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1. Innstilling til budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 
Troms og Finnmark fylkeskommune 

 
Fylkesrådet anbefaler fylkestinget å fatte følgende vedtak:   
1. Fylkesrådet innstiller budsjett 2021 og økonomiplan 2021-20243 i henhold 

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

 
 
 
 
   

Troms og Finnmark fylkeskommune
Bevilgningsoversikt Drift, 2. ledd

Rammetilskudd -3 615 014 -3 632 728 -3 658 885 -3 658 885
Inntektsutjevning -145 900 -145 900 -145 900 -145 900
Inntekts- og formuesskatt -1 532 800 -1 532 800 -1 532 800 -1 532 800
Andre generelle driftsinntekter -371 121 -370 646 -370 459 -370 459
Sum generelle driftsinntekter -5 664 835 -5 682 074 -5 708 044 -5 708 044

Sum netto driftsutgifter (fra skjema 1B) 5 204 451 5 150 113 5 169 577 5 178 737
BRUTTO DRIFTSRESULTAT -460 384 -531 960 -538 468 -529 307
Renteinntekter -3 500 -4 250 -6 000 -6 000
Andre refusjoner/intern inndekning kapitalutgifter -78 000 -105 000 -146 000 -153 000
Renteutgifter 77 000 90 000 114 000 133 000
Avdrag på lån 194 000 236 000 274 000 287 000
Sum netto finansutgifter 189 500 216 750 236 000 261 000
NETTO DRIFTSRESULTAT -270 884 -315 210 -302 468 -268 307
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:

Overføring til investering 269 895 265 790 228 446 202 286
Netto avsetninger til eller bruk av bunde driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -32 486 49 420 74 022 66 021

Bruk av tidligere års mindreforbruk
Dekning av tidligere års merforbruk 33 475

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 0 0 0 0

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)

Troms og Finnmark fylkeskommune
Bevilgningsoversikt Drift, 2. ledd

Politiske styringsorganer 64 203 65 585 64 040 64 040
Politisk område 56 551 57 933 56 388 56 388 

Kontrollorganer 7 652 7 652 7 652 7 652
Fylkesrådsleders kontor 44 857 39 797 39 767 39 767 

Divisjon for Plan og økonomi 215 595 213 356 209 832 209 832
Divisjonsdirektøren 10 760 10 734 10 749 10 749

Personal og lønn, kvalitetssystem og personvernombud 28 049 28 049 28 039 28 039 

Økonomi og strategisk planlegging 21 607 21 607 21 607 21 607 

Anskaffelser 6 732 6 732 6 732 6 732 

Eiendom og drift 107 955 105 742 102 233 102 233 

IT og dokumentasjonsforvaltning 40 492 40 492 40 472 40 472
Næring og kompetanse 1 921 694 1 877 651 1 874 054 1 862 054

Divisjonsdirektøren 11 365 3 076 3 076 3 076
Næring 106 533 79 071 79 071 79 071 

Utdanning - Vest 1 136 488 1 136 488 1 132 188 1 120 188 

Utdanning - Øst 620 558 617 066 618 669 618 669 

Voksenopplæriong, karriere og intergrering 46 750 41 950 41 050 41 050 

Kultur, språk og levekår 401 786 401 540 401 649 401 649
Divisjonsdirektøren 2 185 2 185 2 185 2 185

Tannhelse 221 276 220 939 221 030 221 030 

Plan, folkehelse og kulturarv 69 459 69 440 69 451 69 451 

Kultur 108 866 108 976 108 983 108 983 

Samferdsel 2 453 695 2 460 269 2 487 922 2 514 082
Divisjonsdirektøren 161 684 168 284 156 814 156 814

Kollektiv og mobilitet 1 181 743 1 178 279 1 166 028 1 166 028 
Veg - drift, vedlikehold og forvaltning 1 000 862 999 498 1 000 085 1 000 085 

Veg – plan, prosjektering og utbygging 96 337 101 139 151 927 178 087 

Fly, fiskerihavn og beredskap 13 068 13 068 13 068 13 068 

Fellesfunksjoner 102 622 91 916 92 313 87 313
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER (til Ledd 2.) 5 204 451 5 150 113 5 169 577 5 178 737

2024

2023 2024

2021 2022

2021 2022

2023
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2. Fylkesrådet innstiller på et investeringsprogram for 2021-2024 i henhold 
til   Bevilgningsskjema Investering § 5-4, 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.   

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

• Langsiktig mål for gjeldsgrad for Troms og Finnmark fylkeskommune er maksimalt 
100 % i 2028.  

• Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter økes til minimum 5 prosent som 
er anbefalt nivå på reservene over tid.  

  
4. Det regnskapsmessige merforbruket på 33,475 mill. kroner i tidligere Finnmark 

fylkeskommune dekkes foreløpig ved bruk av disposisjonsfond, men skal i 
økonomiplanperioden dekkes inn der det har sitt opphav jmf. fylkestingssak 68/20. 
 

Troms og Finnmark fylkeskommune                              
  Bevilgningsskjema Investering § 5-4, 1. ledd
Investeringer i varige driftsmidler 1 276 493 1 680 493 1 134 972 1 127 000
Avdrag på lån 0 0
Sum investeringsutgifter 1 276 493 1 680 493 1 134 972 1 127 000
Finansiert slik:
Kompensasjon for merverdiavgift -215 209 -291 709 -194 103 -191 396
Tilskudd fra andre -18 000 -18 000 0 0
Mottatte avdrag på utlån -20 000 -11 756 0 0
Bruk av lån -692 748 -1 092 035 -712 652 -732 092
Sum investeringsinntekter -945 957 -1 413 500 -906 754 -923 488
Netto utgifter til videre utlån 0 0 0
Overføring fra drift -269 036 -265 493 -226 718 -202 012
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond
Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond -61 500 -1 500 -1 500 -1 500
Dekning av tidligere års udekket i investeringsregnskapet
Sum overføring fra drift og avsetninger -330 536 -266 993 -228 218 -203 512
Fremført til inndekning i senere år 0 0 0 0

Troms og Finnmark fylkeskommune
Bevilgningsskjema Investering §5-4, 2. ledd
Politiske styringsorganer
Administrasjonssjefen med stab
Plan og økonomi 11 500 11 500 11 500 11 500
Næring og kompetanse

Utdanning - vest 370 000 561 000 312 000 250 000
Utdanning - øst 37 500 5 500 5 500 5 500

Kultur og levekår
Tannhelse 14 969 2 000 2 000 2 000

Samferdsel
Kollektiv 101 499 104 293 100 572 170 000

Vei 741 025 996 200 703 400 688 000
Fly, havner og beredskap

Fellesfunksjoner
Sum investeringer i varige driftsmidler (overføres til 1. ledd) 1 276 493 1 680 493 1 134 972 1 127 000

BUD 2023

BUD 2021 BUD 2022 BUD 2023

BUD 2021 BUD 2022 BUD 2024

BUD 2024
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5. Fylkeskommunens trekkrettigheter settes til 50 mill. kroner i 2021. 
  

6. Skattøret settes til 2,7 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.  

 
7. Vedtatte låneopptak knyttet til investeringer samferdselsformål i tidligere Troms 

fylkeskommune med unntak av Langsundforbindelsen, skal dekkes innenfor 
driftsrammen til samferdsel.  

 
8. Fylkestinget ber fylkesrådet utarbeide en skolebruksplan for utdanning i Troms og 

Finnmark fylkeskommune.  Skolebruksplanen skal ha en konkret tiltaksdel som knyttes 
opp mot økonomiplanperioden 2022-24 og en langsiktig del fram mot 2030.  
Skolebruksplanen legges fram for fylkestinget i juni 2021. Fylkestinget ber om at 
fylkesrådet orienterer om arbeidet i fylkestinget i mars 2021. 
  

9. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å:  
  

a. Fordele avsetninger til lønnsvekst i tråd med resultatene av lønnsforhandlingene 
i 2020 (helårsvirkning) og 2021.  

b. Justere for endring i pensjonsutgifter herunder løpende premie KLP og SPK 
samt reguleringspremie.  

c. Lærlingtilskudd knyttet til fylkeskommunale lærlinger fra sentrale 
budsjettposter til aktuelle virksomheter. 

d. Fordele personalpolitiske midler fra sentrale budsjettposter til aktuelle 
virksomheter.  

e. Fordele vedlikeholdsmidler fra sentrale budsjettposter til aktuelle virksomheter.  
f. Fordele kvenske og samiske midler fra divisjon for kultur og levekår til aktuelle 

virksomheter.  
g. Fordele budsjettmidler til skyss til elever som er utplassert, reguleres fra divisjon 

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

knyttet til voksenopplæring ut til skolene.  
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2. Fylkesrådets innledning 
 
Bærekraftige og langsiktige løsninger 
Vi er så heldig og stolt å bo i en region med et potensial få andre regioner i verden kan skryte 
av. Både Troms og Finnmark er bygd på «de tre stammers møte», og det er av betydning at 
politikken som føres i regionen skal ivareta og videreføre verdiene basert på vår historie, 
tradisjonell kunnskap og vårt flerkulturelle særpreg.  
 
Fylkesrådet Mo har som politisk budskap i sin tiltredelseserklæring «Et sterkt nord» en klar 
målsetting om at Troms og Finnmark fylkeskommune skal være en framtidsrettet regional 
samfunnsutvikler. Vi vil skape og styrke livskraftige samfunn preget av optimisme, bo- og bli-
lyst og framtidstro. Sammen må vi skape en trygghet for utvikling og muligheter i egen region.  
 
Det er viktig for fylkesrådet å understreke at den økonomiske situasjonen og 
rammebetingelsene for Troms og Finnmark fylkeskommune er utfordrende. 
Tvangssammenslåingen har vært krevende for organisasjonen både økonomisk og 
organisatorisk. Gjennom hele 2020 har det vært gjennomført prosesser for å tilpasse nivået på 
fylkeskommunens tjenester til de økonomiske rammene. Det har i seg selv vært utfordrende, 
og samtidig har den nye fylkeskommunen har vært under etablering.  
 
Den pågående pandemi har ikke gjort situasjonen noe bedre sett fra et økonomisk ståsted. 
Covid-19 pandemien har medført store utfordringer i forhold til økonomistyring, med 
inntektsbortfall og usikkerhet rundt kompensasjonsordninger. Fylkesrådet forutsetter at 
regjeringen fullt ut kompenserer netto merkostnader og mindreinntekter for fylkeskommunen. 
 
Beregninger rundt statsbudsjettet for 2021 viser at det er en reell nedgang i rammetilskuddet 
for Troms og Finnmark fylkeskommune i 2021 på 35 millioner kroner i forhold til vedtatt 
økonomiplan. For årene 2022-2024 er realnedgangen 26 millioner kroner. Dette er en alvorlig 
reduksjon fra regjeringens side, som setter oss på en prøve da fylkeskommunen i liten grad kan 
påvirke våre egne inntekter. 
 
Det er likevel gledelig for fylkesrådet å kunne fremlegge en offensiv investeringsplan, spredt 
over hele fylket, som likevel ligger innenfor ansvarlig målsetting om håndterlig gjeldsgrad. Det 
skal i økonomiplanperioden blant annet investeres i nye skolebygg, nytt internat, renovering av 
skolebygg, bibliotek og kantinebygg på skole, vedlikehold av veier og bruer og innkjøp av 
passasjerbåt/ferge 
 
Ungdommen er framtida, og må inviteres med for å forme sin egen framtid i det nye fylket. Når 
man skaper framtidens politikk, må man derfor lytte til ungdommen. I et regjeringsnedsatt 
ungdomsutvalg har 50 ungdommer delt sin tanker om egen landsdel, og de tankene er verdt å 
lytte til. Ungdommen vil medvirke. Ungdommen vil ha samarbeid. Ungdommen vil ha 
desentralisert utdanningstilbud, og ungdommen vil ha mer framsnakking av egen region. 
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Samarbeidspartiene vil arbeide for at hver enkelt av våre unge opplever mestring og å lykkes i 
sitt liv. 
 
Fylkesrådet vil skape livskraftige samfunn preget av optimisme og framtidstro, slik at våre unge 
ønsker å satse i landsdelen. Vi viderefører og styrker dagens skolestruktur og 
nærskoleprinsippet, og legger opp til investeringer i økonomiplanperioden i nye skolebygg. Det 
skal satses og investeres 600 millioner kroner innen kollektivtrafikken i fylket, som er et område 
hvor ungdommen er storforbrukere og hvor grønn omstilling er felles målsetting mellom 
ungdommen og fylkesrådet. Kultur er viktig for bo- og bli-lyst, og det er gledelig å vise til at 
69.170 unge så en forestilling gjennom Den kulturelle skolesekken sist år. 100.000 pasienter 
var innom den fylkeskommunale tannhelsetjenesten på en av våre 46 klinikker i 39 kommuner, 
de fleste skoleelever.  
 
Den nye fylkeskommunen fikk med seg i bagasjen et for høyt vedtatt tjenestetilbud i forhold til 
de økonomiske rammebetingelsene vi har disponibel. Fylkesrådet må derfor justere 
tjenesteproduksjon de kommende årene, og har jobbet for å gjøre disse reduksjonene på en 
levekraftig måte. Fylkesrådet har stort fokus på å hente samarbeids- og samordningsgevinster, 
og i den nye organisasjonen skal samarbeid og samhandling legges til grunn i det faglige 
arbeidet. Fylkesrådet legger inn en forventet effektiviseringsgevinst på 10 mill. kroner i 2022, 
økende til 15 mill. kroner på varig basis fra 2024.  
 
Fylkesrådet skal drive en ansvarlig politikk gjennom en aktiv rolle som regional 
utviklingsaktør, som tilrettelegger for nye og økte muligheter for både næringsliv og innbyggere 
i Troms og Finnmark. Et viktig virkemiddel for en slik ønsket utvikling er gjennom ansvarlighet 
gjennom vår økonomiske politikk. Det rødgrønne fylkesrådet skal være en motvekt mot 
regjeringens sentraliseringspolitikk og sørger for trygg og ansvarlig styring i en vanskelig tid. 
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3. Den økonomiske situasjonen og rammebetingelser for 
økonomiplanen 

 
Den økonomiske situasjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune er utfordrende.  
 
Økonomiplan som ble vedtatt for henholdsvis Troms fylkeskommune og Finnmark 
fylkeskommune for 2019-2022 er ikke økonomisk bærekraftig over tid. Rente- og 
avdragsbelastningen i vedtatte planer var for høy i forhold til et høyt driftsnivå på flere tjenester. 
Inndekning av økte renter og avdrag var forutsatt gjort ved økende innsparinger på alle sektorer 
uten at det var spesifisert hvordan disse skulle realiseres. Budsjettoppfølgingene gjennom 2020 
har forsterket utfordringene ved at begge de tidligere fylkeskommunene har for høyt 
tjenestenivå i forhold til de økonomiske rammebetingelsene. Siste budsjettoppfølging indikerer 
en risiko for at årets regnskap blir avlagt med et regnskapsmessig underskudd. 
 
Gjennom hele 2020 har det vært gjennomført prosesser for å tilpasse nivået på 
fylkeskommunens tjenester til de økonomiske rammene. Det har i seg selv vært utfordrende, 
og samtidig er den nye fylkeskommunen under etablering. Som følge av at Troms og Finnmark 
fylkeskommuner kom svært sent i gang med sammenslåingsarbeidet har dette tatt mye ressurser 
også dette året. Den nye fylkeskommunen har derfor hatt en meget tøff start med stort 
arbeidspress på mange. 
 
