre innbyggere. Derfor har 

fylkesrådet valgt å bruke av disposisjonsfond for å få budsjettet i mål for 2023. Videre utover i perioden 

vil fylkesrådet ha en gjennomgang av drifta i fylkeskommunen for å gjennomføre en omorganisering 

av de fremtidige fylkeskommunene. 
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2. Den økonomiske situasjonen og rammebetingelser for 

økonomiplanen 
 

Den økonomiske situasjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune er utfordrende.  

 

Det har vært en økende prisvekst i 2022. Den økende prisveksten har blant annet sammenheng med 

brutte forsyningskjeder som følge av koronapandemien. Krigen i Ukraina og lavere eksport av gass fra 

Russland har i tillegg ført til økte priser på energi i Europa. Krigen har også gjort det utfordrende å 

transportere korn fra Ukraina, noe som har medført økte matvarepriser. Samtidig er arbeidsledigheten 

svært lav i de fleste land. For å unngå at prisveksten skal bite seg fast på et høyt nivå, har 

sentralbankene, også Norges Bank, respondert med å øke styringsrentene. Ifølge banken er det større 

usikkerhet om den framtidige utviklingen i inflasjon og aktivitet enn normalt. Økt styringsrente har 

medført økte lånekostnader. Dette utfordrer økonomien både i forhold til eksisterende 

gjeldsportefølje og en investeringsplan med betydelige låneopptak. Dette sammen med den kraftige 

prisveksten spesielt på byggekostnader og driftskontrakter innenfor kollektiv og vei gir en svært 

presset økonomisk situasjon. 

 

Gjennom innføringen av funksjonsdelt organisasjon og fylkesfordeling av budsjettene har fylkesrådet i 

den økonomiske planleggingen gjort viktige grep for å klargjøre organisasjonens økonomiplanlegging 

for den fremtidige oppdelingen. Samtidig medfører dette en mer kompleks og krevende 

budsjettprosess for budsjettet i 2023 isolert sett. 

 

Høstens budsjettprosess har vært krevende og da først og fremst kostnadsøkningen på 

driftskontrakter vei og kollektiv og de økende finanskostnadene i perioden 

 

Til tross for en stram økonomiske situasjon, har fylkesrådet funnet rom til å innarbeide nye 

bevilgninger på til sammen 237,85 mill. kroner. Av dette er 130 mill. kroner styrking av rammen til 

kollektiv i Finnmark for å tilpasse budsjettet til vedtatt aktivitetsnivå. Det er også lagt inn bevilgninger 

for å følge opp føringene i statsbudsjettet, totalt 46,6 mill. kroner. Fylkesrådet foreslår også tiltak for 

å dekke opp for den høye prisveksten, spesielt innenfor samferdselsområdet i hele fylket. 

 

Også i 2022 er aktivitet, inntekter og utgifter påvirket av covid-19 pandemien. Tapte inntekter knyttet 

til kollektivtrafikk er fullt ut kompensert. Økte lønnsutgifter som følge av KS-avtalen, er ikke 

kompensert. 

 

Fylkesrådet legger fram en økonomiplan i balanse med netto bruk av fond på 49,349 mill. kroner i 

perioden, hvorav 42,866 mill. kroner i 2023. Fylkesrådet anser det som nødvendig å bruke av oppsparte 

midler for å opprettholde et godt tjenestetilbud til innbyggerne i 2023, spesielt gitt de globale 

forutsetningene med krig i Europa og krise i verdensøkonomien. Det kreves at organisasjonen 

fortsetter omstillingen, noe som vil kreve arbeid over tid. Det vil derfor være riktig å bruke av fond i 

2023 for å kunne ha tilstrekkelig tid til å drive omstillingsarbeidet videre. 

 

For å levere regnskapsresultater i balanse i perioden kreves det stram økonomistyring og at vedtatte 

innsparingstiltak gjennomføres. Handlingsrommet (netto driftsresultat korrigert for investeringsmidler 
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samferdsel) er 0,2 prosent i 2022 og er om lag null hvert år i økonomiplanperioden.  Dette er mye 

lavere enn fylkesrådets målsetting, og anbefalt nivå, på 4 prosent.  

 

Gjeldsgraden samlet sett for TFFK er planlagt økt fra 75 prosent i 2022 til 118 prosent i 2026. Det 

planlegges å bruke 49 mill. kroner fra disposisjonsfond.  

 

Befolkningsprognoser (Statistisk sentralbyrå sin middelprognose) viser at relativt svakere 

befolkningsutvikling enn landsgjennomsnittet vil kunne redusere inntektene med 30-40 mill. kroner 

ved utgangen av kommende planperiode. Det er ikke tatt høyde for effekten av befolkningsendringer 

i inntektsanslaget i økonomiplanen, men dette må hensyntas som en del av utfordringsbildet i årene 

framover for de to framtidige fylkeskommunene.  

 

 

 Oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune 

 

Fylkestinget vedtok i sak 93/21 funksjonsdeling av TFFK slik at organisasjonen er delt i en Finnmark og 

en Troms del. Fylkesrådet vedtok i sak 82/22 funksjonsfordelte budsjetter. Det er i budsjett 

2023/økonomiplan 2023-2026 utarbeidet funksjonsfordelte budsjetter. På utgiftssiden er budsjettene 

i all hovedsak funksjonsfordelt med unntak av politisk styringsorganer. Det er en del poster i 

bevilgningsoversikt 1. ledd som ikke lar seg fordele mellom fylkene. Disse postene er skatt og 

rammetilskudd, renteinntekter og avsetning til felles disposisjonsfond og utgjør hoveddelen av 

fylkeskommunens inntektsside.  

 

Stortinget vedtok i juni 2022 i sak 113LS (2021-2022) deling av Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Det ble også vedtatt at staten vil dekke kostnader i forbindelse med oppdeling. Fylkestinget vedtok i 

sak 93/22 Budsjett oppdeling Troms og Finnmark. Direkte kostnader er kartlagt til å utgjøre omlag 81,8 

mill. kroner. Det forventes at søknaden behandles i Stortinget før jul og at omsøkte midler bevilges. 

 

Prosessen med oppdeling av TFFK er i full gang og vil være krevende for organisasjonen. 

 

 

 Regional planstrategi 
 

Fylkestinget vedtok i sak 53/21 regional planstrategi for Troms og Finnmark 2021-2024. Planstrategien 

"Se nord - Geahča davás - Katto pohjaisheen" er vedtatt felles for Troms og Finnmark, men gir et godt 

grunnlag for å brukes også ved en deling av fylket.  

 

Den regionale planstrategien gir langsiktige mål for regionens utvikling frem mot 2032.  

 

Målene som ble vedtatt i planstrategien er:  

1. Vår regions muligheter skal sees og utvikles fra nord, med basis i regionens fortrinn, mangfold, 

vårt nærings- og arbeidsliv, innovasjon, infrastruktur og bærekraft.  

2. Troms og Finnmark skal være regionen for samarbeid, kunnskap og kompetanse. Dette skal gi 

grunnlag for utvikling og vekst.   
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3. Troms og Finnmark skal være sentrum for nordområdeutviklinga og i forholdet til Russland. 

Herunder fokus på utvikling av samisk og kvensk språk, kultur og samfunnsliv.    

 

Målene i planstrategien ligger fast for perioden fremover. Samtidig vil fylkesrådet påpeke at forholdet 

til Russland har endret seg ettersom russiske myndigheter har valgt å gå til en angrepskrig på Ukraina 

i strid med folkerettens prinsipper. Dette medfører at mål 3 står seg ved at Troms og Finnmark fortsatt 

skal være sentrum for nordområdeutviklinga gjennom blant annet fokus på utvikling av samisk og 

kvensk språk, kultur og samfunnsliv. Samtidig reduseres aktivitet og kontakt med russiske myndigheter 

til et minimum jf. retningslinjer fra Utenriksdepartementet. 

 

I planstrategien er det også pekt på følgende satsningsområder som skal ha et særskilt fokus i 

inneværende politiske periode: 

 Klimaomstilling  

 Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap  

 Mobilitet  

 Stedsutvikling  

 En vekstkraftig region  

 

Planstrategien peker også på hvilke nye regionale planer fylkestinget ønsker utarbeidet samt hvilke 

eksisterende planer som ønskes rullert.  

 

I 

planhierarkiet er økonomiplan et virkemiddel for å prioritere hvilken økonomisk innsats 

fylkeskommunen ønsker å rette inn mot gjennomføring av vedtatte planer.  

 

Økonomiplanen er en videreføring av planverkets handlingsprogram.    
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Prosessen med å forberede nye regionale planstrategier for henholdsvis Troms fylkeskommune og 

Finnmark fylkeskommune er startet opp. De nye planstrategiene skal vedtas innen et år etter 

konstituering av fylkestingene i henholdsvis Troms og Finnmark. Departementet kan gi utsatt frist for 

ferdigstillelse av regional planstrategi, jf. plan- og bygningslovens §7-1 

 

 Finansielle nøkkeltall  

 

De viktigste finansielle nøkkeltallene er netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfond, alle 

nøkkeltallene måles i prosent av brutto driftsutgifter. Av nøkkeltallene vurderes netto driftsresultat 

som det viktigste siden det langsiktige nivået på denne viser «den økonomiske helsesituasjonen» til 

fylkeskommunen.  

 

Netto driftsresultat viser at det ikke er handlingsrom i økonomiplanperioden at det brukes av 

disposisjonsfond for å saldere driften, og at gjeldsgraden øker. Gjeldsgraden øker spesielt mye i Troms, 

men da fra et lavere nivå enn Finnmark. 

 

Fylkeskommunen kan i liten grad påvirke sine inntekter. På lang sikt er bedring av den finansielle 

situasjonen kun mulig ved å redusere kostnadssiden ytterligere, slik at nivået mellom inntekter og 

utgifter blir mer balansert.  

 

Fylkestinget har vedtatt finansielle måltall i økonomiplan 2022-2025. Disse foreslås videreført i 

økonomiplan 2023-2026 og er også overordnede målsettinger for de to framtidige fylkeskommunene.  

 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsutgifter økes til anbefalte 4 prosent over tid.   

 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter reduseres over tid, og skal ikke 
overstige 110 prosent i utgangen av kommende økonomiplanperiode.  

 Langsiktig mål for gjeldsgrad er maksimalt 100 % i 2028.  

 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter bevares på minimum 5 prosent over 

tid. 

 

Netto driftsresultat  

Fylkestinget vedtok i økonomiplan 2022-2025 at netto driftsresultat i prosent av brutto driftsutgifter 

bør økes til anbefalte 4 prosent over tid. Som følge av høyere rentenivå og økte kostnader spesielt på 

samferdsel har det ikke vært mulig å nå denne målsettingen i kommende økonomiplanperiode. I 2023 

er det budsjettert med et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsutgifter1 på 2,0 prosent inkludert 

midler knyttet til skredsikring, tunnelrehabilitering og etterslep fylkesvei (den grønne linjen). Dersom 

disse midlene holdes utenfor er netto driftsresultat negativt med -0,4 prosent (den lilla linjen). Det 

betyr at det netto brukes av disposisjonsfond i driften i 2023. Netto driftsresultat er noe bedre fra 

2024, men langt nær tilstrekkelig for å være økonomisk bærekraftig over tid. Dette er utfordringer som 

de to fremtidige fylkeskommunene må innarbeide i sitt første budsjett og økonomiplan når 

rammebetingelsene er kjent. 

 

                                                           
1 Inntektsnivå i 2021 som er siste kjente inntektsnivå, holdes konstant i perioden. Normalt øker inntektene over tid og vil 

isolert sett redusere netto driftsresultat. 
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Netto driftsresultat i 2022 er estimert på bakgrunn av siste budsjettoppfølging. Korrigert for 

investeringsmidler på samferdsel er prognostisert netto driftsresultat om lag null (0,2 prosent). 

Årsaken til negativt netto driftsresultat er netto bruk av disposisjonsfond.  

 

Netto lånegjeld  

Fylkestinget vedtok i økonomiplan 2022-2025 at fylkeskommunens lånegjeld i prosent av brutto 

driftsinntekter skal reduseres over tid og ikke skal overstige 110 prosent ved utgangen av kommende 

planperiode. Fylkestinget vedtok videre at langsiktig mål for gjeldsgrad i Troms og Finnmark 

fylkeskommune ikke skal overstige 100 prosent av brutto driftsinntekter2 i 2028. Denne målsettingen 

videreføres. Fylkesrådet har i dette budsjettforslaget lagt frem et investeringsprogram som i 2026 vil 

være henholdsvis 127 prosent for Finnmark og 115 prosent for Troms gitt uendret nivå på inntekt og 

samme inntektsfordeling mellom Troms og Finnmark som i 20193.  Dette er noe mer enn fylkestingets 

måltall for gjeldsgrad og bør reduseres. Dersom inntektsnivået øker i perioden, noe det vanligvis gjør, 

vil likevel måltallet kunne nås med den vedtatte gjeldsøkning. Det er viktig å se de økonomiske 

nøkkeltallene i sammenheng. Planlagt gjeldsgrad er økende fra 112 prosent i 2023 til 127 prosent i 

2026 for Finnmark og 76 til 115 prosent for Troms. Planlagt nivå på netto driftsresultat indikerer at 

gjeldsnivået er for høyt i forhold til planlagt driftsnivå i planperioden. Planlagt gjeld i Troms er 6,1 mrd. 

kroner i 2026 og i Finnmark 3,2 mrd. kroner. 

 

                                                           
2 Inntektsnivå i 2021 som er siste kjente inntektsnivå, holdes konstant i perioden. Normalt øker inntektene over tid og vil 
isolert sett redusere gjeldsgraden. 
3 Inntektene til TFFK lar seg ikke fordele på hhv. Troms og Finnmark. 
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Disposisjonsfond 

 

Fylkestinget vedtok i økonomiplan 2022-2025 at disposisjonsfondet i prosent av brutto driftsinntekter 

skal økes til minimum 5 posent over tid. I innstilling til økonomiplanen brukes det til sammen 49,3 mill. 

kroner av disposisjonsfond. Av dette er 40,5 mill. kroner bruk av navngitte disposisjonsfond i 2023. 

Samlet disposisjonsfond er budsjettert til 861 mill. kroner, tilsvarende knapt 11 prosent i prosent av 

brutto driftsinntekter4, per 31.12.22. Disposisjonsfondet reduseres til 812 mill. kroner, tilsvarende 10 

prosent, i 2026 jf. grønn linje i figuren nedenfor.  

                                                           
4Inntektsnivå i 2021 som er siste kjente inntektsnivå, holdes konstant i perioden. Normalt øker inntektene over tid og vil 
isolert sett redusere disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. 
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I figuren er disposisjonsfond for Troms og Finnmark vist med henholdsvis rød og blå linje. I tallene 

nedenfor er det gitt en mer detaljert oversikt. Per 31.12.22 forventes Troms samlet sett å ha 381 mill. 

kroner på disposisjonsfond hvorav 97 mill. kroner er knyttet til spesifikke formål (navngitte fond) og 

247 mill. kroner helt frie disposisjonsfond. Finnmark har 92 mill. kroner avsatt til disposisjonsfond per 

31.12.22 og hele avsetningen er navngitte fond. Felles disposisjonsfond (årsresultat 2020 og 2021) 

forventes å være 250 mill. kroner per 31.12.22 og reduseres til 243 mill. kroner i 2026 som følge av 

planlagt bruk av disposisjonsfond. 

 

 
 

 

 Rammebetingelser  

 

Skatt og rammetilskudd 

I statsbudsjettet for 2023 legges det opp til at frie inntekter for fylkeskommunene totalt økes med 900 

mill. kroner. Økning begrunnes i økte utgifter knyttet til demografi.  

 

Frie inntekter i 2023 anslås til nesten 5 929 mill. kroner hvorav 4 162 mill. er rammetilskudd, 159 mill. 

kroner inntektsutjevning og 1 608 mill. kroner er skatt på inntekt og formue. 

 

Disposisjonsfond 

pr 31.12.2021

Netto endringer 

2022

Sum per 

31.12.22

Planlagt 

avsetning/bruk 

23-26

Planlagt 

disposisjonsfon

d per 31.12.26

Samlet disposisjonsfond 944 370 -82 632 861 738 -49 349 812 389

Herav:

Felles disposisjonsfond TFFK (årsresultat 2020 og 2021) 274 140 -24 097 250 043 -6 049 243 994

Disposisjonsfond Troms 192 519 0 192 519 192 519

Disposisjonsfond premieavvik Troms 54 700 0 54 700 54 700

Navngitte disposisjonsfond Troms 38 049 96 461 134 510 -37 300 97 210

Navngitte disposisjonsfond Finnmark 25 252 66 757 92 009 -6 000 86 009

Navngitte disposisjonsfond Felles 359 710 -221 753 137 957 137 957
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Frie inntekter øker med netto 100 mill. kroner i 2023 i forhold til det som ligger inne i 2023 i 

økonomiplan 2022-2025. Beløpet er justert for lønns- og prisvekst (206 mill. kroner). Av veksten er 59 

mill. kroner begrunnet med særskilte endringer/bevilgninger. Nord-Norge tilskuddet er prisjustert. I 

økonomiplanen er det lagt inn bevilgninger til divisjonene i tråd med statsbudsjettet. Dette gir en reell 

økning på 41 mill. kroner i 2023 sett i forhold til 2023 i økonomiplan 22-25.  

 

De begrunnede endringene er i hovedsak knyttet til samferdsel med 29 mill. kroner. Den største 

økningen skyldes innføring av gratis ferge på trafikksvake samband. Det er lagt inn økning av tannhelse 

på 12,4 mill.-kroner 

 
Endringene er vist i tabellen nedenfor. 
 
 

 
 

Gratis ferge 

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2022 ble rammetilskuddet til fylkeskommunene økt 

med 30 mill. kroner til innfasing av gratis ferjer i trafikksvake samband, dvs. samband med under         

100 000 passasjerer årlig. Det er lagt inn helårseffekt for 2023. 

 

Reduserte ferjepriser 

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble rammetilskuddet til 
fylkeskommunene økt med 137,5 mill. kroner for å legge til rette for at ferjetakstene på 
fylkeskommunale ferjesamband kunne bli redusert med 25 pst. i andre halvdel av 2021. I 

Tabell -. Skatt og rammetilskudd. I 1000 kroner

2023 2024 2025 2026

Rammetilskudd -4 162 363 -4 164 552 -4 164 552 -4 164 552

Inntektsutjevning -159 000 -159 000 -159 000 -159 000

Inntekts- og formuesskatt -1 608 000 -1 608 000 -1 608 000 -1 608 000

SUM SKATT OG RAMMETILSKUDD -5 929 363 -5 931 552 -5 931 552 -5 931 552

Tabell - . Endringer som følge av statsbudsjett 2023. I 1000 kr

TFFK

UTD Nettoeffekt elever statlig/private skoler 4 067

UTD Ny opplæringslov 2 525

SAMF Reduserte ferjetakster 8 469

SAMF Kompensasjon økt CO2 avgift 658

TANN Styrking av offentlig tannhelsetjeneste 4 331

TANN 50 pst. rabatt for 21- og 22-åringer i tannhelsetjenesten 8 107

Tabell c-endringer (endringer utover prisvekst)

SAMF Ras- og skredsikring 6 247

SAMF Fergeavløsning -308

SAMF Distrikts- og regionalpolitiske tilskudd 1 751

SAMF Gratis ferge 23 150

Sum 58 997
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statsbudsjettet legges det opp til at fra og med midten av august 2023 kan takstene reduseres med 
ytterligere 20 prosent. 
 

Ny opplæringslov 

Regjeringen tar sikte på å legge fram forslag til ny opplæringslov våren 2023. Lovendringene skal etter 

planen tre i kraft fra høsten 2024. Rammetilskuddet til fylkeskommunene økes med 56 mill. kroner i 

2023 for å ha mulighet til å tilpasse seg flere av lovendringene som vil bli foreslått, fra høsten 2023. 

Det utgjør 2,5 mill. kroner for TFFK. 

 

Styrking av tannhelse 

I regjeringens budsjettavtale for 2022 med SV ble tannhelsetjenesten styrket. Dette legges inn på varig 

basis fra 2023. 

 

Skattøre  

Den fylkeskommunale skattøren foreslås økt fra 2,4 prosent i 2022 til 2,45 i 2023.  

 

Nytt inntektssystem 

Dagens inntektssystem for fylkeskommunene er ikke oppdelingsnøytralt, det vil si at oppdelingen av 

Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark vil gi omfordelingseffekt mellom alle 

fylkeskommuner i Norge. 

 

Som en følge av dette har Kommunal- og distriktsdepartementet oppnevnt et ekspertutvalg som skal 

legge frem et forslag til nytt inntektssystem som skal gjelde fra 1.1.2024. Utvalgets forslag legges frem 

2.12.2023. Forslaget vil være gjenstand for høring og endeling vurdering fra Kommunal- og 

distriktsdepartementet. Endelig vedtak om nytt system fattes i forbindelse med 

kommuneproposisjonen for 2024. 

 

Nytt inntektssystem vil gi fordelingsvirkninger for alle fylkeskommunene. Endelige effekter av 

omfordeling vil være klare ved fremleggelsen av kommuneproposisjonen for 2024 med oppdatering 

av kriteriedata i forbindelse med avleggelsen av statsbudsjett for 2024. Dette medfører at eventuelle 

positive eller negative effekter av nytt inntektssystem må innarbeides i prosessen opp mot budsjett og 

økonomiplan 2024-2027. 

 

Lønns- og prisvekst 

Kommunal deflator anslås til 3,7 prosent i 2023. Herav er prisveksten anslått til 3,0 prosent, prisvekst 

investering 3,2 og lønnsveksten 4,2 prosent. Budsjettrammene er kompensert for prisvekst og 

deflatorvekst for de områder der deflatoren er relevant. 

 

Pensjon 

Utgiftene til pensjon reduseres med 18 mill. kroner hovedsakelig som følge av at premieavviket til 

pensjonsselskapet KLP øker mer enn reguleringspremien kommende år. Betydelig økning i prognoser 

knyttet til lønnsvekst og prisvekst den siste tiden, bidrar til økning i reguleringspremien og i forlengelse 

av dette også økning i premieavviket. En økning i premieavviket innebærer at fylkeskommunens 

langsiktige pensjonsgjeld til KLP øker.    
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3. Nye bevilgninger 
 

Det foreslås nye bevilgninger på til sammen 325,78 mill. kroner i TFFK i 2023. Av dette er 46,5 mill. 

kroner føringer/begrunnelse gitt i statsbudsjettet. Deler av føringene fra statsbudsjettet er tidligere 

innarbeidet i funksjonsfordelt budsjett for 2022. 

 

Momentene knyttet til statsbudsjetter er redegjort for i kapittel 1.4 og øvrige tiltak fremkommer i 

teksten for de respektive divisjonene. 

 

Felles 

Det foreslås nye bevilgninger i fellesbudsjett på til sammen 87,975 mill. kroner i 2023. Økningen avtar 

noe, til 80,225 mill. kroner i 2026. 

 

 
 

Troms 

Det foreslås nye bevilgninger på til sammen 75 mill. kroner i 2023. Av dette er 28 mill. kroner 

føringer/begrunnelse gitt i statsbudsjettet. Bevilgningene øker samlet sett til 85 mill. kroner i 2026. 

 

 

Nye tiltak felles. I 1 000 kroner 2023 2024 2025 2026

Politiske styringsorganer

Valg 600 1 100

Godtgjøring 2 100 2 100 2 100 2 100

Sanitetsprodukter til  skolene, prøveprosjekt 23/24 100

Digital helsesykepleier Finnmark, prøveprosjekt 23/24 800

Skredpost frivil lghet Troms 2023 500

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 2023 100

Frivil l ighet bo-og blilyst 2023 1 000

Arctic Pride 2023 150

Ungt entreprenørskap 4 600

Søkbare midler kunst 200

Ungdommens fylkesråd, økt medvirkning 100

Samisk paviljong 2023 TIFF 200

SUM 9 850 2 700 3 200 2 100

Fellesfunksjoner

Mva-kompensasjon Artic Race of Norway -1 875 -1 875 -1 875 -1 875

Avsetning til  lønnsvekst 98 000 98 000 98 000 98 000

Endring pensjon -18 000 -18 000 -18 000 -18 000

SUM 78 125 78 125 78 125 78 125

Sum totalt 87 975 80 825 81 325 80 225
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Finnmark 

Det foreslås nye bevilgninger på til sammen 162,785 mill. kroner i 2023. Av dette er 17,352 mill. kroner 

føringer/begrunnelse gitt i statsbudsjettet. Bevilgningene reduseres noe samlet sett til 157,672 mill. 

kroner i 2026. 

 

Tabell -. Nye tiltak Troms. I 1000 kroner

2023 2024 2025 2026

Politiske styringsorganer

Personvern, jurist fylkestinget, klagenemda, jmf FTG 77/22 1 100          1 100           1 100           

Divisjon for kompetanse

Føringer i  statsbudsjettet:

Ny opplæringslov 2 711 2 711 2 711 2 711

Nettoeffekt elever statlig/private skoler 1 683 1 683 1 683 1 683

Fagopplæring Troms 4 000 8 000 8 000 8 000

Etterutdanningstilbud i samisk kulturkunnskap 500

Digital helsesykepleier 2 100 2 100 2 100 2 100

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) (interkommunalt samarbeid) 3 700 3 700 3 700 3 700

Utvikling av samiske digitale læremidler 2 000

Voksenopplæring og minoritetsspråklige. Oppstart 1.8.23 2 100 5 000 5 000 5 000

SUM 18 794 23 194 23 194 23 194

Divisjon for næring

Butikkstøtte 400

Næringsfond Troms 4 000

Distrikts- og regionalpolitiske ti lskudd 1 016 1 016 1 016 1 016

SUM 5 416 1 016 1 016 1 016

Divisjon for kultur, språk og levekår

FT-sak 42/22: Eierskap Kvääniteatteri 600 800 1 000 1 200

Privatarkiv: En stil l ingsressurs 1 000 1 000 1 000 1 000

Driftstilskudd Kvænangen språksenter 200 200 200 200

Driftstilskudd Nordnorsk fi lmkommisjon AS jmf FT 48/19 560 560 560 560

Den nordnorske kulturavtalen 2022 – 2025, jmf. FT 49/21 50 50 50 50

Eierskap Samisk hus Troms 500 500 500 500

Lønnsmidler planstil l ing 200 200 200 200

SUM 3 110 3 310 3 510 3 710

Divisjon for samferdsel

Føringer i  statsbudsjettet:

Økning komensasjon reduserte ferjetakster 8 469 8 469 8 469 8 469

Kompensasjon økt CO2 avgift 329 329 329 329

Ras- og skredsikring 3 311 3 311 3 311 3 311

Fergeavløsning -308 -308 -308 -308

Gratis ferge 11 996 11 996 11 996 11 996

Rammeøkning kollektiv 18300 30 300 30 300 30 300

SUM 42 097 54 097 54 097 54 097

Stab/støtte

Husleie ti lbakeleie internat Sundlia (drift og eiendom) 2 180 1 090 0 0

Behov for mer areal ti l  kontorer IT (drift og eiendom) 200 700 700 700

Bortfall  inntekter innkjøpssamarbeid Troms (innkjøp) 223 223 223 223

Videreføring av kostnadsøkning VIGO IKS (IT) 1 000 1 000 1 000 1 000

IT-sikkerhet (IT) 2 000

SUM 5 603 3 013 1 923 1 923

SUM TOTALT 75 020 85 730 84 840 85 040
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Nye tiltak i Finnmark. I 1 000 kroner 2023 2024 2025 2026

Fylkesrådsleders kontor

Kvalitets- og styringssystem 800 800 800 800 

Internasjonalt - Kirkeneskonferansen 100 100 100 100 

Stil l ingsressurs - finansrådgiver 1 000 1 000 1 000 1 000

SUM 1 900 1 900 1 900 1 900

Næring

Føringer i  statsbudsjettet

Økning regionalpolitiske ti lskudd 735 735 735 735

SUM 735 735 735 735

Opplæring

Føringer i  statsbudsjettet

Reduksjon elever private/statlige skoler 1 356 1 356 1 356 1 356

Tilpasning ny opplæringslov 842 842 842 842

Fagopplæring 6 000

SUM 8 198 2 198 2 198 2 198

Voksenopplæring, karriere og integrering

Fleksible løp 1 083 2 600 2 600 2 600

SUM 1 083 2 600 2 600 2 600

Tannhelse

Anestesiavtale - Finnmarkssykehuset 1 000 1 000 1 000 1 000

SUM 1 000 1 000 1 000 1 000

Kultur og miljø

Verdensarv- Struves meridianbue 260 415 430 430

Samiske museer - driftstilskudd 500 500 500 500

Nordnorsk kulturavtale fi lm- og scenekunst 50 50 50 50 

Festivalti lskudd 500 500 500 500 

Nordnorsk fi lmkommisjon - driftstilskudd 240 240 240 240 

BarentsKult 500 500 500 500 

Kvääniteatteri AS - driftstilskudd 400 500 600 600 

SUM 2 450 2 705 2 820 2 820

Samferdsel

Føringer i  statsbudsjettet

Statsbudsjettet - gratis ferger 11 154 11 154 11 154 11 154 

Statsbudsjettet - kompensasjon CO2-avgift 329 329 329 329

Statsbudsjettet - økt ramme ras- og skredsikring 2 936 2 936 2 936 2 936 

Økt ramme kollektiv 130 000 130 000 130 000 130 000 

Fiskerihavn Kjøllefjord 1 000

SUM 145 419 144 419 144 419 144 419

Fellesfunksjoner

IT - digital sikkerhet 150 150 150 150

Dokumentasjonsforvaltning - eierbidrag IKAF 150 150 150 150

Frikjøpt ti l l itsvalgte og vernetjeneste 1 200 1 200 1 200 1 200

Vigo IKS 500 500 500 500

SUM 2 000 2 000 2 000 2 000

Sum totalt 162 785 157 557 157 672 157 672
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4. Innsparinger 
Som følge av sterk prisvekst, økte renter og for høy produksjon i forhold til budsjett for kollektiv 

Finnmark er det i fylkesrådets innstilling til budsjett og økonomiplan foreslått innsparinger på til 

sammen 241 mill. kroner i 2023 i TFFK.  Innsparingen er økende til 338 mill. kroner i 2026. 

 

Innsparingene er beskrevet under den enkelte avdeling. 

 

Troms 

I fylkesrådets innstilling til budsjett og økonomiplan er det foreslått innsparinger på til sammen 85 mill. 

kroner i 2023 i Troms.  Innsparingen er økende til 138 mill. kroner i 2026. 

 

 
 

 

Finnmark 

Fylkesrådet innstiller på innsparinger på til sammen 156 mill. kroner i Finnmark i 2023. Innsparingen 

er økende i perioden og beløper seg til 200 mill. kroner i 2026. 

 

 
 

  

Tabell -. Innsparingstiltak Troms. I 1000 kroner

2023 2024 2025 2026

Helhetlig gjennomgang av organisasjonen -10 000 -20 000 -20 000

Samferdsel

Innretning gratis ferge (plassgaranti etc) -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Økte takster utover 5% 0 -10 000 -10 000 -10 000

Midlertidig omprioritering fra vedlikehold til  drift veg -70 000 -65 000 -65 000 -65 000

Utdanning - rullering tilbud -7 700 -12 800 -21 300 -35 500

Tannhelse - Øke takster for å dekke prisøkning utover ordinær prisvekst -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

SUM -85 200 -105 300 -123 800 -138 000

Salderinger i Finnmark. I 1 000 kroner 2023 2024 2025 2026

Opplæring Finnmark

Tilbudsstruktur og samordning merkantile -11 000 -30 000 -30 000 -40 000 

SUM -11 000 -30 000 -30 000 -40 000 

Samferdsel

Effektivisering av kontrakter, tettere oppfølging og takstøkninger -25 000 -50 000 -60 000 -70 000 

Overføring fra vei ti l  kollektiv -5 000 -15 000 -15 000 -15 000 

Redusert overføring til  investering -65 000 -10 000 -10 000 -10 000 

SUM -95 000 -75 000 -85 000 -95 000 

Fellesfunksjoner

Økt mva-kompensasjon -45 000 -45 000 -45 000 -45 000 

Helhetlig gjennomgang av organisasjonen -10 000 -15 000 -15 000 

SUM -45 000 -55 000 -60 000 -60 000 

Finans

Gjennomgang av investeringsprosjekt, reduksjon av finanskostnader -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

SUM -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Sum totalt -156 000 -165 000 -180 000 -200 000 
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5. Investeringer og finansiering  
 

Det legges i økonomiplanen opp til samlet investering på 6,973 mrd. kroner. Av dette lånefinansieres 

4,657 mrd. kroner, 1,213 mill. kroner finansieres ved merverdiavgiftskompensasjon knyttet til 

investeringene, 921 mill. kroner med ettersleps-, skredsikrings- og tunnelsikkerhetsmidler (overføring 

fra drift) samt 181 mill. kroner i refusjoner og tilskudd fra andre.  

 

Gjeldsøkningen vil føre til økte finanskostnader som vil legge press på driftsbudsjettene i både Troms 

og Finnmark. I prioriteringsarbeidet i perioden fremover vil handlingsrommet for nye 

investeringsprosjekter være kraftig begrenset, både som følge av finansielle måltall for gjeldsutvikling 

og av bærekraften for finanskostnader i driftsbudsjettet. 

 

Troms 

Det legges i økonomiplanen opp til samlet investering på 5,502 mrd. kroner. Av dette lånefinansieres 

3,628 mrd. kroner, 971 mill. kroner finansieres ved merverdiavgiftskompensasjon knyttet til 

investeringene, 721 mill. med ettersleps-, skredsikrings- og tunnelsikkerhetsmidler (overføring fra 

drift) samt 181 mill. refusjoner og tilskudd fra andre.  

 

 
 

Det foreslåtte investeringsnivået innebærer en kraftig økning i gjeldsnivået til Troms i løpet av 

økonomiplanperioden. 

 

Finnmark 

Det legges i økonomiplanen opp til samlet investering på 1,47 mrd. kroner. Av dette finansieres 1,028 

mrd. kroner med låneopptak. 242 mill. kroner finansieres ved kompensasjon for merverdiavgift, og 

199 mill. kroner finansieres ved overføringer fra driftsbudsjettet. 

 

Fylkesrådet har i tillegg planlagt å selge eiendommer for minimum 5 mill. kroner årlig i planperioden. 

Dette innarbeides i investeringsbudsjettet når fremdriften i salgsprosessen er ytterligere klarlagt. 20% 

av salgssum vil bli holdt av til å finansiere vedlikehold av øvrig bygningsmasse. 

 

2023 2024 2025 2026

SUM 

ØKONOMIPLAN 

2023-2026

Drift og eiendom 15 000 16 000 0 0 31 000

Utdanning - vest 445 400 570 000 417 700 115 300 1 548 400

Samferdsel 1 064 429 1 143 709 968 879 746 515 3 923 532

Kollektiv Troms 43 600 25 000 35 400 61 500 165 500

Vei Troms 921 220 1 018 700 833 470 585 106 3 358 496

Skredsikring Troms 99 609 100 009 100 009 99 909 399 536

Sum investeringer i varige driftsmidler 1 524 829 1 729 709 1 386 579 861 815 5 502 932

Finansiert slik:

Kompensasjon for merverdiavgift -269 970 -308 400 -246 835 -145 885 -971 090

Tilskudd fra andre -78 720 -80 675 -11 660 -10 000 -181 055

Bruk av lån -985 400 -1 153 625 -948 675 -541 221 -3 628 921

Sum investeringsinntekter -1 334 090 -1 542 700 -1 207 170 -697 106 -4 781 066

Overføring fra drift til investering -190 739 -187 009 -179 409 -164 709 -721 866

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 0 0 0 0 0
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FFK

  Bevilgningsoversikt Investering § 5-5, 1. ledd

1 Investeringer i  varige driftsmidler 336 233 534 971 306 337 292 337 1 469 878

2 Tilskudd til  andres investeringer 0

3 Investeringer i  i  aksjer og andeler i  selskaper 0

4 Utlån 0

5 Avdrag på lån 0

6 Sum investeringsutgifter 336 233 534 971 306 337 292 337 1 469 878

Finansiert slik:

7 Kompensasjon for merverdiavgift -56 000 -86 655 -51 056 -48 723 -242 434

8 Tilskudd fra andre 0

9 Salg av varige driftsmidler 0

10 Salg av finansielle anleggsmidler 0

11 Utdeling fra selskaper 0

12 Mottatte avdrag på utlån 0

13 Bruk av lån -271 619 -384 702 -191 667 -180 000 -1 027 988

14 Sum investeringsinntekter -327 619 -471 357 -242 723 -228 723 -1 270 421

15 Videre utlån 0

16 Bruk av lån til  videre utlån 0

17 Avdrag lån på videre utlån 0

18 Mottatte avdrag på videre utlån 0

19 Netto utgifter til videre utlån 0 0 0 0 0

20 Overføring fra drift -8 614 -63 614 -63 614 -63 614 -199 457

21 Netto avsetninger ti l  eller bruk av bundne investeringsfond 0

22 Netto avsetninger ti l  eller bruk av ubundne investeringsfond 0

23 Dekning av tidligere års udekket i  investeringsregnskapet 0

24 Sum overføring fra drift og avsetninger -8 614 -63 614 -63 614 -63 614 -199 457

25 Fremført til inndekning i senere år 0 0 0 0 0

FFK

Bevilgningsoversikt Investering §5-5, 2. ledd

Politiske styringsorganer 0

Administrasjonssjefen med stab 0

Plan og økonomi 0

Næring og kompetanse 0

Utdanning - Finnmark 1 200 0 0 0 1 200

Kultur og levekår 0

Tannhelse 0

Samferdsel 0

Kollektiv Finnmark 219 556 261 844 35 000 33 000 549 400

Vei Finnmark 105 140 196 790 195 000 183 000 679 930

Skredsikring Finnmark 10 337 76 337 76 337 76 337 239 348

Fellesfunksjoner 0

Sum investeringer i varige driftsmidler (overføres til 2A) 336 233 534 971 306 337 292 337 1 469 878

BUD 2023 BUD 2024

BUD 2024
Post

BUD 2023 BUD 2025
SUM ØKPLAN 

2023-2026

BUD 2025
SUM ØKPLAN 

2023-2026

BUD 2026

BUD 2026
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6. Finansutgifter- og inntekter  
 

Finansutgifter 

Finansutgiftene i økonomiplanperioden er gjengitt i tabellen nedenfor. 