Året 2020 har også vært preget av den pågående covid19-pandemien. Pandemien har medført 
store utfordringer i forhold til økonomistyring. Det har vært vesentlige inntektsbortfall innenfor 
fylkeskommunens tjenesteområder, spesielt innenfor samferdsel. Kompensasjonsordningen 
innen samferdselssektoren har vært basert på faktiske inntektstap og anses derfor som godt 
tilpasset det utfordringsbildet som fylkeskommunene har vært stilt ovenfor. Øvrige 
kompensasjoner har vært finansiert delvis ved økte rammer til fylkeskommunene og delvis 
gjennom reduksjon i lønns- og prisvekst. Lønnsveksten har vært 0,2 prosentpoeng høyere enn 
forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett. Redusert prisvekst har ikke vært mulig å realisere i 
budsjettåret 2020. Dette fører til at de generelle kompensasjonsordninger for merkostnader og 
mindreinntekter ved covid19 har vært mindre treffende og kan ha medført omfordelingseffekt 
mellom fylkeskommuner.  
 
Kompensasjonsordningen for covid19 har i forhold til behovet til Troms og Finnmark 
fylkeskommune vært spesielt dårlig tilpasset innen tannhelse. Troms og Finnmark, har en 
betydelig grad av tannhelsebehandling for betalende pasienter i ikke-prioriterte grupper og 
dermed også et vesentlig inntektsbortfall.  
 
I budsjett og økonomiplan for 2021-2024 forutsettes det at netto merkostnader og 
mindreinntekter i forbindelse med pandemien kompenseres fullt ut for fylkeskommunen. 
 
Fylkesrådet legger fram en økonomiplan i balanse, men for å levere regnskapsresultater i 
balanse kreves det at vedtatte innsparingstiltak gjennomføres.  
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Økonomiplanene i tidligere Troms og Finnmark fylkeskommuner ble vedtatt med betydelige 
innsparinger uten konkret plan for hvordan innsparingene skulle realiseres. Driftsbudsjettene 
ble vedtatt uten marginer samtidig som det ikke var disposisjonsfond i Finnmark. 
Økonomiprosessene dette året har avdekket at det etablerte tjenestenivået er for høyt i forhold 
til de økonomiske rammene, noe som gir ytterligere behov for å redusere utgiftsnivået. Det er 
spesielt kollektiv som har for høye kostnader, men også utdanning har et for høyt underliggende 
driftsnivå. Dette kan ikke videreføres og det vil på samferdselsområdet gjennomføres 
reduksjoner i rutetilbud i Troms og Finnmark. Innenfor utdanning vil opplæringstilbudet og 
ikke-lovpålagte oppgaver nedjusteres. 
 
Fylkesrådet har stort fokus på å hente samordnings- og effektiviseringsgevinster. I den nye 
organisasjonen skal samarbeid og samhandling legges til grunn i det faglige arbeidet. Gjennom 
smartere arbeidsmåter, bedre samordning og bruk av den totale kompetansen, vil det være 
varige økonomiske samarbeidsgevinster å hente. Fylkesrådet legger inn en forventet 
effektiviseringsgevinst på 10 mill. kroner i 2022, økende til 15 mill. kroner på varig basis fra 
2024. Det er også igangsatt prosesser for å effektivisere eiendomsdriften og gevinstrealisering 
gjennom digitalisering, innovasjon og ny teknologi. 
 
Slik innstilling av budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 foreligger er det ingen marginer i 
2021. Det foreslås bruk av fond for inndekning av underskuddet i Finnmark fylkeskommune i 
2019. Det er også budsjettert med bruk av avsatte havbruksmidler for 2020.  Netto driftsresultat 
viser at det ikke er handlingsrom i 2021. Fra 2022 er det reelle handlingsrommet om lag 1 
prosent som følge av forsinkelser i framdriften på investeringsprosjekter og historisk lavt 
rentenivå. Marginer fra 2022 skyldes i hovedsak forsinkelser i investeringsprosjektene og 
historisk lavt rentenivå. Allerede i neste planperiode er disse marginene spist opp ved 
gjennomføring av planlagte investeringer og normalisering av rentenivået. 
 
Befolkningsprognoser (Statistisk sentralbyrå sin middelprognose) viser at relativt svakere 
befolkningsutvikling enn landsgjennomsnittet vil kunne redusere inntektene med 55-60 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.  
 
De økonomiske overføringene som følger de nye oppgavene som ble overført i 2020 gir ikke 
full kompensasjon.  Overføringen av årsverk til å ivareta oppgavene er lavere enn det 
fylkeskommunene selv ser som behov. En del oppgaver overføres uten kompensasjon i form av 
årsverk. Rammebetingelsene knyttet til fiskerihavner er fortsatt uavklart. 
 
Det har vært ulike prioriteringer i Troms og Finnmark og disse ulikhetene er ikke utjevnet i 
innstilling til økonomiplan. Ulikhetene er eksempelvis profil på tilskudd, ulike løsninger knyttet 
til tjenester og tilbud til de ansatte, ulikheter i brukerbetalinger – takster og struktur, ulike 
budsjettildelingsmodeller til videregående skoler og ulik ressursbruk, ulik kapasitet til å ivareta 
oppgaver osv. Det vil ikke være økonomisk bærekraftig hvis alle ulikheter skal løftes til 
«høyeste/beste nivå».  Tilskudd til forpliktende samarbeid i øst (eksempelvis Nord-Norsk 
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reiseliv) er foreslått finansiert i 2021 ved bruk av havbruksmidler, og det må finnes varig 
finansieringsløsning på området i løpet av 2021. Kultur videreføres med ulik prioritering til 
planverk da området gir retning for profil på samarbeid med eksterne. 
 

 Finansielle nøkkeltall 
 
De viktigste finansielle nøkkeltallene er netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfond alle 
i prosent av brutto driftsutgifter. Av nøkkeltallene er det netto driftsresultat som er viktigst siden 
det langsiktige nivået på denne viser «den økonomiske helsesituasjonen» til fylkeskommunen. 
Netto driftsresultat viser at det ikke er handlingsrom i 2021. Fra 2022 er det reelle 
handlingsrommet om lag 1 prosent som følge av forsinkelser i framdriften på 
investeringsprosjekter og historisk lavt rentenivå. Marginer fra 2022 skyldes i hovedsak 
forsinkelser i investeringsprosjektene og historisk lavt rentenivå. Allerede i neste planperiode 
er disse marginene spist opp ved gjennomføring av planlagte investeringer og normalisering av 
rentenivået. 
 
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. Vi har små muligheter til å redusere renter og avdrag de 
nærmeste årene da løpetiden på lån er strukket opp mot kommunelovens krav om 
minimumsavdrag. Det betyr at vi må redusere andre driftsutgifter for å styrke økonomien. 
 
Netto driftsresultat  
Fylkestinget vedtok i økonomiplan 2020-2021 at netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsutgifter bør økes til anbefalte 4 prosent over tid. Fylkesrådet har ikke funnet handlingsrom 
til å nå dette målet i kommende planperiode. Det er imidlertid viktig at handlingsrommet øker 
for at fylkeskommunens økonomi skal være bærekraftig over tid. Det er derfor fortsatt en 
målsetting at netto driftsresultat over tid skal være 4 prosent. I figuren er det vist at planlagt 
netto driftsresultat er rundt 4 prosent i hele økonomiplanperioden. Isolert sett er dette 
tilfredsstillende og i tråd med langsiktige målsettinger. Dette viser imidlertid ikke det reelle 
handlingsrommet til fylkeskommunen, men skyldes at rassikrings- tunnelsikkerhets- og 
etterslepsmidler tildeles som rammetilskudd og skal overføres fra drift til investering. Det reelle 
handlingsrommet er vist med den lilla linja og er om lag null i 2021 og rundt 1 prosent resten 
av økonomiplanperioden.  
 
I 2021 er netto driftsresultat om lag null. Mot slutten av perioden er planlagt netto driftsresultat 
1 prosent. 
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Resultatene for 2018 og 2019 er samlet tall for TFK og FFK. Netto driftsresultat i 2020 er 
estimert på bakgrunn av siste budsjettoppfølging og forventes å være 3,7 prosent som følge av 
ubrukte investeringsmidler i drift på samferdsel og havbruksmidler som settes av til 
disposisjonsfond. 
 
Netto lånegjeld  
Fylkestinget vedtok i økonomiplan 2020-2021 at fylkeskommunens lånegjeld i prosent av 
brutto driftsinntekter skal reduseres kraftig over tid og skal ikke 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 i 2028. Fylkesrådet har i 
dette budsjettforslaget lagt frem et investeringsprogram som er innenfor vedtatte maksimalnivå 
i kommende planperiode, men må reduseres fra 102 prosent til 100 prosent på lengre sikt. Det 
er også viktig å se de økonomiske nøkkeltallene i sammenheng. Planlagt nivå på netto 
driftsresultat indikerer at gjeldsnivået er for høyt i forhold til planlagt driftsnivå i planperioden. 
 
Resultatene for 2018 og 2019 er samlet tall for TFK og FFK.  
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Fylkestinget vedtok i økonomiplan 2020-2023 at disposisjonsfondet i prosent av brutto 
driftsinntekter skal økes til minimum 5 posent over tid. I innstilling til økonomiplanen settes 
det av til fond i årene 2022-2024 til egenkapital investeringer og reserver for å møte uforutsette 
utfordringer, blant annet langsiktige økonomiske effekter av covid19- pandemien. 
Disposisjonsfondet forventes å være 7 prosent av brutto driftsinntekter i 2024. 
 
Resultatene for 2018 og 2019 er samlet tall for TFK og FFK.  
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 Rammebetingelser 
 
Skatt og rammetilskudd 
I statsbudsjettet for 2021 legges det opp til at frie inntekter for fylkeskommunene totalt økes 
med 400 mill. kroner. Av dette er 100 mill. kroner knyttet til lavutslipps ferjer og hurtigbåter. 
Øvrig økning gjelder utgifter knyttet til demografi som følge av økning i antall 16-18 åringer. 
Beregninger viser at det er en reell nedgang i rammetilskuddet for TFFK i 2021 på 35 mill. 
kroner i 2021 i forhold til vedtatt økonomiplan.  
 
For årene 2022-2024 er realnedgangen 26 mill. kroner. Årsaken er oppdaterte kriterier som 
ligger til grunn for beregning av utgiftsutjevningen i rammetilskuddet. I tillegg er den varige 
nedjusteringen av prisveksten i 2020 som kom i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2020, ikke 
trukket ut av rammene til divisjonene. Nedjusteringen i RNB ble begrunnet i lavere strøm og 
drivstoffpriser. Som følge av budsjettsituasjonen på samferdsel og energibudsjettet har det ikke 
vært tilrådelig å trekke ned disse budsjettene tilsvarende nedjusteringen av prisveksten i RNB. 
 

 
 
 
Endringer i statsbudsjettet 
 

 
 
 
 
 
 

2021 2022 2023 2024
Rammetilskudd -3 615 014 -3 632 728 -3 658 885 -3 658 885
Inntektsutjevning -145 900 -145 900 -145 900 -145 900
Inntekts- og formuesskatt -1 532 800 -1 532 800 -1 532 800 -1 532 800
SUM SKATT OG RAMMETILSKUDD -5 293 714 -5 311 428 -5 337 585 -5 337 585

Oppgaveendring/endring bevilgning:
Samferdsel:

Oppgaveendring/endring bevilgning:
Lavutslipp ferje og hurtigbåt 15 195 15 195 15 195 15 195

Tunnelsikkerhet 57 577 57 577 57 577 57 577
Fergeavløsning -34 -34 -34 -34

Kompensasjon for auka vegbruksavgift på naturgass 307 307 307 307
Opprustning og fornying fylkesveinet 72 225 72 225 72 225

Næring og kompetanse:
Regionale utviklingsmidler -5 555 -5 555 -5 555 -5 555

Videreføring økt lærlingtilskudd (Prop. 127S) 8 289
Jobbsjansen -42 -42 -42 -42

Styrking tidlig karriereveiledning for nyankomne innvandrere 461 461 461 461
Karriereveiledning (oppfølging Prop. 127S) 695 695 695 695

Tilskudd regional bransjeutvikling 519 519 519 519
Kultur og levekår:

Økning overføring midler kulturminneområdet 185 185 185 185
Sum endring divisjonene 77 597 141 533 141 533 141 533

2021 2022 2023 2024
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Samferdsel 
 
Tunnelsikkerhet 
Tunnelsikkerhet er lagt inn med 57,577 mill. kroner. Tidshorisonten er usikker, men midlene 
er lagt inn inntil videre til avklaring foreligger. Bevilgningen i 2020 var 72,775 mill. kroner. 
 
Fergeavløsning 
Fergeavløsningsmidlene er i rammetilskuddet prisjustert med 2,5 prosent som er et lite nedtrekk 
i forhold til justering med kommunal deflator på 2,7 prosent. Kompensasjonen i 
rammetilskuddet foreslås lagt til grunn i budsjett 2021. 
 
Opprusting og fornying fylkesveinett 
Det har vært varslet at etterslepsmidlene skal innlemmes i inntektssystemet ved bruk av 
sektornøkkel for vei. Midlene ble derfor trukket ut av rammen til samferdsel fra 2022 i vedtatt 
økonomiplan. Innlemmingen er imidlertid ikke vedtatt så midlene tilbakeføres samferdsel med 
72,225 mill. kroner. 
  
Kompensasjon for økt veibruksavgift på naturgass 
I statsbudsjettet for 2021 foreslås det å øke veibruksavgiften på naturgass. Forslaget innebærer 
økte kostnader for fylkeskommunene knyttet til innkjøp av transporttjenester. Dette 
kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 2 mill. kroner. 
 
Dette utgjør 307.000 kroner for TFFK.  
 
Null- og lavutslippsferjer 
I statsbudsjettet for 2021 er det innarbeidet en ramme på 100 mill. kroner kr for å gi 
fylkeskommunene større mulighet til å prioritere null- og lavutslippsferger og –hurtigbåter. 
Midlene fordeles mellom fylkene basert på delkostnadsnøkkelen for båt og ferge, som gir 
Troms og Finnmark fylkeskommunen en andel på 15,195 mill. kroner av disse midlene. 
 
Kompensasjon for mindreinntekter i kollektivtrafikken 
I statsbudsjettet er det foreslått bevilget 1 250 mill. kroner i 2021 til å dekke tap i den 
fylkeskommunale kollektivtransporten under koronapandemien. Det legges opp til at midlene 
utbetales som skjønnsmidler til fylkeskommunene i rater basert på fylkeskommunenes 
regnskap og oppdaterte prognoser. Dette innebærer at det må foreligge et dokumentert behov 
for at utbetaling skal skje. Ubrukte midler ved årsslutt går tilbake til statskassen.  
 
Båtkriteriene i kostnadsnøkkelen for fylkeskommunene 
Departementet presenterte i Prop. 105 S (2019– 2020) Kommuneproposisjonen 2021 en rapport 
fra Møreforsking Molde om kriteriene for båter i inntektssystemet for fylkeskommunene. Det 
ble ikke foreslått endringer i båtkriteriene i kostnadsnøkkelen for 2021, men departementet 
varslet at det vurderes å bygge videre på deler av Møreforskings forslag. Fylkeskommunene vil 
bli involvert i det videre arbeidet før departementet eventuelt kommer tilbake til Stortinget med 
saken.  
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Næring og kompetanse 
 
Regionale utviklingsmidler 
Fordelingen i 2021 er oppdatert på grunn av ny distriktsindeks. Det er laget en 
overgangsordning. Beløpet i 2021 er justert med anslått pris- og kostnadsvekst i 
kommunesektoren i 2021. 
 
Dette medfører et tap på 5,555 mill. kroner for TFFK i 2020.  

 
Videreføring av økt lærlingtilskudd 
Ved behandlingen av Prop. 127 S (2019–2020) ble rammetilskuddet økt med 170 mill. kroner 
i 2020 til en ekstraordinær økning av lærlingtilskuddet høsten 2020. Det foreslås å videreføre 
tilskuddet våren 2021. Rammetilskuddet øker som følge av dette med 170 mill. kroner. 
 
Dette utgjør 8,289 mill. kroner for TFFK. 
 