 

 
 

 

Kapitalutgiftene øker fra 529,147 mill. kroner i 2023 til 722,241 mill. kroner i 2026 samlet for TFFK. 

Dette er en kraftig økning fra økonomiplan 2022-2025 til tross for reduserte låneopptak. Dette skyldes 

økning i rentenivået gjennom 2022.  

 

Renter og avdrag knyttet til låneopptak som skal finansiere samferdselsinvesteringer i Troms er 
forutsatt dekket innenfor driftsrammen til samferdsel, eller ved tilskudd fra andre.  
 

Rentenivået har øket gjennom hele 2022 og forventes å øke noe mer før det går noe ned igjen fra 2024. 

Det nye rentenivået må imidlertid sies å være mer normalt enn de ekstremt lave rentene som har vært 

de siste årene blant annet som følge av pandemien. Rentenivået i kommende planperiode er derfor 

øket betydelig i forhold til forrige økonomiplanperiode. Budsjettert flytende rente er oppjustert i tråd 

med rentebanen til Norges Bank. Økningen er 2,65 prosentpoeng i 2023. Rentenivå for lån på flytende 

rentebetingelser (utgjør i underkant av 68 prosent av låneporteføljen ved inngangen til 2022) i 

økonomiplanen: 

 

 
 

 

Tabell -. Finansutgifter. I 1000 kroner

2023 2024 2025 2026

Troms:

Bruk av lån 985 400 1 153 625 948 675 541 221

Renter 172 395        207 792        241 130        246 226        

Avdrag 157 752        176 916        197 632        223 015        

Sum renter og avdrag Troms 330 147 384 708 438 762 469 241

Finnmark:

Bruk av lån 271 619 384 702 191 667 180 000

Renter 95 000 110 000 127 000 118 000

Avdrag 104 000 114 000 121 500 135 000

Sum renter og avdrag Finnmark 199 000 224 000 248 500 253 000

Sum renter og avdrag TFFK 529 147 608 708 687 262 722 241

Renteinntekter -41 000 -39 000 -38 000 -34 000

Netto kapitalutgifter 488 147 569 708 649 262 688 241

2023 4,65 %

2024 4,44 %

2025 4,30 %

2026 3,90 %

Budsjettrente 2023-2026
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Et vedvarende høyt gjeldsnivå medfører at Troms og Finnmark fylkeskommune er sårbar for økning i 

rentenivå og vil kunne påvirke tjenestenivået og/eller investeringsnivå ved vedvarende rentenivå på 

de nivåene vi opplever nå. 

 

Likviditet og renteinntekter 

Det legges til grunn at renteinntektene blir 41 mill. kroner i 2023. Renteinntekter knyttet til distrikts- 

og regionalpolitiske virkemidler er en øremerket ordning og holdes utenfor beregningen av 

fylkeskommunens renteinntekter. 

 

Det forventes god likviditet i planperioden, men for å ha en sikkerhetsmargin legges det opp til å ha en 

trekkrettigheter på 50 mill. kroner i Sparebanken 1 Nord-Norge (fylkeskommunens hovedbankavtale).  
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7. Fellesfunksjoner 
 

Under fellesfunksjoner ligger budsjettene for fellesutgifter til Troms og Finnmark fylkeskommune.  

Dette omfatter blant annet KS-kontingent, lisenser, pensjon og avsetning til lønnsvekst.   

 

I tabellen nedenfor er endringene i økonomiplanperioden vist. 

 

 
 

 

Lønnsvekst  
Det er satt av 98 mill. kroner til lønnsvekst i økonomiplanperioden. I denne lønnsveksten inngår 
helårseffekten av det lokale og sentrale lønnsoppgjøret i 2022 samt økt avsetning til lønnsreserven for 
å ivareta lønnsoppgjøret i 2023. I statsbudsjettet for 2023 er det forutsatt en lønnvekst på 4,2 %. 
Beregning av lønnsvekst for 2023 er gjort i tråd med dette. Netto økning er på kr 19,5 mill. kroner i 
forhold til forrige økonomiplanperiode. 
 
Pensjon 
Utgiftene til pensjon reduseres med 18 mill. kroner hovedsakelig som følge av at premieavviket til 

pensjonsselskapet KLP øker mer enn reguleringspremien kommende år. Betydelig økning i prognoser 

knyttet til lønnsvekst og prisvekst den siste tiden, bidrar til økning i reguleringspremien og i forlengelse 

av dette også økning i premieavviket. En økning i premieavviket innebærer at fylkeskommunens 

langsiktige pensjonsgjeld til KLP øker.    

 
Mva-kompensasjon 
Det er lagt inn en økning på kompensasjon for merverdiavgift på 1,875 mill. kroner på Artic Race og 
Norway. Det er lagt inn tilsvarende rammeøkning på næring felles i TFFK. 
 
 

  

Troms og Finnmark fylkeskommune

Bevilgningsoversikt Drift, 2. ledd

Fellesfunksjoner 95 410 95 410 95 410 95 410 95 410

Vedtatte justeringer (org. endringer, korrigeringer) 0 0 0

Justert vedtatt budsjett 95 410 95 410 95 410 95 410 95 410

Endringer vedtatt i  økplan 22-25:

Adm. omstill ing (økning fra 22 til  23) -5 000 -5 000 -5 000

Prisvekst 2023 340 340 340 340

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 2020 95 410 95 750 90 750 90 750 90 750

Endringer økplan 23-26:

Mva-kompensasjon Artic Race of Norway -1 875 -1 875 -1 875 -1 875

Avsetning til  lønnsvekst 98 000 98 000 98 000 98 000

Endring pensjon -18 000 -18 000 -18 000 -18 000

Sum nye tiltak / reduksjoner 0 78 125 78 125 78 125 78 125

Netto ramme 2022-2025 95 410 173 875 168 875 168 875 168 875

2026

Vedtatt 

funksjonsfordelt 

budsjett Troms                

(FR 82/22)

2023 2024 2025
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8. Driftsbudsjett felles 
 

Driftsrammer 

 

Driftsrammene for budsjettområder som ikke er mulig å funksjonsfordeles eller hvor 

funksjonsfordeling ikke er gjennomført enda er som følger. 

 
 

I følgende kapittel er budsjettet til politiske styringsorgan beskrevet. 

 

Budsjettet på divisjon plan og økonomi gjelder felles økonomikontroller i Troms og Finnmark. 

Budsjettet tilhørende fellesfunksjoner er kommentert i kapittel 7. 

 

Øvrig budsjett på divisjonene næring og kompetanse, kultur, språk og levekår og samferdsel gjelder 

midler som ikke er funksjonsfordelt i det vedtatte budsjettet og vil bli ivaretatt gjennom en fordeling i 

løpet av 2023. Fylkesrådet kommer tilbake til dette i budsjettoppfølging. 

 

Politiske styringsorganer 

 

 
 

Budsjettet tilhørende politiske styringsorganer er et blandet/felles budsjett for Troms og Finnmark 

fylkeskommune. Unntatt her er budsjettene tilhørende elev- og lærlingeombud og mobbeombud som 

er delt mellom Troms og Finnmark. 

 

Politisk område 

Budsjettet til politisk område skal dekke utgiftene til fylkesting, fylkesråd, mobbeombud, elev- og 

lærlingeombud samt andre politiske råd, utvalg og komiteer. Budsjettansvaret er delt mellom 

fylkestinget og fylkesrådet. 

 

Vedtatt 

budsjett 

2022

(FT 102/21)

Felles budsjett - divisjonsvis 4 936 887 220 086 323 083 281 180 312 534 310 534

Politiske styringsorganer 68 428 65 248 75 022 65 272 67 272 65 272 

Fylkesrådsleders kontor 42 690

Plan og økonomi 191 763 1 248 1 255 1 255 1 255 1 255

Næring og kompetanse 1 864 325 26 271 39 895 39 895 39 895 39 895

Kultur, språk og levekår 386 546 31 909 -3 683 -3 683 -3 683 -3 683

Samferdsel 2 557 855 36 719 9 566 38 920 38 920

Fellesfunksjoner -174 720 95 410 173 875 168 875 168 875 168 875

Vedtatt 

funksjonsfordelt 

budsjett                

(FR 82/22)

2023 2024 2025 2026

Politiske styringsorganer - Samlet 70 506 69 606 71 606 69 606

Politisk område 62 680 61 780 63 780 61 780

Kontrollorganer 7 826 7 826 7 826 7 826

2023 2024 2025 2026



37 
 

Fylkesting 

Under fylkestingets ansvarsområde ligger utgifter til fylkestinget, utgifter tilknyttet valg, klagenemnda, 

Ung i Troms og Finnmark, fylkeseldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse. I tillegg ulike 

komiteer slik som plan- og økonomikomite, samferdselskomite, utdanningskomite, miljø- og 

næringskomite samt kultur-, helse- og internasjonalkomite. Videre er mobbeombud og elev- og 

lærlingeombud lagt under dette ansvarsområdet.  

 

I rammen til fylkestinget ligger også tilskudd til politiske partier.  

 

Fylkesrådet 

Under fylkesrådets ansvarsområde ligger utgifter til fylkesrådet, bevilgning til fylkesrådets disposisjon 

og tilskudd til diverse organisasjoner. 

 

Posten «utenom ordinært fylkeskommunalt» benyttes blant annet for tildeling av støtte etter 

innkommende søknader gjennom året. Mottakere av støtte er i hovedsak lag og organisasjoner og 

humanitære hjelpeorganisasjoner.   

 

Videre gis det fra denne posten også tilskudd til bl.a. Støttesenteret mot incest og krisesentra, Mental 

Helse, Marborg og Gatejuristen.  

 

Rammer økonomiplan  

 
 

 

Følgende endringer fra 2022 til 2023 er vedtatt i tidligere økonomiplaner tilhørende rammen til politisk 

område: 

 

 Det ble for 2022 bevilget et engangstilskudd på 3 mill. kr til Alpin VM Narvik. 

Bevilgningsrammen reduseres tilsvarende for årene 2023-2026. 

Politiske styringsorganer 57 422 57 422 57 422 57 422 57 422 

Vedtatte justeringer (org. endringer, korrigeringer) 0 0 0

Justert vedtatt budsjett 57 422 57 422 57 422 57 422 57 422

Nedjust, ramme Troms- utgår tilskudd Alpin VM Narvik -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

Endr. tidl. innsparingskrav Finmark øk.plan 2020-23 55 55 55 55

Valg ( endr. i  bev. ift fylkestings-stortingsvalg- oppr. 1400'+ økn. 600` i  2023) 2 000 -600 900

Prisvekst 2023 869 869 869 869

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 57 422 57 346 54 746 56 246 55 346

Endringer økplan 23-26:

Valg 600 1 100 0

Godtgjøring 2 100 2 100 2 100 2 100

Sanitetsprodukter til  skolene, prøveprosjekt 23/24 100

Digital helsesykepleier Finnmark, prøveprosjekt 23/24 800

Skredpost frivil lghet Troms 2023 500

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 2023 100

Frivil l ighet bo-og blilyst 2023 1 000

Arctic Pride 2023 150

Ungt entreprenørskap 4 600

Søkbare midler kunst 200

Ungdommens fylkesråd, økt medvirkning 100

Samisk paviljong 2023 TIFF 200

Sum nye tiltak / reduksjoner 0 9 850 2 700 3 200 2 100

Netto ramme 2023-2026 57 422 67 196 57 446 59 446 57 446

2026

Vedtatt 

funksjonsfordelt 

budsjett felles                

(FR 82/22)

2023 2024 2025
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 Utgifter til valg varierer i forhold til om det er valgår eller ikke, og om det er kommune- og 

fylkestingsvalg eller stortingsvalg.  Rammen øker med 2 mill. kr. på grunn av kommune- og 

fylkestingsvalg i 2023. 

 Det er en reduksjon i tidligere innsparingskrav i Finnmark fylkeskommune fra 2022 til 2023. 

Bevilgningsrammen øker dermed igjen med 55.000 kr.  

Nye tiltak 

 Godtgjørelse: Fylkesrådet foreslår å kompensere rammeområdet for økning i godtgjørelser til 

fylkestingets representanter. Kompensasjonen skal jf. forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår i 

Troms og Finnmark fylkeskommune justeres i tråd med godtgjørelsen til fylkesordfører, som 

igjen justeres i tråd med godtgjørelsen til Stortingets representanter. 

Stortingsrepresentantenes godtgjøring har i 2022 blitt økt med 7,7% etter at disse har vært 

uendret fra 2019. Dette medfører en total økning i fylkestingets godtgjørelser på 2,1 mill. 

kroner årlig. 

 Fylkesrådet ønsker som et tiltak for å fremme bo- og blilyst i Troms og Finnmark og i tillegg 

medvirke til en trygg og inkluderende hverdag for ungdom i Troms og Finnmark å gjennomføre 

følgende tiltak som prøveprosjekt og engangstilskudd i 2023. 

Sanitetsprodukter UFR skolene, prøveprosjekt 23/24 100 

Digital helsesykepleier Finnmark, prøveprosjekt 23/24 800 

Skredpost frivillighet Troms 2023 500 

Støtte til funksjonshemmedes fellesorganisasjon 2023 100 

Frivillighet/kulturfond, bo- og blilyst 2023, engangsstøtte  1 000 

Støtte til Arctic Pride 2023 150 

Støtte til Ungt Entreprenørskap  4 600 

Søkbare midler kunst  200 

Ungdommens fylkesråd økt medvirkning 2023 100 

Samisk paviljong under TIFF 2023 200 

Totalt 5 266 
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9. Driftsbudsjett Troms 
 

 Organisering Troms 

 

Jf fylkestingsvedtak i sak 66/22 så skal Troms fylkeskommune organiseres etter følgende modell. Den 

nye organisasjonsmodellen vil bli tatt i bruk så snart innplasseringene er gjennomført. Det får ingen 

direkte konsekvenser for budsjettene, da etatene samsvarer fint med divisjonene som Troms har i den 

funksjonsfordelte fylkeskommunen.  

 

 
 

 

 Fylkesrådsleders kontor og stab/støtteavdelinger Troms 

 

Driftsbudsjettet til Fylkesrådsleders kontor og stab/støtteavdelinger utgjør om lag 178 mill. kroner. 

 
  

2023 2024 2025 2026

SUM FLK og støttefunksjoner 178 426 171 757 165 088 164 578

Fylkesrådsleders kontor 36 998 36 998 36 998 36 998

Støttefunksjoner 141 428 134 759 128 090 127 580

Personal- og organisasjonsutvikling 15 789 15 789 15 789 15 789

Økonomi 9 761 9 761 9 761 9 761

Innkjøp 3 458 3 458 3 458 3 458

Drift og eiendom 78 064 73 395 66 726 66 216

IT 25 616 23 616 23 616 23 616

Dokumentasjonsforvaltning 8 740 8 740 8 740 8 740
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 Fylkesrådsleders kontor 

 

Fylkesrådsleders kontor (FLK) ledes av fylkesdirektøren og har 2 avdelinger, stab- og internasjonal 

avdeling.   

 

Styringsparametere for divisjonen er fylkesrådets tiltredelseserklæring, budsjett og økonomiplan, 

fylkesrådets vedtak og fylkestinget.  

 

FLK vil i 2023 ha hovedfokus på oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune, samtidig som det 

skal bygges en ny fylkeskommune. FLK skal også bidra til at Troms og Finnmark fylkeskommune skal 

være en regional samfunnsutvikler i perioden.  

 

FLK skal understøtte fylkesrådsleder i dennes rolle og bidrar blant annet med å sette opp saksliste til 

vedtaksmøter. FLK skal bidra til samordning og samarbeid internt i fylkeskommunen. FLK har operative 

interne fora og team for å ivareta behov for samordning, og deltar ved behov i team og andre 

samarbeidsinitiativ på tvers av divisjonene.  

 

Det er ingen endringer i rammene utover prisvekst, bortfall engangsbevilgning i 2022 til 

Evenesprosjektet samt overføring av reindriftsmidler fra kultur.  

 

Stabsavdelingen 

Stabsavdelingen består av følgende funksjoner: 

 Advokatkontoret 

 Kommunikasjonsenheten 

 Controller/utredere 

 Sekretariatet 

 Statistikk og analyseenheten 

Avdelingen jobber tett på politisk nivå og utarbeider beslutningsgrunnlag og følger opp de vedtak som 

ligger til fylkesrådsleders portefølje. Stabsavdelingen server også fylkesdirektøren.  

 

Langsiktige 

utviklingsmål og 

satsingsområder 

Satsingsområde Mål Stabsavdelingens mål/tiltak 

Vår regions 

muligheter skal 

sees og utvikles fra 

nord, med basis i 

regionens fortrinn, 

mangfold, vårt 

nærings- og 

arbeidsliv, 

innovasjon, 

Utjevning av 

sosiale ulikheter 

og redusert 

utenforskap 

Samfunnet i Troms og 

Finnmark skal være et 

trygt og inkluderende 

samfunn i 2030 

Følges opp gjennom svar på høringer, 

særlig innen helsepolitikk. Videre skal 

det jobbes med flere av disse 

problemstillingene gjennom Utsyn 

nord – som er en viktig arena for 

samhandling.  

Befolkningen i Troms og 

Finnmark skal ha riktig 

kompetanse i forhold til 

næringslivets og 

samfunnets behov. 
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infrastruktur og 

bærekraft.  

Stedsutvikling Fremme bolyst og 

næringsutvikling i hele 

regionen 

Følges opp blant annet gjennom 

høringssvar. Det er også fokus på 

kunnskapsbasert politikkutforming 

gjennom utvikling av statikk og analyser 

internt i fylkeskommunen, men også 

tilgjengeliggjøring av statistikk til 

innbyggere og kommuner.  

 

 

 Bidra til god by- og 

stedsutvikling gjennom å 

legge til rette for bolyst, 

trygghet og god mobilitet 

mellom rurale og urbane 

områder. 

Vekstkraftig 

region 

Fremme bolyst og 

næringsutvikling i hele 

regionen 

Bistå med brukerperspektiv i 

kommunikasjon om fylkeskommunens 

tjenestetilbud.  

En vekstkraftig 

region 

Det skal legges til rette 

for et offensivt, 

nyskapende, 

kunnskapsbasert og 

bærekraftig næringsliv, 

basert på regionens 

mangfold og fortrinn 

Kunnskap og analyser som gir grunnlag 

for god tilrettelegging.  

 

Stabsavdelingen tilrettelegger for 

arbeidet med forsvarsforum og har 

fokus på forsvarets tilstedeværelse i 

nord der blant annet næringsutvikling 

har fokus. Bidrar også i diverse 

planarbeid og samarbeidsavtaler.   

 

Prosjekt Tromsvekstavtaler skal også 

bidra til en vekstkraftig region (tidligere 

kalt regionvekstavtaler).  

 

Arbeidet med en oppdeling er i full 

gang FLK er involvert på flere områder.  

  Kommunikasjon fra fylkeskommunen 

skal synliggjøres for innbyggere 

gjennom ulike plattformer. 

Informasjon til ansatte skal være lett 

tilgjengelig.  

 

Stabsavdelingen tilrettelegger for at 

politiske beslutninger kan tas, gjennom 

god saksflyt og rutiner for 

gjennomføring av politiske 

beslutningsmøter. 

 

Utvikle rollen til internadvokatene og 

den generelle juridiske tenkningen i 

saksbehandlingen i fylkeskommunen.  
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Internasjonal avdeling  

Avdelingen arbeider blant annet med strategi og analyse, oppfølging av politiske vedtak og har et 

utstrakt samarbeid med andre aktører, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet omfatter 

saksfelt knyttet til internasjonale aktiviteter på Nordkalotten, i Arktis og EU.  

 

Langsiktige 

utviklingsmål for 

Troms og Finnmark 

mot 2032 

Satsingsområde Mål  Tiltak  

Mål 1. Vår regions 

muligheter skal sees og 

utvikles fra nord, med 

basis i regionens 

fortrinn, mangfold, vårt 

nærings- og arbeidsliv, 

innovasjon, 

infrastruktur og 

bærekraft.  

 

En vekstkraftig 

region 

 

Legge til rette for/bidra til 

aktører internt og eksternt 

har god kjennskap til/tar i 

bruk relevante 

internasjonale 

finansieringsprogrammer. 

 

 

 

 

Forvalte det nasjonale 

sekretariatet for Interreg 

Aurora, og derigjennom 

styrke prosjektsamarbeid på 

Nordkalotten.  

Videreutvikle arbeidet med 

Erasmus+ sammen med 

utdanningsetaten. 

 

Videreutvikle arbeidet med 

det regionale nettverket 

Horisont Troms og Finnmark 

med mål om flere søkere til 

Horisont Europa. 

 

Bruke Nord-Norges 

Europakontor, 

Barentssekretariatet  og andre 

relevante fora aktivt for å spre 

relevant informasjon. 

Mål 2. Troms og 

Finnmark skal være 

regionen for 

samarbeid, kunnskap 

og kompetanse. Dette 

skal gi grunnlag for 

utvikling og vekst 

En vekstkraftig 

region. 

Befolkningen skal ha riktig 

kompetanse i forhold til 

næringslivets og 

samfunnets  

Behov. 

Utsyn Arktis, som inngår i Utsyn 

Nord, er en viktig arena for 

samhandling og dialog om 

aktuelle spørsmål. 

 

Legge til rette for at 

internasjonale  

finansieringsprogram og andre 

internasjonale fora/arenaer 

bidrar til kunnskap og utvikling. 

Klimaomstilling Bidra til økt fokus på det 

grønne skiftet 

Bruke Nord-Norges 

Europakontor aktivt for å spre 

kunnskap om EUs klimapolitikk 

og arktispolitikk 

 

Bidra i arbeidet med å 

konkretisere 

fylkeskommunens deltakelse i 

Mission Climate Adaptation, 
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EUs samfunnsoppdrag for 

klimatilpasning. 

Mål 3. Troms og 

Finnmark skal være 

sentrum for 

nordområdeutviklinga 

og i forholdet til 

Russland. Herunder 

fokus på utvikling av 

samisk og kvensk språk, 

kultur og samfunnsliv. 

En vekstkraftig 

region  

Det skal legges til rette for 

et offensivt, nyskapende, 

kunnskapsbasert og 

bærekraftig næringsliv, 

basert på regionens 

mangfold og fortrinn 

Regionalt nordområdeforum 

Forumet styrker dialogen 

mellom nasjonalt og regionalt 

nivå for felles problemforståelse 

av nordområde-/internasjonale 

spørsmål. 

 

Bruke Nordkalottrådet og 

nettverket NSPA (Northern 

Sparsely Populated Areas) for å 

legge til rette for tettere 

samarbeid med nordfinske og 

nordsvenske regioner. 

 

 

Avdeling personal og organisasjonsutvikling  

Avdelingen har overordnet ansvar for fylkeskommunens arbeidsgiverpolitikk, organisasjonsutvikling 

og HMS-arbeid. Tjenestene leveres til ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte i hele 

organisasjonen. I 2023 vil arbeid med oppdeling bli prioritert. Lønn skal forberede anskaffelse av nytt 

økonomi- og personalsystem. Personal jobber med innplasseringer, og forberedende arbeid rundt ny 

organisasjon. HMS vil ha særlig fokus på arbeidsmiljømessige konsekvenser av sammenslåing.  

Det er ingen endring i budsjettrammen utover prisvekst. 

Tjenesteområdene er lederstøtte/lederveiledning, administrasjon av KS læring/noe annen elæring, 

personalforvaltning, lønnstjenester, HMS, bedriftshelsetjeneste, beredskap, utarbeidelse av 

overordnet beredskapsplan, omstilling, nedbemanning, arbeidsmiljøkartlegging, lønnsforhandlinger, 

rekruttering og lederutvikling. 

 

Satsingsområde klimaomstilling 

 Bidrar med redusert reisevirksomhet og færre fysiske møter både for ansatte og tillitsvalgte. 
Legger til rette for digital utvikling, sørger for lederopplæring gjennom kursvirksomhet på nett 
osv.  
 

Satsingsområde Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap 

 Både BHT og avdelingen for øvrig arbeider med inkludering og mangfold. Dette kan være i 
eksempelvis i veiledningssamtaler, rekrutteringsprosesser, og -strategier. Bistår ledere i 
oppfølging av ansatte og har gode interne systemer og verktøy.  

 

Avdeling økonomi  

Det er ingen endringer i rammene utover prisvekst. 

 

Økonomiavdelingen har en nøkkelrolle i å tilrettelegge for god økonomistyring, finansforvaltning og 

økonomisk internkontroll. I tillegg har avdelingen driftsansvar for betalingsformidling og 

regnskapsføring. Økonomiavdelingen har en sentral rolle når det gjelder avslutning av de økonomiske 
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forholdene til TFFK. Samtidig skal det lages gode beslutningsgrunnlag for prioriteringer og bevilgninger 

i nye Troms fylkeskommune fra 1.1.2024. Avdelingen går inn i en krevende periode bl.a. med 

utarbeiding av ny økonomimodell og etablering av ERP-system for 

 nye Troms fylkeskommune. 

 

Satsingsområde En vekstkraftig region 

 Fagansvarlig for at TFFK skal levere rettidig budsjett og regnskap med god kvalitet 
 Fagansvarlig for å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for budsjett og økonomiplan for nye 

Troms fylkeskommune 
 Bidra til en budsjettprosess som sikrer et fylkeskommunalt budsjett som utvikler hele fylket i 

tråd med den politiske plattformen. 
 

Avdeling innkjøp 

Det er ingen endringer i rammene utover prisvekst og kompensasjon for bortfall Fylkeskommunalt-

kommunalt innkjøpssamarbeid kr 223.000. 

 

Innkjøpsavdelingen i Troms skal bidra til at fylkeskommunens anskaffelsesforvaltning skjer i henhold 

til lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift samt at fylkeskommunens vedtatte 

anskaffelsespolitikk etterleves. Sentralt i anskaffelsespolitikken ligger at fylkeskommunen gjennom sin 

anskaffelsesforvaltning skal bidra til å oppfylle FNs bærekraftmål, påvirke miljø og klima, arbeidsliv, 

næringsliv og fagopplæring i en positiv retning. 

 

Fylkeskommunens mål for anskaffelsesforvaltningen er å dekke behov for fylkets innbyggere og for 

organisasjonen på en mest mulig rasjonell og effektiv måte. For å oppnå dette skal avdeling for 

anskaffelser i samarbeid med fylkeskommunens divisjoner få på plass struktur og metodikk som bidrar 

til at fylkeskommunen har en helhetlig og enhetlig anskaffelsesforvaltning i tråd med 

anskaffelsesregelverket og fylkeskommunens anskaffelsespolitikk. 

 

Avdeling Drift og eiendom  

Avdeling Drift og eiendom (DE) i Troms har et årlig driftsbudsjett på 78,064 mill. kroner, hvorav om lag 

23 mill. kroner utgjør budsjettmidler avsatt til vedlikehold. Endringene i rammene i økonomiplanen er 

vist i tabell nedenfor. 
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Troms har et stort volum på bygningsmasse spredt over hele fylket med en forsikringsverdi på 6,14 

mrd. kroner.  

 

DE har også gjennomføringsansvar for vedtatte investeringer knyttet til bygg, nybygg- og større 

vedlikeholdsprosjekter.   

 

En hovedutfordring som gjelder drift, vedlikehold og nybygg er den store prisveksten som har vært de 

siste årene generelt, og det siste året spesielt. Dette innebærer blant annet at vedlikeholdsetterslepet 

øker og at vedtatte prosjekter blir mye dyrere enn først antatt.  

 

Mål og resultatkrav  

Den sentrale drift og eiendomsavdelingen innehar den overordnede fagkompetansen og skal ivareta 

at lovkravene blir ivaretatt. Den sentrale driftsenheten skal sørge for samordning og skal ivareta 

fagmiljøene slik at byggene ivaretas på en langsiktig og bærekraftig måte.  

For å ivareta disse arbeider DE blant annet med utgangspunkt i normer og kriterier som fremkommer 

i «NOU 2004:22. Velholdte bygninger gir mer til alle. Om eiendomsforvaltningen i 

kommunesektoren». Følgende kriterier for god eiendomsforvaltning angis:  

 Det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen  
 Det foreligger et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen  

 

Satsingsområde klimaomstilling 

 Ha fokus på en bærekraftig forvaltning av Troms sin areal og bygningsmasse.  

 Energieffektivisering på nye og gamle bygg. Implementere energioppfølgingssystemer (EOS) 

for å få et bedre grunnlag for å iverksette besparende tiltak.  

 Ta i bruk ny teknologi som bidrar til å redusere klimautslipp. 

Satsingsområde Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap 

 Ta i bruk et datasystem med status for avvik, risikovurderinger og vedlikeholdsbehov for 
fylkeskommunale boliger/bygg som kan gi grunnlag for økonomiske prioriteringer.  

Troms og Finnmark fylkeskommune

Bevilgningsoversikt Drift, 2. ledd

Drift og eiendom 73 751 73 751 73 751 73 751 73 751

Vedtatte justeringer (org. endringer, korrigeringer) 0 0 0 0

Justert vedtatt budsjett 73 751 73 751 73 751 73 751 73 751

Endringer vedtatt i økplan 22-25:

Leieinntekter 334 655 976 976

Forskyvning innsparing arealeffektivisering Ishavsbyen vgs -3 000 -3 000 -6 000 -6 000

Vedtatt innsparing økplan 18-21 -40 -40 -40 -40

Prisvekst 2023 1 639 1 639 1 639 1 639

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 73 751 72 684 73 005 70 326 70 326

Endringer økplan 23-26:

Endring innsparing i hht fremdrift Ishavsbyen vgs (ferdig H2024) 3 000

Endring innsparing i hht fremdrift ny vgs i Harstad (ferdig H2026) -510

Tilbakeleie internat Bardufoss vgs, skolested Sundlia -1 400 -4 300 -4 300

Husleie tilbakeleie internat Sundlia 2 180 1 090

Behov for mer areal til kontorer IT 200 700 700 700

Overføring til investering 13 000 1 300

Bruk av navngitt disposisjonsfond, DE (Jf. Bud.oppf. pr. 15.10.22) -13 000 -1 300

Sum nye tiltak / reduksjoner 0 5 380 390 -3 600 -4 110

Netto ramme 2023-2026 73 751 78 064 73 395 66 726 66 216

2026

Vedtatt 

funksjonsfordelt 

budsjett Troms                

(FR 82/22)

2023 2024 2025
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 Oppgradere deler av boligmassen til dagens standard.  
 

Satsningsområde Stedsutvikling 

Som eier og forvalter av eiendom og bygg kan satsning på smarte, bærekraftige og attraktive bygg 

bidra til stedsutvikling.  

 

Avdeling IT  

Avdelingen har overordnet ansvar for IKT-tjenesten i Troms delen av organisasjonen. Sammen med 

alle tjenesteområder skal avdelingen ha fokus på digitalisering og tilrettelegging for digitale tjenester 

og digitalt førstevalg for innbyggerne. Bruk av ny teknologi, digitalisering, bedre informasjonsflyt og 

løsninger for digitalt samarbeid skal bidra til at organisasjonen kan nå de langsiktige utviklingsmålene. 

Avdelingen skal ivareta en helhetlig sikkerhetsforvaltning av it-systemer i tråd med internasjonale og 

nasjonale standarder og nasjonalt regelverk. 

 

Endringene i rammene i økonomiplanen er vist i tabell nedenfor. 

 

 
 

Satsingsområder 

 Ved anskaffelser skal miljøperspektivet vektlegges. 

 Fornye, forenkle og forbedre tjenester og arbeidsprosesser.  

 Sørge for at vi leverer digitale tjenester som er tilrettelagt for alle innbyggere (universell 
utforming).  

 Legge til rette for fleksible arbeidsplasser – sikre gode løsninger for den digitale medarbeider.  
 

Avdeling dokumentasjonsforvaltning Troms 

Det er ingen endring i budsjettrammen utover prisvekst. 

 

Avdelingen har sammen med dokumentasjonsforvaltning Finnmark, et overordnet ansvar for 

arkivfaglig dokumentasjonsforvaltning. 

  

Troms og Finnmark fylkeskommune

Bevilgningsoversikt Drift, 2. ledd

IT 18 249 18 249 18 249 18 249 18 249

Vedtatte justeringer (org. endringer, korrigeringer) 4 039 4 039 4 039 4 039

Justert vedtatt budsjett 18 249 22 288 22 288 22 288 22 288

Endringer vedtatt i  økplan 22-25:

Vedtatt innsparing økplan 18-21 -20 -20 -20 -20

Prisvekst 2023 348 348 348 348

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 18 249 22 616 22 616 22 616 22 616

Endringer økplan 23-26:

Videreføring av kostnadsøkning VIGO IKS 1 000 1 000 1 000 1 000

IT-sikkerhet 2 000

Herav bruk av navngitt disposisjonsfond, FLK (Jf. Bud.oppf. pr. 15.10.22) -2 000

Sum nye tiltak / reduksjoner 0 3 000 1 000 1 000 1 000

Netto ramme 2023-2026 18 249 25 616 23 616 23 616 23 616

2026

Vedtatt 

funksjonsfordelt 

budsjett Troms                

(FR 82/22)

2023 2024 2025
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Avdelingen skal bidra til at ansatte og politikere kan levere gode tjenester til innbyggerne i Troms og 

Finnmark, herunder sikre dokumentasjon for ettertiden og bidra til en åpen og transparent forvaltning 

gjennom offentlig journal. I tillegg skal våre tjenesteområder bidra til digitalisering og tilrettelegging 

for digitale tjenester og digitalt førstevalg for innbyggerne. 

 

Avdelingen skal bidra til en helhetlig sikkerhetsforvaltning av data i tråd med nasjonale standarder og 

nasjonalt regelverk, herunder arkivplan og bevaring- og kassasjonsplan som sikrer informasjon om data 

og lagring av bevaringsverdige data. 

 

Satsingsområde Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap 

 Forenkle og forbedre tjenester og arbeidsprosesser.  

 Sørge for at vi leverer digitale tjenester (som bl.a. sikrer innbyggerne innsyn og tilgang til 
informasjon) som er tilrettelagt for alle innbyggere (universell utforming).  
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 Divisjons for kompetanse Troms 

 

Driftsbudsjettet til divisjon kompetanse utgjør 1 196,5 mill. kroner i 2023. Prisvekst er innarbeidet med 

i alt 7,4 mill. kroner. 

 

 
 

Divisjonens fagområder er videregående opplæring i skole og lærebedrift for elever og voksne, 

fagskole, karriereveiledning, integrering og en kompetansepolitisk rolle for regionen. Divisjonen er delt 

opp i to avdelinger, utdanning vest og voksenopplæring, karriereveiledning og integrering (VKI). Fra 

august 2021 er Fagskolen i Nord etablert som egen enhet med eget styre og vedtekter, og er dermed 

budsjettmessig flyttet fra de to utdanningsavdelingene til divisjonsnivå i 2022. 

 

Fylkesrådsområdet for kunnskap og integrering omfatter:  

 Videregående opplæring i skole og bedrift inklusive voksne med rett til videregående 
opplæring  

 Opplæring av grunnskoleelever i sosiale og medisinske institusjoner  

 Opplæring innenfor kriminalomsorgen  

 Fagskoleutdanning og forvaltning av nasjonale driftsmidler til både private og offentlige tilbud 

 Oppfølgingstjeneste, pedagogisk psykologisk tjeneste, karriereveiledning og andre 
pedagogiske støttetjenester  

 Tilbud til ungdom i målgruppen som er utenfor videregående opplæring. 

 Karriereveiledning til alle voksne over 19 år, og til alle nyankomne fra tredje land. 

 Integrering. 

 

Fylkesrådets politiske plattform er grunnlaget for prioriteringene innenfor kompetanse. Vi prioriterer, 

gjennom budsjett 2022, å sikre at samfunnet får flere fagarbeidere gjennom å opprettholde det 

desentraliserte skoletilbudet, øke gjennomføringen og antallet som får tilbud om læreplass, og 

gjennom god integrering. 

 

Regional planstrategi 

Langsiktig utviklingsmål 2: Troms og Finnmark skal være regionen for samarbeid, kunnskap og 

kompetanse. Dette skal gi grunnlag for utvikling og vekst. 

 

Den kommende regionale kompetanseplan skal gi en bedre sammenheng mellom behovene for 

kompetanse og tilbud av kompetanse i Troms og Finnmarksamfunnet. Den skal behandles i fylkestinget 

i løpet av 2023. Realisering av skolebruksplanen og strategien for videregående opplæring samt 

strategien for voksenopplæring, karriere og integrering vil støtte opp om dette langsiktige 

utviklingsmålet i regional planstrategi. 

 

2023 2024 2025 2026

Kompetanse 1 196 516 1 195 816 1 181 316 1 161 116

Utdanning 1 160 580 1 156 980 1 142 480 1 122 280

Voksenopplæring, karriere og integrering 35 936 38 836 38 836 38 836
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Strategi for klimaomstilling 

Utredninger som grunnlag for investeringsbeslutninger for nybygg skal inneholde krav til utarbeidelse 

av klima- og miljøklassifiseringer samt livsløpsanalyser som redegjør for ambisjonsnivå pr. prosjekt. 

De nye læreplanene som nå er tatt i bruk, har et gjennomgående tema i alle fag om bærekraftig 

utvikling. Dette skal bidra til en økt respekt for naturen og økt miljøbevissthet blant annet gjennom 

kritisk tenkning og etisk bevissthet. Dette vil gi et langsiktig og viktig bidrag for å oppnå regionens mål 

om klimaomstilling.  

 

Strategi for Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap  

Utdanning skal gi befolkningen relevant kompetanse for arbeidslivet. Det bidrar til høyere 

sysselsettingsandel, bedre integrering og mer sosialt bærekraftig samfunn. Grunnlaget for et godt 

utdanningsløp legges allerede i barnehage og grunnskole. Utdanning fremmer livskvalitet, helse og 

bidrar til sosial mobilitet og utjevning. Fylkesrådet ser utdanning som sentralt for utjevningen av sosiale 

forskjeller i samfunnet. Dagens desentraliserte videregående skolestruktur skal legges til grunn. 