Tilskudd til regional bransjeutvikling 
Som ledd i oppfølgingen av regionreformen ble det varslet i kommuneproposisjonen for 2021 
at det skal overføres tilskuddsmidler fra ordningen Regional bransjeutvikling, kreativ næring 
under Norsk kulturråd til fylkeskommunene. Det overføres derfor 11,5 mill. kroner fra 
Kulturdepartementets budsjett til rammetilskuddet i 2021.  
 
Karriereveiledning til deltakere i introduksjonsprogrammet 
– midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven 
 
Ved behandlingen av Prop. 127 S (2019–2020) ble rammetilskuddet økt med 10 mill. kroner i 
2020 i tilknytning til bestemmelser om karriereveiledning for deltakere i 
introduksjonsprogrammet i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe 
konsekvenser av virusutbruddet. Grunnet kapasitetsutfordringer vil denne karriereveiledningen 
også foregå i 2021, og som følge av dette økes rammetilskuddet i 2021 med 15,4 mill. kroner.  
 
Dette utgjør 695.000 kroner for TFFK.  
 
Karriereveiledning til deltakere i introduksjonsprogrammet 
– helårseffekt av endring i 2020 
 
I statsbudsjettet for 2020 ble det bevilget 5,2 mill. kroner for å sette fylkeskommunene i stand 
til å tilby karriereveiledning til deltakere som kommer inn i introduksjonsprogrammet fra 1. 
januar 2021. Helårseffekten av tiltaket er 15,4 mill. kroner. Rammetilskuddet økes derfor med 
ytterligere 10,2 mill. kroner i 2021.  
 
Dette utgjør 461.000 kroner for TFFK.  
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Kultur, språk og levekår 
Overføring av oppgaver på kulturminneområdet. Som en del av regionreformen overføres det 
gradvis oppgaver til fylkeskommunen på kulturminneområdet i perioden 2020–2022. I 2021 
overføres det midler tilsvarende fire årsverk fra Riksantikvaren, og rammetilskuddet økes derfor 
med 4,1 mill. kroner. 
 
Dette utgjør 185.000 kroner for TFFK.  
 
Nord-Norge-tilskudd 
Tilskuddet blir utbetalt med et kronebeløp per innbygger til fylkeskommunene i Nord-Norge. 
Satsene for 2021 er prisjustert. Satsen for Troms og Finnmark fylkeskommune er justert slik at 
den nye fylkeskommunen mottar det samme i Nord-Norge-tilskudd som de tidligere 
fylkeskommunene ellers ville mottatt hver for seg. Satsen i 2021 er 1646 kroner per innbygger.  
 
Skattøre  
Den fylkeskommunale skattøren foreslås øket med 0,25 prosentpoeng til 2,7 prosent. Den 
forholdsvis sterke økningen i skattøren skyldes blant annet at veksten i inntektsskatten til 
kommunesektoren anslås å bli lav før endring av skattøren. Dette skyldes blant annet relativt 
lav lønnsvekst og en betydelig nedjustering av anslaget på skatt fra utbytte for 2020, som i stor 
grad får bokført virkning i 2021. 
 
Forventet befolkningsendringer 
En viktig faktor ved beregning av de økonomiske rammene som fordeles gjennom 
inntektssystemet, er befolkningstall – både totalt og fordelt på aldersgrupper. Det er den relative 
befolkningen sett i forhold til landsgjennomsnittet som legges til grunn i beregning av 
rammetilskuddet. Beregninger som er gjort på basis av befolkningsprognosene til Statistisk 
sentralbyrå sin middelprognose per 20.8.2020, viser at TFFK vil kunne tape 55-60 mill. kroner 
ved utgangen av økonomiplanperioden. Det er ikke tatt høyde for effekten av 
befolkningsendringer i inntektsanslaget i økonomiplanen, men må tas med som en del av 
utfordringsbildet i årene framover.  
 
Lønns- og prisvekst 
I statsbudsjettet er prisveksten anslått til 3,5 prosent og lønnsveksten 2,2 prosent. 
Budsjettrammene er kompensert for pris- og deflatorvekst for de områder der deflatoren er 
relevant. 
 
Pensjon 
Utgiftene til pensjon reduseres med 24 mill. kroner i inneværende år hovedsakelig som følge 
av lavere lønnsvekst. Pensjonsselskapene melder at lønnsprognosene er særdeles usikre og 
dermed er også anslått endring i pensjon usikker. 
 
Regnskapsmessige merforbruk 2019 tidligere Finnmark fylkeskommune 
Det regnskapsmessige merforbruket på 33,475 mill. kroner i tidligere Finnmark 
fylkeskommune må dekkes i sin helhet i 2021. Det er lagt til grunn at det dekkes ved bruk av 
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disposisjonsfond i 2021. Midlene søkes tilbakeført til disposisjonsfond ved økte nedtrekk i 
økonomiplan 2022-2025. 
 

4. Innsparinger 
 
Det er i innstillingen til budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 lagt til grunn innsparinger 
tilsvarende det fylkestingene i tidligere Troms og Finnmark fylkeskommuner vedtok. Økning i 
innsparingene per divisjon er vist i tabellen nedenfor. 
 

 
 
Det er gjennom hele 2020 gjennomført prosesser for å effektuere vedtatte innsparinger. I tillegg 
er det avdekket for høy underliggende tjenesteproduksjon i forhold til inntektene innenfor 
kollektiv (75 mill. kroner) og innenfor utdanning. Tjenestenivået må tilpasses de økonomiske 
rammene og medfører behov for ytterligere innsparing. Dette omtales nærmere under 
divisjonsomtale. 
 

 Omstilling og samarbeidsgevinster  
 
Troms og Finnmark fylkeskommune har vært i en stor omstilling gjennom 
sammenslåingsprosessen. Enkelte divisjoner er nylig ferdig organisert. I den nye 
organisasjonen skal samarbeid og samhandling legges til grunn i det faglige arbeidet. Gjennom 
smartere arbeidsmåter bedre samordning og bruk av den totale kompetansen, vil det være varige 
økonomiske samarbeidsgevinster å hente, også etter oppdeling av fylkeskommunen.    
 
Året 2021 skal brukes til en helhetlig gjennomgang av organisasjonen hvor 
samordningsgevinster skal være i fokus, jmf. fylkestingssak 40/20. Målet er å ta ned driften i 
økonomiplanperioden med ytterligere 15 mill. kroner per år utover de allerede vedtatte 
innsparingskravene. Spesifisering av innsparingen vil fylkesrådet komme tilbake til når en 
helhetlig og samordnet gjennomgang av organisasjonen er gjennomført. Det er viktig å sikre 
nødvendig nøkkelkompetanse, og ved naturlig avgang vil den aktuelle stillingen bli 
behovsvurdert. Fylkestinget vedtok i sak 40/20 at flere områder av fylkeskommunens drift skal 
gjennomgås, herunder også eiendomsforvaltningen.  
 

Tabell. Innsparing i økonomiplanperioden. Økning fra 2020. I 1000 kroner
2021 2022 2023 2024

Poltiske styringsorganer -79 -172 -227 -227 
FLK -360 -380 -380 -380 
Plan og økonomi -1 854 -2 379 -2 746 -2 746 
Kompetanse og næring -16 801 -20 319 -22 837 -22 837 
Kultur, språk og levekår -3 021 -3 567 -4 076 -4 076 
Samferdsel -18 072 -22 205 -24 783 -24 783 
Fellesutgifter -285 -537 -680 -680 
SUM -40 472 -49 559 -55 729 -55 729 
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Forventet innsparing er vist i tabellen nedenfor: 
 

 
 

 

5. Investeringer og finansiering 
 
Det legges i økonomiplanen opp til samlet investering på vel 5,2 mrd. kroner. Av dette 
lånefinansieres 3,23 mrd. kroner, 892 mill. kroner finansieres ved 
merverdiavgiftskompensasjon knyttet til investeringene, 963 mill. med ettersleps-, 
skredsikrings- og tunnelsikkerhetsmidler (overføring fra drift), 36 mill. refusjoner og andre 
tilskudd, 31,7 mill. kroner i mottatte avdrag på utlån (tilbakebetaling ansvarlig lån fra Troms 
kraft AS) og 60 mill. kroner bruk av ubundne fond.  
 