Fylkesrådet vil jobbe aktivt for likestilling mellom kvinner og menn, og vil arbeide mot enhver form for 

rasisme og diskriminering. Flyktninger og innvandrere skal bli en del av det sosiale fellesskapet og 

arbeidslivet, og det skal være små økonomiske forskjeller mellom folk. Alle skal ha mulighet til å utvikle 

sine evner og leve gode og meningsfylte liv i Troms og Finnmark. 

 

Oppstart av regional plan for kompetanse skal gi en bedre sammenheng mellom behovene for 

kompetanse og tilbudet av kompetanse i Troms. Kompetansegivende tilbud til ungdom som ikke er i 

opplæring eller arbeid er et lokalt samarbeid med videregående skole, oppfølgingstjenesten, 

karrieresenter og NAV.  

 

Kompetanseforum Arktis er fylkesrådets viktigste verktøy/virkemiddel for å sikre at befolkningen har 

mest mulig riktig kompetanse for næringslivets og samfunnets behov.  

Arbeidet med integrering som både skjer i våre videregående skoler og i samarbeid med kommunene, 

utgjør et viktig bidrag for å nå målene. 

 

Satsningsområde: Stedsutvikling  
Utredninger av utbygginger av skoler ivaretar sambruk og spleiselag med kommuner. Kommuner er 

involvert i tidligfase av alle prosjektene. 

Både den kommende regionale kompetanseplanen og spesielt den nye strategiplan for videregående 

opplæring vil støtte opp om bolyst og næringsutvikling i hele regionen. 

 

Satsingsområde: En vekstkraftig region 
Kompetanseforum Arktis, regional plan for kompetanse, strategi for vgo og strategi for VKI skal sikre 

et attraktivt og vekstkraftig samfunn, der det både skapes flere arbeidsplasser og at flere kommer i 

arbeid. Spesielt viktig er det å gi muligheter for kompetanse slik at flere flyttes fra utenforskapet og til 

fellesskapet i Troms og Finnmark. 
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Avdeling for utdanning 

 

Avdeling Utdanning vest har et driftsbudsjett på om lag 1 156 mill. kroner i 2023. Budsjettramma er 

synkende i perioden. Endringene i rammene i økonomiplanen er vist i tabell nedenfor. 

 

 
 

Utdanning vest har ansvar for at nasjonal og lokal utdanningspolitikk blir satt i verk i videregående 

opplæring i Troms, slik at ungdom og voksne får et likeverdig tilbud av høy kvalitet. Avdelingen har 

ansvar for 12 videregående skoler med om lag 6000 elever, samt en egen skole for grunnskole og 

videregående opplæring for barn og unge som er innlagt i sosialmedisinske institusjoner (SMI-skolen). 

Avdelingen har også driftsansvaret for det internasjonale skoletilbudet «Murmansk-skolen», delegert 

fra Kunnskapsdepartementet. Gjeldende avtale med KD er at driften er lagt på is i påvente av endring 

i den internasjonale konflikten med Russland. 

 

Om lag 70 prosent av den totale elevmassen er hjemmehørende i Troms, resterende er gjesteelever 

eller elever med bostedsadresse i Finnmark. Avdelingen legger til rette for en helhetlig fag- og 

yrkesopplæring gjennom et systematisk samarbeid med våre videregående skoler, 800 bedrifter og 25 

opplæringskontor.  

 

Det var 1 733 løpende lære- og opplæringskontrakter pr september 2022 i videregående opplæring i 

bedrift i Troms. Tallet forventes å stige frem mot 31.12.22, ettersom arbeidet med formidling av søkere 

til læreplass ikke er avsluttet.  

Troms og Finnmark fylkeskommune

Bevilgningsoversikt Drift, 2. ledd

Kompetanse 1 178 606 1 178 606 1 178 606 1 178 606 1 178 606 

Utdanning 1 145 517 1 145 517 1 145 517 1 145 517 1 145 517

Vedtatte justeringer (org. endringer, korrigeringer) 0 0 0 0

Justert vedtatt budsjett 1 145 517 1 145 517 1 145 517 1 145 517 1 145 517

Endringer vedtatt i  økplan 22-25:

Innsparing vedtatt økplan 18-21 -900 -900 -900 -900

Innsparing Ishavsbyen (forskyves i  tråd med framdrift) -4 000 -11 000 -11 000

Innsparing ny skole i  Harstad (forskyves i  tråd med framdrift) -4 300 -4 300 -4 300 -4 300

Forsøksprosjekt skolemat 260 260 260 260

Endring i økpla 22-25 som ikke er identifisert -1 000 -1 000

Prisvekst 2023 6 709 6 709 6 709 6 709

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 1 145 517 1 147 286 1 143 286 1 135 286 1 135 286

Endringer økplan 23-26:

Endring innsparing i hht fremdrift Ishavsbyen vgs (ferdig H2025) 4 000 6 000

Endring innsparing i hht fremdrift ny vgs i  Harstad (ferdig H2026) 4 300 4 300 4 300 4 300

Føringer statsbudsjettet: 2 711 2 711 2 711 2 711

Nettoeffekt elever statlig/private skoler 1 683 1 683 1 683 1 683

Ny opplæringslov

Fagopplæring Troms 4 000 8 000 8 000 8 000

Etterutdanningstilbud i samisk kulturkunnskap 500

Digital helsesykepleier 2 100 2 100 2 100 2 100Det interkommunale samarbeidet Nasjonal digital læringsarena 

(NDLA) 3 700 3 700 3 700 3 700

Utvikling av samiske digitale læremidler 2 000

Justering tilbudet -7 700 -12 800 -21 300 -35 500

Herav bruk av navngitt disposisjonsfond (Jf. Bud.oppf. pr. 15.10.22) -2 000

Sum nye tiltak / reduksjoner 0 13 294 13 694 7 194 -13 006

Netto ramme 2023-2026 1 145 517 1 160 580 1 156 980 1 142 480 1 122 280

2026

Vedtatt 

funksjonsfordelt 

budsjett Troms                

(FR 82/22)

2023 2024 2025
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Avdelingen har også ansvar for grunnskoleopplæringen ved barnevernsinstitusjoner i kommunene, 

samt fengselsundervisning ved Tromsø fengsel. I tillegg har vi en egen fylkeskommunal pedagogisk-

psykologisk tjeneste (PPT) og en egen oppfølgingstjeneste (OT). 

 

Behovet for yrkesfaglært arbeidskraft i Troms og Finnmark er stort, og ikke dekket. Vi forventer at 

andelen elever som velger yrkesfag fremover vil øke, og det vil samtidig være flere voksne som ønsker 

å ta videregående opplæring. I utdanning vest har gjennomføringen av den videregående opplæringen 

økt og langt flere er blitt formidlet til læreplass enn tidligere. Når stadig flere elever velger en 

yrkesfaglig utdanning og gjennomfører denne, medfører dette økte kostander for sektoren. Dette fordi 

opplæringen på yrkesfag er dyrere enn opplæringen på studieforberedende fag.  

 

Behovet for samiske digitale læremidler er stort, og prosjektet som pågår nå er ikke dekkende i 

tilstrekkelig grad. Staten gir midler til samiske læremidler til Sametinget, men det brukes kun til 

grunnskolen. Prosjektet som pågår, er finansiert av midler fra Udir og utdanning vest. Det er behov for 

en utvidelse til flere fag for å gi tilstrekkelig god opplæring. Utvidelsen av prosjektet innarbeides i 

fylkeskommunens handlingsplan for digitalisering, og finansieres gjennom budsjett 2023 og 

økonomiplan, søknader til eksterne aktører som Sametinget, Utdanningsdirektoratet, 

Statsforvalteren, Sparebanken Nord-Norge o.a). 

 

Nøkkeltall 

Utvalgte nøkkeltall fra september 2022 Antall 

Antall elever i videregående skole per. 15.09.221 5 552 

Antall løpende lærekontrakter per.07.09.222 1 733 

Antall løpende opplæringskontrakter per.07.09.22  62 

Antall studenter i høyere yrkesfaglig utdanning per. 15.09.223 837 

Antall deltagere i voksenopplæring per. 26.08.22 289 

Antall brukere av karriereveiledning  495 

Antall karriereveiledningssamtaler 692 

Antall integreringssamtaler 597 
1 Foreløpig inntakstall, 2 Tallene vil øke utover året da mange kontrakter er i godkjenningsprosess, 3 Studenter registrert i det 

skoleadministrative systemet VIS 

 

Mål og resultatkrav 

Resultater Andel (%) 

Andel fullført og bestått i skoleåret 2021-22 (%) 86,2 

Andel bestått fag- og svenneprøver (%) 92,3 

Andel fullført og bestått etter 5/6 år (%)1                                                      77,2 

Andel lærlinger med oppnådd fag-/svennebrev etter 5 år (%)2 80,5 
1For elever som startet i vgo 2015, 2014 eller 2013.2For lærlinger som startet i lære i 2016, 2015 eller 2014. 

 

Andel fullført og bestått i skoleåret viser andelen elever som fullfører og består på hvert årstrinn i 

skole. Andelen som fullfører og består etter 5/6 år inkluderer også opplæringen i bedrift. Det er 

normalt at prosentandelen for fullført og bestått pr. skoleår vil ligge høyere. Mellom skoleår, og 
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mellom opplæring i skole og opplæring i bedrift, vil det blant annet være elever som har sluttet/avbrutt 

opplæringen. 

 

Mål og resultatkrav  

Den viktigste oppgaven for Utdanning vest er å bidra til et best mulig opplæringstilbud for alle som er 

i videregående opplæring i Troms. Opplæringstilbudet skal være av høy kvalitet, i egnede lokaler med 

gode digitale løsninger. Vi må stimulere ungdom og voksne til å gjøre utdanningsvalg som kvalifiserer 

til jobber i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt næringsliv og arbeidsmarked. Dette innebærer også at 

lokalsamfunnet skal ha tilgang til oppdatert kunnskap av høy kvalitet.  

 

Sektormålene for grunnopplæringen er:  

 Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø  

 Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial  

 De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse  

 Alle lykkes i opplæringen og utdanningen 

 

Det overordnede målbildet for grunnopplæringen og læreplanverket danner grunnlag for lokal innsats 

og prioriteringer. I Troms arbeider skoleeier, skoler og lærebedrifter systematisk med å heve kvaliteten 

i den videregående opplæringen. Hovedutfordringen i perioden blir å sikre at «skoler og lærebedrifter 

gir en tilpasset opplæring, i et kreativt og utforskende læringsmiljø, der vurdering virker 

læringsfremmende». 

 

Utdanning vest har gjennomført involverende prosesser frem mot en ny strategi for den videregående 

opplæringen.  

 

Hovedprioriteringer i budsjettet  

Den demografiske utviklingen og økningen i antall lærekontrakter medfører økonomiske utfordringer 

for utdanningssektoren. Utfordringene kan løses ved å tilføre ekstra ressurser til utdanningssektoren 

som det gjøres i økonomiplanen. Imidlertid tilsier prognosene at økningen i kostnadene til 

fagopplæringen likevel øker mer enn budsjettet. Dersom prognosene slår til, kan opplæringstilbudene 

reduseres med færre klasser og færre tilbud. Dette kan gjøres i både årlig rullering (hva som legges ut 

søkbart) og årlig justering etter at elevene har søkt. 

 

Mål og resultatkrav  

Avdeling VKI har utarbeidet en egen strategi for voksnes læring, karrierveiledning, integrering og 

næringsrettet opplæring som ble vedtatt av fylkestinget i oktober 2022.  

Denne strategien tar spesielt utgangspunkt i følgende satsingsområder:  

 En vekstkraftig region  

 Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap  

 

Avdeling for voksenopplæring, karriere og integrering  
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VKI har Nasjonal kompetansepolitikk strategi 2017-2021 som overordnet strategi. Målgruppen for 

strategien er hele den voksne befolkningen. De voksne har ulike utfordringer, og behovet for utvikling 

av kompetanse vil være viktig uavhengig utdanningsnivå og arbeidstilknytning. For å lykkes må det til 

en samordning mellom aktørene innenfor utdannings-, arbeidsmarkeds- og nærings og regionalpolitikk 

både nasjonalt og regionalt mellom de ulike forvaltningsnivåene.  

 

For å nå målene har avdelingen følgende innsatsområder:  

 Flere voksne skal få fullført videregående opplæring gjennom fleksible løp  

 Varig bosetting gjennom økt sysselsetting og samfunnsdeltakelse blant innvandrere  

 Tilgang til gratis og profesjonell karriereveiledning for raskere overgang for ledige, eller at 
personer holder seg i arbeid  

 tilrettelegge for og stimulere til kompetanseheving innen de fagområder fylket trenger, og slik 
bidra til nærings- og samfunnsutvikling, bolyst, framtidstro og livskraftige distrikter.  

 

Hovedprioriteringer i budsjettet  

Midler til voksenopplæringen utgjør den største delen av budsjettet. Det prioriteres å drifte 

avdelingens to karrieresenter i Troms. En viktig satsing har vært å utvikle det sivilmilitære samarbeidet 

om karriereveiledning med Forsvaret, og det skal videreutvikles i planperioden. Budsjettdisponeringer 

og utfordringer: Fylkesrådet vil prioritere å få på plass de ressurser til de lovpålagte oppgavene i VKI. 

Dette innebærer en vesentlig og varig styrking av voksenopplæring og karriere i Troms med 2,1 mill. 

kroner i 2023 og 5,0 mill. kroner i resten av perioden, slik at tilbudet i hele fylket er helhetlig.  

 

 

Budsjettdisponeringer og utfordringer  

 Driftsbudsjettet viderefører i all hovedsak aktiviteter som i 2022. 

 I økonomiplan perioden vil fylkesrådet prioritere helsefremmende skoler gjennom digital 
helsesykepleier og skolefrokost. Digital helsepsykepleier er et pilotprosjekt som startet opp i 
2021 i Tromsø. Prosjektets oppstart i 2022 er finansiert av disponering av tidligere overskudd, 
eksternt tilskudd og eget driftsbudsjett. Finansiering av drift må sikres gjennom 2,1 mill. kroner 
pr. år i planperioden. Skolematordning med to gratis måltider pr uke er finansiert. 

 I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er det forslag på landsbasis om midler som 
øremerket tilskudd for at flere som allerede har studie -yrkeskompetanse skal ta fagbrev, samt 
tilskudd til finansiering av utvidelse og forsterking av arbeidet med flere læreplasser. 
Regjeringen har også foreslått midler for å legge til rette for mer fleksible og tilpassede 
opplæringsløp, samt midler til Fagbrev på jobb. Troms andel av disse midlene er foreløpig 
ukjent.   

 Budsjettet til voksenopplæring og minoritetsspråklige styrkes med 2,1 mill. kroner i 2023 og 
5,0 mill. kroner i resten av perioden som følge av flere elever og økte rettigheter til særskilt 
språkopplæring.  

 Samarbeid mellom skole og arbeidsliv er høyt prioritert i Troms og skal utvikles videre i 2023. 

 Det skal jobbes systematisk for å få flere elever, lærlinger, lærere, instruktører, bedrifter og 
skoler til å delta i internasjonale prosjekter. Tilgangen på ekstern prosjektfinansiering skal 
styrkes, spesielt gjennom EU-programmet Erasmus+. Skoleeier vil bistå virksomhetene til å 
søke om EU-midler.  

 Fagskolen i Nord har igangsatt nye godkjente tilbud fra høst 2022, som skal videreføres. Det er 
lagt inn finansiering på 10,8 mill. kroner i planperioden.  
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 Kompetanseutvikling: 
o Fylkeskommunen har ansvar for, gjennomfører og finansierer ulike 

kompetanseutviklingstiltak for ledere, lærere, rådgivere, andre ansatte, 
prøvenemndsmedlemmer, faglige ledere og instruktører. Den nasjonale satsingen 
«Kompetanse for kvalitet» har ulike videre- og etterutdanningstilbud som skal styrke 
faglig formalkompetanse hos lærerne. Fylkeskommunen bidrar med like mye i 
egenandel som det gis i statlige overføringer. Gjennom de nasjonale satsingene 
Desentralisert kompetanseordning (DEKOMP) for henholdsvis skole og yrkesfag, sikres 
lærerne i Tromsskolen kompetanseheving innenfor profesjonsutvikling i 
fagfornyelsen, programmering, veiledning av nyutdannede lærere og fagspesifikk 
etterutdanning. Gjennom DEKOMP yrkesfag prioriteres yrkesfaglærerne i tråd med 
den nasjonale satsingen på å øke statusen og øke rekrutteringen til yrkesfagene. 
Fylkeskommunen bidrar med en egenandel i tillegg til statlige overføringer.  

o Etterutdanningstilbud i samisk kulturkunnskap til alle ansatte i de videregående 

skolene i Troms i regi av UiT Norges arktiske universitet. Dette er beregnet til 0,5 mill. 

kroner i 2023. 

 

 Viktige digitale satsinger: 
o Troms og Finnmarks fylkeskommune tok høsten 2021 i bruk VIS (Visma InSchool) som 

nytt skoleadministrativt system for alle skolene, fagskolen i Nord og for privatistene.  
o Det interkommunale samarbeidet Nasjonal digital læringsarena (NDLA) gir fri tilgang 

til digitale læremidler til bruk i videregående opplæring. Den enkeltes 
fylkeskommunes bidrag til NDLA er utledet fra elevtallet i videregående skoler. For 
2023 vil Troms sitt bidrag til NDLA være om lag 3,7 mill. kroner. 

o Utvikling av samiske digitale læremidler til fagene Samisk 4, de øvrige samiskfagene, 
Samfunnskunnskap, Historie, Sosiologi og sosialantropologi. For 2023 er det lagt inn 2 
mill. kroner. 

 

Fylkesrådet har vurdert å dekke kostnadene til sertifikater til ambulansefaglærlinger, og vil ikke 

anbefale fylkestinget å gjøre det i budsjett 2023. Fylkesrådet viser forøvrig til fagnotat 22/14641 for 

kostnadsberegningen og grunnlaget for fylkesrådets vurdering.  
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 Divisjon for Næring Troms  

 
Divisjonenes arbeid skal legge til rette for økt verdiskaping i fylket gjennom blant annet å bidra til 
styrking av kommunenes næringsrettede arbeid, koordinere og samordne aktører og virkemiddelbruk, 
mobilisere aktører og bidra til å utvikle samfunns- og næringsliv. Divisjonen har også forvaltningsansvar 
for sektorlover.  
 
Divisjon Næring i Troms har et driftsbudsjett på 71,230 mill. kroner i 2023. Endringene i rammene er 

vist i tabell nedenfor. 

 

 
 

Gjennom regionreformen har fylkeskommunen fått i oppgave å utvikle og utøve 

samfunnsutviklerrollen. Samfunnsutviklerrollen kan forstås og kategoriseres i 3 deler: 

 Å angi strategisk retning til samfunnsutvikling, tilpasset regionale og lokale forhold 

 Å mobilisere privat sektor, kulturliv og lokalsamfunn 

 Å samordne og koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk 
 

Divisjonen bidrar til samfunnsutviklerrollen og jobber i alle tre felter; strategisk retning, mobilisering 

og samordning og koordinering. Målsettinger for arbeidet er Hurdalplattform, fylkesrådets politiske 

plattform, regional planstrategi 2021-2024 (RPS), oppdrag fra ulike departementer med definerte 

målsetninger, FNs bærekraftsmål og fylkeskommunens kunnskapsgrunnlag.  

 

På bakgrunn av overstående har divisjonen tre hovedmål:  
1. Levere gode tjenester for å fremme vekst og bærekraft med bakgrunn i regionens fortrinn.  
2. Være utviklingsaktør, forvalter og samarbeidspartner for relevante samarbeidsaktører 

eksternt (kommuner, nærings- og samfunnsliv og virkemiddelaktører). 
3. Tilrettelegge faglig grunnlag for politisk ledelse. 

 

Fylkesrådet vil styrke næringsfond Troms med 4,0 mill. kroner til oppfølging av næringsstrategi, grønn 

omstilling og de øvrige satsingsområdene under. Fylkesrådet vil styrke ordningen med butikkstøtte 

som er et samarbeid mellom distriktsbutikker, kommunene og fylkeskommunen med 0,4 mill. kroner. 

 

Mål og resultatkrav 

Politikkutforming og strategisk retning  

Troms og Finnmark fylkeskommune

Bevilgningsoversikt Drift, 2. ledd

Næring 64 465 64 465 64 465 64 465 64 465 

Vedtatte justeringer (org. endringer, korrigeringer) 0 0 0 0

Justert vedtatt budsjett 64 465 64 465 64 465 64 465 64 465

Endringer vedtatt i økplan 22-25:

Prisvekst 2023 1 349 1 349 1 349 1 349

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 64 465 65 814 65 814 65 814 65 814

Endringer økplan 23-26:

Butikkstøtte 400

Næringsfond Troms 4 000

Distrikts- og reg.pol. Tilskudd (statbudsj. 2023) 1 016 1 016 1 016 1 016

Sum nye tiltak / reduksjoner 0 5 416 1 016 1 016 1 016

Netto ramme 2023-2026 64 465 71 230 66 830 66 830 66 830

2026

Vedtatt 

funksjonsfordelt 

budsjett Troms                

(FR 82/22)

2023 2024 2025
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Divisjonen bistår fylkesråd og fylkesting på en rekke områder, både gjennom saksutredning, 
pressemeldinger, taler, utlysninger og presentasjoner. I tillegg har divisjonen ansvar for utarbeidelse 
og oppfølging av næringsstrategi, inkludert metodikken smart spesialisering. På bestilling fra fylkesråd 
for næring, plan og miljø er divisjonen i gang med ny strategi for næringsutvikling i nye Troms. 
Strategien skal vedtas i mars 2023. Gjennom strategien og handlingsplaner vil fylkeskommunale tiltak 
i fylkets nærings- og samfunnsliv prioriteres på bakgrunn av innspill fra partnerskapet, 
kunnskapsgrunnlag og bærekraftsmål. Strategien og handlingsplaner skal sikre at fylkeskommunen når 
egne næringspolitiske målsettinger gjennom å prioritere ressurser som bidrar til å styrke et offensivt, 
nyskapende, kunnskapsbasert og miljøvennlig næringsliv, som bidrar til næringsvennlige kommuner 
som tiltrekker seg og beholder kompetanse og arbeidskraft.  
 
Divisjonen har ansvaret for å iverksette, gjennom oppdragsbrev og styringsdialog, den strategiske 

retningen på delegerte virkemidler til Innovasjon Norge Arktis (IN) og Sivas næringshage- og 

inkubasjonsprogram for at flere aktører skal bidra til å oppnå overordnede mål for næringslivet. 

  

Politikkutforming og strategi kan bidra til måloppnåelse på samtlige utviklingsmål i RPS. Divisjonen vil 

kunne fokusere sterkere på bærekraft, innovasjon, FoU og regionens fortrinn i ny næringsstrategi. 

Satsingsområdene Klimaomstilling og vekstkraftig region vil også være aktuelle. Gjennom eierskap kan 

fylkeskommunen også bidra til klimaomstilling i de aktuelle selskapene. 

 
Mobilisering  
Divisjonen har ansvar for å mobilisere nærings- og samfunnsliv til å ta i bruk virkemiddelordninger og 

delta i ulike programmer og prosjekter regionalt, nasjonalt og internasjonalt, med formål om å bidra 

til økt verdiskaping og aktivitet i regionens næringsliv. Divisjonen videreformidler informasjon om ulike 

arenaer, ordninger og programmer til både kommuner, organisasjoner og næringsliv. For å ivareta 

målsetninger og oppgaver som er lagt til divisjon, arbeides det gjennom regionale, nasjonale og 

internasjonale nettverk, arenaer og partnerskap. Divisjonen har utstrakt samarbeid med næringsliv, 

kommuner, offentlige aktører, forskningsmiljø og organisasjoner i fylket.  

 

Arbeidsområdet bidrar særlig til måloppnåelse på utviklingsmål 1, 2 og 3 og satsingsområdene 

Klimaomstilling og vekstkraftig region. Gjennom mobilisering til økt bruk av FoU og innovasjon vil 

regionen styrkes på kompetanse og samarbeid. Virkemidlene det mobiliseres til vil i større grad 

fokusere på grønn omstilling og bærekraft, jf. utviklingen i EU.  

 

Samhandling 

Å legge til rette for kommunens næringsliv og nyetableringer er viktig for å skape arbeidsplasser, øke 

verdiskapingen og gjøre kommunene attraktive å bo og leve i. Divisjonen driver veiledningsarbeid   i 

forbindelse med   prosjektering, rapportering, planarbeid (næringsrettet) og ulike støtteordninger 

(både internt hos fylkeskommunen og hos andre aktører). Gjennom ordningen Regional omstilling 

drives prosessveiledning og kunnskapsoverføring for å styrke kommuner med sentralitetsindeks 5 og 

6 med lav næringsutvikling. I forbindelse med ny næringsstrategi for nye Troms har alle i divisjonen 

bidratt i forbindelse med innspills møter ute i regionene hvor hele partnerskapet har vært invitert til å 

gi innspill. Gjennom fylkeskommunalt bidrag til kommunale næringsfond bidrar divisjon til 

nyetableringer i kommunene og økt verdiskaping.  
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Arbeidsområdet bidrar særlig til måloppnåelse på utviklingsmål 1 og 2 og satsingsområdene 

Klimaomstilling, utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap og vekstkraftig region. 

Satsingsområde utjevning av sosiale ulikheter er særlig relevant for arbeidet med kommuner i 

sentralitetsindeks5 5 og 6.   

 
Akvakultur- og havressursloven og vannforskriften  
Divisjonen har forvaltningsansvar etter akvakulturloven og havressursloven. Tildelings- og 

koordinerende myndighet etter akvakulturloven med forvaltningsansvar etter flere forskrifter, 

herunder lokalitetsklarering (akvakulturanlegg) i Troms og Finnmark etter laksetildelingsforskriften og 

tildeling av tillatelser for alle andre arter. Divisjonen har ansvaret for å forvalte vannforskriften. Som 

vannregionmyndighet skal fylkeskommunen bidra til å koordinere og samordne vannforvaltning og 

arealbruk på tvers av sektorer, samt kommune- og fylkesgrenser. 

 

Arbeidsområdet bidrar særlig til måloppnåelse på utviklingsmål 1 hvor arbeidet med nye tillatelser og 

lokaliteter direkte kan bidra til vekst i nærings- og samfunnsliv. Arbeidsområdet bidrar også til 

Klimaomstilling og vekstkraftig region.  

 

Grønn omstilling og nye oppgaver  

Divisjonen vil utvikle eksisterende og nye økonomiske ordninger og tilpasse dem til regionens behov 

og problemstillinger, styrker samarbeid gjennom klynger og nettverk, styrker bedriftenes bruk av FoU 

og innovasjon og kan bidra til grønn omstilling og bærekraft i regionens næringsliv. Næringer som 

direkte eller indirekte bygger på regionens fortrinn; fylkets rike naturressurser har særlig prioritet. I 

årene framover vil prosjekter som i tillegg fokuserer på økt bærekraft og grønn omstilling prioriteres.  

 

Fylkeskommunene fikk økt ansvar og nye oppgaver med regionreformen i 2020 i form av eksempelvis 

utvidet oppdragsgiveransvar for programmer og ordninger, Arktis 2030 og økt ansvar i forbindelse med 

bredbåndstilskudd. Også i 2021 og 2022 har divisjon for næring blitt tildelt nye oppgaver med 

henholdsvis ansvaret for Forregion og Mabit-programmet. I tillegg ga Landbruks- og 

matdepartementet (LMD) Troms og Finnmark fylkeskommune i 2022 et oppdrag på forvaltning av 17 

mill. kroner årlig over tre år.  Divisjon for næring, Tromsø, vil i samarbeid med næringsavdelingen i 

Vadsø igangsette et arbeid for å koordinere partnerskapet i landbruket og samle inn innspill for å 

utarbeide forslag til bruk av midlene. Midlene vil gjelde for hele Nord-Norge og inkluderer også midler 

til forskning i regi av NIBIO. Fylkeskommunene vil i tillegg se på hvordan andre virkemidler kan styrke 

satsingen i disse tre årene (2023-25). 

 

Arbeidsområdet bidrar særlig til måloppnåelse på utviklingsmål 1 og 2 i regional planstrategi gjennom 

koordinering og samarbeid. Arbeidsområdet bidrar særlig til måloppnåelse på utviklingsmål 1 og 

satsingsområdene vekstkraftig region. Arbeidsområdet bidrar også til Klimaomstilling og vekstkraftig 

region.  

  

                                                           
5 Sentralitetsindeksen er en kode med en verdi for hver kommune, som gir et mål for kommunens sentralitet. 
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 Divisjon Tannhelse Troms 

 

Divisjon Tannhelse i Troms har et årlig driftsbudsjett på 156,489 mill. kroner i økonomiplanperioden. 

Av dette er årlig prisvekst beregnet til -281 000 kroner per år.  

 

Endringene i rammene er vist i tabell nedenfor: 

 

 
 

 

 

Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms består av: 

- 28 allmenntannklinikker 

- Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) 

- Universitetstannklinikken (UTK) 
 

Etter lov om tannhelsetjenesten skal fylkeskommunen fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin 

tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebyggelse og behandling.  

 

Prioriterte grupper for den offentlige tannhelsetjenesten etter Lov om tannhelsetjeneste er 0-20 år, psykisk 

utviklingshemmete og eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. Den offentlige 

tannhelsetjenesten skal sørge for god tilgjengelighet til tannhelsetjenester for hele befolkningen i området. 

 

Aktiviteter ved TkNN er spesialistbehandling, rådgivning, spesialistutdanning og forskning. Spesialistutdanning 

og forskning er fullfinansiert av Helsedirektoratet. 

 

Aktiviteter ved UTK er klinisk trening for tannlegestudenter og tannpleierstudenter. Veiledere er 

fylkeskommunalt ansatte. Virksomheten er fullfinansiert av Universitetet. 

 

 

 

Budsjettrammen til tannhelse er i all hovedsak bundet opp til lønns- og driftsutgifter knyttet til den 

daglige driften av tannklinikkene. Netto budsjettramme er lavere enn de samlede lønnskostnadene i 

tjenesten, og tjenesten finansieres også av pasientinntekter, refusjonsinntekter og ekstern 

finansiering.  

 

Troms og Finnmark fylkeskommune

Bevilgningsoversikt Drift, 1. ledd. I 1000 kr

Tannhelse 156 870 156 870 156 870 156 870 156 870

Vedtatte justeringer (org. endringer, korrigeringer) 0 0 0 0

Justert vedtatt budsjett 156 870 156 870 156 870 156 870 156 870

Endringer vedtatt i  økplan 22-25:

Innsparing vedtatt økplan 18-21 -100 -100 -100 -100

Prisvekst 2023 -281 -281 -281 -281

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 156 870 156 489 156 489 156 489 156 489

Endringer økplan 23-26:

Prisøkning utover ordinær prisvekst tannhelse 2 500 2 500 2 500 2 500

Økte takster -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

Sum nye tiltak / reduksjoner 0 0 0 0 0

Netto ramme 2023-2026 156 870 156 489 156 489 156 489 156 489

2025 2026

Vedtatt 

funksjonsfordelt 

budsjett Troms                

(FR 82/22)

2023 2024
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Tannhelsetjenestens oppgaver og prioriteringer er definert gjennom Lov om tannhelsetjenester. De 

prioriterte gruppene står omtalt i § 1-3, og er barn og ungdom 0-18 år; psykisk utviklingshemmede 

over 18 år; eldre, langtidssyke og uføre på institusjon og i hjemmesykepleie; ungdom 19-20 år. Det er 

også fylkeskommunens oppgave å sørge for at resten av befolkningen har tilstrekkelig tilgjengelighet 

til tannlegetjenester. Det er viktig for Den offentlige tannhelsetjenesten å ha voksne pasienter for å få 

et visst volum på alle typer behandlinger. Dette også for å ha et godt grunnlag til å kunne gi god kvalitet 

på tjenestene til de prioriterte gruppene. Et variert pasientgrunnlag er også viktig i arbeidet med å 

rekruttere personell.  

 

Inventar og utstyrsporteføljen til tannhelsetjenesten er omfattende. Det er kostnadskrevende å drifte 

og vedlikeholde denne slik at den er operativt til enhver tid. Mye av utstyret er eldre enn forventet 

levealder. Det er ikke rom for tilstrekkelig fornying innenfor gjeldende rammer. Den desentraliserte 

strukturen med små klinikkenheter betyr at kostbart tannlegeutstyr og -inventar må 

vedlikeholdes/oppgraderes på mange lokasjoner. Både i rekrutterings- og stabiliseringsøyemed må 

fylkeskommunen opprettholde moderne og tidsriktige klinikker. Dette er også viktig for kvaliteten på 

tilbudet og den servicen befolkningen ytes.  

 

 

Hovedmål Distriktstjenesten 

Strategi Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap  

Mål 3: Samfunnet i Troms og Finnmark skal i 2030 være både regionalt og nasjonalt likestilt med tanke 

på mulighet for god helse, riktig utdanning og sunn økonomi, med særskilt fokus på barn og unge. 

 

Den overordnede målsettingen for tannhelsetjenesten i Troms er å fremme tannhelsen og å gi 

innbyggerne et tilbud der de bor. 

- Delmål: Prioriterte grupper skal få et regelmessig og oppsøkende tilbud. 
Lov om tannhelsetjenesten slår fast at Fylkeskommunen skal gi et regelmessig og oppsøkende 

tilbud til de prioriterte gruppene. Dette arbeidet lykkes vi i stor grad med, men det kan være 

utfordrende å ha oppdatert oversikt over rettighetspasientene, eksempelvis innenfor 

hjemmesykepleien. For å nå dette målet må vi sikre et enda tettere samarbeid med de kommunale 

omsorgstjenestene. 

 

- Delmål: Andel uten karieserfaring skal være minst 80 % på 5-åringer. 
Tannhelsetjenesten rapporterer årlig inn til SSB omfanget og status på tannhelsen til de prioriterte 

gruppene. Andel av 5-åringer i fylket uten karieserfaring i tennene kan være et slikt faglig måltall. 

I Troms har vi satt oss et mål om at minst 80 % av dette årskullet skal være uten karieserfaring. 

Dette gjøres ved blant annet ved oppsøkende virksomhet, risikovurdering og tettere oppfølging av 

pasienter i risikogruppen. 

 

 

- Delmål: En effektiv tannhelsetjeneste av god kvalitet 

 Det er en målsetting at pasientinntektene skal øke mer enn takstøkningen. For å lykkes 
med dette er det flere tiltak vi må fokusere på. Vi må redusere antall pasienter som 
ikke møter til oppsatt time i alle grupper. Dette for å sikre en best mulig utnyttelse av 
tannhelseteamene sin hverdag. Vi må sørge for at det er god kvalitet på det utstyret 
som personellet på tannklinikken bruker i sin behandling i hverdagen. Nytt moderne 



60 
 

utstyr må tas i bruk og slitt utstyr må skiftes ut. På denne måten sikrer vi en tidseffektiv 
behandling og unngår omgjøring av arbeid. 

 

Hovedmål Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord -Norge (TkNN) 

Strategi Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap  

Mål 3: Samfunnet i Troms og Finnmark skal i 2030 være både regionalt og nasjonalt likestilt med tanke 

på mulighet for god helse, riktig utdanning og sunn økonomi, med særskilt fokus på barn og unge. 

 

Tannhelsetjenesteloven sier fylkeskommunen i rimelig grad skal sørge for at spesialisttjenester er 
tilgjengelig for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. TkNN er ett av fem norske regionale 
odontologiske kompetansesentre.  Mandatet til de Regionale odontologiske kompetansesentrene er 
omtalt i St. meld. nr. 35 (2006-2007), og er som følger:  
 

 Sikre spesialisttannlegetjenester og å kunne ta imot henvisninger fra 
allmenntannhelsetjenesten, leger og andre  

 Drive rådgivning overfor en samlet tannhelsetjeneste og til befolkningen  
 Drive desentralisert spesialistutdanning av tannleger  
 Bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten  
 Bidra til rekruttering og stabilisering av tannhelsepersonell i regionen  
 Drive etterutdanning av tannhelsepersonell  
 I tillegg har TkNN et oppdrag med å bidra i grunnutdanningen av tannleger og tannpleiere ved 

UiT Norges Arktiske Universitet.  
  

Flere av disse oppgavene er finansiert ved årlige bevilgninger fra Helsedirektoratet.  
 

Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms har over tid bygd opp en sterk offentlig odontologisk 

spesialisttjeneste. Hoveddelen av fagmiljøet er forankret i TANNbygget i Breivika i Tromsø. Det er en 

styrke for kvaliteten på behandlingene at spesialister i flere fagområder er samlokalisert. Dette gir 

bedre kvalitet på utredning og behandling av pasienter med komplekse problemstillinger. 

TkNN skal være en sterk bidragsyter på forskning i fagområdet odontologi. Den offentlige 

tannhelsetjenesten har gjennom TkNN bidratt til at flere allmenntannleger og spesialisttannleger har 

tatt en PhD de siste årene. Dette er viktig for å kunne støtte opp under tannlegeutdanningen i Tromsø, 

for å kunne gi faglig rådgivning samt tilby interne og eksterne kurs forankret i oppdatert forskning. 

 

Hovedmål Universitetstannklinikken 

Strategi Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap  

Mål 3: Samfunnet i Troms og Finnmark skal i 2030 være både regionalt og nasjonalt likestilt med tanke 

på mulighet for god helse, riktig utdanning og sunn økonomi, med særskilt fokus på barn og unge. 

 

Det skal legges til rette for en best mulig klinisk praksis for tannlege- og tannpleierutdanningen. 

Fylkeskommunen har gjennom avtale med UiT ansvaret for å drifte universitetstannklinikken hvor 

tannlege- og tannpleierstudentene får sin interne kliniske praksis. Videre tilbyr fylkeskommunen 

praksisplasser ved flere av våre offentlige tannklinikker. Det er viktig at studentene får en god 

opplevelse og inntrykk når de er i praksis i den offentlige tannhelsetjenesten. Dette kan være med å 

sikre god og nødvendig rekruttering til våre klinikker. 
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Hovedprioriteringer i budsjettet, budsjettdisponeringer og utfordringer  

Tannhelsetjenestens driftsbudsjett er i stor grad knyttet til lønnsutgifter. Tannhelse har de senere år 

hatt realreduksjon i budsjettet da den faktiske prisveksten på varer og tjenester har vært høyere enn 

kompensasjon for prisvekst. For å imøtekomme denne prisveksten prisjusteres tannhelse sine takster 

med 2,5 mill. kroner ut over den generelle prisveksten. Det arbeides kontinuerlig med 

effektiviseringsgevinster og produksjonsforbedringer. Flere møter, kurs og seminarer gjennomføres 

digitalt og vil medføre mindre utgifter til reise og opphold.  

 

Tannhelsetjenesten kjøper årlig tjenester fra de private tannlegene til behandling av 

rettighetspasienter. Dette gjelder først og fremst tannbehandling til ruspasienter for tannklinikkene i 

Tromsø tannhelsedistrikt. Ved større grad av behandling i egenregi vil det være mulighet å redusere 

kostnadene. 

 

Med fokus på effektiv klinikkdrift, ikke-møtt problematikk og gode innkallingsrutiner vil tannhelse få 

en bedre utnyttelse av tilgjengelige behandlerteam.  
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 Divisjon kultur, språk og levekår Troms 

 

Divisjonen har en særdeles bred fagportefølje med sektormyndighet innenfor plan, kulturminnevern, 

folkehelse og friluftsliv. I tillegg er det flere lovpålagte oppgaver som gir fylkeskommunen et klart 

samfunnsoppdrag, slik som lov om folkebibliotek. Flere tverrsektorielle områder ligger i divisjonene, 

herunder plan, folkehelse, samisk og kvensk. Divisjonen har i tillegg ansvar for oppfølging av flere 

samarbeidsavtaler – Samarbeidsavtalen med Sametinget, Den nordnorske kulturavtalen, Nordnorsk 

litteraturstrategi, samarbeidsavtale om Nordnorsk forum for samarbeid om Program for 

folkehelsearbeid, samarbeidsavtale om litteraturformidling med Sametingets bibliotek og 

samarbeidsavtaler med kommunene om DKS. Oppfølging og forvaltning av Troms fylkeskultursenter 

«Kysten» og utsmykking av offentlige bygg ligger i divisjonen. 

 

Ansvar og oppgaver innen divisjonens fagområder er forvaltning av eierskap, tilskuddsforvaltning, 

kompetanseheving gjennom ulike nettverket og utviklings-, rådgivnings-, og formidlingsarbeid. 

Eksterne utviklingsoppgaver overfor kommunene og andre er felles for hele divisjonen og betyr nært 

samarbeid med flere aktører, både i offentlig og frivillig sektor. 

 

Divisjonen forvalter en rekke tilskuddsordninger, både egne og nasjonale midler. Blant egne ordninger 

er Redningsplanken, tilrettelegging for friluftsliv, festivaler og studieforbund. Blant nasjonale midler er 

spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, folkehelseprogrammet, kulturareaner og DKS, RA-

midler til bygnings- og fartøyvern og tospråklighetsmidler fra Sametinget. Det gis driftstilskudd til en 

rekke kunst- og kulturinstitusjoner, friluftsråd og idrettskretsen.  

 

Mål og resultatkrav 

Divisjonen skal levere tjenester og tiltak i henhold til lover, forskrifter, planer og vedtak. Samtidig bidra 

som samfunnsutvikler og kompetansebygger, og bidra til gode beslutningsgrunnlag for fylkesrådet og 

fylkestinget.   

De regionale planene for henholdsvis bibliotek (2017-2028), handel og service (2016-2027), landbruk 

(2014-2025) og friluftsliv, vilt og innlandsfisk (2016-2025) legger alle føringer for arbeidet innenfor 

respektive områder i divisjonen. Som regional planmyndighet skal fylkeskommunen håndheve og følge 

opp statlige planretningslinjer og nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging. 

I et utviklingsperspektiv skal det bygges bærekraftig infrastruktur med fokus på mangfold, kompetanse 

og kvalitet. Arbeidet skal ha et nordområdeperspektiv, herunder fokus på utvikling av samisk og kvensk 

språk, kultur og samfunnsliv. Det skal fortsatt stimuleres til internasjonalt samarbeid gjennom å bidra 

til å skape møteplasser med utgangspunkt i Arktis. 

 

Strategi for klimaomstilling 

Mål 1: Troms og Finnmark skal være ledende arktisk region på klimaomstilling innen 2040. 

Resultatkrav: 

 Bidra til klimavennlig by- og stedsutvikling gjennom god og kompetent veiledning 

 Bistå i arbeidet med regional plan for klimaomstilling. 

 Veilede kommunene i deres planoppgaver og i arbeidet med bevaring, renovering og ombruk 
av bygninger 



63 
 

 Vurdere hvordan kulturminner og tilrettelegging for friluftsliv best kan ivaretas i et endret 
klima, herunder arbeidet med besøksforvaltning.  

 Delta i FoU prosjekt energieffektivisering av bygg fra gjenreisningstiden.  

 Forvalte vilt, innlandsfisk og kystsel på en bærekraftig måte for å ivareta biologisk mangfold. 

 Bidra i arbeidet med å tilrettelegge for en bærekraftig infrastruktur. 

 Øke bevisstheten på miljø og stimulere fra vilje til handling til tilskuddsmottakere. 

Strategi for utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap  

Mål 1: Troms og Finnmark skal være et trygt og inkluderende samfunn i 2030 

Resultatkrav: 

 Veilede kommunene i deres boligplanlegging, for økt inkludering 

 Sørge for at prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen  

 Videreutvikle et systematisk folkehelsearbeid, herunder oppdatere og rullere oversikt over 

helsetilstand etter krav i folkehelseloven. 

 Ivareta folkehelse i areal - og samfunnsplanlegging i alle sektorer lokalt og regionalt 

 Samskaping mellom sektorer, kommuner, FoU miljø og nasjonale myndigheter 

 Bidra til at kommuner, institusjoner og organisasjoner aktivt arbeider med inkludering.  

Mål 3: Samfunnet i Troms og Finnmark skal i 2030 være både regionalt og nasjonalt likestilt med tanke 

på mulighet for god helse, riktig utdanning og sunn økonomi, med særskilt fokus på barn og unge. 

Resultatkrav: 

 Ha spesielt fokus på barn og unges interesser i planlegging for å sikre trygge oppvekstmiljø. 

 Bidra til å fremme rusforebyggende arbeid og bidra til å integrere psykisk helse og livskvalitet 
for barn og unge gjennom Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027.  

 Bidra til at alle elever i grunnskolen og i videregående opplæring mottar kunst og 
kulturopplevelser av høy kvalitet gjennom Den kulturelle skolesekken.  

Mål 4: Arbeide for lik tilgang til kulturelle-, fritids- og friluftsmuligheter 

Resultatkrav: 

 Bidra til lav terskel for deltakelse gjennom tilskuddsordninger til aktivitet og tilrettelegging 
innenfor kultur, friluftsliv, idrett og folkehelse. 

 Fremme samarbeid med frivillig sektor. 

 Legge til rette for regional bibliotekutvikling, samisk bibliotektjeneste og litteraturforsyning for 
biblioteksektoren i fylket.  

 Tilrettelegge for kunst- og kulturtilbud som er spesielt tilpasset for barn, unge, voksne og 
familier som kan oppleve det som utfordrende å delta. 
 

Strategi stedsutvikling 

Mål 1: Fremme bolyst og næringsutvikling i hele regionen 

Resultatkrav: 

 Bidra til effektive kommunale planprosesser gjennom arrangering av regionalt planforum. 

 Støtte og bidra med kunnskap til utviklingsaktører og til kommuner gjennom veiledning og 
relevante uttalelser til kommunene  

 Synliggjøre verdien av å bevare kulturmiljø for å skape attraktive lokalsamfunn og verdiskapning, 
og legge til rette for å utvikle kreative næringer. 

 Ha fokus på sosial bærekraft for utvikling av bærekraftige byer og lokalsamfunn.  

 Bidra med store opplevelser på små steder gjennom Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge og 
Folkemusikk Nord  

 Videreføre tilskudd til faste kulturinstitusjoner og organisasjoner, og gi tilskudd til tiltak, 
arrangementer og prosjekter innen kulturarv, folkehelse, idrett, friluftsliv, kunst og kultur  
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 Bidra til at samisk og kvensk språk og kultur skal være en naturlig og integrert del av kulturlivet 

 Følge opp samarbeidsavtaler slik som Den nordnorske kulturavtalen 2022-2025 og 
Samarbeidsavtalen med Sametinget  

 Videreutvikle arbeidet med Rom for kultur med fokus på kompetanseheving og utvikling av flere 
kunst- og kulturarenaer.  

 Fokus på utviklingsarbeid innenfor divisjonens ansvarsområder.  

Mål 2: Bidra til god by og stedsutvikling gjennom å legge til rette for bolyst, trygghet og god mobilitet 

mellom rurale og urbane områder. 

Resultatkrav: 

 Utvikle og implementere styringsdata på folkehelseområdet som del av samarbeidsavtalen 
med Nordland fylkeskommune. 

 Bidra til at det tilrettelegges møteplasser for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv  

 Opprettholde og utvikle en kulturell infrastruktur for samarbeid mellom kunst- og 
kulturaktører i nordområdene, og sikre befolkninga et profesjonelt og mangfoldig kunst- og 
kulturtilbud  

Hovedprioriteringer i budsjettet  

Fylkesrådet er opptatt av å bidra til gode og forutsigbare betingelser, høy kvalitet og god formidling av 

kunst og kultur.  Fylkeskommunen skal være i førersetet for å styrke det samiske og kvenske, herunder 

språk, kultur og levesett. Fylkesrådet følger opp allerede vedtatte fylkestingssaker og styrker arbeidet 

med samisk og kvensk språk og kultur og det tas ansvar for bevaring av arkivmateriale fra privat 

virksomhet i Troms gjennom prioriteringene for økonomiplanen.  

 

Fylkestinget vedtok i sak 49/21 Den nordnorske kulturavtalen 2022–2025 med en rammeøkning på 

totalt kr 200 000,- der Troms og Finnmark fylkeskommune andel utgjør kr 100 000.  Troms sin andel 

på kr 50 000,- prioriteres.  Fylkesrådet ser det videre som viktig å følge opp fylkestingets vedtak i sak 

48/19 Driftstilskudd Nordnorsk filmkommisjon AS, hvorav Troms fylkeskommunes andel av 

driftstilskuddet er på 35%, noe som utgjør kr 560 000. Fylkesrådet er opptatt av at regionens kulturarv 

ivaretas på en god og forsvarlig måte. Fylkesrådet ser det som nødvendig å etablere tjenesten 

privatarkiv i Troms. Det har vært gjennomført utviklingsprosjekter i samarbeid mellom 

fylkeskommunen, museer og arkivinstitusjoner for å tilrettelegge for en varig løsning. Tjenesten skal 

samlokaliseres med annen arkivfaglig virksomhet når det gjelder kontor, formidlings og 

depotfasiliteter, noe som utredes nærmere. Et aktuelt alternativ er Statsarkivet i Tromsø som har sagt 

seg villig til å legge til rette for en slik tjeneste. Tjenesten vil samarbeide tett med museer og andre 

arkiveiere.  

 

I FT-sak 42/22 Eierskap Kvääniteatteri er det stipulert med 1,8 mill. kroner i fylkeskommunalt 

driftstilskudd totalt for TFFK. Tilskuddet fordeles i henhold til eierprosent 45% Troms og 20% Finnmark 

slik det framkommer i fylkestingssak i desember om fordeling av eierskap. Det vurderes som 

hensiktsmessig at det legges opp til en opptrappingsplan i økonomiplanperioden for mulighet til 

justering i forhold til statens bidrag en følge av oppdelinga. Fylkesrådet prioriterer et tilskudd på kr 

600 000 i 2023 med opptrapping i økonomiplanperioden til 1,2 mill. kroner for Troms. 

 

Fylkesrådet prioriterer å få på plass en fast driftsfinansiering til Kvænangen språksenter på linje med 

de øvrige språksentrene i Troms. Kvænangen språksenter har siden de ble etablert i 2019 vært 

prosjektfinansiert.  
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Fylkestinget i desember behandler sak om eierskap Samisk Hus i Tromsø. Det har gjennom flere år vært 

jobbet for en slik etablering som er forankret i samarbeidsavtalen med Sametinget (FT-sak 14/22). 

Fylkeskommunen etablerer et offentlig eid aksjeselskap i samarbeid med Tromsø kommune og 

Sametinget. Fylkesrådet prioriterer midler til etablering og driftskostnader i 2023 og videre i 

økonomiplanperioden. 

 

Som følge av sammenslåingen ble Finnmark tilført en stillingsressurs knyttet til samfunnsplanlegging. 

I forbindelse med oppdelingen har ansvaret for denne stillingsressursen blitt tilbakeført til Troms. Det 

er en underdekning på lønnskostnader knyttet til denne stillingen. Fylkesrådet prioriterer inndekning 

på kr 200 000. 

 

Fylkesrådet vil følge opp statens finansiering av Nasjonalt senter for Outsider Art og Anna Rogde, begge 

en del av Sør-Troms museums virksomhet.  

 

I forkant av overføringen av de nye oppgavene fra Riksantikvaren i 2020 ble det anslått et behov for 

fire nye stillinger i Troms, hvorav det ble avsatt ressurser til to stillinger innenfor fartøyvern og statens 

kulturhistoriske bygninger. For Troms har oppgavene innenfor §8-saker som det ikke ble tilført 

ressurser til vist seg spesielt ressurskrevende. Det oppleves utfordrende å utøve en forsvarlig 

forvaltning innen arkeologifeltet. Det må i økonomiplanperioden vurderes en styrking av ressurser på 

dette feltet. 

 

Fylkesrådet ønsker en revitalisering av Fotefar mot nord. I 2023 skal piloter velges ut som grunnlag for 

utvikling av hovedprosjektet som skal løpe i perioden 2024–2026 der det vil være behov for en 

fylkeskommunal finansiering. 

 

Fylkesrådet er opptatt av å ha et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Fylkeskommunen har et lovpålagt 

ansvar for å holde oversikt over helsetilstanden i regionen. Det er behov for at det gjennomføres en 

ny fylkeshelseundersøkelse som grunnlag for arbeidet med ny planstrategi. Undersøkelsen vil 

planlegges i 2023 og det vil være behov for ressurser for selve gjennomføringen i 2024.  

  



66 
 

 Divisjon Samferdsel Troms 

 

Fylkeskommunen har ansvaret for fylkesveger, kollektivtransport med buss, båt og ferge. Ansvaret 

omfatter utredning, planlegging, forvaltning, drift, vedlikehold og investeringer. Fylkeskommunen 

tildeler løyver til kommersielle buss og båtruter og har ansvaret for skoletransport og tilrettelagt 

transport (TT-ordningen) i fylket. 

 

Samferdsel har som mål å omorganisere og operere etter ny struktur så tidlig som mulig i 2023. 

 

Målsetninger, strategiplan og måloppnåelse  

Regional planstrategi ble vedtatt av fylkestinget i sak 53/21 der målene for samferdsel er lagt til grunn 

i satsingsområde mobilitet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regional transportplan for Troms 2022-2033 bygger videre på de målene som er nedfelt i Regional 

planstrategi. Hovedmål og delmål for regional transportplan er gjengitt i tabellen under. 

 

Hovedmål 

 

 

Troms skal ha et trygt, effektivt, forutsigbart og bærekraftig transportsystem som legger til rette for mobilitet 

og positiv nærings- og samfunnsutvikling. 

 

 

Delmål 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

Troms skal ha et 

fremtidsrettet, 

trafikksikkert og 

velfungerende 

vegnett, og 

redusere 

vedlikeholds-

etterslepet på 

fylkesvegnettet  

Troms skal ha et 

fremtidsrettet, 

trafikksikkert og 

velfungerende 

kollektivtilbud som 

binder fylket 

sammen og 

forenkler 

kommunikasjon 

innad og mellom 

regionene 

Bidra til 

innovasjon, 

samfunns-utvikling 

og styrket 

konkurransekraft 

Redusere 

samferdsels-

sektorens utslipp 

av klimagasser og 

redusere 

påvirkningen på 

ytre miljø, samt 

forberedelser for 

pågående 

klimaendringer. 

Styrke ramme-

betingelsene for 

samferdsel i Troms  

– Aktivt samarbeid 

og påvirkning 

 

Mål 1: Troms og Finnmark skal ha et bærekraftig og innovativt transportsystem som binder folk sammen. 

Mål 2: Troms og Finnmark fylkeskommune skal være en tydelig samfunnsutvikler på samferdsel 

Mål 3: Tilrettelegge for næringsutvikling i hele regionen 

Mål 4: Bidra til klimavennlig god by- og stedsutvikling 

Mål 5: Legge til rette for tilgjengelighet og mobilitet 

Mål 6: Samordning og optimalisering av ressurser. 
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Driftsbudsjett 

I 2023 planlegger divisjonen å omsette for 1,87 mrd. kroner over driftsbudsjettet og 1,064 mrd. kroner 

i investeringer. Av investeringene finansieres om lag 178 mill. kroner med midler som overføres fra 

drift (skredsikrings-, tunnelsikkerhets- og fornyingsmidler). 

 

 
 

Hovedutfordringer samferdsel: 

- Inndekning av den ekstreme prisvekst i driftskontrakter. 

- Forventet økning i renteutgifter for investeringer innen samferdsel.  

- Overgangen til lav- og 0-utslippsteknologi krever store investeringer. 

- Tilpasning av driftsnivået i kollektivtrafikk. 

- Fortsatt vekst i vedlikeholdsetterslep. 

 

 

Samferdsel stab- og fellesfunksjoner i Troms 

Stab og beredskap 

 Samordning budsjett, budsjettoppfølging og regnskap for divisjonen 
 Strategisk samferdselsplanlegging og oppfølging av nasjonale og internasjonale partnerskap og 

prosjekter innen samferdselssektoren.  
 Kvalitetssystem og internkontroll  
 Anskaffelser, kontrakter og kontraktsoppfølging 
 Økonomisk og juridisk fagressurs 
 HR og kommunikasjonstjenester   
 Forvaltning av transportløyver  
 Skredberedskap/geofag 
 ITS/FOU 

 

 

 

 

2023 2024 2025 2026

 Samferdsel 1 870 666 1 859 574 1 875 314 1 890 014

 Div. direktør, inkl. ressurs og beredskap 257 627 293 063 335 485 370 291

Kollektiv 877 861 867 861 867 861 867 861

Vei 735 179 698 651 671 969 651 863

Herav overføres til investering 177 739 185 709 179 409 164 709

  1000 kr 2023 2024 2025 2026

Divisjon felles 257 628 293 064 335 486 370 292

Divisjonsdirektør 42 355 42 355 42 355 42 355

Ressurs 200 234 235 670 278 092 312 898

Stab og beredskap 15 039 15 039 15 039 15 039
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Endringer 2023-2026: 

 

 

Samferdselsdivisjonens budsjett for felles tjenester består bl.a. av husleie knyttet til de 5 lokasjonene 

i Troms der divisjonen har ansatte. Leiekostnadene er budsjettert til 13,3 mill. kroner i 2023. Innenfor 

denne budsjettrammen dekkes også kostnaden til IKT-systemer og lisenser som brukes felles med 

Statens vegvesen (SAMS-IKT) og andre fylkeskommuner (FV-IKT), 5,4 mill. kroner i budsjett for 2023. 

Deler av denne kostnaden er utvikling av nye systemer. 

 

Stab og beredskap 

Den største utgiften knyttet til seksjon stab og beredskap er utgifter knyttet til drift av 

skredvarslingsanlegg og skredberedskap. Seksjonen drifter døgnkontinuerlig skredberedskap gjennom 

hele året.  

 

Kapitalutgifter 

Divisjonens driftsrammer skal i tillegg til ordinær drift dekke kapitalutgifter for lån tatt opp til 

investeringsprosjekter på samferdselsområdet. Herav refunderes en del av renteutgiftene gjennom 

den statlige rentekompensasjonsordningen for transporttiltak i fylkene.  

 

I budsjett for 2023 er det lagt til grunn en forventet gjennomsnittlig rente på 4,65 prosent i henhold til 

anbefaling fra Kommunalbanken. Dette medfører at det brutto budsjetteres med en rentekostnad på 

om lag 123 mill. kroner i 2023. I tillegg kommer om lag 102 mill. kroner i avdrag. Sum kapitalutgifter vil 

i 2023 utgjøre 206 mill. kroner, og vil øke til 295 mill. kroner i økonomiplanperioden. 

 

 
2022 2023 2024 2025 2026 

Renter 35 618 122 900 144 200 168 200 175 100 

Avdrag 62 249 83 100 97 800 109 800 199 900 

  97 867 206 000 242 000 278 000 295 000 

 

Til delvis dekning kommer rentekompensasjon på 20,13 mill. kroner og Harstad kommune sitt bidrag 

til Bjarkøyforbindelsene på 11,3 mill. kroner. I tillegg omdisponeres 91,6 mill. kroner fra avdeling 

fylkesveg for inndekning av økte kapitalutgifter. 
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Økning kapitalutgifter 2022-2023 127 333 

-Økning rentekompensasjon 12 820 

-Økning bidrag fra Harstad kommune 276 

Netto økning kapitalutgifter 114 237 

-Bruk av tidligere nedjusterte kapitalutgifter 22 650 

-omdisponert fra FV 91 587 

Rest til inndekning 0 

 

 

Avdeling for kollektiv og mobilitet  

 

Kollektiv og mobilitet i Troms 

• 12 fergesamband + 1 sommersamband 

• 6 hurtigbåtsamband 

• 160 busslinjer 
• Om lag 15 millioner reiser per år 

 

Avdelingen for Kollektiv og mobilitet i Troms er organisert i tre seksjoner. I tabellen nedenfor er 

budsjettrammene i økonomiplanperioden vist. 

 

 
 

Drift av kollektivtrafikken i Troms er avdelingens største kostnadselement.  

 

 
Endringer 2023-2026: 

 

 1000 kr 2023 2024 2025 2026

Kollektiv og Mobilitet 877 861 867 861 867 861 867 861

Avdelingen felles -34 275 -34 275 -34 275 -34 275

Drift Kollektiv vest  902 241 892 241 892 241 892 241

Mobilitet og Bærekraft 9 895 9 895 9 895 9 895
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Avdelingen ivaretar oppgavene med planlegging og gjennomføring av rutetilbudet med buss, båt og 

ferge. I tillegg har avdelingen ansvaret for gjennomføring av skoleskyss og TT- ordningen. Oppgavene 

omfatter også gjennomføring av anbudskonkurranser innen kollektiv, kontraktsoppfølging og 

oppfølging av operatørene.  

 

For 2023 har avdelingen en budsjettramme 877 mill. kroner. Denne rammen inkluderer om lag 71 mill. 

kroner i belønningsmidler og 22 mill. kroner i tilskudd til reduserte billettpriser i Tromsø. 

 

Basert på en gjennomsnittlig prisøkning på 5 prosent for buss-, båt og fergebilletter budsjetteres det 

med om lag 463,5 mill. kroner i inntekter fra kollektivtrafikken i Troms i 2023. Dette inkluderer 

inntekter for skoleskyss og tilskudd til reduserte billettpriser. Inntektsbudsjettet er dermed nesten 6 

mill. kroner høyere enn budsjettert inntekt for 2022, til tross for innføringen av gratis ferge på 6 

samband fra 1.7.2022.  

 

Prisindeksene som regulerer kostnadsnivået, har steget kraftig og akkumulert gir dette ekstraordinær 

økning for 2023. Transportkostnadene for ferge, båt og taxi reguleres årlig etterskuddsvis, mens 

hovedkontrakter buss reguleres kvartalsvis. Hovedfaktorene er prisutvikling på drivstoff, arbeidskraft 

og rentenivå. 

 

Budsjett 2023 er basert på samme produksjonsnivå som 2022. Produksjonen ble i 2022 økt etter å ha 

vært redusert i pandemiperioden 2020 og 2021. Økningen gjaldt i hovedsak busskontrakten for Tromsø 

der antall km. ble økt fra 6.151.983 km. i 2021 til 6.503.102 km. i 2022. 

 

 

 

1000 kroner Kostnad Inntekt Netto 

Buss inkl skoleskyss 705 406 -309 225 396 181 

Ferge 403 886 -81 151 322 735 

Hurtigbåt 149 219 -73 133 76 086 

  1 258 511 -463 509 795 002 

 
Med tillegg av kostnaden til TT-ordningen (18,5 mill. kroner) og kostnadene til infrastruktur, 

markedsføring, systemdrift og administrasjon (94,5 mill. kroner), blir det samlede budsjettbehovet for 

2023 på 908 mill. kroner for å kunne opprettholde ruteproduksjon på 2022 nivå.   

 

For 2023 er det lagt til grunn at prisøkningen for drift av kollektivtilbudet i Tromsø delvis dekkes inn 

gjennom bruk av gjenstående, udisponerte belønningsmidler fra tidligere år med om lag 30 mill. 

kroner. Dette forutsetter godkjenning fra styringsgruppa for Tenk Tromsø. 

 

I tillegg planlegges flere mindre tiltak knytte til priser og rabatter, bl.a. justering av prisene på 

periodebilletter og utenom-rushtid billetter i Tromsø. 

 

Rammen til drift kollektiv er i 2023 styrket med 5 mill. kroner ved en midlertidig omdisponering fra 

vedlikehold veg (asfaltering) samt en rammeøkning slik at budsjettet er styrket med 23,3 mill. kroner. 
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Belønningsordningen 

Fylkeskommunen, Tromsø kommune og staten har inngått en belønningsavtale for Tromsø for 

perioden 2020-2023. Staten bidrar årlig med om lag 70 mill. kroner som utbetales til fylkeskommunen. 

Fra og med 2022 går stort sett alle belønningsmidler til å dekke driftskostnader for et utvidet rutetilbud 

i Tromsø by. Belønningsavtalen er fra og med mai 2021 en del av bypakke Tenk Tromsø.  

 

Avdeling Infrastruktur og veg 

 

Infrastruktur og veg 

Troms: 

 2 981km fylkesveg 

 103 km gang- og sykkelveg 

 41 tunneler og skredoverbygg  

 595 brukonstruksjoner 

 28 fergekaier, herav 1 reserve kai 

 Drift og vedlikehold av fylkesveg 

 

 

 
 

Endringer 2023-2026: 

 
 

 1000 kr 2023 2024 2025 2026

Infrastruktur og veg 735 179 698 651 671 969 651 863

 Avdelingen felles 44 091 44 091 44 091 44 091

Tunnelrehabilitering 75 000 75 000 75 000 59 900

Herav overføring til INV -75 000 -75 000 -75 000 -59 900

Drift vedlikehold veg vest 682 575 643 407 616 725 596 619

Herav overføring til INV -2 640 0 0 0

Forvaltning vei 11 154 11 154 11 154 11 154

Utbygging veg vest 100 099 110 709 104 409 104 809

Herav overføring til INV -100 099 -110 709 -104 409 -104 809

 Plan og prosjektering veg 0 0 0 0
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Avdeling veg består av fem seksjoner med til sammen 80 ansatte og har ansvar for planlegging, 

forvaltning, drift, vedlikehold, utbedring og utbygging av fylkeveger i Troms. Avdelingen planlegger og 

gjennomfører investeringsprosjekt på fylkesveg. Dette innebærer prosesser med utarbeidelse av 

reguleringsplaner, prosjektering og oppfølging i byggefasen. Utbyggingsoppgavene blir utført av 

innleide entreprenører etter anbud.  

 

I tillegg til gjennomføring av utbyggingsprosjekter drifter avdelingen alle fylkesvegene i Troms som er 

svært viktig for framkommeligheten og trafikksikkerheten på våre veger. Utfordringene er størst om 

vinteren med snørydding, brøyting og tiltak for å bedre veggrepet og utgjør den største kostnaden 

innen drift.  

 

Det gjennomføres nødvendig vedlikeholdstiltak som tar vare på den fysiske infrastrukturen og 

vegkapitalen i et lengre perspektiv. Tiltak kan være å opprettholde standarden på vegdekke, tunneler, 

bruer, grøfter og vegutstyr i tråd med fastsatte kvalitetskrav. 

 

Avdelingen har 25 driftskontrakter, herav 4 felleskontrakter med Statens vegvesen og Nordland 

Fylkeskommune. I tillegg har vi omtrent 30 utbyggingskontrakter og 8 vedlikeholdskontrakter. 

Felleskontraktene utløper i 2023 og 2025 og vil erstattes av TKKF sine egne kontrakter. 

 

De største utbedrings- og utbyggingsprosjektene er innenfor tunnelrehabilitering etter 

tunnelsikkerhetsforskriften, Fylkesvegløftet og bypakker i Harstad og Tromsø. Avdelingen ivaretar også 

forvaltning av vegnettet der det blant annet behandles søknader om dispensasjoner, gravetillatelser, 

bruk av veg m.m. 

 

Det har vært kraftig økning i materialpriser, blant annet på betong og stål gjennom 2022. 

Asfalteringskostnadene steg kraftig som følge av prisøkningen på bitumen (bindemiddel i asfalt), 

samtidig har transportkostnadene økt som følge av dieselprisene. Dette medførte at 

byggekostnadsindeksen for veganlegg økte mye mer enn forventet. Det vil derfor være en stor 

usikkerhet om videre utvikling i 2023. Økte bindinger i driftskontraktene vil kunne medføre reduksjon 

i vedlikehold av vegnettet. 

 

Budsjettrammen inkluderer også 82,4 mil. kroner i skredsikringsmidler og 100,6 mill. kroner til 

tunnelsikkerhet. I tillegg er det i rammen avsatt 12,5 mill. kroner til fornying (bruer) og 21,1 mill. kroner 

til viktige næringsveger. 

 

Størstedelen av budsjettrammen er bundet opp i inngåtte drift og vedlikeholdskontrakter. For 2023 

forventes det en prisvekst på om lag 65 mill. kroner knyttet til pågående driftskontrakter og nye 

kontrakter som starter opp høsten 2023. Denne prisøkningen foreslås inndekket ved å redusere 

mengden av vedlikehold tilsvarende. 

 

Hovedprioriteringer i budsjettet 

Fylkestinget vedtok i sak 102/21 Fylkesvegløftet med en ramme på 2 milliarder kroner fordelt over fire 

år for å dimensjonere vegnettet til dagens og fremtidens tungtransport og sikre fremkommelighet. 

Ramme for mindre trafikksikkerhetstiltak inngår i programmet. Det er gjort prioriteringer av 

strekninger som skal gjennomføres i programmet. Det er totalt planlagt at 1100 km veg skal utbedres. 
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Når det gjelder bypakker gjenstår det bygging av tre fylkesvegprosjekter i Harstadpakken del 2. 

Kongsveien, Merkurveien og Trondenesveien nord, samt holdeplasser kollektiv. Prosjekt Tenk Tromsø 

er i startfasen og gjennomføres i henhold til styringsgruppas prioriteringer. Første prosjekt er 

Stakkevollveien. 

 

Avdelingen gjennomfører investeringsprosjekter innen tunnelrehabilitering (ihht 

tunnelsikkerhetsforskriften). Totalt 17 fylkesvegtunneler i Troms er omfattet av denne forskriften. Ved 

inngangen til 2023 er arbeidet gjennomført i 6 av disse. I økonomiplanperioden 2023-2026 planlegges 

ytterligere 8 tunneler, inkludert Tromsø-tunnelene, opprustet. 

 

 

 Fellesutgifter Troms 

 

 
 
Det legges inn innsparing på 10 mill. kroner i 2024, økende til 20 mill. kroner fra 2025 som følge av 
helhetlig gjennomgang av organisasjonen. 
 
Økonomipakke lån  
Lån der renter og avdrag dekkes av driftsbudsjettet til den enkelte avdeling betegnes som 
økonomipakkelån. Ordningen praktiseres på deler av låneporteføljen knyttet til investeringer i Troms. 
Dette gjelder i hovedsak på samferdsel der alle låneopptak etter 2010 og ramme til oppfølging av 
tunnelforskriften er dekket innenfor rammen til samferdsel. Økonomipakkelånene budsjetteres med 
207 mill. kroner i 2023 og er økende til 297 mill. kroner i 2026. 
 
  
  

Troms og Finnmark fylkeskommune

Bevilgningsoversikt Drift, 2. ledd

Fellesfunksjoner -301 553 -301 553 -301 553 -301 553 -301 553

Vedtatte justeringer (org. endringer, korrigeringer) -4 799 -4 799 -4 799 -4 799

Justert vedtatt budsjett -301 553 -306 352 -306 352 -306 352 -306 352

Endringer vedtatt i økplan 22-25:

Kapitalutgifter avdelingene (hovedsaklig samferdsel) -106 065 -50 754 -86 244 -113 607 -113 607

Mva kompensasjon (husleie Sundlia) 180 860

Prisvekst 2023 -6 200 -6 200 -6 200 -6 200

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 2020 -301 553 -363 306 -398 796 -425 979 -425 299

Endringer økplan 23-26:

Refusjon skolebygg, spleiselag Kveøya og Dale-Alvestad (flytting fra 1. ledd) -3 313 -3 313 -3 313 -3 313

Helhetlig gjennomgang av organisasjon -10 000 -20 000 -20 000

Endring kapitalutgifter avdelingene (hovedsaklig samferdel) -50 773 -50 937 -59 508 -77 540

Sum nye tiltak / reduksjoner 0 -54 086 -64 250 -82 821 -100 853

Netto ramme 2023-2026 -301 553 -417 392 -463 046 -508 801 -526 152

2026

Vedtatt 

funksjonsfordelt 

budsjett Troms                

(FR 82/22)

2023 2024 2025
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10. Driftsbudsjett Finnmark 
 

 Organisering – Finnmark 

 

I forbindelse med delingsprosessen av Troms og Finnmark så er organisasjonen i Finnmark i omstilling 

i forhold til organisering. 

 

Jf. fylkestingsvedtak 63 /22 så skal Finnmark organiseres etter følgende modell. 

 
For å forenkle omstillingsprosessen er budsjettet i Finnmark for 2023 bygd opp etter ny struktur, det 

vil si at tidligere divisjoner er avviklet som forvaltningsledd og budsjettet bygges opp i henhold til ny 

avdelingsstruktur. Dette forenkler overgangen til nytt budsjett for Finnmark fylkeskommune i 2024. 

Dette medfører følgende endringer i forhold til budsjett 2022: 

 Divisjon plan og økonomi avvikles og budsjettet for avdelingene økonomi, POU, 

anskaffelser, drift og eiendom, IT og dokumentasjonsforvaltning og stab flyttes til 

fylkesrådsleders kontor. 

 Divisjon næring og kompetanse avvikles, de tre avdelingene opplæring, VKI og næring er 

egne avdelinger i ny organisasjon. 

 Divisjon kultur, språk og levekår avvikles og deles i to avdelinger, kultur og miljø og 

tannhelse. 

 Divisjon samferdsel omgjøres til avdeling samferdsel. 

 

Som en følge av omorganiseringene vil rammer på områdene ikke kunne direkte sammenlignes fra 

2022 til 2023. Det er derfor bare fremstilt rammer for økonomiplanperioden i oversiktene per avdeling. 

Den helhetlige sammenhengen mellom 2022 og 2023 fremkommer i bevilgningsoversikten for 

Finnmark, ledd 2. 

 

  

Fylkesrådet

Samferdsel Opplæring Tannhelse Kultur og miljø VKI Næring

Fylkesrådsleders kontor
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 Fylkesrådsleders kontor Finnmark 

 

 
  
Fylkesrådsleders kontor Finnmark er under organisering og vil i løpet av årsskiftet 2022/23 bli endelig 

organisert med tanke på seksjoner. Avdelingen omfatter stabsfunksjoner i form av politisk 

sekretariat, utredere, juridisk rådgivning, kommunikasjon osv. Avdelingen omfatter også 

støttefunksjoner i form av HR, IT, dokumentasjonsforvaltning, drift og eiendom, anskaffelser samt 

økonomi. Politikkområder som internasjonalt arbeid og regional planlegging inngår i avdelingens 

ansvar. Avdelingen har om lag 80 medarbeidere som er lokalisert i sentraladministrasjonen i Vadsø.  

Avdelingen gir gjennom sin kompetanse stab- og støttefunksjoner til organisasjonen hovedsakelig i 

Finnmark, men samarbeider også med administrasjonen i Troms om tjenester til hele 

organisasjonen.   

 

Gjennom bistand og tilrettelegging fra avdelingen og seksjonene skal de langsiktige utviklingsmålene 

for Troms og Finnmark nås. Avdelingen støtter fylkesrådsleder og fylkesdirektøren har et særskilt 

ansvar for samordning og koordinering av saker internt i Finnmark og mellom Troms og Finnmark.   

Videre gir avdelingen råd, støtte og bistand innenfor en rekke fagområder, som jus, internkontroll og 

personvern, prosessledelse, leder- og organisasjonsutvikling.   

 

Satsingsområde:   

 Klimaomstilling og klima arbeid – strategisk plan for klimaomstilling i Finnmark er 

startet opp.  

 Internkontroll – helhetlig kvalitetssystem for internkontroll, oppfølging av avvik og 

varsler  

 Fortsatt redusere reiseaktivitet ved å utnytte muligheter for digitale møter og 

samhandling.   

  

I mangel av seksjonering av avdelingen så gis hvert fagområde en kort omtale i dette kapitlet.  

  

Stabsfunksjoner Finnmark  

  

Innledning 

Omfatter fagområdene juridisk, regional planlegging, politisk sekretariat, kommunikasjon og 

utredere. Fagenheten består av 12 medarbeidere.  

  

Mål og resultatkrav  

Fylkesrådsleders kontor Finnmark 77 656 77 656 77 656 77 656

Stab og Internasjonal 21 059 21 059 21 059 21 059

Personal og organisasjonsutvikling  9 547 9 547 9 547 9 547

Økonomi 9 762 9 762 9 762 9 762

Anskaffelser 3 500 3 500 3 500 3 500

Drift og eiendom 20 187 20 187 20 187 20 187

IT og dokumentasjonsforvaltning 13 601 13 601 13 601 13 601

2023 2024 2025 2026
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Ettersom fagområdet har ansvar for regional planlegging ligger det overordnede ansvaret for 

regional planstrategi samt veiledningsansvar for tematiske regionale planer til fagområdet.  