Det foreslåtte investeringsnivået innebærer en kraftig økning i gjeldsnivået til fylkeskommunen 
i løpet av økonomiplanperioden. Gjeldsveksten er noe lavere enn forutsatt i økonomiplan 2020-
2023. Lavere gjeldsvekst kommer hovedsakelig som følge av forskyvninger i fremdrift i 
investeringsprosjektene. Gjeldsøkningen vil føre til økte finanskostnader som vil legge press på 
driftsbudsjettet. 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. 
 

 
 

  

Plan og økonomi 11 500 11 500 11 500 11 500 46 000
Næring og kompetanse

Utdanning - vest 370 000 561 000 312 000 250 000 1 493 000
Utdanning - øst 37 500 5 500 5 500 5 500 54 000

Kultur og levekår
Tannhelse 14 969 2 000 2 000 2 000 20 969

Samferdsel
Kollektiv 101 499 104 293 100 572 170 000 476 364

Vei 741 025 996 200 703 400 688 000 3 128 625
Sum investeringer i varige driftsmidler 1 276 493         1 680 493         1 134 972         1 127 000         5 218 958         
Finansiert slik:
Kompensasjon for merverdiavgift -215 209 -291 709 -194 103 -191 396 -892 417
Tilskudd fra andre -18 000 -18 000 0 0 -36 000
Mottatte avdrag på utlån -20 000 -11 756 0 0 -31 756
Bruk av lån -692 748 -1 092 035 -712 652 -732 092 -3 229 527
Sum investeringsinntekter -945 957 -1 413 500 -906 754 -923 488 -4 189 699
Overføring fra drift -269 036 -265 493 -226 718 -202 012 -963 259
Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond -61 500 -1 500 -1 500 -1 500 -66 000
Sum overføring fra drift og avsetninger -330 536 -266 993 -228 218 -203 512 -1 029 259
Fremført til inndekning i senere år 0 0 0 0 0

BUD 2021 BUD 2022 BUD 2023 BUD 2024
SUM ØKPLAN 

2021-2024
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6. Finansutgifter- og inntekter 
 
Finansutgifter 
I tabellen nedfor er finansutgiftene i økonomiplanperioden. 
 
Tabell -. Finanskostnader. I 1000 kr 

 
 
Kapitalutgiftene øker fra 271 mill. kroner i 2021 til 420 mill. kroner i 2024 som følge av store 
låneopptak i årene fremover og avdrag på rentekompensasjonslån knyttet til samferdsel. 
 
Alle låneopptak knyttet til samferdselsinvesteringer i Troms unntatt Langsundforbindelsen er 
forutsatt dekket innenfor driftsrammen til samferdsel eller ved tilskudd fra andre. Fylkesrådet 
vil i løpet av første halvdel av 2021 harmonisere finansiering av samferdselsinvesteringer. 
 
Det er budsjettert med lave renter i hele økonomiplanperioden for den delen av 
gjeldsporteføljen som er på flytende rentebetingelser (70 prosent ved inngangen til 
økonomiplanperioden). Rentenivå i økonomiplanen: 
 

 
 
Et vedvarende høyt gjeldsnivå medfører at Troms og Finnmark fylkeskommune er sårbar for 
økning i rentenivå. Reglement for fylkeskommunens gjelds- og finansforvaltning som 
behandles av fylkestinget i desember 2020 skal bidra til at fylkeskommunen har en langsiktig 
forsvarlig gjeldsforvaltning. Dette innebærer at fylkeskommunen skal søke å redusere 
finanskostnadene i størst mulig grad uten å ta unødig risiko i forvaltningen. 
 
Likviditet og renteinntekter 
Det legges til grunn at renteinntektene blir 3,5 mill. kroner i 2021. 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).  
  

2021 2021 2023 2024
Låneopptak 682 393 1 091 875 711 138 731 546
Renter 77 000 90 000 114 000 133 000
Avdrag 194 000 236 000 274 000 287 000
SUM renter og avdrag 271 000 326 000 388 000 420 000

Budsjettrente 2021-2024
2021 0,90 %
2022 1,30 %
2023 1,65 %
2024 1,85 %
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7. Politisk styring 
  
Budsjettet til politiske styringsorganer skal dekke utgiftene til fylkesting, fylkesråd, 
mobbeombud, elev- og lærlingeombud samt andre politiske råd og utvalg.  
                2 021  2022 2023 2024 
Politiske styringsorganer            56 551             57 933             56 388             56 388  
Fylkestinget  45 032  46 414 44 869  44 869 
Fylkesrådet  11 519  11 519 11 519  11 519  

 
Budsjettrammen for politiske styringsorganer i 2021 er i fylkesrådets innstilling 56,551 mill. 
kroner.  
Budsjettansvaret er delt mellom fylkestinget og fylkesrådet. 
 
Fylkestinget 
Under fylkestingets ansvarsområde ligger utgifter til fylkestinget, utgifter tilknyttet valg, Ung 
i Troms og Finnmark, fylkeseldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse. I tillegg 
er mobbeombud og elev- og lærlingeombud lagt under dette ansvarsområdet. Fylkesrådet vil 
vurdere behov for opprettelse av ett til lærlinge- og elevombud i Troms og Finnmark 
fylkeskommune. 
 
Fylkestinget  Budsjett  
Beløp i 1000 kr 2021 
Fylkestinget                                38 368  
Ung i Troms                                     898  
Utgifter tilknyttet valg                                  1 525  
Fylkeseldrerådet                                     501  
Fylkesrådet for funksjonshemmede                                     486  
Elev- og lærlingeombud                                  1 292  
Mobbeombud                                  1 962  
Netto ramme                                45 032  

 
I ramme til fylkestinget ligger det tilskudd til politiske partier. Fylkesrådet vil legge fram en 
sak til fylkestinget i mars om varig ordning for støtte til politiske partier. 
 
Fylkesrådet 
Under fylkesrådets ansvarsområde ligger utgifter til fylkesrådet, bevilgning til fylkesrådets 
disposisjon og tilskudd til diverse organisasjoner. 
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Fylkesrådet  Budsjett  
Beløp i 1000 kr 2021 
Fylkesrådet                                  9 311  
Til fylkesrådets disposisjon                                  1 101  
Tilskudd diverse organisasjoner                                  1 107  
Netto ramme                                11 519  

 
Posten «Til Fylkesrådets disposisjon» benyttes blant annet for tildeling av støtte etter 
innkommende søknader gjennom året. Mottakere av støtte er i hovedsak lag og organisasjoner 
og humanitære hjelpeorganisasjoner.  
 
Under posten utenom ordinært fylkeskommunalt ansvar ligger tilskudd til Støttesenteret mot 
incest og krisesentra, tilskudd til Amathea, Marborg og Gatejuristen.  
 
Kontrollorganer 
                2 021  2022 2023 2024 
Kontrollorganer            7 652             7 652             7 652             7 652  

 
Budsjettrammen for kontrollorganer er i fylkesrådets innstilling på 7,65 mill. kroner.  
Budsjettet skal dekke totale utgifter til kontrollutvalget, kjøp av tjenester fra K-sekretariatet 
samt kjøp av revisjonstjeneste fra KomRev Nord IKS.   
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8. Fylkesrådsleders kontor  
 
Fylkesrådsleders kontor ledes av fylkesdirektøren og har tre avdelinger; stabsavdelingen, 
internasjonal øst og internasjonalt vest.   
 

 
 
Styringsparametere fram til vedtak av øvrige plandokumenter 
Styringsparametere for divisjonen er fylkesrådets tiltredelseserklæring, budsjett og 
økonomiplan og fylkestinget og fylkesrådets vedtak.   
 
Fylkesrådsleders kontor (FLK) skal bidra til at Troms og Finnmark fylkeskommune er en 
fremoverlent og regional samfunnsutvikler. Fylkeskommunen skal være en sentral 
premissgiver for utviklingen av regionen, gjennom samhandling med befolkning, næringsliv og 
forvaltning. FLK skal overvåke den aktuelle politiske situasjonen og de nasjonale og globale 
trendene som gir føringer og rammebetingelser for fylkeskommunens samfunnsoppdrag, mål 
og strategier.  
 