 Fagområdet har prosjektledelse for regional plan for klimaomstilling som er planlagt 

vedtatt i 2023  

 Fagområdet har ansvar for prosess i forhold til ny regional planstrategi som skal vedtas i 

2024  

  

Rammer økonomiplan  

 

 
 

Hovedprioriteringer i budsjettet 

Det er behov for å anskaffe og implementere et kvalitets- og styringssystem i Finnmark før oppdeling. 

Deler av anskaffelseskostnadene kan knyttes opp til engangskostnader i forbindelse med deling, men 

selve implementer- og utviklingsarbeidet må sees i sammenheng med ordinær drift.  Fylkesrådet 

prioriterer å gi 800.000 kr årlig i økonomiplanperioden.  

  

Internasjonal Finnmark  

  

Innledning 

Fagområdet internasjonal Finnmark blir en del av fylkesrådsleders kontor i ny organisering av 
Finnmark fylkeskommune. Fagområdet består av 5,7 årsverk, hvorav 3,7 årsverk er finansiert 
gjennom midler fra KDD. 
 
Internasjonalt arbeid er sektorovergripende og inngår i store deler av fylkeskommunens planer og 
strategier. Koordinering og oversikt over fylkeskommunenes portefølje er viktig for å kunne delta og 
bidra på internasjonale møteplasser og samarbeidsorgan. 
  

Mål og resultatkrav  

Arbeid i forhold til regional planstrategis overordnede mål: 

Mål 1. Vår regions muligheter skal sees og utvikles fra nord, med basis i regionens fortrinn, mangfold, 

vårt nærings- og arbeidsliv, innovasjon, infrastruktur og bærekraft.  

- Fylkeskommunen deltar i Barentssamarbeidet transportarbeidsgruppe hvor følgende    

arbeid er prioritert: 

Fylkesrådsleders kontor Finnmark - stabsfunksjoner
14 076 14 076 14 076 14 076 

Vedtatte justeringer (org. endringer og korrigeringer) 1 701 1 701 1 701 1 701 

Justert vedtatt budsjett 15 777 15 777 15 777 15 777 

Endringer:

Endr. i   innsparingskrav iht øk.plan 20-23 15 15 15 15 

Prisvekst 2023 145 145 145 145 

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 15 937 15 937 15 937 15 937 

Kvalitets- og styringssystem 800 800 800 800 

Sum nye tiltak / reduksjoner 800 1 300 800 300

Netto ramme 2023-2026 16 737 16 737 16 737 16 737 

2023 2024 2025 2026
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 Døgnhvileplasser for truck(lastebiler) og utarbeidelse av rapporten (24-hour Rest 

Areas in the Barents Region).  

 Green Transport og Barents ITS (Intelligente transportsystemer) 

 
Mål 2. Troms og Finnmark skal være regionen for samarbeid, kunnskap og kompetanse. Dette skal gi 
grunnlag for utvikling og vekst 

- Regionalt nordområdeforum jobber med ungdomsmedvirkning i Nord-Norge. 
 
Mål 3. Troms og Finnmark skal være sentrum for nordområdeutviklinga og i forholdet til Russland. 
Herunder fokus på utvikling av samisk og kvensk språk, kultur og samfunnsliv. 

- Regionalt nordområdeforum Forumet styrker dialogen mellom nasjonalt og regionalt 
nivå. Sekretariatet er styrket med prosjektleder og koordinator for 
ungdomsmedvirkning i Nord-Norge. 

 

Rammer økonomiplan  

 

 
 
Hovedprioriteringer i budsjettet  

Støtte til Kirkeneskonferansen  
Kirkeneskonferansen er den viktigste arenaen for grensekryssende dialog i Finnmark. Fylkesrådet 

mener at Finnmark fylkeskommune må være godt involvert og delta i konferansen, både i 

planleggingsfasen og i gjennomføringen.  Kirkeneskonferansen arrangeres hvert år i februar, første 

gang i 2008. Konferansen er etablert som en av landets viktigste møteplasser for alle som er opptatt 

av nordområdene. Kirkeneskonferansen setter nordområdeutviklingen på agendaen i 

skjæringspunktet mellom politikk, næring- og samfunnsutvikling.  

Orinor (innovasjons og utviklingsselskap i Kirkenes) har arrangert konferansen i flere år. I dag er 

Kirkeneskonferansen etablert som et AS, med Orinor som eneste aksjonær. Flere aktører er interessert 

i å kjøpe seg inn i Kirkeneskonferansen for å kunne påvirke konferansens profil. Sør-Varanger 

kommune og Varanger kraft, blant annet.  Orinor ønsker et tettere samarbeid med fylkeskommunen 

om konferansen. Fylkesrådet støtter denne konferansen med 100.000 kr årlig i økonomiplanperioden.   

  

 

 

Fylkesrådsleders kontor Finnmark - Internasjonal 4 147 4 147 4 147 4 147 

Vedtatte justeringer (org. endringer og korrigeringer) 0 0 0 0 

Justert vedtatt budsjett 4 147 4 147 4 147 4 147 

Endringer:

Prisvekst 2023 75 75 75 75 

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 4 222 4 222 4 222 4 222 

Internasjonalt - Kirkeneskonferansen 100 100 100 100 

Sum nye tiltak / reduksjoner 100 100 100 100

Netto ramme 2023-2026 4 322 4 322 4 322 4 322 

2023 2024 2025 2026
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POU – Personal og organisasjonsutvikling Finnmark  

  
Innledning  

Avdelingen har overordnet ansvar for fylkeskommunens arbeidsgiverpolitikk, organisasjonsutvikling 

og HMS-arbeid. Tjenestene leveres til ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte i hele 

organisasjon.   

 

Avdelingen utøver faglig støtte, veiledning og rådgivning til ledere i deres forvaltning av 

arbeidsgiveransvaret, utvikler retningslinjer og rutiner, samt oppfølging og ivaretakelse av gjeldende 

lover og avtaleverk innen fagområdet.   

 

Tjenesteområder som kan nevnes er lederstøtte/lederveiledning, personalforvaltning, 

lønnstjenester, HMS, bedriftshelsetjeneste, beredskap, utarbeidelse av overordnet beredskapsplan, 

omstilling, nedbemanning, arbeidsmiljøkartlegging, lønnsforhandlinger, rekruttering og 

lederutvikling.  

  

Mål og resultatkrav  

Satsingsområde klimaomstilling  

 Bidrar med redusert reisevirksomhet og færre fysiske møter både for ansatte og 

tillitsvalgte. Legger til rette for digital utvikling, sørger for lederopplæring gjennom 

kursvirksomhet på nett osv.   

  

Satsingsområde Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap  

 Veiledning fra BHT og avdelingen forøvrig samt arbeide med inkludering og mangfold. 

Bistår ledere i oppfølging av ansatte og har gode interne systemer og verktøy.   

  

Satsningsområde Stedsutvikling  

 Økt digitalisering og tilrettelegging for at medarbeidere kan arbeide hjemmefra. Dette 

kan bidra til å opprettholde bosettingen i distriktene.   

  

Strategiarbeid innenfor fagområdet vil bli videreutviklet etter oppdeling av Troms og Finnmark 

fylkeskommune.    

  

Rammer økonomiplan  

 

 
  

Personal og organisasjonsutvikling  9 834 9 834 9 834 9 834 

Vedtatte justeringer (org.endringer og korrigeringer) -337 -337 -337 -337 

Justert vedtatt budsjett 9 497 9 497 9 497 9 497 

Endringer:

Prisvekst 2023 50 50 50 50 

Netto ramme 2023-2026 9 547 9 547 9 547 9 547

2023 2024 2025 2026
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Økonomi Finnmark  

  
Innledning  

Økonomi i Finnmark har ansvar for budsjett og økonomiplanprosess, regnskap og finansforvaltning. 

Fagområdet består av totalt 11 medarbeidere. 

  

Mål og resultatkrav  

Økonomiplanen utgjør handlingsprogrammet til den regionale planstrategien, med tilhørende 

tematiske planer og strategier. 

 

Alle tiltak som gjennomføres i handlingsplanene til de enkelte tematiske planene og strategiene skal 

forankres i økonomiplanen. 

 

Rammer økonomiplan  

 

 
  
Hovedprioriteringer i budsjettet  

Fylkesrådet styrker økonomi Finnmark med ett årsverk, 1,0 mill. kr, som skal ivareta finansforvaltning 

i Finnmark. Dette tiltaket skal bidra til å holde finanskostnadene i Finnmark på et så lavt nivå som 

mulig innenfor akseptable risikorammer som definert i finansreglementet. 

 

Anskaffelser Finnmark 

  
Innledning  

Fagområdet anskaffelser skal legge til rette for at lov om offentlige anskaffelser med tilhørende 

forskrifter og vedtatt anskaffelsespolitikk etterleves i organisasjonen.   

Utarbeide og videreutvikle felles maler og veiledere som kan brukes av hele organisasjonen, og legge 

til rette for å øke anskaffelseskompetansen i organisasjonen. Ha systemansvar for 

konkurransegjennomførings- og kontraktsadministrasjonsverktøy.   

Økonomi 10 100 10 100 10 100 10 100

Vedtatte justeringer (org. endringer og korrigeringer) -1 364 -1 364 -1 364 -1 364

Justert vedtatt budsjett 8 736 8 736 8 736 8 736

Endringer:

Prisvekst 2023 26 26 26 26

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 8 762 8 762 8 762 8 762

Nye tiltak

Stil l ingsressurs - finansrådgiver 1 000 1 000 1 000 1 000

Sum nye tiltak / reduksjoner 1 000 1 000 1 000 1 000

Netto ramme 2023-2026 9 762 9 762 9 762 9 762

2023 2024 2025 2026
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Fagområdet skal bistå, gi råd og veilede de enheter og virksomheter som ikke har kompetanse selv til 

alene å gjennomføre anskaffelser i henhold til regelverket. Samarbeid med virksomhetene med 

tilstedeværelse og dialog er en del av oppgaven til fagområdet.   

  

 
Mål og resultatkrav  

Fylkeskommunens anskaffelsesforvaltning skal bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, påvirke miljø 

og klima, arbeidsliv, næringsliv og fagopplæring i en positiv retning. Dette er politisk vedtatt og 

nedfelt i fylkeskommunens anskaffelsesreglement (ANS) og består av tre deler:  
 

 ANS 1 Politiske føringer (vedtatt av fylkestinget i sak 62/20)  

 ANS 2 Retningslinjer for anskaffelsesforvaltningen (vedtatt av fylkesrådet i sak 203/21)  

 ANS 3 Rutiner og veiledere for anskaffelsesforvaltningen (administrativ behandling)  

  

Rammer økonomiplan  

  

 
  

Drift og eiendom Finnmark  

  

Innledning  

Avdelingen består av fagfeltene som ivaretar nybygg og investeringer, drift og vedlikehold, 

servicetjenester og eiendomsforvaltning. Avdelingen har i tillegg driftsansvar for 

fylkesadministrasjonsbygget i Vadsø, fylkesbiblioteket og tannklinikken i Vadsø. Avdelingen skal 

forvalte fylkeskommunens eiendomsportefølje på en bærekraftig, forsvarlig og god måte.   

DE Finnmark har et driftsbudsjett på ca. 20 mill. kr. Som en konsekvens av vedtaket om økte husleier, 

salg av boliger og at det skal vurderes å innføre avgiftsparkering i byene Alta, Hammerfest, Kirkenes 

og Vadsø ble det lagt til et inntektsbudsjett på 3 mill. kr gjeldende fra året 2022. Driftsbudsjettet til 

DE Finnmark er som en konsekvens av dette vedtaket for lavt da det er stor usikkerhet om effekten 

av tiltakene som skal gjennomføres. Det er viktig å sørge for riktige økonomiske rammebetingelser 

tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige karakter.  

 

Mål og resultatkrav  

Den sentrale drift og eiendomsavdelingen innehar den overordnede fagkompetansen og skal ivareta 

at lovkravene blir ivaretatt. Den skal sørge for samordning og skal ivareta fagmiljøene slik at byggene 

ivaretas på en langsiktig og bærekraftig måte. For å ivareta disse arbeider DE blant annet med 

utgangspunkt i normer for god eiendomsforvaltning som:  

Anskaffelser 3 488 3 488 3 488 3 488 

Vedtatte justeringer (org.endringer og korrigeringer) 0 0 0 0 

Justert vedtatt budsjett 3 488 3 488 3 488 3 488 

Endringer:

Prisvekst 2023 12 12 12 12 

Netto ramme 2023-2026 3 500 3 500 3 500 3 500

2023 2024 2025 2026
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 Det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen  
 Det foreligger et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen  

o DE Finnmark bruker FDV programvare IK bygg/LAFT for å ivareta dette.   
 

Generelle delkriterier:  
 Tilfredsstille prioriterte brukerbehov  
 Effektiv arealutnyttelse  
 Godt, verdibevarende vedlikehold  
 Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning  
 Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter  
 En hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen  
 Riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige 

karakter  
Fokusområde:  

 Ha fokus på en bærekraftig forvaltning av den totale areal og bygningsmasse.  
 Energieffektivisering på nye og gamle bygg.   
 Følge opp energioppfølgingssystemer (EOS) for å få et bedre grunnlag for å iverksette 

besparende tiltak. Disse tiltakene fører til betydelige besparelser på strøm.  

 Som eier og forvalter av eiendom og bygg kan satsning på smarte, bærekraftige og 
attraktive bygg bidra til stedsutvikling.  

 I denne økonomiplanperioden vil det bli et større fokus på å vedlikeholde 
bygningsmassen på en god måte. Et større fokus på gjenbruk av bygg og interiør er 
nødvendig.  

  

Rammer økonomiplan  

 

 
  
  

Dokumentasjonsforvaltning Finnmark  

  

Innledning  

Avdelingen har overordnet ansvar for arkivfaglig dokumentasjonsforvaltning for hele 

fylkeskommunen, vi skal sørge for at data skal kunne gjøres tilgjengelig i et langtidsperspektiv med 

opprettholdt integritet, autentisitet, anvendbarhet og pålitelighet og skal ivareta en helthetlig 

sikkerhetsforvaltning av data i tråd med internasjonale og nasjonale standarder og nasjonalt 

regelverk.      
 

Drift og eiendom 19 780 19 780 19 780 19 780

Vedtatte justeringer (org. endringer og korrigeringer) 0 0 0 0

Justert vedtatt budsjett 19 780 19 780 19 780 19 780

Endringer:

Endr. i   innsparingskrav iht øk.plan 20-23 41 41 41 41

Prisvekst 2023 366 366 366 366

Netto ramme 2023-2026 20 187 20 187 20 187 20 187

2023 2024 2025 2026
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Dokumentasjonsforvaltning skal bistå til at avdelinger og seksjoner, saksbehandlere og ledere, 

overholder kravene til arkivhold gitt i lover og forskrifter.   
 

I tillegg skal våre tjenesteområder bidra til digitalisering og tilrettelegging for digitale tjenester og 

digitalt førstevalg for innbyggerne.  
 

Vi er delt inn i grupper bestående av It-arkivar, daglig drift/arkivtjeneste, brukerstøtte og opplæring 

samt internkontroll som alle skal utøve faglig støtte til alle brukere av sak- arkivsystemet P360.  

  

Mål og resultatkrav  

  
Satsingsområde klimaomstilling  

 Forenkle, forbedre og utvikle tjenester og arbeidsprosesser  

 Sørge for at vi leverer digitale tjenester som blant annet sikrer innbyggerne innsyn og 

tilgang til informasjon som er tilrettelagt for alle innbyggere (universell utforming)  

 Kartlegge og forvalte digitale fagsystemer og sørge for at gamle systemer som 

inneholder bevaringsverdig dokumentasjon blir avsluttet og deponert.  

 Kartlegge muligheter for automatisering og bruk av RPA  

 

Satsingsområde Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap  

 Fortsette med utvikling av digitale opplæringsverktøy og systemer samt samhandle 

på tvers i organisasjonen for tilrettelegging og utvikling av felles rutiner.   

 

 Satsningsområde Stedsutvikling  

 Sørge for at brukerne våre skal oppleve gode, sammenhengende tjenester.  

 Tilgjengeliggjøre veiledere, instrukser og rutiner slik at kvaliteten i P360 blir god nok.  

  
IT Finnmark  

  
Innledning  

IT består av 13 fast ansatte og 2 IKT lærlinger. IT har ansvar for digital infrastruktur, IKT-tjenesten, 

digitalisering og IKT sikkerhet. Kompetansen og tjenester skal bidra til at ansatte og politikere kan 

levere gode tjenester til innbyggerne i Troms og Finnmark. Sammen med alle tjenesteområder skal IT 

ha fokus på digitalisering og tilrettelegging for digitale tjenester og digitalt førstevalg for 

innbyggerne.  
 

IT skal ivareta en helhetlig sikkerhetsforvaltning av data i tråd med internasjonale og nasjonale 

standarder og nasjonalt regelverk.  
 

Bruk av ny teknologi, digitalisering, bedre informasjonsflyt og løsninger for digitalt samarbeid er 

eksempler på hvordan IT sammen med tjenesteområdene kan bidra til at organisasjonen kan nå de 

langsiktige utviklingsmålene. IT skal støtte opp om tiltak som ivaretar satsningsområdene.  
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Mål og resultatkrav  

Satsingsområde klimaomstilling  

 Utnytte teknologi som bidrar til å redusere klimautslipp  

 Ha en bærekraftig forvaltning av IKT-utstyr  

 Sikre gjenbruk og felles innkjøp av IKT utsyr og programvare. Ved å samordne og 

standardisere IKT utstyr, samt samordne innkjøp av programvare på tvers i 

organisasjonen kan det føre til gevinster både for økonomi og miljø.  

 

Satsingsområde Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap  

 Ta i bruk ny teknologi og nye digitale løsninger som forenkler og forbedrer tjenester 

og arbeidsprosesser, og som sikrer utjevning av sosiale ulikheter og redusere 

utenforskap.   

 Sørge for at vi leverer digitale tjenester som er tilrettelagt for alle innbyggere 

(universell utforming).   

Satsingsområde Mobilitet      

 Legge til rette for fleksible arbeidsplasser – sikre gode løsninger for den digitale       

medarbeider. Dette kan i enkelte tilfeller redusere behovet for transport, og skape 

verdi for organisasjonen.  

 

Satsingsområde En vekstkraftig region  

 Digitalisering og innovasjon kan være med å bidra til en vekstkraftig region. Det bør 

etableres et formelt samarbeid i regionen med fokus på innovasjon og bruk av 

teknologi for å sikre en vekstkraftig region.  

 Sørge for at fylkeskommunene utnytter sin informasjon til innovativ utvikling og 

vekst.  

  

Rammer økonomiplan - IT og dokumentasjonsforvaltning 

Teksten er skrevet adskilt for IT og Dokumentasjonsforvaltning.  Rammen for disse to områdene er 

imidlertid slått sammen og vises samlet i en tabell. 

 

 
  
 

  

IT og dokumentasjonsforvaltning 14 580 14 580 14 580 14 580 

Vedtatte justeringer (org.endringer og korrigeringer) -986 -986 -986 -986 

Justert vedtatt budsjett 13 594 13 594 13 594 13 594 

Endringer:

Prisvekst 2023 7 7 7 7 

Netto ramme 2023-2026 13 601 13 601 13 601 13 601

2023 2024 2025 2026
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 Kultur og miljø Finnmark 

 
Innledning  
 
Rammer økonomiplan avdeling Kultur og miljø 

 
Divisjonen Kultur, språk og levekår Finnmark besto opprinnelig av avdelingene Tannhelse, Kultur og 

Plan, folkehelse og kulturarv. Det ble gjennomført omorganisering i 2022 som følge av at 

avdelingsleder for Plan, folkehelse og kulturarv, som også fungerte som seksjonsleder for to seksjoner 

sluttet. De to seksjonene ble slått sammen og avdelingslederstillingen ble omgjort til en seksjonsleder-

stilling for en ny seksjon Plan, miljø og levekår. Avdelingen er dermed lagt ned og seksjonsledere 

rapporterer til divisjonsdirektør.   

 

Scene Nord er ikke funksjonsdelt som den øvrige administrasjonen, og beskrives derfor kort både i 

Finnmark og Troms administrasjon.   

 

 Som følge av fylkestingets vedtak om organisering av nivåene i fremtidige Finnmark fylkeskommune 

vil denne divisjonen deles i to, en tannhelseavdeling og en kultur- og miljøavdeling. 

Hovedprioriteringene for 2023 beskrives i tråd med denne avdelingsstrukturen.  

  

 På divisjonsnivå ligger utgifter til lønn og reiser divisjonsledelsen. Stillingen som assisterende 

divisjonsdirektør er omgjort til avdelingsleder tannhelse Finnmark, og lønnsmidlene overført.  

 

 I henhold til regional planstrategi skal det utarbeides en regional plan for kultur, idrett og frivillighet 

og regional plan for like levekår og livskvalitet.  Disse vil gi mer konkrete føringer for flere av 

seksjonenes arbeid.   

 

Rammer økonomiplan – Kultur og miljø sentralt 

 

Kultur og miljø 66 190          66 445          66 560          66 560          

Avdeling Kultur og miljø 1 253 1 253 1 253 1 253

Plan, folkehelse og kulturarv 26 713 26 868 26 883 26 883

Kultur 38 224 38 324 38 424 38 424

2023 2024 2025 2026

Kultur og miljø sentralt 2 151 2 151 2 151 2 151

Vedtatte justeringer (org. endringer og korrigeringer) 0 0 0 0

Justert vedtatt budsjett 2 151 2 151 2 151 2 151

Endringer:

Avdelingsleder til  tannhelse -900 -900 -900 -900

Prisvekst 2023 2 2 2 2

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 1 253 1 253 1 253 1 253

Sum nye tiltak / reduksjoner 0 0 0 0

Netto ramme 2023-2026 1 253 1 253 1 253 1 253

2023 2024 2025 2026
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Budsjettdisponeringer og utfordringer:  
Rammeoverføring tannhelse 

Som følge av ny funksjonsdelt organisasjonsstruktur jf. FTG 63/22 for Finnmark, blir divisjon Kultur, 

språk og levekår til to avdelinger, Tannhelse og Kultur og miljø.  Det overføres derfor 900 000 kr fra 

divisjonsnivå til avdeling Tannhelse.  

 

Seksjon Kulturarv   

Seksjon for kulturarv ivaretar fylkeskommunens sektormyndighet innen kulturminnevern. Det 

innebærer forvaltning, plansaksbehandling, skjøtsel/vedlikehold, formidling og tilskuddsforvaltning 

innen kulturminnevern. Seksjonen skal sørge for at det tas hensyn til kulturmiljø i planleggingen.   

  

Seksjonen gjennomfører feltarbeid/befaringer, kontrollregistreringer og tilstandsvurderinger av 

kulturminner, herunder metodeutvikling til bruk i feltarbeid. Seksjonen bistår med 

rådgivning/veiledning til kommuner og eiere/brukere av fredete og verneverdige bygg og anlegg og 

følger opp Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE) og vedtaksfredete bygg og anlegg i privat og 

kommunalt eie.  Seksjonen følger opp arbeidet med kulturmiljøplaner (KIK), utvalgte kulturlandskap i 

jordbruket (UKL), samt kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA).   

  

Det gis driftstilskudd til de fem konsoliderte museene i Finnmark: Varanger museum, Museene for 

kystkultur og gjenreisning, Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS, Tana og Varanger 

museumssiida og RiddoDuottarMuseat. Det foreslås en opptrappingsplan for fylkeskommunens 

driftstilskudd til samiske museer i Finnmark, for å stryke de samiske museene og sikre de likeverdige 

vilkår som de øvrige museene i Finnmark.   

  

Det er to verdensarvområder i Finnmark, bergkunsten i Alta og Struves meridianbue i Hammerfest, 

Alta og Kautokeino, der fylkeskommunen har et særskilt oppfølgingsansvar. Det fremmes en egen sak 

om driftstilskudd til besøkssenter for verdensarven Struves meridianbue, som skal lokaliseres til 

Hammerfest. I statsbudsjettet ble det bevilget en ramme på 2,5 mill. kr til formålet.   

Det er gjennomført et forprosjekt for revitalisering av Fotefar mot nord i samarbeid med Nordland og 

Trøndelag, samt Sametinget. I 2023 skal det initieres pilotprosjekter som finansieres over eksisterende 

ramme.   

  

Mål og resultatkrav  

Følgende mål og strategiene i regional planstrategi er førende for seksjonens arbeid:   

  

Strategi klimaomstilling  

Mål 1: Troms og Finnmark skal være ledende arktisk region på klimaomstilling innen 2040.  

Strategi Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap   

Mål 4: Arbeide for lik tilgang til kulturelle-, fritids- og friluftsmuligheter   

Strategi for vekstkraftig region  

Mål 1: Troms og Finnmark skal være en attraktiv og vekstkraftig region.  

Mål 3: Troms og Finnmark fylkeskommune har ambisjon om å være klimanøytral i 2030  
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Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2017-2027 gir konkrete føringer for 

seksjonens arbeid, og legges til grunn også for 2023.   

   

Seksjon Plan, miljø og levekår  

Oppgavene i seksjonen knytter seg til areal- og samfunnsplanlegging, folkehelse, idrett, friluftsliv og 

miljøforvaltning. I miljøforvaltningsoppgavene inngår vannforvaltning, forvaltning av vilt, innlandsfisk 

og kystsel. Samt oppfølging av saker og dialog med Finnmarkseiendommen (FeFo).   

  

Seksjonen ivaretar fylkeskommunens rolle og myndighet knyttet til arealplanlegging, og samordner 

alle fylkeskommunale uttalelser på alle plansaker. Seksjonen har ansvar for regionalt planforum som 

felles arena for kommuners og fylkeskommunens planer.    

  

Seksjonen har ansvar for forvaltning av spillemidler til anlegg for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og 

kulturaktiviteter. Det er omfattende veiledningsarbeid knyttet til forvaltning av ordningen.  

  

Fylkeskommunens folkehelsearbeid er forankret i folkehelseloven. I 2023 videreføres arbeidet med 

program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027, i samarbeid med programkommuner og 

Helsedirektoratet. Samarbeidsforum for folkehelse med Nordland fylkeskommune videreføres. I tillegg 

vil kunnskapsgrunnlaget og oversiktsarbeidet regionalt og lokalt vektlegges, slik at det er oversikt over 

at helsetilstanden/folkehelsen i fylket.   

  

Fylkeskommunen er regional vannmyndighet og har ansvar for regionale vannregionutvalg. Regionale 

vannforvaltningsplaner vedtas og følges opp av, og i samarbeid med kommunene og 

sektormyndigheter.  

  

Det gis driftstilskudd til regionale frivillige organisasjoner friluftsråd, forum for natur og friluftsliv, 

Troms og Finnmark idrettskrets og Samenes idrettsforbund, samt Barents idretten. Krise- og 

incestsentra får tilskudd fra seksjonens ramme.   

  

Det foreslås å omdisponere inntil kr. 200 000 fra folkehelseformål til friluftslivsformål, primært til 

utviklingsarbeid, gjeldende fra 2023.  

  

Mål og resultatkrav  

Følgende mål og strategiene i regional planstrategi er førende for seksjonens arbeid:  

Strategi Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap  

Mål 1: Troms og Finnmark skal være et trygt og inkluderende samfunn innen 2030  

Mål 2: Samfunnet skal innen 2030 være både regionalt og nasjonalt likestilt med tanke på mulighet for 

god helse, riktig utdanning og sunn økonomi, med særskilt fokus på barn og unge.  

Mål 3: Arbeide for lik tilgang til kulturelle- fritids og friluftsmuligheter.  

 Strategi mobilitet  

Mål 1: Bidra til klimavennlig god by- og stedsutvikling  

 

Strategi Stedsutvikling  

Mål 1: Fremme bolyst og næringsutvikling i hele fylke  



87 
 

Mål 2: Bidra til god by- og stedsutvikling gjennom å legge til rette for bolyst, trygghet og god mobilitet 

gjennom rurale og urbane områder.  

Regional forvaltningsplan for Troms og Finnmark vannregioner 2022-2027. Regional plan for norsk-

finsk vannregion 2022-2027.   

I henhold til regional planstrategi skal det utarbeides en regional plan for kultur, idrett og frivillighet 

og regional plan for like levekår og livskvalitet.  Disse vil gi mer konkrete føringer for seksjonens arbeid.  

 

Hovedprioriteringer i budsjettet   

 

Fylkeskommunen har en vesentlig rolle som samfunnsutvikler innen fagområdene, og det er behov for 

kompetanse og kapasitet til å videreføre arbeidet. Fylkeskommunen skal bidra som utviklingsaktør, 

nettverksbygger og som tilskuddspart i utviklingen av Finnmark. Planarbeidet innen de ulike 

fagområdene prioriteres i 2023 for å sikre gode plattformer for samarbeid om utviklingen i fylket.   

 

Frivillighet, friluftsliv, kunst og kultur er byggesteiner for gode lokalsamfunn, og bidrar til trivsel, 

livskvalitet og stabilitet.  Fylkeskommunens forvaltning og utviklingsarbeid skal bidra til deltakelse og 

opplevelser av høy kvalitet, hvor barn og ungdom er prioriterte målgrupper.   

Det er store folkehelseutfordringer i Finnmark. Fylkeskommunen skal forsterke sin innsats gjennom 

programarbeidet, kompetanseutvikling og kunnskap for å utvikle gode tiltak. Fylkesrådet ser behov for 

å styrke utviklingsarbeidet innen friluftsliv og omdisponerer midler folkehelseformål til 

friluftslivsformål. Aktive mennesker gir god helse for den enkelte og aktive lokalsamfunn.   

Fylkesrådet er opptatt av styrke det samiske og samarbeidsavtalen med Sametinget bidrar til det. 

Fylkesrådet vil styrke de samiske museene i Finnmark i økonomiplanperioden. Museene er viktige 

kunnskapsmiljø som også formidler Finnmark sin historie og kultur, for finnmarkinger og besøkende.  

 

Verdensarven må formidles og det hviler et spesielt ansvar på fylkeskommunen for å bidra til det. 

Besøkssenter for Struvenes meridanblue vil bidra til økt kunnskap og formidling av verdensarven. 

Fylkesrådet ser frem til samarbeid med Alta, Hammerfest og Kautokeino kommuner om utvikling av 

kompetansearbeidsplasser og etableringen av senteret.   

Fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør innen kulturarvområdet må forsterkes. Regionale 

utviklingsprosjekt utløser aktivitet, utvikling og finansiering fra andre hold. Prosjekter som Fotefar mot 

Nord er et godt eksempel på det, og fylkesrådet ser frem til at det initieres pilotprosjekter i fylket.   
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Rammer økonomiplan – Plan, folkehelse og kulturarv

 
 

Budsjettdisponeringer og utfordringer:  
Struves meridianbue 

Besøkssenter for Struves meridianbue vil bidra til økt kunnskap og formidling av verdensarven. 

Fylkestinget behandler saken om etablering av verdensarvsenter for Struves meridinabue under 

fylkestingets desembersamling 2022. Det styrkes med 260 000 kr i fra 2023, 415 000 kr fra 2024 og 430 

000 kr i 2025 og 2026.  

  

Samiske museer 

Museene er viktige kunnskapsmiljø som formidler Finnmark sin samiske arv og kultur. Fylkesrådet er 

opptatt av å styrke de samiske museer i Finnmark, derfor prioriteres det med en økning av rammen på 

500 000 kr årlig i økonomiplanperioden. 

 

Seksjon Finnmark fylkesbibliotek  

Fylkesbiblioteket ivaretar fylkeskommunens ansvar i henhold til Lov om folkebibliotek. 

Fylkesbiblioteket har ansvar for regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling, gir råd til 

lokale myndigheter, yter bibliotekfaglig veiledning og arrangerer møter og kurs om bibliotekspørsmål. 

Seksjonen har en rolle i forhold til utjevnende litteraturforsyning og felles bibliotektjenester for 

kommunene.   

  

Fylkesbiblioteket arrangerer Finnmark internasjonale litteraturfestival annet hvert år. Finnmark 

fylkesbibliotek har et nasjonalt ansvar for finsk bibliotektjeneste. Seksjonen ivaretar fotoarkiv og 

privatarkiv for Finnmark, i lokalsamlingen Finnmarksbiblioteket. Det gis driftstilskudd til Bokbussen 

Tana og Nesseby og Norsk-Russisk bibliotek- og informasjonstjeneste.   

  

Mål og resultatkrav  

Følgende mål og strategiene i regional planstrategi er førende for seksjonens arbeid:  

Strategi for eksempel Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap   

Mål 4: Arbeide for lik tilgang til kulturelle-, fritids- og friluftsmuligheter  

Strategi for Stedsutvikling  

Mål 1: Fremme bolyst og næringsutvikling i hele regionen  

Plan, folkehelse og kulturarv 25 453 25 453 25 453 25 453

Vedtatte justeringer (org. endringer og korrigeringer) 0 0 0 0

Justert vedtatt budsjett 25 453 25 453 25 453 25 453

Endringer:

Endring i innsparingskrav i  Budsjett 2020,Øk.plan 2020-2023 11 11 11 11

Prisvekst 2023 489 489 489 489

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 25 953 25 953 25 953 25 953

Verdensarv- Struves meridianbue 260 415 430 430

Samiske museer - driftstilskudd 500 500 500 500

Sum nye tiltak / reduksjoner 760 915 930 930

Netto ramme 2023-2026 26 713 26 868 26 883 26 883

2023 2024 2025 2026
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I henhold til regional planstrategi skal det utarbeides en regional plan for bibliotek for Finnmark.   

  

Seksjon Kunst- og kulturutvikling  

Seksjonen har bred fag- og oppgaveportefølje innen språk, kunst- og kulturområdet med ansvar og 

oppgaver som forvaltning av eierskap, tilskuddsforvaltning, kompetanseheving gjennom ulike 

nettverket og utviklings-, rådgivnings-, og formidlingsarbeid innen allmennkulturområdet. 

Sekretariatsfunksjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne ligger i seksjonen.  

  

I seksjonen ligger oppfølging og forvaltning av Den nordnorske kulturavtalen, samarbeidsavtalen med 

Sametinget, og Gjesteatelieret. Forvaltning av tilskudd består blant annet av tilskuddsordninger til 

frivillige, festivaler, og studieforbund.   

  

Seksjonen har sektorovergripende ansvar og oppgaver med tilskuddsordninger innenfor samisk og 

kvensk/norskfinsk språk og kultur. Til seksjonen ligger oppfølging av det internasjonale 

kultursamarbeidet WGC og Barentskult, som bidrar til et kunstnerisk og faglig samarbeid på tvers av 

landegrenser mot Russland og på Nordkalotten.  

  

Mål og resultatkrav  
  

Følgende mål og strategiene i regional planstrategi er førende for seksjonens arbeid:  

  

 Troms og Finnmark skal være sentrum for nordområdeutviklinga og i forholdet til Russland. Herunder 

fokus på utvikling av samisk og kvensk språk, kultur og samfunnsliv.  

   

Strategi for klimaomstilling  

Mål 3: Troms og Finnmark fylkeskommune har ambisjon om å være klimanøytral i 2030  

Strategi for eksempel Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap   

Mål 4: Arbeide for lik tilgang til kulturelle-, fritids- og friluftsmuligheter  

Strategi for Stedsutvikling  

Mål 1: Fremme bolyst og næringsutvikling i hele regionen  

Strategi for En vekstkraftig region  

Mål 1: Troms og Finnmark skal være en attraktiv og vekstkraftig region.  

I henhold til regional planstrategi skal det utarbeides en regional plan for kultur, idrett og frivillighet 

og regional plan for like levekår og livskvalitet.  Disse vil gi mer konkrete føringer for seksjonens arbeid.  

  

Scene Nord  

Scene Nord omfatter: 

 Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge  

 Den Kulturelle Skolesekken  

 Folkemusikk Nord   

 Bok- og kulturbussen i Sør-Troms  

 Ung kultur møtes (UKM)   

 Den kulturelle spaserstokken  

 Harstad kommunes fribymusiker i samarbeid med kommunen.   
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Mål og resultatkrav 
Strategi for utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap              

Mål 3: Samfunnet i Troms og Finnmark skal i 2030 være både regionalt og nasjonalt likestilt med tanke 

på mulighet for god helse, riktig utdanning og sunn økonomi, med særskilt fokus på barn og unge. Bidra 

til at alle elever i grunnskolen og i videregående opplæring mottar kunst og kulturopplevelser av høy 

kvalitet gjennom Den kulturelle skolesekken.  

Strategi stedsutvikling 

Mål 1: Fremme bolyst og næringsutvikling i hele regionen. Bidra med store opplevelser på små steder 

gjennom Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge og Folkemusikk Nord 

 

Hovedprioriteringer i budsjettet   
Det kvenske/norskfinske har en økende oppmerksomhet, nasjonalt og regionalt. Fylkesrådet ser at det 

er behov for å bygge institusjoner for det kvensk norskfinske. Etablering av Kventeateret er en slik 

byggestein.  

Fylkesrådet mener det er viktig å opprettholde og utvikle en kulturell infrastruktur for å sikre 

befolkningen et profesjonelt og mangfoldig kunst- og kulturtilbud.  

  

Rammer økonomiplan - Kultur 

 
   

Budsjettdisponeringer og utfordringer:  
Festivaltilskudd 

Fylkesrådet ønsker å fremme bolyst og levende kulturliv i hele fylket. Fylkeskommunens 

festivaltilskuddsordninger er et virkemiddel som løfter festivalene. Deler av ordningen har over tid hatt 

midlertidig finansiering. De siste årene har det vært bevilget 1,3 millioner kr fra ordningen, der 840 000 

kr har vært fast finansiering i fylkeskommunens driftsbudsjett. Fylkesrådet ønsker at festivalene 

fortsatt skal være faglige og kulturelle møteplassløfter i Finnmark og prioriterer å tilføre 

budsjettrammen 500 000 kr til formålet.  

  

  

Kultur 28 195 28 195 28 195 28 195

Vedtatte justeringer (org. endringer og korrigeringer) 7 698 7 698 7 698 7 698

Justert vedtatt budsjett 35 893 35 893 35 893 35 893

Endringer:

Endring i innsparingskrav i  Budsjett 2020,Øk.plan 2020-2023 107 107 107 107

Prisvekst 2023 534 534 534 534

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 36 534 36 534 36 534 36 534

Nye tiltak

Nordnorsk kulturavtale fi lm- og scenekunst 50 50 50 50

Festivaltilskudd 500 500 500 500

Nordnorsk fi lmkommisjon - driftstilskudd 240 240 240 240

BarentsKult 500 500 500 500

Kvääniteatteri AS - driftstilskudd 400 500 600 600

Sum nye tiltak / reduksjoner 1 690 1 790 1 890 1 890

Netto ramme 2023-2026 38 224 38 324 38 424 38 424

2023 2024 2025 2026
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Nordnorsk filmkommisjon 

Nordnorsk filmkommisjon AS skal bidra til utvikling av filmbransje, næringsliv og reiseliv i nord. 

Fylkesrådet er opptatt av denne satsingen og av at Filmkommisjonen skal ha en varig fast finansiering 

fra Troms og Finnmark fylkeskommune, og tilfører 240 000 kr for å sikre det.   

  

Barentskult 

Fylkesrådet er opptatt av fylkeskommunen skal bidra i utvikling av enkeltaktører og gode initiativ. 

BarentsKult er en fondssammensetning som har til formål å stimulere til samarbeid mellom 

profesjonelle kunstnere og kulturaktører i Barentsregionen. Det har vært en budsjettmessig 

underdekning på tiltaket over år og fylkesrådet ønsker dette fast inn i kommende budsjett- og 

økonomiplanperiode.  Fylkesrådet tilfører 500 000 kr til ordningen.   

  

Nordnorsk kulturavtale 

Fylkesrådet er opptatt av å videreføre det nordnorske kultursamarbeidet. Fylkesrådet prioriterer å 

tilføre 50 000 kr til arbeidet med film- og scenekunststrategien i avtaleperioden, som oppfølging av 

arbeidet med den Nordnorske kulturavtalen 2022-2025.   

 

Kvääniteatteri AS 

Fylkestinget vedtok opprettelsen av Kvääniteatteri AS i fylkestingssak 42/22. Fylkesrådet prioriterer å 

øke rammen med 400 000 kr i 2023, 500 000 kr i 2024 og 600 000kr i 2025 og 2026 til Kvääniteatteri 

AS. 
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 Opplæring Finnmark 

 

Innledning  
Avdeling opplæring Finnmark ble vedtatt etter ny organisering i 2022. Fra august 2021 er Fagskolen i 

Nord etablert som egen enhet med eget styre og vedtekter, og er budsjettmessig flyttet fra de to 

utdanningsavdelingene som var vedtatt i 2021 til divisjonsnivå i 2022. 

Finnmark har ansvar for 8 videregående skoler og 1 fylkeskommunal folkehøgskole, med til sammen 

om lag 2500 elever. I tillegg har avdeling opplæring Finnmark om lag 1000 lærlinger, lærekandidater 

og kandidater for fagbrev på jobb.  

 
Mål og resultatkrav 
Langsiktige utviklingsmål for Troms og Finnmark mot 2030 

1. Vår regions muligheter skal sees og utvikles fra nord, med basis i regionens fortrinn, mangfold, vårt 

nærings- og arbeidsliv, innovasjon, infrastruktur og bærekraft. Kunnskapsgrunnlaget «Det store 

bildet» peker på følgende fem hovedfunn: Skjev befolkningssammensetning, kompetansemangel, 

sårbar infrastruktur, sosial ulikhet og behov for raskere klimaomstilling. Avdeling opplæring i 

Finnmark skal gjennom den nye strategiplanen, jobbe videre med de utfordringene vi møter innen 

utdanning. Vi skal se på hvordan vi kan tilpasse utdanningstilbudet til befolkningen i Finnmark, med 

dette bakteppet.  

 

2. Avdeling opplæring Finnmark har som mål, å få til er en økt samhandling mellom 

profesjonsfelleskapene. Dette skal føre til økt samarbeid, kunnskap og kompetanse. Dette skal gi 

grunnlag for kvalitetsutvikling og vekst. Her samarbeides det mellom skoler og lærebedrifter, mellom 

høyere utdanning som UIT og sentraladministrasjonen sammen med de videregående skolene. 

 

3. Finnmark skal ha fokus på utvikling av samisk språk, kultur og samfunnsliv. I avdeling opplæring 

Finnmark vil det gjennom vår nye strategi arbeides med en plan som fremmer samisk språk og kultur. 

Avdeling opplæring Finnmark har et samarbeid med de nordiske landene Nord-Sverige, Nord-Finland, 

gjennom partnerskapsavtalen Arctic Skills. Dette er yrkesfagkonkurranser, med vekt på det arktiske. 

Eksempel her er arktisk mat, arktiske byggeskikker osv.  

 

Målet er at alle elever og lærlinger skal ha et godt lærings - og arbeidsmiljø preget av respekt, 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.  

 

Avdeling opplæring Finnmark er har utarbeidet en ny strategi for opplæring i Finnmark, som nå sendes 

ut på høring.  Denne tar utgangspunkt i den generelle delen i læreplanen. Verdier, forskning og spesielt 

læringsforskning fra denne er sentralt, samt erfaringene fra arbeidet med å få flere ungdommer i 

Finnmark til å fullføre videregående skole. 
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Rammer økonomiplan 

 
 

Hovedprioriteringer i budsjettet   
Hovedprioriteringer innen budsjettet for avdeling opplæring Finnmark er lovpålagte oppgaver, som 

gjør at flest mulig elever, lærlinger og lærekandidater gjennomfører videregående skole.  

  
Budsjettdisponeringer og utfordringer 

For avdeling opplæring Finnmark legges det inn ytterligere innsparing på 16 mill. kr i 2023, med 

helårseffekt på 31 mill. kr fra og med 2023 jf Budsjett 2022, øk.plan 2022-2025. Innsparingen er 

dekket inn gjennom tilbudsstruktur, skoleadministrativ samordning og innsparing på øvrig aktivitet 

og drift.  

 

Opplæring prøvenemd 

I 2023 skal prøvenemdene ha opplæring. Dette skal gjennomføres i perioden høst 2022 til høst 2023. 

Fylkesrådet planlegger en digital gjennomføring av opplæringen i 2023.  

 

Nye tiltak 

Reduksjon elever statlig/private skoler 

Avdeling utdanning Finnmark har fått tilført 1 356 000 kr over statsbudsjettet pga nettoeffekt elever 

statlig/private skoler. 

 

Tilpasning ny opplæringslov 

Regjeringen tar sikte på å legge fram forslag til ny opplæringslov våren 2023. Lovendringen skal etter 

planen tre i kraft fra høsten 2023. Avdeling utdanning Finnmark har fått 842 000 kr over 

statsbudsjettet for å ha mulighet til å tilpasse seg flere av lovendringene som vil bli foreslått, fra 

høsten 2023. 

 

Fagopplæring 

Avdeling opplæring Finnmark formidler flere ungdommer til læreplass. Dette har de siste årene ført til 

Opplæring Finnmark 614 325 614 325 614 325 614 325

Vedtatte justeringer (org. endringer, korrigeringer) 0 0 0 0

Justert vedtatt budsjett 614 325 614 325 614 325 614 325

Endringer:

Endring i innsparingskrav i  Budsjett 2020,Øk.plan 2020-2023 1 603 1 603 1 603 1 603

Endring i innsparingskrav i Budsjett 2022, øk.plan 2022-2025 -16 000 -16 000 -16 000 -16 000

Prisvekst 2023 3 800 3 800 3 800 3 800

Flyttet fra divisjonsdirektør næring og kompetanse 500 500 500 500

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 604 228 604 228 604 228 604 228

Nye tiltak

Statsbudsjettet - reduksjon elever private/statlige skoler 1 356 1 356 1 356 1 356

Statsbudsjettet - ti lpasning ny opplæringslov 842 842 842 842

Fagopplæring 6 000

herav bruk av navngitt disp.fond jf budsjettoppfølging per 15.10.22 -6 000

Tilbudsstruktur, prosess samordning merkantile stil l inger -11 000 -30 000 -30 000 -40 000

Sum nye tiltak / reduksjoner -2 802 -27 802 -27 802 -37 802

Netto ramme 2023-2026 601 426 576 426 576 426 566 426 

20262023 2024 2025
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et merforbruk. Fylkesrådet prioriterer dette ved bruk av navngitt disp.fond på 6 mill. kr jf. 

Budsjettoppfølging per 15.10.22.  

 

Innsparing elevtilskudd, spesialundervisning og administrative kostnader i ressurstildelingsmodell  

For avdeling opplæring i Finnmark legges det inn ytterligere innsparing på 11 mill. kr i 2023, med økning 

til 30 mill. kr i 2024 og 2025 og 40 mill. kr i 2026. Innsparingen i 2023 dekkes inn gjennom blant annet 

reduksjon av elevtilskudd, spesialundervisning og administrative kostnader på 5 mill. kr i 

ressurstildelingsmodell som tildeler budsjettrammer til de videregående skolene. 

 

Ambulansefaglærlinger 

Fylkesrådet har vurdert å dekke kostnadene til sertifikater til ambulansefaglærlinger, og vil ikke 

anbefale fylkestinget å gjøre det i budsjett 2023. Fylkesrådet viser for øvrig til fagnotat 22/14641 for 

kostnadsberegningen og grunnlaget for fylkesrådets vurdering.   
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 Tannhelse Finnmark 

   

Den offentlige tannhelsetjenesten i Avdeling Tannhelse Finnmark består av 18 allmenntannklinikker 

og 3 spesialistklinikker lokalisert i 18 kommuner i fylket. Kun fire av klinikkene har mer enn to 

tannleger.   

  

Tannhelsetjenestens oppgaver og prioriteringer er definert gjennom Lov om tannhelsetjenester. 

Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen til befolkningen, sørge for nødvendig forebygging og 

behandling, og skal sørge for god tilgjengelighet til tannhelsetjenester for hele befolkningen i området. 

Prioriterte grupper for den offentlige tannhelsetjenesten etter Lov om tannhelsetjeneste   

- 0- 20 år 

- psykisk utviklingshemmete og eldre 

- langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie 

  

Stortinget iverksatte i 2022 et nytt tannhelsetilbud til 21 – 22 åringer med 50 pst. egenbetaling. Videre 

ble rammen til den fylkeskommunale tannhelsetjenesten styrket for å gi rom til å ivareta ansvaret for 

forebyggende og oppsøkende arbeid, ivaretakelse av gruppene som i dag har rettigheter etter 

tannhelsetjenesteloven, samt rusavhengige.    
 

Det er også fylkeskommunens oppgave å sørge for at resten av befolkningen har tilstrekkelig 

tilgjengelighet til tannlegetjenester. I Finnmark er det lav dekningsgrad av private tilbud og den 

offentlige tannhelsetjenesten må ta et større ansvar for hele befolkningen. Dette er en 

kostnadsdrivende faktor. 

  

Inventar og utstyrsporteføljen til tannhelsetjenesten er omfattende. Det er kostnadskrevende å drifte 

og vedlikeholde denne slik at den er operativt til enhver tid. Mye av utstyret er eldre enn forventet 

levealder og det er ikke rom for tilstrekkelig fornying innenfor gjeldende rammer. Den desentraliserte 

strukturen med små klinikkenheter betyr at kostbart tannlegeutstyr og -inventar må 

vedlikeholdes/oppgraderes på mange lokasjoner. Både i rekrutterings- og stabiliseringsøyemed må 

fylkeskommunen opprettholde moderne og tidsriktige klinikker. Dette er også viktig for kvaliteten på 

tilbudet og den servicen befolkningen ytes.    
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Mål og Resultatkrav 
 
Strategi Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap    

Mål: Samfunnet i Troms og Finnmark skal i 2030 være både regionalt og nasjonalt likestilt med tanke 

på mulighet for god helse, riktig utdanning og sunn økonomi, med særskilt fokus på barn og unge.    

  

Den overordnede målsettingen for tannhelsetjenesten i DOT Finnmark er å fremme tannhelsen og 

redusere sosiale og geografiske ulikheter i befolkningen.   

 

1. Delmål: Prioriterte grupper skal få et regelmessig og oppsøkende tilbud. Lov om tannhelsetjeneste 

slår fast at Fylkeskommunen skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til de prioriterte gruppene. 

Dette arbeidet lykkes vi med, men det kan være utfordrende å ha oppdatert oversikt over 

rettighetspasientene, eksempelvis innenfor hjemmesykepleien. For å nå dette målet må vi sikre et 

enda tettere samarbeid med de kommunale omsorgstjenestene.   

  

2. Delmål: Andel uten karieserfaring skal være minst 80 % på 5 åringer. Tannhelsetjenesten må årlig 

rapportere inn til SSB omfanget og status på tannhelsen til de prioriterte gruppene. Andel av 5-åringer 

i fylket uten karieserfaring i tennene kan være et slikt faglig måltall. For DOT Finnmark har vi satt oss 

et mål om at minst 80 % av dette årskullet skal være uten karieserfaring.   

  

3. Delmål: En effektiv tannhelsetjeneste av god kvalitet Det er en målsetting at pasientinntektene skal 

øke mer enn takstøkningen. For å lykkes med dette er det flere tiltak vi må fokusere på. Vi må redusere 

antall pasienter som ikke møter til oppsatt time i alle grupper og især innenfor de prioriterte gruppene. 

Dette for å sikre en best mulig utnyttelse av tannhelseteamene sin hverdag. Videre må vi sørge for at 

det er god kvalitet på det utstyret som personellet på tannklinikken bruker i sin behandling i 

hverdagen. Nytt moderne utstyr må tas i bruk og slitt utstyr må skiftes ut. På denne måten sikrer vi en 

tidseffektiv behandling og unngår omgjøring av arbeid.    

 

Rammer økonomiplan 

 

  
Budsjettdisponeringer og utfordringer  

Budsjettrammen til tannhelse er i all hovedsak bundet opp til lønns- og driftsutgifter knyttet til den 

daglige driften av tannklinikkene. Netto budsjettramme dekker ikke de samlede lønnskostnadene i 

Tannhelse 77 888 77 888 77 888 77 888 

Vedtatte justeringer (org. endringer og korrigeringer) 0 0 0 0 

Justert vedtatt budsjett 77 888 77 888 77 888 77 888 

Endringer:

Avdelingsleder tannhelse 900 900 900 900 

Endring i innsparingskrav i  Budsjett 2020,Øk.plan 2020-2023 191 191 191 191 

Prisvekst 2023 -670 -670 -670 -670 

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 78 309 78 309 78 309 78 309 

Nye tiltak

Anestesiavtale - Finnmarkssykehuset 1 000 1 000 1 000 1 000 

Sum nye tiltak / reduksjoner 1 000 1 000 1 000 1 000 

Netto ramme 2023-2026 79 309 79 309 79 309 79 309 

2023 2024 2025 2026 
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tjenesten, og tannhelse er derfor avhengig av pasientinntekter, refusjonsinntekter og ekstern 

finansiering.    

  

Tannhelsetjenestens driftsbudsjett er i stor grad knyttet til lønnsutgifter. Tannhelse Finnmark har de 

senere år hatt reduksjon i budsjettet i likhet med øvrige sektorer i fylkeskommunen. Med fokus på 

effektiv klinikkdrift, ikke-møtt problematikk og gode innkallingsrutiner vil tannhelse få en bedre 

utnyttelse av tilgjengelige behandlerteam.   

DOT Finnmark har flere erfarne behandlere som generelt genererer større inntekter og dermed også 

minsker utgifter per innbygger. Det arbeides kontinuerlig med økt effektivitet, og tannhelse har stort 

fokus på inntjening og produksjonsforbedringer.   

  

Den desentraliserte klinikkstrukturen med mange små klinikker spredt rundt i alle kommunene er en 

utfordring ikke bare i forhold til rekruttering, men også når det gjelder drift. Investeringen på små 

klinikker er høye uten at man oppnår de fordeler det er ved at flere deler det samme utstyret.    

Tannhelse har behov for årlige investeringsmidler til utskiftning av tannlegeutstyr. Dette sikrer 

forutsigbarhet og kontinuitet i drift av klinikkene. Lange avstander innebærer at levering- og flytting 

av utstyr tar tid, noe som kan medføre driftsstans på klinikkene og tap av pasientinntekter. Mangel på 

utstyr kan også medføre at pasienter må henvises til andre klinikker, noe som kan virke belastende for 

sårbare pasientgrupper.    

   

Anestesiavtale - Finnmarkssykehuset 

Tannhelse har fornyet avtalen om anestesi med Finnmarkssykehuset i Hammerfest og Kirkenes. 

Avtalen er utvidet til også å gjelde klinikk Alta samt et akutt tilbud på alle 3 behandlingstedene, og 

innebærer en merkostnad på inntil 1 mill. kr. Årlig. 

 

Statsbudsjett - Styrking av tannhelsetilbudet og tannhelsetjenesten 

For tannhelse Finnmark innebærer den økte bevilgningen fra Stortinget til det nye tannhelsetilbudet 

til 21 – 22 åringer 2,507 mill. kr årlig, og 1,340 mill. kr til styrking av tannhelsetjenesten. Midlene 

videreføres i 2023.   
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 Samferdsel Finnmark 

 

 

Divisjonsdirektør Samferdsel Finnmark  

 

 
Dette inkluderer lønn og tilknyttede kostnader inkludert reiser og administrasjon for divisjonsdirektør 

 

 

Samferdsel ressurs og beredskap Finnmark  

 

Samferdsel ressurs og beredskap Finnmark 

 

 Skredfaglig bistand i planleggings- og utbyggingsfase for vegprosjekter, samt skredfaglig 
bistand til byggeledere for driftskontrakter.  

 Oppfølging av skredvarslingsanlegg og anlegg for aktiv skredkontroll, samt utførelse av 

kontrollerte nedsprenginger av snøskred med Daisybell.  

 Overordnet beredskapsplanlegging for divisjonen.  

 Avdelingen har et overordnet ansvar for økonomisk styring, juridisk støtte på samferdsel, NTP 

prosess og utredninger på samferdselsområdet. 

 Avdelingen har et koordineringsansvar for ITS/ Innovasjonsarbeid på samferdsel 

 
 

 
 

  

Samferdsel Finnmark 1 009 223 962 223 952 223 942 223 

Divisjonsdirektør samferdsel 1 102 1 102 1 102 1 102 

Ressurs og beredskap Finnmark 29 051 28 051 28 051 28 051 

Kollektiv avdelinga 630 963 594 963 584 963 574 963 

Vei avdelinga 348 107 338 107 338 107 338 107 

Herav overføring til investering 8 614 63 614 63 614 63 614 

2024 2023 2025 2026 

Divisjonsdirektør samferdsel 1 102 1 102 1 102 1 102 

Vedtatte justeringer (org. endringer og korrigeringer) 0 0 0 0 

Justert vedtatt budsjett 1 102 1 102 1 102 1 102 

Endringer:

Netto ramme 2023-2026 1 102 1 102 1 102 1 102 

2023 2024 2025 2026 
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Avdeling ressurs og beredskap Finnmark 

Samferdselsdivisjonens budsjett for felles tjenester består blant annet av husleie knyttet til de 5 

lokasjonene i Finnmark der divisjonen har ansatte. Det er satt av 2,5 mill kr i 2023 til drift av 

skredvarsling/ -kontroll anlegg og bruk av Daisybell. Innenfor denne budsjettrammen dekkes også 

kostnaden til IKT-systemer og lisenser som brukes felles med Statens vegvesen (SAMS-IKT) og andre 

fylkeskommuner (FV-IKT) Rammen er styrket med 4 mill. kr gjennom statsbudsjettet for opptrapping 

SAMS. I tillegg er det lagt inn 1 mill. kr i 2023 til dekning av kapitalutgifter forskuttering fiskerihavn 

Kjøllefjord som vi gjennom avtale med Gamvik-Nordkyn havn KF er forpliktet til å dekke, jfr FR vedtak 

278/20.  

 

Avdeling drift og kollektiv Finnmark  

 

Drift kollektiv Finnmark 

Finnmark: 

• 6 fergesamband 

• 8 hurtigbåtsamband 

• 98 busslinjer 

• 31 Flexxlinjer (hovedsakelig minibuss) 

• Ca. 1,9 millioner reiser pr år 
 

 

Drift kollektiv Finnmark (Snelandia) 

Avdeling drift kollektiv øst har en budsjettramme på 631 mill. kroner i 2023 som skal dekke drift av 

buss-, båt- og fergeruter i Finnmark. Avdelingen startet i 2021 forberedelsene til overgangen til 

bruttokontrakter fra 2023 (buss), der ansvar og oppgaver vil overføres til fylkeskommunen. 

Overgangen til bruttokontrakter vil medføre et økt behov i form av finansiering for å imøtekomme det 

nye ansvaret som en bruttokontrakt medbringer. De nye arbeidsoppgavene som til tilfalle 

fylkeskommunen vil blant annet omhandler markedsføring, billettering, systemdrift, 

inntektshåndtering og oppføling samt drift av kundesenter. Dette vil medføre et økt behov for 

finansiering i 2023 slik at organisasjonen er i stand til å omstille seg slik at den kan håndtere det nye 

Ressurs og beredskap 23 397 23 397 23 397 23 397 

Vedtatte justeringer (org. endringer og korrigeringer) 0 0 0 0 

Justert vedtatt budsjett 23 397 23 397 23 397 23 397 

Endringer:

Endring i innsparingskrav i  Budsjett 2020,Øk.plan 2020-2023 -1 778 -1 778 -1 778 -1 778

Endring innsparingskrav etter fellesnemdas behandling av inv. 1 778 1 778 1 778 1 778

Opptrapping SAMS 4 027 4 027 4 027 4 027 

Prisvekst 2023 627 627 627 627 

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 28 051 28 051 28 051 28 051 

Nye tiltak

Fiskerihavn Kjøllefjord 1 000 

Sum nye tiltak / reduksjoner 1 000 0 0 0 

Netto ramme 2023-2026 29 051 28 051 28 051 28 051 

2024 2023 2025 2026 
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ansvaret. Etter overgangen til bruttokontrakter vil det økte behovet for finansiering reduseres etter 

som fylkeskommunen da har oversatt ansvar og arbeidsoppgaver som i dag ligger hos operatøren, 

samt at inntektspotensialet vil tilfalle fylkeskommunen.    

 

Indeksutviklingen i 2022 har i store deler av året hvert et usikkerhetsmoment for prognosene som 

påvirker driften av kollektivtilbudet. Per i dag vet vi at den faktiske økningen av indeksene har vært på 

12,85 % på buss, 22,38% på ferge og 25,75% på hurtigbåt for 2022, noe som i stor grad er grunnen til 

det merforbruket vi har på kollektiv. Videre bør det bemerkes at det er usikkerhet knyttet til 

prognosene for 2023 som per i dag er estimert til 3,0 % økning med utgangspunkt i 2022-tall.  

 

Rammen på kollektiv er styrket gjennom tildeling av gratis ferge midler på 11,2 mill. kr og CO2 

kompensasjon på 0,4 mill. kr. For å få budsjettet i balanse er rammen på kollektiv styrket med 130. 

mill. kr. Det er lagt opp til en effektivisering av kontraktene på kollektiv i økonomiplanperioden med 

et nedtrekk i budsjettet på 25 mill. kr i 2023, 50 mill. kr i 2024, 60 mill. kr i 2025 og 70 mill. kr i 2026. 

Det er omprioritert 70 mill. kr fra vei avdelinga til kollektiv avdelinga, herav kutt på 5 mill. kr i 

vedlikeholdsmidler vei og 65. mill. kutt i skredsikringsmidler som er en overføring fra drift til 

investering. I tillegg er det tilført midler fra fellesområde gjennom økt mva. kompensasjon i 

driftsbudsjettet for å få budsjettet i balanse.  

 

 

 

Avdeling for infrastruktur og veg i Finnmark   

 

Drift og vedlikehold av fylkesveg i Finnmark 

 

 

Finnmark: 

1493 km fylkesveg 

6 km gang- og sykkelveg 

5 tunneler 

Kollektiv 509 871 509 871 509 871 509 871 

Vedtatte justeringer (org. endringer og korrigeringer) 0 0 0 0 

Justert vedtatt budsjett 509 871 509 871 509 871 509 871 

Endringer:

Årøya -11 000 -11 000 -11 000 

Opptrapping båt og ferge 3 729 3 729 3 729 3 729 

Tilbakeføring EK investeringer (bytte med lån) nedtrapping, økplan 21-24 -16 372 -16 372 -16 372 -16 372 

Prisvekst 2023 17 252 17 252 17 252 17 252 

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 514 480 503 480 503 480 503 480 

Nye tiltak

Økt ramme kollektiv 130 000 130 000 130 000 130 000 

Effektivisering av kontrakter, tettere oppfølging og takstøkninger -25 000 -50 000 -60 000 -70 000 

Statsbudsjettet - gratis ferger 11 154 11 154 11 154 11 154 

Statsbudsjettet - kompensasjon CO2-avgift 329 329 329 329

Sum nye tiltak / reduksjoner 116 483 91 483 81 483 71 483 

Netto ramme 2023-2026 630 963 594 963 584 963 574 963 

2023 2024 2025 2026 
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219 brukonstruksjoner 

17 fergekaier, herav 5 flytekaier 

 

Fylkeskommunen har som oppgave å drifte og vedlikeholde fylkesvegnettet, samt å planlegge og 

gjennomføre investeringsprosjekter på fylkesveg.  Avdeling veg består av tre seksjoner: - Drift og 

vedlikehold, -Plan, prosjektering og forvaltning og Utbygging  

Avdelingen har 20 driftskontrakter, herav 4 felleskontrakter med Statens vegvesen og 4 

vedlikeholdskontrakter. Avdelingen har 26 utbyggingsprosjekter, hvorav 5 av disse er skredprosjekter. 

Avdelingen utfører også utbygging av 4 kaier for kollektiv.  

 

Drift og vedlikehold: 

Drift og vedlikehold er et fagområde som er viktig for framkommeligheten og trafikksikkerheten på 

våre veger. Med drift menes oppgaver på vegnettet og rutiner som er nødvendige for at vegene skal 

fungere godt for den daglige bruken av vegen for trafikantene. Utfordringene er størst om vinteren 

med snørydding, brøyting og tiltak for å bedre veggrepet og utgjør den største kostnaden innen drift. 

Vedlikehold er tiltak, innsats og aktiviteter som tar vare på den fysiske infrastrukturen og vegkapitalen 

i et lengre perspektiv. Tiltak kan være å opprettholde standarden på vegdekke, tunneler, bruer, grøfter 

og vegutstyr i tråd med fastsatte kvalitetskrav.  

 

Rammen på drift og vedlikehold er styrket med 5,6 mill kr i planperioden i foreslått statsbudsjett 

gjennom opptrapping fylkesvegkriterie. Det foreslås å omprioritere 5 mill. kr i 2023 og 15 mill. kr per 

år i planperioden av vedlikeholdsmidler fra vei avdelinga til kollektiv avdelinga. På grunn av høy lønns 

og prisvekst på byggekostnadsindeks for veianlegg drift og vedlikehold som våre kontrakter reguleres 

etter er hele budsjettrammen bundet opp.  

 

Konsekvensen av dette kuttet er at det ikke blir gjennomført noe vedlikehold på veiene i Finnmark i 

2023 og videre i planperioden som asfalt, tunnelvedlikehold, bruvedlikehold, rekkverk m.m. 

 

Planlegging, prosjektering og forvaltning:  

Seksjonens ansvar innebærer prosesser med utarbeidelse av reguleringsplaner og prosjektering. De 

ivaretar også forvaltning av vegnettet der det blant annet behandles søknader om dispensasjoner, 

gravetillatelser, bruk av veg m.m. Det er viktig med godt samarbeid med næringslivet og kommunene 

i fylket som har særlige behov knyttet til bruk av vegnettet.  

 

Utbygging: 

Utbyggingsseksjonen har ansvaret for prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag, samt 

gjennomføring av anbud og prosjektstyring fram til prosjektene er fullført. Utbyggingsoppgavene blir 

utført av innleide entreprenører etter anbud. Seksjonens driftsbudsjett består kun av midler som skal 

overføres fra drift til investering. Dette er skredsikringsmidler som brukes til finansiering av 

utbyggingsprosjekter. Opprinnelig ramme på skredsikring er 70, 7 mill. kr. Rammen på skredsikring er 

styrket gjennom statsbudsjettet med 2,9 mill. kr i 2023 slik at rammen er 73,6 mill. kr i 2023. For å få 

budsjettet i balanse på samferdsel få kutte overføring fra drift til investering på 65. mill. kr 

skredsikringsmidler. Total overføring i 2023 vil da være på 8,6 mill. kr. Ubrukte skredsikringsmidler fra 
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tidligere år kan omprioriteres i 2023 slik at skredsikringstiltak på fv. 882 og hastetiltak på fv 889 

Ørahaugen kan gjennomføres. Ubrukte skredsikringsmidler må tas inn i budsjettmelding i 2023. 

Dersom prosjektene i planperioden 2024 til 2026 skal fullføres bør det rebevilges fra tidligere ubrukte 

investeringsmidler for å klare å gjennomføre de skredsikringstiltakene som ligger inne i 

skredsikringsprogrammet.   

 

Regional transportplan  

 
 

Samferdselsdivisjonen jobber langsiktig og strategisk for å oppnå de fire delmålene satt i planen. 

Spesielt ved oppfølging av FT-vedtak 92/20, «Kontraktstrategi for drift og vedlikehold, og FT-vedtak 

36/21 «Kontraktstrategi for utbygging av fylkesveger». 

 

Fylkestinget har i vedtak 72/22 fastsatt planprogrammet for Regional transportplan Finnmark. 

Regional transportplan skal endelig vedtas av fylkestinget juni 2023, etter runder med innspillmøter 

og høringer. 
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Rammer økonomiplan 

 
 

Hovedprioriteringer i budsjettet  

Når det gjelder driftskapitlet er mye av midlene bundet opp i inngåtte drift og vedlikeholdskontrakter. 

Driftskontraktene løper over en periode på 3-5 år fra kontraktsinngåelse. Disse kontraktene inneholder 

primært oppgaver som vinterdrift, brøyting, høvling, strøing og snørydding. Vinterdriften utgjør den 

største kostnaden i driftskontrakten. Sommerdriften består av lapping av hull, kantklipp og renhold.  

 

Når det gjelder vedlikeholdskontrakter så løper disse over en periode på 1-2 år avhengig av type 

vedlikehold. Størrelsen på vedlikeholdskontraktene styres etter budsjett. Det som inngår i vedlikehold 

er dekkelegging, forarbeid, tunnel, bru og ferjekai. Disse lyses ut i perioden  

februar – mars.  

 

Mengder i driftskontraktene er justerbare. Det betyr at de reguleres ut fra vær og klima. De mengdene 

som ligger i kontrakt, er basert på historiske tall over år og det er fordelt flatt over kontraktsperioden. 

I og med at disse er justerbare kan handlingsrommet øke eller reduseres basert på været i 2023.  

 

Det er lagt til i budsjett en prisvekst tom. 3. kvartal 2023 på 11,8% ved bindinger i kontraktene. Siste 

kvartal er kompensasjon for helårseffekten. Dette er basert på tidligere års lønns- og prisvekst. Fra 2. 

kvartal 2021 til 2. kvartal 2022 var veksten på 15,2%. Den gikk noe ned i 3. kvartal og endte på 14,2%.  

 

Basert på at man ikke vet hvordan vinteren arter seg som er den driftsperioden som gir størst 

svingninger i budsjettet, kan det ikke lyses ut vedlikehold i 2023. 

 

 

  

Fylkesveg 328 215 328 215 328 215 328 215 

Vedtatte justeringer (org. endringer og korrigeringer) 0 0 0 0 

Justert vedtatt budsjett 328 215 328 215 328 215 328 215 

Endringer:

Tilbakeføring EK investeringer (bytte med lån) nedtrapping, økplan 21-24 5 111 5 111 5 111 5 111 

Opptrapping vegkritere 5 664 5 664 5 664 5 664 

Prisvekst 2023 14 117 14 117 14 117 14 117 

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 353 107 353 107 353 107 353 107 

Nye tiltak

Overføring til  kollektiv -5 000 -15 000 -15 000 -15 000 

Redusert overføring til  investering -65 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Rammejustering - overføring fra drift ti l  investering 65 000 10 000 10 000 10 000 

Statsbudsjettet - økt ramme ras- og skredsikring 2 936 2 936 2 936 2 936 

Ras- og skredsikring - overføring fra drift ti l  investering -2 936 -2 936 -2 936 -2 936 

Sum nye tiltak / reduksjoner -5 000 -15 000 -15 000 -15 000 

Netto ramme 2023-2026 348 107 338 107 338 107 338 107 

Hvorav overføring til investering 8 614 63 614 63 614 63 614

2023 2024 2025 2026 
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 Voksenopplæring, karriereveiledning og integrering Finnmark 

 

Innledning  
VKI Finnmark forblir en egen avdeling etter oppdeling av Troms og Finnmark. Avdelingen har mange 

nasjonale satsingsområder som betyr at 1/4 av virkemidlene er øremerkede tilskudd som ikke er 

innarbeidet i budsjettet, og at oppgavene er prosjektfinansiert.   

I Finnmark er det store gap mellom tilgjengelig kompetanse og arbeids- og næringslivets behov. Fylket 

preges av fraflytning, lavt utdanningsnivå, lange avstander, små kompetansemiljø og bedrifter, samt 

en demografiutvikling med stadig høyere gjennomsnittsalder.   

Fylkesrådet fremhever i sin politiske plattform «Et sterkt nord» viktigheten av sterkere samhandling 

mellom utdanning, næring og offentlig forvaltning for å sikre rekruttering av ungdom, tilgang på 

arbeidskraft og relevant kompetanse til eget næringsliv.   

  

Regjeringen startet i 2022 å kartlegge behovet for kompetanse i arbeidslivet (Utsynsmeldingen). Målet 

er å dekke arbeids- og samfunnslivets kompetansebehov fremover, og sørge for at innbyggerne i hele 

landet har tilgang til relevant utdanning. Ikke siden før finanskrisen har det vært større mangel på 

arbeidskraft med rett kompetanse i Norge.   

  

 Mål og resultatkrav  

Hver avdeling «velger»/setter inn relevante satsingsområder i regional planstrategi i hht strategi-

/handlingsplaner på fagområdet. For hver strategi i regional planstrategi settes det inn hvilke mål og 

tiltak som skal (er) iverksatt for å nå strategien.   

Avdeling for voksenopplæring, karriere og integrering (VKI) har utarbeidet Strategi for voksnes læring 

2022-2030. Strategien er forankret i regional planstrategi; Se Nord under satsingsområdet En 

vekstkraftig region. Strategien tar også utgangspunkt i satsingsområdet utjevning av sosiale ulikheter 

og redusert utenforskap.   

  

Strategi for voksnes læring 2022-2030 i Finnmark skal tydeliggjøre, definere og iverksette VKI’s 

overordnede mål innen avdelingens ansvarsområder; videregående opplæring for voksne, 

karriereveiledning, integrering og næringsrettet kompetanseutvikling. Med Strategi for voksnes læring 

i Finnmark; vil fylkeskommunen ta en sterkere kompetansepolitisk rolle og se kompetanse- og 

næringspolitikk i sammenheng.  Strategien sees i sammenheng med fylkeskommunens strategier for 

utdanning og næring. Godt samarbeid internt i fylkeskommunen, og eksternt, med ulike aktører innen 

utdanning, næring- og samfunnsliv, vil være essensielt for å nå strategiens mål.  
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Voksne skal få mulighet til lå fullføre videregående uavhengig livssituasjon og bosted. Karriere 

Finnmark tilbyr alle voksne gratis og individuell karriereveiledning enten fysisk eller digitalt. 

Karriereveiledning og kurs i livsmestring tilbys også til grupper og aktører som skole, NAV eller private 

og offentlige aktører. Avdelingen har overtatt integreringsoppgaver fra IMDi som er innarbeidet i 

budsjettrammen. Den viktigste oppgaven på integrering er å bidra til treffsikker bosetting. Flyktninger 

skal anbefales bosatt i kommuner med relevant tilbud og kvalifisering, utdanning, arbeid eller annen 

tjenestetilbud som sikrer god integrering. Å tette gapet mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse 

krever mer koordinering og samordning av både virkemidler og aktører innenfor kompetansefeltet i 

spennet mellom næring og opplæring.   

  

Rammer økonomiplan - VKI 

 

 
Hovedprioriteringene i budsjettet  
For å sikre måloppnåelse har strategien et tilhørende handlingsprogram for 2023-2024 som vil 

revideres årlig. I økonomiplanperioden prioriteres det å styrke, og etablere OPUS-sentrene.  OPUS er 

de videregående skolenes opplærings og undervisningssenter for voksne kandidater som skal fullføre 

videregående opplæring gjennom kurs eller opplæring. Videregående opplæring for voksne må være 

Voksenopplæring, karriere og intergrering 19 662 19 662 19 662 19 662 

Justert vedtatt budsjett 19 662 19 662 19 662 19 662 

Endringer:

Prisvekst 2023 357 357 357 357 

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 20 019 20 019 20 019 20 019 

Nye tiltak

Fleksible løp 1 083 2 600 2 600 2 600 

Sum nye tiltak / reduksjoner 1 083 2 600 2 600 2 600 

Netto ramme 2023-2026 21 102 22 619 22 619 22 619 

2025 20262023 2024
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rigget på en slik måte at vi igangsetter kurs og opplæring som svarer til arbeidslivets behov. Nettskolen 

i Finnmark blir en viktigere leverandør til VKI’s kurs og opplæringstiltak, men nettundervisning passer 

ikke for alle. Stedlig opplæring, og det å være i et miljø er spesielt viktig for de som har svake 

norskferdigheter. Det igangsettes et arbeid med å etablere en Finnmarksmodell for modulbasert fag- 

og yrkesopplæring. Modulstrukturert opplæring forventes å tre i kraft gjennom fullføringsreformen, 

og ny opplæringslov i 2024. Ny lov om integrering fra 2020 krever at fylkeskommunen skal utarbeide 

planer for kvalifisering av flykninger. Arbeidet igangsettes i 2023. VKI’s aktiviteter blir også knyttet tett 

opp mot næringsavdelingas arbeid med grønn omstilling gjennom kompetanse for det grønne skiftet. 