FLK skal ha kapasitet og kompetanse til å samhandle konstruktivt med hele den 
fylkeskommunale organisasjon og med relevante eksterne parter i tråd med fylkesrådets og 
fylkesrådsleders behov. 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.  
 

 Stabsavdelingen  
 
Faktaboks   
Stabsavdelingen består av følgende funksjoner:  
 

Sekretariatet:  
• Sekretariatet skal sørge for å tilrettelegge for de tekniske og praktiske sider ved 

møteavvikling og beslutningsprosesser og har en viktig funksjon som bindeledd mellom 
politisk nivå og administrasjon i saksflyten.    

• Sekretariatet skal sørge for god gjennomføring av møter og god saksflyt og bistå med 
merkantile tjenester for politikere og administrasjon.  

Advokatkontoret  
• Advokatkontoret må forstås som internadvokater jf. Domstolloven § 233 første ledd 
bokstav a. Det må derfor være et bevisst forhold i hele organisasjonen om rollen til 
advokatene med hensyn til klientforhold (fylkeskommunen) og uavhengighet i sin rolle. 
Internadvokaten må gjennom organisering av den løpende virksomheten og andre egnede 
tiltak sikres rom til å opptre uavhengig.   
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• Advokatkontoret skal også arbeide for økt forståelse for juridisk tenkning i 
saksbehandlingen, samt yte juridisk bistand som dekker fylkeskommunens behov.   

Kommunikasjonsenheten:  
• Kommunikasjonsenheten skal overvåke og analysere mediebildet. 

Kommunikasjonsenheten skal bidra med å nå ut med politisk budskap eksternt og internt 
på vegne av fylkesrådsleder, fylkesrådet og administrasjonen.   

• Kommunikasjonsenheten skal sørge for tydelig kommunikasjon til ulike målgrupper med 
en enhetlig profil for TFFK.     

Utredere:  
Utrederene skal ivareta behov for samordning, saksbehandlings-, utredningskapasitet og 

prosjektoppfølging for fylkesrådsleder og fylkesdirektør, særlig innen følgende områder;   
• Helse  
• Forsvar   
• Regionalpolitikk   
• Nordområdepolitikk   
• Valgarbeid  
• Koordinering av eierskap  
• Løpende strategiske prosesser med betydning for regionen  

  
Controller:  
Controllerfunksjonen skal bidra til å sikre at beslutningsgrunnlag og vedtak er i tråd med 

lovverk og overordnede styringsdokumenter, samt at politiske vedtak og bestillinger blir 
iverksatt. Dette innebærer nær kontakt og samarbeid med øvrige deler av den 
fylkeskommunale administrasjon og mot politisk ledelse. Controller skal:  
• bidra til at fylkesrådets beslutningsprosesser er i tråd med delegasjoner og reglement  
• se til at fylkestingets vedtak følges opp i administrasjonen på en egnet måte   
• koordinere rapporteringer m.v. til fylkestinget, herunder hastesaker, prinsipielle saker, 

interpellasjoner og spørsmål under fylkestingets samlinger.   
• Påse at rapportering til fylkestinget skjer etter de regler og lover som gjelder.  

Statistikk og analysenheten (SAE):  
• SAE har en viktig rolle med tanke på utarbeiding, overvåking og utvikling av 

kunnskapsgrunnlag og dybdeanalyser innenfor ulike områder av fylkespolitikken, 
herunder støtte opp om fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler. SAE skal skaffe 
oppdatert kunnskap om og forstå mangfoldet i Troms og Finnmark, herunder behov for 
data om samiske og kvenske/norskfinske forhold.   

• SAE skal samarbeide med og bistå divisjonene i deres arbeid med statistikk og analyser, 
samt tilrettelegge for at de analysene som gjøres i organisasjonen er basert på gode 
datagrunnlag, og at fylkeskommunen er i front på bruk av relevante data- og 
analyseverktøy. SAE jobber også tett opp mot de øvrige funksjoner i FLK.   
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Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted/innsparingstiltak  
Det ligger et innsparingsvedtak på tidligere kommunikasjon i Finnmark fylkeskommune på 
20.000. Innsparing tas på reisebudsjettet.   
 
Styringsparametere fram til vedtak av øvrige plandokumenter  
Avdelingen jobber tett på politisk nivå og utarbeider beslutningsgrunnlag og følger opp de 
vedtak som ligger til fylkesrådsleders portefølje.   
Stabsavdelingen er faglig og kompetansemessig bredt sammensatt for å kunne serve 
fylkesrådsleder i dennes funksjon som leder for fylkesrådet i Troms og Finnmark 
fylkeskommune.   
  

 Internasjonal avdeling vest   
 
Faktaboks   

Internasjonal avdeling vest har seks ansatte (5,5 stillingshjemler).  
Avdelingen dekker sammen med internasjonal avdeling øst alle fylkeskommunens saksfelt 
innenfor internasjonalt arbeid.   
Internasjonal avdeling vest har et hovedansvar for følgende fagområder:  
- Nasjonalt sekretariat for EU-programmet Interreg Nord  
- EU/EØS, inkl. Nord-Norges Europakontor, NSPA-nettverket og Europapolitisk forum  
- Arktis, herunder Arktisk råd, Utsyn Arktis-programmet, samarbeid med Svalbard  
- Bilateralt samarbeid med Region Norrbotten, Sverige, og med Oulu-regionen/Oulu by, 
Finland  
- Tolking/oversetting norsk-russisk-norsk og visumspørsmål   
  
Nordkalottsamarbeidet, inkl. Nordkalottrådet, er et delt ansvar mellom internasjonal 
avdeling vest og øst. I tillegg har begge avdelinger fokus på mobilisering til EU-programmer 
og smart spesialisering.  
  
Avdelingen arbeider tverrfaglig og skal være en felles ressurs for politisk ledelse og for 
divisjonene i deres internasjonale arbeid.  

 
Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted/innsparingstiltak  
Jf. Fylkestingssak 14/20 – samarbeidsavtale for det kommunale oppgavefelleskapet Nord-
Norges Europakontor – ble det gjort endring av finansieringen av Nord-Norges Europakontor.  
Av innsparingskravet som ligger på fylkesrådslederskontor i 2021, tas kr 350.000.her.   
 
Styringsparametere fram til vedtak av øvrige plandokumenter  
Fylkesrådet Mos politiske plattform «Et sterkt nord», 8.11.19  
Regjeringens nordområdemelding (forventes offentliggjort i slutten av november 2020). 
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 Internasjonal avdeling øst 
 
Faktaboks   

Nærheten til Russland er viktig når det gjelder det bilaterale samarbeidet. Arbeidet med å 
fornye samarbeidsavtalene forventes å gjenopptas så snart smittesituasjonen tillater. Det 
samme gjelder arbeidet med en ny samarbeidsavtale med Lappland i Finland.  
 
Interreg Nord og Kolarctic spiller en sentral rolle for regionalt utviklingsarbeid samt 
grenseoverskridende utfordringer.  Programmene har også vist seg å være et viktig verktøy 
for å skape innhold i de ulike samarbeidsavtalene. Erfaringer fra programperioden 2014-
2020 viser at regioner som avsetter egen ramme for regional medfinansiering i mye større 
grad mobiliserer sine aktører til deltakelse. Internasjonalt øst har hatt det Nordnorske 
sekretariatsansvaret for Kolarctic siden 1996. 
 
Det nyetablerte sekretariatet for Regionalt nordområdeforum som er vedtatt lagt til Vadsø 
og internasjonal avdeling øst, vil jobbe for å gjøre nordområdeforumet til en tydelig 
regional premissleverandør for utviklingen i nordområdene. Barentssamarbeidet fortsetter 
som tidligere. Avdelingen har 4,7 stillingshjemler. 

 
Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted/innsparingstiltak  
Internasjonalt Øst har en samarbeidsavtale med Forskningsrådet om mobilisering til EUs 
forskningsprogram. Denne avtalen forlenges til juni 2021, og det forventes at den vil bli fornyet.  
 