Hovedprioriteringer i budsjettet fra 2023 vil være følgende jfr. strategiens handlingsprogram og 

virksomhetsplan:  

  

Å tilby videregående opplæring for voksne med og uten rett gjennom:  

 Opplæringstilbud tilpasset arbeids og næringslivets behov  

 Styrke og etablere Opus sentre i de videregående skolene  

 Styrke nettskoletilbudet gjennom Nettskolen i Finnmark  

 Igangsette arbeid med å etablere en finnmarksmodell for modulbasert fag- og 

yrkesopplæring  

  

Prioriteringer på integrering vil være:  

 Sikre treffsikker bosetting gjennom dialog med kommuner og regionalt partnerskap  

 Igangsette plan for kvalifisering  

 Legge til rette for styrkede opplæringstilbud og kompetansehevende tiltak for 

innførings- og kombinasjonsklasser  

 høyt kvalifiserte innvandrere inkluderes i arbeidslivet  

 Legge til rette for kompetanseheving innen negativ sosial kontroll, kjønnslemlestelse, 

æresrelatert vold og tvangsekteskap  

 Legge til rette for samarbeid med sivilsamfunnet, herunder frivillig sektor  

  

Prioriteringer innen karriereveiledning  

 Tilby alle veisøkere profesjonell og god karriereveiledning fysisk eller digitalt. Tolk 

benyttes ved behov.  

 Karriereveiledning til nyankomne flykninger  

 Være et ressurssenter for fagfolk og virksomheter som jobber med 

karriereveiledning.  

 Jobbe systematisk med forebygging gjennom å tilby livsmestringsprogram i de 

videregående skolene  

 Være partner i prosjekt Lys mellom husan med innlegg og deltakelse på 

inspirasjonskvelder, frivillighet og samfunnsdager  

  

Prioriteringer innenfor næringsrettet kompetanseutvikling  

 Igangsette Øst-Finnmark Kunnskapssenter i samarbeid med Tana, Vadsø og Sør-

Varanger kommune  

 Utvikle og implementere traineeordninger  

 Forvalte tilskudd til bedriftsintern opplæring (BiO)   
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 Igangsette kompetanse - og utviklingstiltak for reiselivsaktører, lokalmatprodusenter 

og kreative næringer  

 Utvikle gode, distriktsvennlige kompetansemodeller via kompetansepilotprosjektet  

 Bidra med å utvikle en bedre dimensjonering av etter- og videreutdanning i samsvar 

med arbeidslivets behov.  

  

Budsjettdisponeringer og utfordringer  

Fleksibel Løp 

I Fylkestingssak 141/21 Oppstartsmelding ny struktur for voksenopplæring skal videregående 

opplæring for voksne gis uavhengig bosted og livssituasjon, og sikre at Troms og Finnmark får den 

kompetansen arbeids og næringsliv etterspør. Fylkesrådet vil prioritere å få på plass ressurser for de 

lovpålagte oppgavene i VKI. Det styrkes med 1,08 mill.kr i 2023 og 2,6 mill. kr fra og med 2024 og ut 

økonomiplanperioden.  Dette forsterkes ytterligere i Strategi for voksens læring 2022-2030.  

 

Næringsrettet opplæring  

Oppgavene innenfor «Næringsrettet opplæring» i Finnmark er prosjektfinansiert ut 2023. 

Fylkeskommunen har gjennom regionreformen fått en forsterket kompetansepolitisk rolle og skal 

sørge for en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i arbeids og næringsliv. 

Koordinering, samordning og oppfølging av pågående nasjonale satsingsområder må fortsette etter 

endt prosjektperiode. Prioriteringene er tydelig beskrevet i Distriktsmeldingen og gitt innspill på i den 

kommende Utsynsmeldinga som lanseres vår 2023. Oppgavene er forankret i fylkesrådssak 96/21. 

Prosjektet skal sørge for at fylkeskommunen utøver sin rolle som kompetansepolitisk aktør og jobber 

målrettet med utvikling og tiltak i samsvar med arbeids- og næringslivets kompetansehevingsbehov. 

Arbeidet skal gjøres i tett samarbeid med utdanningstilbydere og arbeids- og næringslivsaktører i 

regionen. Det vil fremover være et stort behov for å sikre fast finansiering.  

  

Øst-Finnmark kunnskapssenter 

Sør-Varanger Utvikling har i samarbeid med Studiesenteret i Vadsø, Tana Studiesenter og 

fylkeskommunen v/Avdeling for voksenopplæring, karriere og integrering (VKI), søkt om til sammen 

kr. 18 mill. over 3 år til Øst-Finnmark kunnskapssenter. HK-dir. har som intensjon at den 

søknadsbaserte ordningen for studiesentrene skal vare over noen år, med forbehold om fremtidige 

bevilgninger fra Stortinget. Prosjektet krever egenfinansiering fra både kommuner og 

fylkeskommuner. Øst-Finnmark kunnskapssenter: opprettelse av prosjekt ble det innvilget 1 mill.kr til 

opprettelse av prosjekt ØFK.  Saken skal fremmes på nytt i 2023 for videre finansiering. Egeninnsatsen 

for fylkeskommunen er forventet å være 2 mill. kr i 2023 og i 2024.   
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 Næring Finnmark 

 

Innledning  

TFFK Næring Finnmark har 10 faste 100 % stillinger. Videre er det tilsatt 3 rådgivere i 100 % stilling på 

prosjektkontrakt, (2 på Kystplan Finnmark, og 1 på Leverandørprosjekt Finnmark). Avdelingen 

finansierer også 30 % av rådgiverstilling økonomi med formell tilhørighet, (arbeidsgiveransvar/ 

organisering), på Internasjonal avdeling. Avdelingen er organisert uten seksjoner.  

  

Mål og resultatkrav  

  

Næringsavdelingens aktivitet gjennom 2023 styres av fylkeskommunens planstrategi hvor følgende 

overordnede mål er fastsatt for samfunnsutviklings- og næringsarbeidet:  

  

Mål 1: Troms og Finnmark skal være en attraktiv og vekstkraftig region.  
Mål 2: Troms og Finnmark skal være et samfunn der det skapes flere arbeidsplasser, der flere kommer 
ut i arbeid og der yrkeslivet får den kompetansen som etterspørres.  
Mål 3: Det skal legges til rette for et offensivt, nyskapende, kunnskapsbasert og bærekraftig næringsliv, 
basert på regionens mangfold og fortrinn.  
 

For å nå overordnede målsettinger i planstrategien, vil TFFK Næring Finnmark gjennom 2023 arbeide 

langs 3 hovedstrategier:  

  

Strategi 1 - Attraktivitet og vekstkraft  

For å oppnå mål 1 i regional planstrategi (attraktivitet og vekstkraft), skal Næring Finnmark initiere 

etablering av et tettere og mer formalisert samarbeid mellom fylkeskommunen, Innovasjon Norge, 

SIVA, (næringshager), kommuner, Sametinget, Statsforvalter, NAV og organisasjonene i arbeidslivet, 

slik at arbeidet med å kartlegge, analysere, prioritere og samordne det regionalt overordnede 

samfunns- og næringsutviklingsarbeidet i Finnmark, styrkes.  

 

For å oppnå mål 1 i regional planstrategi (attraktivitet og vekstkraft), skal Næring Finnmark bidra 

faglig, kapasitetsmessig og økonomisk til at kommunenes samfunns- og næringsutviklingsarbeid 

styrkes, slik at det kommunale nivået fremstår attraktivt for nye næringsetableringer samt utvidelse 

av eksisterende næringer. Eksempler på tiltak er Kystplan Finnmark, tildeling av distriktspolitiske og 

regionale utviklingsmidler, tilretteleggende bedriftsuavhengige støttetiltak for næringslivet, m.m.  

 

Strategi 2 - Innovasjon og kompetanseutvikling  

 For å oppnå mål 2 i regional planstrategi (innovasjon og kompetanseutvikling), skal Næring Finnmark 

arbeide for at regionens utdanningstilbud og utdanningsattraktivitet styrkes ved at det etableres 

tettere samarbeid mellom næringsavdelingen og opplæringsavdelingen/VKI, samt mellom 

fylkeskommunen og eksterne utdanningsinstitusjoner og -tilbud. Etablering av lokale 

videreutdanningstilbud skal ha særlig prioritet.  

 

For å oppnå mål 2 i regional planstrategi (innovasjon og kompetanseutvikling), skal Næring Finnmark 

gjennom strategisk virkemiddelbruk, (Forregion, Regionale forskningsfond, Arktis 2030), dyrke frem og 



109 
 

støtte opp under samfunns- og næringsutviklingsprosjekter med innovasjonsgrad. Eksempler på 

innsatsområder er her grønn energi, reiseliv, fiskeri og akvakultur.   

 

Strategi 3 - Næringsutvikling  

For å oppnå mål 3 i regional planstrategi (næringsutvikling), skal Næring Finnmark skal ferdigstille 

prioriterte næringsstrategier for region Finnmark.  

 

For å oppnå mål 3 i regional planstrategi (næringsutvikling), skal Næring Finnmark iverksette 

handlingsplan for TFFKs hydrogenstrategi og mineralstrategi.  

 

For å oppnå mål 3 i regional planstrategi (næringsutvikling), skal Næring Finnmark i sin 

virkemiddelbruk prioritere samfunns- og næringsutviklingsprosjekt rettet mot regionens 

næringsmessige fortrinn/Smart spesialisering, (bygg og anlegg, arktisk bioøkonomi, opplevelsesbasert 

reiseliv, energi og petroleum og mineralnæring), omstilling og innovasjon av eksisterende næringer, 

samt kunnskapsutvikling. Bærekraft og klima skal hensyntas i alt av næringsavdelingens satsinger.  

 

For å oppnå mål 3 i regional planstrategi (næringsutvikling), skal Næring Finnmark i samarbeid med 

kommunene, Innovasjon Norge Arktis og næringslivet, arbeide pro-aktivt med tiltrekning av nye 

bedriftsetableringer innenfor tradisjonelle og nye næringer. Det skal rettes et særlig fokus mot 

mulighetene som ligger innenfor sterke næringer med utvikling av hele verdikjeder.  

 

For å oppnå mål 3 i regional planstrategi (næringsutvikling), skal TFFK Næring (Finnmark og Troms), 

Nordland fylkeskommune samt NIBIO, i samarbeid med Regional partnerskap for landbruk, arbeide for 

å styrke den bærekraftige matproduksjonen i Nord-Norge.  

 

Rammer økonomiplan 

 
  
Budsjettdisponeringer og utfordringer  

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, viser en økning i rammen for Kap. 572, Distrikts- og 

regionalpolitiske virkemidler på 1 751 000 kr til Troms og Finnmark fylkeskommune. Næring Finnmarks 

andel på 42 % av dette beløpet utgjør 735 000 kr 

 

Næring 22 643 22 643 22 643 22 643 

Vedtatte justeringer (org. endringer og korrigeringer) 0 0 0 0 

Justert vedtatt budsjett 22 643 22 643 22 643 22 643 

Endringer:

Prisvekst 2023 459 459 459 459 

Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 23 102 23 102 23 102 23 102 

Nye tiltak

Statsbudsjettet - økning regionalpolitiske tilskudd 735 735 735 735 

Sum nye tiltak / reduksjoner 735 735 735 735 

Netto ramme 2023-2026 23 837 23 837 23 837 23 837 

2025 20262023 2024
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Økningen i rammen på 735 000 kr, vil i sin helhet bli kanalisert ut i region Finnmark i hht. politisk 

vedtatte distrikts og regionalpolitiske satsingsområder i løpet av første kvartal 2023. 

 

 Fellesutgifter Finnmark 

 

 
 
 Under fellesfunksjoner ligger funksjonsfordelt budsjett for fellesutgifter tilhørende Finnmark. Dette 

omfatter bl.a. datalisenser, IKT systemer, dokumentforvaltning, midler til personaltiltak, tillitsvalgte 

og mva kompensasjon. 

 

 

Økonomi felles 

En gjennomgang av mva-budsjettet i Finnmark viser at det er rom for å øke budsjettet for mva-

kompensasjon med 45 mill. kr. årlig i planperioden. 

  

IT Finnmark Felleskostnader  

 

VIGO IKS kostnadsøkning Felles IT Finnmark   

Godkjenning av ny selskapsavtale for VIGO IKS, med ny kostnadsnøkkel for fordeling av kostnader ble 

behandlet i fylkestinget i juni 2021 sak 56/21. Representantskapet for VIGO IKS har også vedtatt økte 

kostnader i budsjett for 2022, som videreføres i økonomiplanperioden som ikke var kjent for IT. 

Dette iht. budsjettvedtak sak 32/21 og gjeldende selskapsavtale. Kostnadsfordeling for felles IT-

løsninger VIGO BAS og FINT hadde ikke inndekning over felles IT budsjett for TFFK, og har økt med 

50% i 2022. Finnmark sin andel av den økte årlige kostnaden vil være 500.000 kr pr år. Fylkesrådet 

prioriterer å øke bevilgning med 500.000 kr årlig i økonomiplanperioden.   

 

Digital sikkerhet  

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet iverksettelse av enkelte beredskapstiltak i lys av 

den spente situasjonen i Europa. Formålet er at vi skal være best mulig forberedt ved eventuelle 

cyberhendelser som kan påvirke norske virksomheter. Statsforvalteren har også oppfordret 

fylkeskommunen til å kontrollere egen responskapasitet.  Finnmark fylkeskommune vil i 2022 knytte 

seg til et responsmiljø godkjent av Nasjonale sikkerhetsmyndigheter. Dette vil være kostnader som 

må videreføres i økonomiplanperioden. KS jobber også for å sikre at det kan etableres felles 

sikkerhetstjenester for kommuner og fylkeskommuner, og når dette etableres vil det avklares hvilke 

kostnader for sikkerhetstjenestene som skal fordeles på kommuner og fylkeskommuner. Fylkesrådet 

prioriterer å gi 150.000 kr pr år i økonomiplanperioden.   

  

HR-midler  

Sum Fellesfunksjoner Finnmark -98 406 -108 406 -113 406 -113 406

Økonomi felles Finnmark -127 091 -137 091 -142 091 -142 091

IT Finnmark Felleskostnader 18 011 18 011 18 011 18 011

HR-midler Finnmark 9 334 9 334 9 334 9 334

Adm.fellesutgifter Finnmark 1 340 1 340 1 340 1 340

2023 2024 2025 2026
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Frikjøp tillitsvalgte  

Før Troms og Finnmark fylkeskommuner ble sammenslått, hadde Troms en høyere andel frikjøp av 

tillitsvalgte enn det som var tilfelle i Finnmark. Som et resultat av sammenslåingen ble nivået på 

frikjøpte tillitsvalgte i Finnmark derfor økt til samme forholdsmessige nivå som i Troms, med en økt 

kostnad på 1,2 mill. kr årlig som resultat. Dette behovet vil minst gjelde fram til oppdelingen, dvs. ut 

2023. Når det gjelder andelen frikjøp av tillitsvalgte fra og med tidspunkt for oppdeling, vil dette bli 

drøftet i medbestemmelse Finnmark før man vil beslutte hvilket nivå for frikjøp man skal legge seg på 

i framtidige Finnmark fylkeskommune. Fylkesrådet prioriterer å bevilge 1,2 mill. kr til økt frikjøp av 

tillitsvalgte i økonomiplanperioden.  

  

Adm. Fellesutgifter Finnmark  

 

Økt eiertilskudd til IKA Finnmark  

Interkommunalt Arkiv Finnmark IKS, IKA Finnmark IKS, er interkommunalt arkiv for fylkeskommunen 

og kommuner i Finnmark. De skal yte ulike arkivrelaterte tjenester for sine eiere som å sikre 

oppbevaring av dokumentasjon av saksbehandlingen og at dokumentene er oppbevart riktig for 

ettertiden. Viser til Arkivforskriften §18, her står det at: «Offentlege organ skal avlevere eldre og 

avslutta arkiv til arkivdepot».  

   

IKA Finnmark bygger ut sine lokaler. Dette samt at fylkeskommunen har deponert (levert) flere 

arkiver siste år, gjør at eiertilskuddet har økt med 150.000 kr. Fylkesrådet prioriterer å øke bevilgning 

med 150.000 kr i økonomiplanperioden.  

 

Rammer økonomiplan  
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11. Investeringer Troms 
 

 

 Administrasjon 

Det er planlagt investeringer for tilsammen 31 mill. kroner knyttet til fylkeshuset og boliger i Troms i 

økonomiplanperioden. Finansieringen består hovedsakelig av låneopptak, 11,5 mill. kroner, mva-

kompensasjon 5,2 mill. kroner og egenkapital 14,3 mill. kroner som er avsatt til navngitt 

disposisjonsfond i regnskapet for 2022. 

 

 
 

Renovering av Fylkeshuset (bygg 3) i Tromsø – skifte av tak og vindu 

I fylkestingssak 60/22 ble det vedtatt en ramme å skifte tak og vinduer i bygg 3 på fylkeshuset i Troms.  

 

Total bevilgning: 26 mill. kroner. 

Prosjekt gjennomføres i løpet av 2023-2024. Estimert ferdigstillelse mot slutten av året 2024.  

Rammen er prisjustert med 3,7 pst.  

 

 

Oppgradering boliger Troms 

Prosjektet ble vedtatt i fylkestinget i sak 41/22.  

Total bevilgning: 5,5 mill. kroner. 

Prosjekt gjennomføres i løpet av 2023-2024.  

 

Tabell -. Investeringer felles Troms. I 1000 kr

Sum 

Prosjekt Ramme BUD 2023 BUD 2024 BUD 2025

BUD 

2026

økplan         

23-26

Utbedring tak/vinduer Fylkeshuset Bygg 3 26 000 10 000 16 000         26 000 

Finansiering:

Mva-kompensasjon -5 200 -2 000 -3 200

Overføring fra driftsregnskapet -9 300 -8 000 -1 300          -9 300 
Låneopptak -11 500 0 -11 500       -11 500 

Oppgradering boliger Troms 5 550 5 000 5 000

Finansiering:

Mva-kompensasjon 0

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -5 550 -5 000 -5 000

Sum investering felles 31 550 15 000 16 000 0 0 31 000

Finansiering:

Mva-kompensasjon -5 200      -2 000     -3 200     -           -          -5 200

Egenkapital (overføring fra driftsregnskapet) -14 850   -13 000   -1 300     -           -          -14 300

Sum Egenkapital -20 050 -15 000 -4 500 0 0 -19 500

Bruk av lån -11 500 0 -11 500 0 0 -11 500

Sum finansiering -31 550 -15 000 -16 000 0 0 -31 000
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 Utdanning Troms 

Det er planlagt investeringer for tilsammen 1,548 mrd. kroner knyttet til utdanning-vest i 

økonomiplanperioden. Hovedtyngden av investeringene er knyttet til to store skoleprosjekter; 

Ishavsbyen videregående skole og ny skole i Harstad. Finansieringen består hovedsakelig av 

låneopptak, 1,230 mrd. kroner. Resterende finansiering er egenkapital knyttet til 

merverdiavgiftskompensasjon. 

 

Rammene er prisjustert fra 2022 til 2023 med 3,7 prosent. Dette er betydelig mindre enn faktisk 

prisstigning og må vurderes i neste års budsjettprosess. 

 

 
 

Ishavsbyen vgs – nybygg og ombygging   

Prosjektet ble vedtatt i fylkestinget i sak 07/13. Investeringsprosjektet ble revidert i fylkestingssak 

82/17 Ishavsbyen videregående skole – revidering av investeringsprosjekt.  

 

Total bevilgning: 654 mill. kroner.  

Bevilgning i økonomiplan 2023-2026: 423 mill. kroner.   

Skolen forventes å være klar til skolestart høst 2025.  

 

Ny skole i Harstad  

Prosjektet ble vedtatt i fylkestinget i sak 35/18 Konseptvalg for ny videregående skole i Harstad og fulgt 

opp i sak 91/18 Budsjett 2019/økonomiplan 2019-2022.   

Ramme

Tidligere 

medgått

BUD 

2022

BUD       

2023

BUD 

2024

BUD   

2025

BUD 

2026

Sum økplan     

23-26

Til senere 

budsjettering

Ishavsbyen videregående skole

654 000 55 800 175 000 175 000 175 000 73 200 0 423 200 0

Herav:

Planlegging, prosjektering riving, bygging 175 000 113 000 155 000 73 200 341 200

Inventar og utstyr 62 000 20 000 82 000

Finansiering:

Mva-bygg -35 000 -22 600 -31 000 -14 640 -68 240

Mva inventar og utstyr -15 500 -5 000 0 -20 500

Bruk av lån -140 000 -136 900 -139 000 -58 560 -334 460

Ny skole i Harstad 1 037 000 15 700 1 500 220 000 340 000 344 500 115 300 1 019 800 0

Herav:

Kjøp av tomt

Planlegging, prosjektering riving, bygging 1 500 220 000 340 000 271 500 105 300 936 800 0

Inventar og utstyr 73 000 10 000 83 000

Finansiering:

Mva-bygg -300 -44 000 -68 000 -54 300 -21 060 -187 360 0

Mva inventar og utstyr -         -             -          -18 250 -2 500 -20 750

Bruk av lån -1 200 -176 000 -272 000 -271 950 -91 740 -811 690 0

Bardufoss vgs - nybygg internat 131 000 5 600 20 000 50 400 55 000 0 105 400 0

Herav:

Planlegging, prosjektering, bygging 20 000   50 400      46 000    96 400

Inventar og utstyr 9 000      9 000

Finansiering:

Mva-bygg -4 000    -10 080     -9 200     -19 280

Mva-inventar -2 250     -2 250

Bruk av lån -16 000 -40 320     -43 550  -83 870

Sum investering utdanning -vest 1 822 000 77 100 196 500 445 400 570 000 417 700 115 300 1 548 400 0

Finansiering:
EK, mva-kompensasjon -39 300 -92 180 -115 450 -87 190 -23 560 -318 380 0

Sum Egenkapital -39 300 -92 180 -115 450 -87 190 -23 560 -318 380 0

Bruk av lån -157 200 -353 220 -454 550 -330 510 -91 740 -1 230 020 0

Sum finansiering -196 500 -445 400 -570 000 -417 700 -115 300 -1 548 400 0
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Total bevilgning: 1 037 mill. kroner.  

Bevilgning i økonomiplan 2023-2026: 1 019,8 mill. kroner.   

Skolen forventes å være klar til skolestart høst 2026.  

 

 

Nybygg internat Bardufoss vgs  

Fylkestinget behandlet i sak 32/18 Behov for botilbud ved Bardufoss videregående skole.   

 

Total bevilgning: 131 mill. kroner.  

Bevilgning i økonomiplan 2023-2026: 105,4 mill. kroner.   

Internatet forventes å være klart til skolestart høst 2024. 

 

 

 

 

 

  



115 
 

 Samferdsel Troms 

 

 

Prioritering av prosjekter i økonomiplan 2023-2026, RTP perioden 2022-2027 

Prioritering av prosjekter i kommende økonomiplanperiode vil i stor grad basere seg på igangsatte 

prosjekt, prosjekt som er under planlegging eller prosjektering pr oktober 2022 og de prosjektene som 

må gjennomføres for å oppfylle forskriftsfestede krav, inngåtte avtaler og prosjekt som skal sikre at vi 

unngår vegbrudd. 

 

Prioriteringsrekkefølgen vil da se slik ut: 

1. Opprusting Fylkesvegtunneler 
2. Bypakke Tenk Tromsø 
3. Utbedring og utskifting mindre bruer 
4. Igangsatte prosjekt 
5. Skredsikring 
6. Fylkesvegløftet 
7. Øvrige prosjekt 

 

 

Investeringsprogram 

Basert på de prosjektene som er meldt inn i prosessen med utarbeidelse av budsjett og økonomiplan, 

samt foreslått framdrift for disse, ligger det an til et samlet investeringsprogram på 3,923 mrd. kroner 

i økonomiplan 2023-2026. Til sammenligning er det samlede investeringsprogrammet i økonomiplan 

2022-2025 på 5,046 mrd. kroner (inkludert fylkesvegløftet). 

 

 

 
 

Det samlede låneopptaket i 2023 er her foreslått til 632 mill. kroner, mot 812 mill. kroner i 

økonomiplan 2022-2025. 

 

Den største endringen i foreslått investeringsramme i perioden 2023-2026, er forskyving av flere av 

tunnelprosjektene til 2027-2030 og at Fylkesvegløftet spres ut over en lengre periode enn de 

opprinnelig planlagte 4 årene. 
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Investeringsprogrammet for økonomiplanperioden vil bli underlagt prinsippet om porteføljestyring. 

Både innenfor det enkelte programområde (tunnel, fergekaier, store kystbruer osv.), og innenfor 

totalrammen for investeringer (og låneopptak) i perioden. Dette betyr at dersom prosjekt tidlig i 

perioden blir dyrere enn estimert, vil prosjekt senere i perioden måtte reduseres eller utgå.  

 

Tunnelopprusting 

 

Det foreslås 331,6 mill. kroner i 2023 til tunnel-prosjektene. Samlet i økonomiplanperioden totalt 1 038 

mill. kroner. 

 
 

I økonomiplanen legges det til grunn at tildelingen av midler til tunnelopprusting videreføres på dagens 

nivå med om lag 104 mill. kroner. Av dette settes 75 mill. kroner av til finansiering av investeringene. 

Resterende 25 mill. kroner kan nyttes til drift og vedlikehold. 

 

I 2026 er det ikke lagt opp til å bruk mer enn 60 mill. kroner av tunnelsikkerhetsmidlene til pågående 

prosjekter. 

 

 

Fv. 862 Tunnelsystemet i Tromsø  

Omfatter Breivikatunnelen, Hansjordnestunnelen, Mellomtunnelen, Langnestunnelen og 

Sentrumstangenten. Prosjektet ble lyst ut i en samlet kontrakt i slutten av 2022. Prosjektet splittes i 2 

byggefaser, der del 1 er oppgradering av Breivika-, Hansjordnes- og Mellomtunnelen, mens del 2 er 

oppgradering av Sentrumstangenten og Langnestunnelen. Byggestart for del 1 er i begynnelsen av 
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mars 2023, mens del 2 starter medio mai 2024. Ferdigstillelsesdato er 20. juni 2025. Når arbeidene 

pågår i del 1 vil disse tunnelene være stengt for offentlig ferdsel. Når del 2 starter åpnes det for fri 

ferdsel i Breivikatunnelen og Hansjordnestunnelen, mens Langnestunnelen og Sentrumstangenten da 

stenges. Mellomtunnelen vil være stengt i hele byggeperioden.  

 

Fv. 862 Geitskartunnelen 

Oppgradering gjennomføres i 2023. 

 

Fv. 862 Steinfjordtunnelen 

Prosjekteringen pågår. Byggeperioden januar 2024 til våren 2025. Tunnelen planlegges utvidet til 

dagens standard med kjørehøyde/bredde på 4,6/6,5 meter. I tillegg må begge portalene skiftes ut da 

de både er skadet og er i for dårlig forfatning til å kunne oppgraderes.  

 

Fv. 863 Kvalsundtunnelen  

Prosjektering startet i november 2022. Byggeperioden planlegges i 2026-2027. 

 

Fv. 862 Breitindtunnelen 

Prosjektering startet opp i november 2022. Byggeperioden planlegges i 2026-2027. 

 

 

Fergekaier 

Foreslått bevilgning i 2023 er 61,68 mill. kroner, og totalt 227,4 mill. kroner i økonomiplanperioden. 
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Infrastrukturinvesteringer knyttet til elektrifisering av fergesambandene i Sør-Troms og Nord-Troms er 

nå innarbeidet i økonomiplanen med en samlet ramme på 193,6 mill. kroner. Bevilgningen til Bjørnerå 

fergekai er overført til nytt prosjekt «Stornes-Bjørnerå».  

 

Storstein fergekai, oppstillingsplass  

I forbindelse med ombyggingen av Storstein fergekai vil det også være nødvendig å utvide 
oppstillingsplassen ved fergekaien. Storstein Fergekai, landareal er inne i siste del av prosjekteringen, 
utlysning   vinteren 2023 og ferdigstillelse til høsten 2023. Omfatter- Servicebygg, garasje med helipad, 
skredvoll, sjøfyllinger og oppstillingsplasser.  
 

Sør-Troms sambandene  

Investering i ladeinfrastruktur på land til 2 samband i Sør-Troms er finansiert med inntil 40 % fra 

ENOVA. Forutsetningen er at fergene seiler hybridelektrisk fra seinest 1.2.2025.  

 

Stornes -Bjørnerå 

Et relativt kort samband, under 4 km mellom fergeleiene, som egner seg godt for elektrifisering med 

relativt hyppige avganger. TFFK er allerede i gang med planarbeid for Bjørnerå og Stornes fergeleier 

hvor det settes av areal til ladeinfrastruktur.  
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Revsnes -Flesnes  

Revsnes -Flesnes er et samband med overfartslengde på rundt 6 km. Det er ett av fylkets største 

samband. Dette sambandet er, slik det driftes i dag, det best egnede sambandet i Troms for 

elektrifisering: relativt kort samband med høy frekvens, enkel tilgang på strøm og relativt stor ferge. 

Imidlertid er det beregnet at ny E10 som forventes ferdigbygd om lag i 2029, kan redusere bruken med 

cirka 40 prosent. Selv med en nedgang i bruken forventes det ikke at sambandet legges ned, og med 

tilnærmet fullelektrisk drift, vil det være et «billig» samband å elektrifisere selv om frekvensen 

eventuelt reduseres noe fra 2029.  

 

Stangnes -Sørrollnes 

Elektrifisering av dette sambandet er ikke støttet av ENOVA. Det er lyst ut med bonus for høy grad av 

elektrisk framdrift og malus dersom hybridiseringsgraden blir lav. Årsaken til dette er at 

seilingsdistansen er relativt lang: 13.5 km mellom fergeleiene. I tillegg er det uforholdsmessig dyrt å 

oppgradere nettet på Sørrollnes. Det er knyttet stor usikkerhet til om det vil være økonomisk forsvarlig 

å gå over til delvis elektrisk drift på dette sambandet per i dag. 

 

Nord-Troms sambandene  

Det er nylig inngått en kontakt med Boreal om drift av Nord-Troms sambandene med oppstart 1.5.2023 

for at TFFK skal ha tid til å forberede for lav- og nullutslippsløsninger for ny og lang kontrakt med 

oppstart 1.5.2026. Det forventes at en lang kontrakt med krav om lav- og nullutslippsløsning for Nord-

Troms kontrakten lyses ut vinter / vår 2023.  

 

Storstein -Lauksundskaret -Nikkeby  

På fergeleiet på Storstein er det regulert inn et område for teknisk ladeinfrastruktur. DNV har beregnet 

at det er teknisk mulig uten dyr oppgradering av nettet å seile hele rundturen med lading bare på 

Storstein.  

 

Hansnes – Vannøy -Karlsøy  

Her anbefales det bare å forberede for lading på Vannøy. Dette på grunn av usikkerhet omkring 

Langsundforbindelsen og dermed levetiden på fergeleiet på Hansnes. Dersom det kommer nytt 

fergeleie i Setervika nord på Reinøy vil en eventuelt elektrifisert ferge ha om lag halvparten av 

seilingsdistansen per rundtur sammenlignet med dagens rute, noe som ikke er en ulempe om den har 

batterikapasitet for dagens rute 
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Store kystbruer 

Det er lagt opp til å bevilge totalt 7 mill. kroner i 2023, 117 mill. kroner i økonomiplanperioden. 

 

 
 

Programmet er et flerårig inspeksjons- og opprustingsprogram for de store kystbruene i Troms. Flere 

av disse bruene er bygd for 40-50 år siden, og det må derfor gjøres større tiltak for å forlenge bruen 

sin tekniske levetid.  Anslag og hvilke tiltak som er nødvendig på de forskjellige bruene er ennå ikke 

klar. 

 

Tromsøbrua 

Prosjektet jobber med kartlegging av status og tiltak for å sikre en fremtidig sterk og solid bru.  

 

Gisundbrua 

Gisundbrua stod ferdig i 1972. Prosjektet omfatter tilstandsrappportering for brua, vurderinger av 

dagens og framtidig trafikkbelastning i forhold til hvilke tiltak som må/kan gjennomføres for å forlenge 

brua sin levetid. Av øvrige tiltak som vurderes for Gisundbrua er bl.a. breddeutvidelse for 2,5 meters 

G/S veg over brua. Arbeidet som er planlagt i 2023 vil i stor grad være mulighetstudie for løsning og 

bruksklassifisering. 
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Mindre bruer 

Prosjektlisten for mindre bruer er revidert i løpet av 2022 og de bruene med størst behov for tiltak er 

prioritert først i perioden 2023-2026. Samlet er det foreslått å bruke 20,3 mill. kroner på utbedring av 

mindre bruer i 2023, av dette finansieres 16,89 mill. kroner med midler overført fra drift. 

 
 

Tiltaket omfatter flere mindre bruer på fylkesvegnettet der man etter inspeksjoner har fått opp en 

prioriteringsliste over bruer som bør skiftes ut og der det trengs større oppgraderinger. Tiltakene 

finansieres med fornyingsmidler som overføres fra drift.  

 

For prosjekt Sørabekken bru, overføres brutto 4,7 mill. kroner i ubrukte midler fra 2022 til 2023. Disse 

midlene foreslås trukket inn og omprioritert til de øvrige bruene – og dermed redusere behovet for 

nye overføringer fra drift til investering i 2023. 
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Næringsveger (Senja) 

Det samlede kostnadsanslaget for de 4 prosjektene er økt fra opprinnelig 163 mill. kroner til 203 mill. 

kroner. Økningen skyldes en kombinasjon av kostnadsøkninger som følge av utvidelse av tiltakene og 

prisstigning. 

 

 
 

 

Tre av strekningene ble ferdigstilt i 2022. Strekningen Fv. 862 Medfjordbotn-Senjahopen ferdigstilles 

høsten 2023 med breddeutvidelse og dekkelegging. Stikkrenneskift og utbedring av tunnelene 

Svartholla og Hesten er utført. 

 

Bevilgninger i 2023 er for inndekning av merforbruk i 2022.  
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Harstadpakken 

 

Det foreslås en samlet bevilgning til fylkesvegprosjekt på 79 mill. kroner i 2023. Hovedfinansieringen 

kommer fra bompenger med 63,2 mill. kroner, hvorav 21,6 mill. kroner er bevilget tidligere. I tillegg 

gjenstår 19,8 mill. kroner av fylkeskommunens andel som er bevilget tidligere år. 

 

 
 

En utvidelse av bypakken for Harstad ble vedtatt av Stortinget (Prop. 204 S (2020-2021)) våren 2021, 

og omfatter flere prosjekter inkludert vegutbygging, gang- og sykkelveger og kollektivtiltak. 
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Tenk Tromsø 

 

Det foreslås bevilget 11 mill. kroner i 2023 til dekning av fylkeskommunens egenandel på 

fylkesvegprosjekt i bypakke Tenk Tromsø.  

 

 
 

Styringsgruppa for Tenk Tromsø utarbeider eget handlingsprogram for bypakken. 

Handlingsprogrammet skal rulleres årlig og vil etter planen bli lagt fram for Fylkestinget i juni 2023. 

 

 

Fv7772 Stakkevollveien 

Omfatter tilrettelegging for etablering av ny næringsvirksomhet i Breivika Havn, samt utbedre og 

forenkle vegsystemet. Det skal legges til rette for bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken, 

gående og syklende. Det skal også bidra til å reduser støy- og støvbelastning for boligområdene. 

Følgende tre veger skal utbygges: 

 Gimle-Nordøyveien (gml fylkesveg) -lengde om lag 700 m 

 Nordøyveien – Håndverkerveien (kommunal veg inkl 5-armet kryss) -lengde om lag 750 m 

 Gimle – Nordøyveien (Ny fylkesveg) -lengde om lag 750 m 
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Fylkesvegløftet 

Det budsjetteres med ny bevilgning på 355 mill. kroner til prosjektene i 2023. Dette kommer i tillegg 

til overføring av 100 mill. kroner i ubrukte midler fra 2022. Totalt legges det opp til nye bevilgninger på 

1,6 mrd. kroner i økonomiplanperioden. 300 mill. kroner er bevilget i 2022, og det vil da gjenstå å 

bevilge 100 mill. kroner i 2027 for å oppfylle målet om en samlet investering på 2 mrd. kroner. 
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Fylkesveier i Troms med manglende bæreevne i forhold til trafikkbelastningen skal prioriteres i 

fylkesveiløftet. Løftet innebærer at disse veiene vil få en funksjonell bruksklasse for næringsliv og 

befolkningen. Tiltakene som skal gjennomføres, er forsterkning av vegkropp, dreneringstiltak og 

dekkelegging. Omfang og utførelse vil tilpasses den enkelte streknings tekniske tilstand basert på blant 

annet bæreevnemålinger. Total ramme er på 2 mrd. kroner og vil gi 1100 km reinvestert veg. Rammen 

for mindre trafikksikkerhetstiltak inngår i programmet. 

 

Fylkesvegløftets investeringer for 2 mrd. kroner var opprinnelig tenkt gjennomført i 4-års perioden 

2022-2025. Kapasitet til planlegging, prosjektering og gjennomføring av de ulike prosjektene er 

derimot en flaskehals for å kunne gjennomføre alle prosjektene så raskt. Det er derfor gjort en 

vurdering av at en gjennomføring i perioden 2022-2027 vil gi en bedre utnyttelse av rammen for 

fylkesvegløftet og en jevnere utnyttelse av leverandørmarkedet. 

 

Fv863 Skulgam-Hansnes og Fv7910 Hessfjord-Dåfjord. 

Det blir utført forsterkningstiltak på disse strekningene i perioden 2022-2023. Totalt 45,3 km 

reinvestert vei. 
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Fv 7806 Tennevoll-Årstein 

Prosjektering pågår. Gjennomføres i 2023 og 2024. 

 

Fv 7874 Kårvikhamn 

Forberedende tiltak som stikkrenneskift ble gjennomført i 2022. Strekningen er under prosjektering og 

vil gi totalt 12 km reinvestert vei. 

 

Øvrige fylkesveginvesteringer 

 

Dette er en samlepost for større og mindre fylkesvegprosjekt som ikke passer naturlig inn i noen av de 

øvrige programområdene. 

 

 
 

 

Fv. 848 Sørollnes – Ytre Forså (parsell 4 og 5)  

Prosjektet omfatter de siste to parsellene av opprustingsprosjektet på fv. 848. Prosjektet 

omfatter bla. Breddeutvidelser og siktforbedringer.  

 

Anskaffelse av varige driftsmidler  

Samferdselsdivisjonen har i overkant av 50 kjøretøy. Disse brukes i drift og i forbindelse med 

utbyggingsprosjekt. Det er nødvendig å skifte ut et visst antall kjøretøy hvert år. Ved utskifting 

av kjøretøy legges det vekt på at de nye kjøretøyene er lav- og nullutslippskjøretøy.  

 

Smart fremkommelighet  

Prosjektet skal ved hjelp av trafikkinformasjon i sanntid, gi brukere av vegnettet ved flaskehalser 

tilstrekkelig informasjon til at de kan ta hensyn til møtende trafikk. På denne måten kan de kan tilpasse 

sin kjøring og dermed unngå møtende trafikk på de mest kritiske punktene. Gjennom tre piloter skal 

det utvikles og testes løsninger som imøtekommer viktige utfordringer for å bidra til å fjerne 

flaskehalsene. Prosjektperioden er 2022-2024. Prosjektet har mottatt tilsagn om tilskudd på 9,7 mill. 

kroner fra Troms holding. Fylkeskommunens egenandel dekkes av midler overført fra drift og mva-

kompensasjon. 
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Sum investeringer fylkesveg (ekskl skredsikring)  

 
 

 

Skredsikring 

Troms sin andel av skredsikringsmidlene som fordeles til TFFK, vil i 2023 utgjøre om lag 86 mill. kroner 

(netto). Av dette er 5,5 mill. kroner (netto) prioritert til driftstiltak under seksjon stab- og beredskap 

(flyttes i ny organisasjon). 

 

I 2023 legges det opp til å bruke 92,9 mill. kroner av tildelte skredsikringsmidler til finansiering av 

investeringer. Dette betyr at 12,9 mill. kroner (netto) av skredsikringsmidler av satt til 

reserve/uforutsett må benyttes for å dekke planlagt aktivitet i 2023. 
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Fv 868 Pollfjelltunnelen sør, skredoverbygg 

Arbeidet med etablering av skredoverbygg i forlengelsen av Pollfjelltunnelen ble påbegynt i 2022 og 

forventes å være ferdigstilt i 2023. Det etableres et 150 meter langt skredoverbygg kombinert med 

radarvarsling for de resterende 100 m. Kostnaden anslås til 150 mill. kr. inkludert påkobling av adkomst 

til omkjøringsveien på yttersiden av fjellet. 

 

Fv 862 Svarthollatunnelen (vest) og Skjæreggelva 

Skredpunktet ligger i Senja kommune og planlegges sikret i 2022-2023. Området på vestsiden av 

Svarthollatunnelen i Mefjorden i Senja kommune utsettes årlig for både stein-, is- og snøskred. Det er 

planlagt å sikre med et 100 meter langt skredoverbygg som kobler sammen Svarthollatunnelen med 

det eksisterende skredoverbygget. 

 

 

Fv 862 Mefjordbotn (erstatter de to forannevnte prosjektene) 

Dette er et skredsikringsprosjekt som medfører sikring av flere skredløp over en strekning på om lag 

20 km fra Mefjordbotn til Otervika. Tiltakene omfatter etablering av skredtårn og støtteforebygninger 

som skal sikre skredpunktene; 

- Breitindtunnelen 
- Skarvhammern 
- Hestesletta 
- Bratthesttunnelen 
- Kvalvika 
- Otervika 
- Bringenesset 

 

 

Fv 87 Tamokdalen 

Vegen som går mellom Balsfjord kommune og Målselv kommune, stenges flere ganger hvert år som 

følge av skredfare ved Olsrud i Balsfjord. Når vegen stenges blir deler av bebyggelsen i Tamokdalen 

isolert. Området ved Blåbærsfjellet anses som godt egnet for sikring med bruk av radarvarsling og 

automatisk stenging ved skred. Kostnaden for et slikt anlegg anslås til om lag 15 mill. kroner i 

investeringskostnader og om lag 0,5 mill. kroner pr. år i driftskostnader. 

 

Fv 52 Åslandet 

Det går ofte mindre skred som stenger denne vegen i Tromsø kommune. Innbyggene nord for 

skredområdet har ingen omkjøringsmuligheter. Strekningen antas å kunne sikres med 

støtteforbygninger. 

 

Fv 829 Nødsfjellet 

Nødsfjellet ligger i Tjeldsund kommune ved Fv. 829. Vegen stenges årlig på grunn av skred og skredfare. 

Antas å kunne sikres med støtteforbygninger og steinspranggjerder. 

 

Fv7760 Reiersvika 

Skredpunktet ved Reiervika i Tromsø kommune fører til at veien stenges årlig på grunn av skred og 

skredfare.  Det antas at det kan sikres med forebyggende skredkontroll. 
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Fv7740/7944 Oterelva/Singla/Arnøya 

Prosjektet omfatter etablering av aktiv deteksjon, varsling og aktiv skredkontroll. I tillegg må det 

foretas noen mindre utbedringer av vegstrekningen for å bedre legge til rette for effektiv rydding av 

snømasser etter at disse er tatt ned.  

 

Fv91 Breivikeidet 

Det settes av midler mot slutten av økonomiplanperioden for å kunne igangsette planlegging av 

sikringstiltak. 

 

 

Sum investeringer skredsikring 
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Kollektiv og mobilitet 

 

Investeringsprosjekt knyttet til kollektiv og mobilitet som finansieres med belønningsmidler eller 

bompenger, skal beskrives under Tenk Tromsø eller Harstadpakken respektive. 

 

 
 

 

El-buss m ladeinfrastruktur Tromsø 

De første 2 elektriske bussene forventes å bli bestilt i desember 2022. Det samme gjelder 

ladeinfrastruktur for dem samt forberedelse for ladeinfrastruktur for ytterligere inntil 18 busser til. Det 

forventes en økning på om lag 10 prosent i bussbruken etter at bomringen starter opp i Tromsø, med 

tilsvarende behov i økt antall busser.  

 

 

Billetteringsløsninger 

Utvikling og digitalisering billetteringsløsninger buss i spleiselag med andre fylker/kollektivselskaper 

samt innkjøp og installasjon.  

 

Andre IKT behov 

Innkjøp/installasjon av hardware for oppgradering datafangst antall reisende, sanntidsinfo, 

billettløsninger. 

 

Driftssentral  

Innkjøp av IKT utstyr som er nødvendig for å etablere en driftssentral for kollektivtrafikken i Troms. 

Driftssentralen etableres i samferdselsdivisjonen sine lokaler og vil bli samlokalisert med dagens 
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ruteopplysningstjeneste. Driftssentralen vil blant annet jobbe med å styrke kundeinformasjon i sanntid 

om avvik i kollektivtrafikken. 

 

 

INV Hvilebuer Skattøra og Solligården  

Sanering og etablering nye hvilebuer for buss-sjåfører på Skattøra og Solligården. 

 

 

Sum investeringer kollektiv og mobilitet  
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12. Investeringer Finnmark 
 

 
 

 Utdanning Finnmark 

Innen utdanning Finnmark planlegges to utstyrsinvesteringer for å erstatte utrangert utsyr. 

Tiltakene er budsjettert til 1,2 mill. kr, hvorav 110.000 kr finansieres ved mva-komp og 1,09 mill. kr. 

finansieres ved låneopptak. 

FFK

  Bevilgningsoversikt Investering § 5-5, 1. ledd

1 Investeringer i  varige driftsmidler 336 233 534 971 306 337 292 337 1 469 878

2 Tilskudd til  andres investeringer 0

3 Investeringer i  i  aksjer og andeler i  selskaper 0

4 Utlån 0

5 Avdrag på lån 0

6 Sum investeringsutgifter 336 233 534 971 306 337 292 337 1 469 878

Finansiert slik:

7 Kompensasjon for merverdiavgift -56 000 -86 655 -51 056 -48 723 -242 434

8 Tilskudd fra andre 0

9 Salg av varige driftsmidler 0

10 Salg av finansielle anleggsmidler 0

11 Utdeling fra selskaper 0

12 Mottatte avdrag på utlån 0

13 Bruk av lån -271 619 -384 702 -191 667 -180 000 -1 027 988

14 Sum investeringsinntekter -327 619 -471 357 -242 723 -228 723 -1 270 421

15 Videre utlån 0

16 Bruk av lån til  videre utlån 0

17 Avdrag lån på videre utlån 0

18 Mottatte avdrag på videre utlån 0

19 Netto utgifter til videre utlån 0 0 0 0 0

20 Overføring fra drift -8 614 -63 614 -63 614 -63 614 -199 457

21 Netto avsetninger ti l  eller bruk av bundne investeringsfond 0

22 Netto avsetninger ti l  eller bruk av ubundne investeringsfond 0

23 Dekning av tidligere års udekket i  investeringsregnskapet 0

24 Sum overføring fra drift og avsetninger -8 614 -63 614 -63 614 -63 614 -199 457

25 Fremført til inndekning i senere år 0 0 0 0 0

FFK

Bevilgningsoversikt Investering §5-5, 2. ledd

Politiske styringsorganer 0

Administrasjonssjefen med stab 0

Plan og økonomi 0

Næring og kompetanse 0

Utdanning - Finnmark 1 200 0 0 0 1 200

Kultur og levekår 0

Tannhelse 0

Samferdsel 0

Kollektiv Finnmark 219 556 261 844 35 000 33 000 549 400

Vei Finnmark 105 140 196 790 195 000 183 000 679 930

Skredsikring Finnmark 10 337 76 337 76 337 76 337 239 348

Fellesfunksjoner 0

Sum investeringer i varige driftsmidler (overføres til 2A) 336 233 534 971 306 337 292 337 1 469 878

BUD 2025
SUM ØKPLAN 

2023-2026

BUD 2025
SUM ØKPLAN 

2023-2026

BUD 2026

BUD 2026BUD 2023 BUD 2024

BUD 2024
Post

BUD 2023
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Plateknekker Vadsø 

Plateknekker for å erstatte eksisterende maskin som ikke kan benyttes på grunn av HMS-krav. 

 

Varebil Lakselv vgs. 

Ny varebil for å erstatte utrangert kjøretøy. 

 

 Samferdsel Finnmark 

Vegavdelingen viderefører i all hovedsak prosjektene som ligger inne i økonomiplanen 2023-2025.  

Ubrukte investeringsmidler på pågående prosjekter overføres fra 2022 til 2023 i budsjettmelding. 

De største prosjektene med bevilgning fra årene 2020-2022 er indeksregulert med 8%.  

På prosjekter med tidligere gitt bevilgning som fortsatt er inne i planleggings-/prosjekteringsfasen er 

store deler av bevilgningene skjøvet frem i tid til utbyggingen antas å starte. Dette gjelder blant annet 

Fv. 8830 Storfjelltunnelen, fv. 888 Ifjord – Lebesby og fv. 890/891 Tana bru – Berlevåg/Båtsfjord. Dette 

gir et redusert lånebehov for 2023 i forhold til tidligere økonomiplan.  

Nytt prosjekt i økonomiplan: 

- Utbedring på fylkesveg 8070 Dyfjord  

 

Tekstkommentar pr prosjekt 

 

Investering fylkesveg 

 

2023 2024 2025 2026

Plateknekker Vadsø vgs 700 0 0 0

mva komp -110 0 0 0

låneopptak -590 0 0 0

Varebil Lakselv vgs 500 0 0 0

mva komp 0 0 0 0

låneopptak -500 0 0 0

Sum opplæring øst 1 200 0 0 0

mva komp -110 0 0 0

låneopptak -1 090 0 0 0

1000, 2023-kroner

Anslag 

/Budsjett

Bevilget 

t.o.m. 

2022 2023 2024 2025 2026 2023-2026 Restbehov

Sum fylkesveg                                   Brutto 105 140             196 790             195 000             183 000       679 930        

Mva komp -17 523             -32 798              -32 500              -30 500        -113 322       

Bruk av lån -87 617             -163 992            -162 500           -152 500      -566 608       
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Fv. 8008 Tangen bru – Gargia 

 

I økonomiplanen 2023-2025 lå vegstrekningen inne med 33,5 mill. kr. Denne reduseres nå til 11,5 mill. 

kr, hvorav 1,5 mill. er budsjett 2023 som skal gå til oppstart av planlegging. Videre er det satt av 5 mill. 

kr for hvert av årene 2024 og 2025. 

 

Forutsetningen for opprinnelig budsjett på 33,5 millioner var en ny tilknytningsvei til nye E 45 dersom 

Statens vegvesens alternativ 3 ble valgt. Status i dag er at Statens vegvesen ønsker å gå for alternativ 

1 eller 2 som innebærer at E 45 rustes opp i tilnærmet eksisterende trase. Konsekvensen er at 

fylkeskommunen må bygge nye bruer. Det betyr at det blir mindre endringer på fylkesveg 8008.  

 

 

Fv. 882 Øksfjordbotn – Øksfjord 

 

Vegstandarden på strekningen Øksfjordbotn – Øksfjord er dårlig og det er behov for punktvise 

utbedringer både i horisontal- og vertikalplanet. I tillegg er Tappelufteidet en flaskehals der vogntog 

ofte står fast på begge sider. 1,5 mill. kr er budsjettert til planlegging i 2023 og 42 mill. kr ligger inne 

for hele perioden.   

 

Fv. 8830 Storfjelltunnelen 

1000, 2023-kroner

Anslag 

/Budsjett

Bevilget 

t.o.m. 

2022 2023 2024 2025 2026 2023-2026 Restbehov

Fv 8008 Tangen bru - Gargia 11 500            1 500                 5 000                  5 000                  -                11 500           -                      

-mva komp -250                   -833                    -833                   -                -1 917           

- lån -1 250                -4 167                -4 167                -                -9 583           

Fv 882 Øksfjordbotn - Øksfjord 42 000            1 500                 1 500                  16 000               23 000          42 000           -                      

-mva komp -250                   -250                    -2 667                -3 833          -7 000           

- lån -1 250                -1 250                -13 333              -19 167        -35 000         

Fv 8830 Storfjelltunnelen 78 312            58 622           -                     19 690                19 690           -                      

-mva komp -                     -3 282                -                      -                -3 282           

- lån -                     -16 408              -                      -                -16 408         

Fv. 8850 Pasvik 113 780          66 000           15 280               2 500                  20 000               10 000          47 780           -                

-mva komp -2 547                -417                    -3 333                -1 667          -7 963           

- lån -12 733             -2 083                -16 667              -8 333          -39 817         

Sentrumstiltak Berlevåg 15 000            10 000           -                     5 000                  5 000             -                      

-mva komp -                     -833                    -                      -                -833               

- lån -                     -4 167                -                      -4 167           

Fv. 888 Ifjord - Lebesby 53 920            8 996             43 920                43 920           1 004                  

-mva komp -                     -7 320                -                      -                -7 320           

- lån -36 600              -                      -                -36 600         

Sentrumstiltak Honningsvåg 7 000               4 500             2 500                 2 500             -                      

-mva komp -417                   -                      -                      -417               

- lån -2 083                -                      -                      -2 083           

Fv. 8070 Dyfjord 5 000               5 000                 5 000             

-mva komp -833                   -833               

- lån -4 167                -4 167           

Mindre investeringstiltak Fv Finnmark



136 
 

 

Prosjektet har 15 mill. kr i ubrukte midler fra 2022 som forutsettes videreført til 2023. I økonomiplanen 

for 2023-2025 lå 15 mill. kr inne i nye midler i 2023. Dette forskyves til 2024 hvor en prisjustering på 

4,7 mill. kr legges til slik at total ramme for perioden er 19,7 mill. kr. Disse midlene skal brukes til å 

fullføre elektroarbeidet. 

 

Fv. 8850 Pasvik 

 

Det budsjetteres med 15,3 mill. kr i 2023. Av dette er 5,3 mill. kr beregnet prisvekst på tidligere 

bevilgning. Totalt ligger det inne 47,8 mill. kr for hele planperioden. Viser til vedtak 102/21 pkt. 8 som 

anmodet om prioritering av fv. 8850 i økonomiplanperioden. 

 

Sentrumstiltak Berlevåg 

 

For å få fullført planlagt sentrumstiltak i Berlevåg foreslås det 5 mill. kr i budsjettet for 2024.  

 

 

Fv. 888 Ifjord – Lebesby 

 

Prosjektet hadde opprinnelig en bevilgning på 50 mill. kr. I 2020 ble 1 mill. trukket ned som varig 

innsparing og i vedtak 41/22 Budsjettoppfølging pr 15.04.22 ble bevilgninga midlertidig justert ned 

med 40 mill. kr. Denne nedjusteringa skyldtes at prosjektet fortsatt er inne i en planleggings-

/prosjekteringsfase og at budsjettrammen dermed ikke vil bli brukt i 2022. Disse midlene tas inn igjen 

i 2024 da det forventes at prosjektet er klart for gjennomføring. Det ligger inne 43,9 mill. kr for hele 

perioden. Det er tre bruer på strekningen som skal skiftes, samt at forprosjektering på Trollbuktbakken 

starter opp. Prosjektet er prisjustert med 3,9 mill. kr i forhold til opprinnelig bevilgning. 

 

Sentrumstiltak Honningsvåg 

 

For å få fullført planlagt sentrumstiltak i Honningsvåg foreslås det 2,5 mill. kr i budsjettet for 2023.  

 

Fv. 8070 Dyfjord 
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Dette er forslag til et nytt prosjekt som ikke ligger inne i økonomiplanen fra før. Det er behov for tiltak 

i grunnen for å få økt stabilitet og hindre erosjon, samt påkostning av rekkverk i henhold til dagens 

standard. Dette prosjektet er planlagt utført i 2023 til en kostnad på 5 mill.kr. 

 

Rehabilitering og fornying av bruer 

 

 

Fv. 8008 Tangen bru I og II 

 

Det er satt av 8 mill. kr i planleggings-/prosjekteringsmidler i 2023 og 2024. For årene 2025 og 2026 

legges det inn til sammen 96 mill. kr. Totalt er det satt av 104 mill. kr i budsjett i planperioden. Bruene 

er betegnet som kritisk skadd. 

 

Det knytter seg noe usikkerhet i forbindelse med Statens vegvesens trasevalg for E45.  Dersom Statens 

vegvesen velger alternativ 3 og E45 legges på sørsiden av Eibyelva, vil fylkeskommunens behov for 

bruer falle vekk.  

Status i dag er at Statens vegvesen ønsker å gå for alternativ 1 eller 2 som innebærer at E45 rustes opp 

i tilnærmet eksisterende trase. Derfor foreslås midler inn i budsjett 2023 og økonomiplanperiode 2024-

2026.  

 

Fv. 8060 Leirpollen bru 

 

1000, 2023-kroner

Anslag 

/Budsjett

Bevilget 

t.o.m. 

2022 2023 2024 2025 2026 2023-2026 Restbehov

-                 -                      

Fv 8008 Tangen I og II 104 000          2 000                 6 000                  46 000               50 000          104 000        -                      

-mva komp -333                   -1 000                -7 667                -8 333          -17 333         

- lån -1 667                -5 000                -38 333              -41 667        -86 667         

Fv 8860 Leirpollen bru, Porsanger 18 360            17 000           1 360                 1 360             -                      

-mva komp -227                   -                      -                      -227               

- lån -1 133                -                      -                      -1 133           

Fv 8850 Sandnes, kulvert 30 240            28 000           2 240                 2 240             -                      

-mva komp -373                   -                      -                      -373               

- lån -1 867                -                      -                      -1 867           

Fv 8850 Ellenelv bru 15 500            1 000             2 500                 12 000                14 500           -                      

-mva komp -417                   -2 000                -                      -2 417           

- lån -2 083                -10 000              -                      -12 083         

Fv 890 Merisjohka bru 11 100            1 000             10 100               10 100           -                      

-mva komp -1 683                -                      -                      -1 683           

- lån -8 417                -                      -                      -8 417           

Fv. 894 Mehamnelv bru 17 000            15 000           2 000                 2 000             -                      

-mva komp -333                   -                      -                      -333               

- lån -1 667                -                      -                      -1 667           

Fv. 8100 Sandfjordelv bru II 6 299               5 819             480                     480                -                      

-mva komp -80                     -80                 

- lån -400                   -400               

Rehabilitering og fornying av bruer
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Prosjektet har ubrukte investeringsmidler fra 2022 som vil bli overført til 2023. I budsjettet for 2023 er 

det lagt inn en prisjustering på 1,4 mill. kr i nye midler. Brua blir detaljprosjektert i 2023 og bygges i 

2024 på samme sted som eksisterende bru. 

 

Fv. 8850 Sandnes, kulvert 

 

Prosjektet har ubrukte investeringsmidler fra 2022 som vil bli overført til 2023. I budsjettet for 2023 er 

det lagt inn en prisjustering på 2,2 mill. kr i nye midler. Det blir oppstart av anleggsarbeid på sommeren 

2023. 

 

FV. 8850 Ellenelv bru 

 

Brua er i dårlig forfatning og må skiftes ut. 2,5 mill. kr ligger inne i budsjettet for 2023 og 12 mill. kr i 

2024, til sammen 14,5 mill. kr. 

 

Fv.890 Merisjohka bru 

 

På grunn av kritisk tilstand er utbedring av Merisjohka fremskyndet fra 2024 til 2023. Total bevilgning 

i planperioden er 10,1 mill. kr. 

 

Fv. 894 Mehamnelv bru 

 

Brua er skiftet ut i 2019/2020. Det har i ettertid oppstått en erosjonsskade. Det budsjetteres med 2 

mill. kr i 2023 som vil gå til å dekke fylkeskommunens eventuelle andel av reparasjonen.   

 

 Fv. 8100 Sandfjordelv bru II 

 

Prosjektet har ubrukte investeringsmidler fra 2022 som vil bli overført til 2023. I budsjettet for 2023 er 

det lagt inn en prisjustering på 0,5 mill. kr i nye midler.  

Brua blir skiftet ut i 2023.  

 

«Fisk til marked»-pakken 
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Fv. 98 Torhop - Smalfjordbotn 

 

Pågående parseller ferdigstilles i 2022. På grunn av høy prisstigning 

vil kostnadene overstige tidligere prognoser. En beregnet prisjustering på 8% av bevilget ramme på 

prosjektet legges derfor inn i budsjettet for 2023. I økonomiplanperioden 2024-2026 foreslås det til 

sammen 97,5 mill. kr til fullføring av øvrige parseller frem til Vestertana. 

 

Fv. 890/891 Tana bru – Berlevåg/Båtsfjord 

 

Prosjektet har ubrukte midler i 2022 som vil bli overført til 2023. Det foreslås derfor kun 10 mill. kr i 

nye midler i 2023. Aktivitetene i 2023 vil være bygging av Basávžže bru, planlegging/prosjektering av 

stålkulverter på fylkesveg 891, samt ferdigstilling av reguleringsplan på fylkesveg 890 Riitakuru - 

Rødbergnes i Austre Bonakas. I tillegg er det behov for utbedring av utglidning ved Rødbergan i Tana. 

I økonomiplanperioden 2024-2026 foreslås det til sammen 141,7 mill. kr til utbedring på fylkesveg 890.  

 

Øvrige investeringstiltak 

 

 

Fv. 98 Ifjord – Lakselv 

Utskifting av bruene på Kunes er planlagt ferdigstilt høsten 2022. Noe restarbeid forventes i 2023. Det 

foreslås derfor en økning i rammen på 15 mill. kr hvorav 8 mill. kr er prisstigning og 7 mill. kr er 

restarbeid for å ferdigstille prosjektet.  

I 2026 foreslås det 10 mill. kr til planlegging og grunnundersøkelser før oppstart av utbygging i neste 

planperiode.  

1000, 2023-kroner

Anslag 

/Budsjett

Bevilget 

t.o.m. 

2022 2023 2024 2025 2026 2023-2026 Restbehov

Fv 98 Torhop - Smalfjordbotn 282 180          171 000         13 680               18 500                29 000               50 000          111 180        -                      

-mva komp -2 280                -3 083                -4 833                -8 333          -18 530         

- lån -11 400             -15 417              -24 167              -41 667        -92 650         

Fv 890/891 Tana bru - Berlevåg/Båtsfjord 275 180          123 500         10 000               62 680                59 000               20 000          151 680        -                      

-mva komp -1 667                -10 447              -9 833                -3 333          -25 280         

- lån -8 333                -52 233              -49 167              -16 667        -126 400       

"Fisk til marked"-pakken

1000, 2023-kroner

Anslag 

/Budsjett

Bevilget 

t.o.m. 

2022 2023 2024 2025 2026 2023-2026 Restbehov

Fv 98 Ifjord - Lakselv 845 000          83 000           15 000               -                      -                      10 000          10 000           752 000             

-mva komp -2 500                -                      -                      -1 667          -1 667           

- lån -12 500             -                      -                      -8 333          -8 333           

Trafikksikkerhet, mindre tiltak langs fylkesveg 90 000            15 000           20 000               20 000                20 000               20 000          80 000           -5 000                

-mva komp -3 333                -3 333                -3 333                -3 333          -13 333         

- lån -16 667             -16 667              -16 667              -16 667        -66 667         

Øvrige investeringstiltak
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Trafikksikkerhet, mindre tiltak langs fylkesveg 

Det foreslås 20 mill. kr årlig for programområdet trafikksikkerhetstiltak.  

 

Kollektiv 

 

 

Bussdepoter 

 

Prosjekt bussdepot er påbegynt hvor fylkeskommunen har inngått avtale med et konsulentselskap som 

skal bistå i prosessen med etablering av depotene. I 2022 jobbes det med prosjektering og oppkjøp av 

tomter skal skall være klare til 2023. Opprinnelig bevilgning var på 205 mill. kr. Et nytt kostnadsanslaget 

for hele prosjektet er beregnet til 370 mill. kr. som omfatter de rimeligste løsningene som blant annet 

carporter fremfor garasjer. Det økte investeringsbehovet kommer av prisvekst og utgifter til 

tomtekostnader som ikke har vært medregnet tidligere. Det har også blitt vedtatt i det nye 

bussanbudet at bybussene i Hammerfest, Alta og Kirkenes skal gå på elektrisitet noe som krever en 

ytterligere investering i EL-infrastruktur på disse depotene. De største kostnadene for dette prosjektet 

vil derfor påløpe i løpet av 2023 og 2024 når selve byggeprosjektene blir igangsatt. Det er estimert av 

1000, 2023-kroner

Anslag 

/Budsjett

Bevilget 

t.o.m. 2022 2023 2024 2025 2026 2023-2026 Restbehov

Bussdepoter (totalt 8-9) 370 000         48 200           167 092         154 708         321 800         -                 

-mva komp -27 900         -25 800         -53 700         

- lån -139 192       -128 908       -268 100       

ITS prosjekt vei og kollektiv 45 000           23 346           8 459             -                 -                 8 459             13 195           

-mva komp -1 410            -                 -                 -1 577            

- lån -7 049            -                 -                 -7 883            

Sanntidssystem (Finnmark) 11 000           5 611             1 000             -                 -                 1 000             4 389             

-mva komp -167               -                 -                 -500               

- lån -833               -                 -                 -2 500            

Rutemonitorer/infotavler (Finnmark) 3 130             2 042             1 000             -                 -                 1 000             88                   

-mva komp -167               -                 -                 -333               

- lån -833               -                 -                 -1 667            

Fergekai Kjerringholmen - Strømsnes 145 300         11 000           7 300             92 000           35 000           134 300         -                 

-mva komp -1 217            -15 333         -5 833            -22 883         

- lån -6 083            -76 667         -29 167         -114 417       

Kombikai Ingøy 38 305           8 600             29 705           29 705           -                 

-mva komp -4 951            -4 951            

- lån -24 754         -24 754         

Storekorsnes - kollektivknutepunkt 33 500           14 364           4 000             15 136           19 136           -                 

-mva komp -667               -3 189            

- lån -3 333            -15 947         

Kombikai Hammerfest 38 608           5 608             -                 -                 33 000           33 000           -                 

-mva komp -                 -                 -                 -5 500            -5 500            

- lån -                 -                 -                 -27 500         -27 500         

INV Billettsystem 1 250             250                 1 000             -                 -                 1 000             -                 

-mva komp -167               -                 -                 -                 -167               

- lån -833               -                 -                 -                 -833               

Brutto 219 556         261 844         35 000           33 000           516 400         17 672           

mva komp -36 644         -41 133         -5 833            -5 500            -87 300         

Bruk av lån -182 912       -220 711       -29 167         -27 500         -429 100       
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prosjektet kommer til å bruke 167 millioner i 2023 og 154 millioner i 2024. Bussdepotene skal i stor 

grad være ferdige til 1. oktober 2023 men det er utfordringer knyttet til spesielt busstoppet i 

Hammerfest ikke kommer til å bli ferdig før i 2024. 

 

ITS Prosjekt vei og kollektiv 

 

På grunn av forsinket framdrift og manglende ressurser til oppfølging ble ITS prosjektet vei og kollektiv 

nedjustert med 7,5 mill. kr i budsjettmelding 2022. Disse midlene blir tatt inn igjen i budsjettet for 2023 

slik at totalbudsjettet blir på 8,5 mill. kr. Det skal ansettes ressurser i løpet av 2022 som skal sørge for 

fremdrift på flere prosjekter i løpet av 2023. 

Sanntidssystem (Finnmark) 

 

Sanntidsanskaffelsen har i løpet av 2022 hatt en god fremdrift, og det er satt av 1 mill. kr i 2023 for å 

ferdigstille prosjektet.  

Rutemonitorer/infotavler (Finnmark) 

 

Det har vært forsinkelser i markedet i forhold til leveranse av rutemonitorene som skal monteres i 

Finnmark. Rutemonitorene har nå blitt levert og montering er planlagt å forekomme i løpet av 2022, 

og det er satt av 1 mill. kr i 2023 for å ferdigstille prosjektet.  

 

Kaier 

 

Det er kun fergekai Kjerringholmen-Strømsnes som ligger inne i økonomiplanen for 2023-2025. 

Kombikai Ingøy, kombikai Hammerfest og kollektivknutepunktet på Storekorsnes har alle eldre 

bevilgninger. Dersom prosjektene skal gjennomføres er det behov for økte rammer i tillegg til 

prisregulering for samtlige kaier utenom kombikai Ingøy hvor kun prisstigning er lagt til tidligere 

ramme.  

 

På grunn av et økt behov på fergekai Kjerringholmen – Strømsnes på 42,3 mill.  i begynnelsen av 

perioden foreslås det å utsette utbyggingen av kombikai Hammerfest til 2026. 

 

 

Fergekai Kjerringholmen – Strømsnes 
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En ny rapport utarbeidet av Aas-Jakobsen AS viser at tiltak på Kjerringholmen blir dyrere enn 

opprinnelig kostnadsoverslag, det samme gjelder Strømsnes som vil bli dyrere som følge av prisøkning. 

Det er satt av 7,3 mill. i 2023 til planlegging, prosjektering og tilrettelegging. Utbygging vil starte i 2024 

og ferdigstilles i 2025 med total kostnadsramme på 134,3 mill.  

 

Ny driftskontrakt for sambandet Kjerringholmen – Strømsnes har oppstart 1.1.2026 og fergekaiene må 

oppgraderes for å kunne betjene større ferge.   

 

Kombikai Ingøy 

 

Av en bevilgning på 35,6 mill. ble 27 mill. trukket inn i forbindelse med budsjettoppfølgingen pr 

15.04.22, jfr. ftg. vedtak 41/22. Dette nedtrekket foreslås inn i budsjettet for 2023, i tillegg til beregnet 

prisstigning på 2,9 mill. kr. Samlet bevilgning utgjør 29,7 mill. kr. Oppstart utbygging er planlagt i 2023. 

 

Storekorsnes – kollektivknutepunkt 

 

En ny løsning på Storekorsnes er under utarbeidelse. Dette innebærer at det må gjennomføres 

regulering og prosjektering for ny løsning.  

Regulering og prosjektering vil gjennomføres i 2023, bygging i 2024. For å få realisert prosjektet 

foreslås det å øke bevilgningen totalt med 19,1 millioner fordelt med 4 mill. i 2023 og 15,1 mill. kr i 

2024.  

Ny driftskontrakt har oppstart 1.1.2026. I dag benyttes en gammel kommunal trekai for hurtigbåtanløp 

på Storekorsnes. På bakgrunn av trekaiens tilstand, utfordrende anløp på Storekorsnes og ønske om 

et kollektivknutepunkt med flere samtidige anløp anbefales prosjektet gjennomført.   

 

Kombikai Hammerfest 

 

Det er gjennomført et nytt forprosjekt til kombikai Hammerfest. Basert på kostnadsestimatet i 

forprosjektet er kostnadsrammen for prosjektet totalt estimert til 38,6 mill. kr.  

 

Av tidligere gitt bevilgning ble 10 mill. trukket inn i forbindelse med budsjettoppfølgingen pr 15.04.22, 

jfr. ftg vedtak 41/22. Denne bevilgningen foreslås inn igjen i 2026 i tillegg til 23 mill. kr i nye midler slik 

at rammen for planperioden er 33 mill. kr.  
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Den økte kostnadsrammen skyldes prisøkning og økning av omfang fra et forprosjekt som ble 

gjennomført i 2014.  

 

Kombikai Hammerfest foreslås utsatt til slutten av planperioden grunnet den økte kostnadsrammen, 

samt økt budsjett for andre prosjekter.  

 

Billettsystem 

 

Finnmark skal i 2023 over på bruttokontrakter på buss. Dette medfører at fylkeskommunen skal overta 

billettinntekter, og for at dette skal være mulig må et billettsystem være på plass før oppstart av nye 

busskontrakter. Det foreslås å sette av 1 mill. kr i budsjettet for 2023.  

 
 
Skredsikring 

 
 

 

Opprinnelig ramme i økonomiplanen var på 73,6 mill. kr netto. Denne rammen inkluderer ekstra 

overføring over statsbudsjettet på 2,9 mill. kr. På grunn av inndekning av merforbruk på samferdsel 

foreslås det å redusere rammen som overføres fra drift til investering på skredmidler med 65 mill. kr 

(netto) slik at total overføring fra drift til investering blir 8,6 mill. kr i 2023. I tillegg vil ubrukte 

skredmidler fra tidligere år overføres til 2023 og benyttes til skredsikringstiltak. Dette gjøres i 

budsjettmelding i 2023. 

1000, 2023-kroner

Anslag 

/Budsjett

 Bevilget 

t.o.m. 

2022 2023 2024 2025 2026 2023-2026

Fv 882 Seivikbukt 50 000           50 000          -                13 674          26 337          -                40 011          

-mva komp -                2 279-            4 390-            -                6 669-            

-skredsikringsmidler -                11 395-          21 948-          -                33 343-          

Fv 882 Hamnbukt/Stranda, Øksfjordbotn 70 000           34 500          -                23 000          15 000          38 000          

-mva komp -                3 833-            2 500-            6 333-            

-skredsikringsmidler -                19 167-          12 500-          31 667-          

Fv 882 Leirvika 50 000           -                20 000          30 000          50 000          

-mva komp 3 333-            5 000-            8 333-            

-skredsikringsmidler 16 667-          25 000-          41 667-          

Fv 8050 Elvebotn I og II 20 000           10 000          -                10 000          10 000          

-mva komp -                1 667-            1 667-            

-skredsikringsmidler -                8 333-            8 333-            

Fv 894 Oksevågdalen I 25 000           -                -                10 000          15 000          25 000          

-mva komp -                1 667-            2 500-            4 167-            

-skredsikringsmidler -                8 333-            12 500-          20 833-          

INV rassikring fylkesveg ("reserve") 18 835          -                -                -                46 337          46 337          

-mva komp -                -                7 723-            7 723-            

-skredsikringsmidler -                -                38 614-          38 614-          

Fv. 889 Ørahaugen, Havøysund 30 000           -                10 337          19 663          30 000          

-mva komp 1 723-            3 277-            5 000-            

-skredsikringsmidler 8 614-            16 386-          25 000-          

Brutto 113 335       10 337          76 337          76 337          76 337          239 348       

Mva komp 1 723-            12 723-          12 723-          12 723-          39 891-          

Skredsikringsmidler (overført fra drift) 8 614-            63 614-          63 614-          63 614-          199 457-       
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Fv. 882 Seivikbukt, fv. 882 Hambukt/Stranda, Øksfjordbotn og fv. 882 Leirvika 

 

Det er ønskelig å samordne prosjektene på fylkesveg 882 da dette er mest hensiktsmessig ettersom 

det er kostnadsbesparende å få samlet disse i en entreprise.  

 

Det er mange skredpunkt i Loppa kommune som ligger ved fylkesveg 882. De viktigste skredpunktene 

å få sikret er de som ligger mellom Øksfjordbotn og tunnelen i Storvik, samt skredpunkt Leirvika på 

nordsiden av tunnelen. Strekningen skal sikres med bruk av støtteforebygninger, fanggjerder og 

eventuelt snøskjermer.  

 

Bevilgning som lå inne i økonomiplanen for 2023 på Hambukt/Stranda på 38 mill. kr foreslås 

forskjøvet med 23 mill. til 2024 og 15 mill. i 2025.  

 

Fv. 8050 Elvebotn I og II 

 

Strekningen mellom Honningsvåg og Nordvågen i Nordkapp kommune er tidligere skredsikret. Det er 

imidlertid fortsatt en restrisiko ved skredpunktet Elvebotn I og II. Bevilgning som lå inne i 

økonomiplanen for 2023 på 10 mill. kr foreslås forskjøvet til 2024. Til sammen er det bevilget 20 mill. 

kr til dette prosjektet. 

 

Fv. 894 Oksevågdalen I  

 

Bevilgning på til sammen 25 mill. kr som lå inne i økonomiplanen for 2023 og 2024 foreslås forskjøvet 

ett år utover i planperioden til 2024 og 2025. Skredsikring i Oksevågdalen vil være en utbedring av 

flere punktet som skaper problemer for regulariteten. Det er blant annet planlagt bygging av 

snøskjermer for å hindre snøtransport ut i skredområder over veien og utvidelse av grøfter for å øke 

kapasiteten ved drivsnø og evt. små skred.  

 

Fv. 889 Ørahaugen, Havøysund 

 

Dette er et nytt prosjekt som ikke ligger inne i økonomiplan-perioden fra før. Det gikk et ras på 

fylkesveg 889 ved Ørahaugen i Havøysund i 2022. For å sikre dette skredområdet er det behov for 

midler i 2023 og 2024. Det foreslås 10,3 mill. kr i 2023 og 19,7 mill. kr i 2024, til sammen 30 mill. kr.  

 

 

 