Totalt beregnes det 4.029.000 til internasjonalt arbeid, øst. Lønnskostnader inkludert. Det bør 
vurderes å sette av midler til regional medfinansiering. 
 
Departementet har følgende forslag til forvaltningsstruktur for programmene: Troms og 
Finnmark fylkeskommune skal ha ansvar for forvaltningsorganisasjonen på norsk side for 
Interreg Nord/BA 2021-2027 og Kolartic. 
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9. Divisjon for Plan og økonomi 
 
Divisjon plan og økonomi har om lag 165 medarbeidere og består av avdelinger som gir stab 
og støttefunksjoner til hele organisasjonen. Et gjennomgående premiss for organiseringen er at 
divisjonen i utstrakt grad jobber på tvers i hele organisasjonen. Divisjonen har, i samarbeid med 
de enkelte andre divisjonene, ansvaret for å ivareta og utvikle koblingen mellom 
fellesfunksjonene i plan og økonomi og de divisjonsspesifikke støttefunksjoner. Dette både med 
tanke på kvalitet og effektivitet.  
 
Divisjon for plan og økonomi omfatter avdelingene Personal- og organisasjon, Økonomi og 
strategisk planlegging, Anskaffelse, Drift og eiendom, IT og dokumentforvaltning samt en stab 
knyttet til divisjonen. 
 

 
 
Styringsparametre fram til vedtak av øvrige plandokumenter  
 
Styringsparametre for hele divisjonen er:  

• Besluttet organisering av Troms og Finnmark fylkeskommune   
• Fylkesrådets politiske plattform og tiltredelseserklæring  
• Budsjett og økonomiplan  
• Fylkestingets og fylkesrådets vedtak  

 

Det vil i tillegg være aktuelle styringsparametere for de enkelte avdelinger i divisjonen som er 
nevnt for de aktuelle avdelingene.  
 
I tillegg har avdelingene i denne divisjonen ansvarsområder som er registrert under 
Fellesfunksjoner ramme 8.  
 
Fellesutgifter som for eksempel datalisenser, midler til personaltiltak, tillitsvalgte, KS-
kontingent ble i de to fylkeskommuner budsjettert forskjellig. I FFK ble disse postene 
budsjettert under fellesutgifter, mens det i TFK ble budsjettert der fagansvaret ligger 
organisatorisk. Praksisen fra FFK er videreført, men arbeidet med å få budsjettene på plass i 
tråd med denne praksisen er ikke ferdigstilt og fortsetter i 2021. I 2020 er det jobbet mye med 
etablering av organisasjonene og budsjettreguleringer både internt på avdelingene og mellom 
avdelinger og divisjoner.   
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Rammene reduseres i økonomiplanperioden i tråd med vedtatt innsparing.  
 
Divisjonens andel av innsparingene utgjør i 2021 ca. 3,1 mill. kroner, dette øker til ca 3,5 mill. 
Kroner på slutten av planperioden. Divisjonen gjennomfører reduksjonene ved reduksjoner i 
diverse administrative fellesutgifter, oppsigelse av lisenser på software som er lite benyttet, 
energieffektivisering og reduksjoner i innkjøp.  
 
Kostranøkkeltall  
Figuren nedenfor viser hvor stor andel av samlede netto driftsutgifter som har gått med til 
administrasjon de tre siste årene. Dette gjelder midler som er ført mot kostra-funksjon 420 
Administrasjon og omfatter kostnader som er ført på denne funksjonen i hele fylkeskommunen. 
 

 
 
I Troms er andelen brukt til administrasjon 3,8 prosent i 2018 og 2019 som er litt under 
landsgjennomsnittet. I Finnmark har andelen økt noe de siste årene. En særskilt grunn til 
økningen er at prosjektmidler til sammenslåing i 2017 ført til at driftskostnadene på funksjon 
420 administrasjon dette året er lavere enn reelt. Prosjektmidlene ble bruk i løpet av 2019 og 
har ført til at kostnadene dette året er økt ut over hva som er reell administrasjonskostnad. Nivået 
for 2018 angir om lag riktig nivå på administrasjonskostnadene i Finnmark. 
 
Høyere andel av kostnader til administrasjon og høyere kostnader per innbygger i Finnmark i 
forhold til øvrige fylkeskommuner kan forklares med at en del administrative funksjoner må 
utføres uavhengig av fylkets størrelse, disse kostnadene fremstår som høyere andel av totale 
kostnader og høyere andel av kostnader per innbygger ved sammenligning. 
 
Figuren nedenfor viser netto driftsutgifter per innbygger til administrasjon. 
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Troms hadde en økning i netto driftsutgifter per innbygger fra 681 til 757 kroner per innbygger 
fra 2018 til 2019. Dette er om lag 200 kroner høyere per innbygger enn landsgjennomsnittet, 
og kan i stor grad tilskrives lavere innbyggertall enn landsgjennomsnittet siden andelen er på 
nivå med landsgjennomsnittet (se figur over).  
 
Netto driftsutgifter per innbygger for administrasjon i Finnmark varierer på lik linje som netto 
driftsutgifter i prosent av samlede driftsutgifter, se forklaring i avsnittet over. 
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 Divisjonsdirektørens stab – plan og økonomi 
 

Faktaboks stabsenhet i divisjon plan og økonomi  
  
Medarbeiderne i divisjonsdirektørens stab støtter divisjonsdirektøren i samordning og 
koordinering av divisjonens ansvarsområder.  
  
Staben har videre som oppgave å gi råd, støtte og bistand til hele organisasjonen innenfor 
en rekke fagområder, som for eksempel jus, internkontroll, prosesstyring og personvern.  
  
Staben består av to juriststillinger som bistår i juridiske spørsmål og utredninger innenfor 
hele organisasjonens ansvarsområde. Juristene har også et særlig ansvar for arbeid med 
internkontroll og kvalitetsforbedring, herunder arbeid med politiske styringsdokumenter 
(reglement) og klagesaker. Jurist i divisjonsdirektørens stab er en ressurs i fylkesordførers 
team og rådgir fylkestinget og dets organer ved behov.   
  
Videre er det knyttet en spesialrådgiver til staben som blant annet har ansvar for 
overordnet strategisk utredningsarbeid, felles kulturbygging, lederutvikling og 
organisasjonsutvikling.  
Systemansvar for internkontroll i Troms og Finnmark fylkeskommune er lagt til 
divisjonsdirektørens stab. Arbeidet med internkontroll og kvalitet er foreløpig organisert 
som et prosjekt over 2 år. Som ledd i arbeid med internkontroll og kvalitet er også 
funksjonen som personvernombud plassert i staben, som en midlertidig stilling.  
  
De to stillingene i politisk sekretariat i øst er knyttet til stabsenheten, hvor stabsenheten 
ivaretar stedlig ledelse.  
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 Avdeling personal og organisasjonsutvikling 
 

Faktaboks personal og organisasjonsutvikling  
  

Avdelingen har 25 ansatte som fordeler seg på områdene personal, lønn og HMS/BHT.  
 
Avdelingen har overordnet ansvar for fylkeskommunens arbeidsgiverpolitikk, 
organisasjonsutvikling og HMS-arbeid.  
 
Avdelingen skal levere tjenester til ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte i Troms og 
Finnmark fylkeskommune.  
 
Tjenesteområdene er lederstøtte/lederveiledning, personalforvaltning, lønnstjenester, HMS, 
bedriftshelsetjeneste, beredskap, utarbeidelse av overordnet beredskapsplan, omstilling, 
nedbemanning, arbeidsmiljøkartlegging, lønnsforhandlinger, rekruttering og lederutvikling 
m.m.  

 
Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted  
Avdelingen er fortsatt i etableringsfasen. Avdelingen har bistått organisasjonen i arbeidet med 
organisering av enhetene og innplassering av ledere og ansatte. Avdelingen vil videre fortsette 
arbeidet med å få rammeverket på personalområdet på plass og arbeidet med utvikling av den 
nye fylkeskommunen.  
 
Avdelingen leder også prosessen med å følge opp vedtakspunkt 17 fra fylkestingssak 40/20 
«Fylkestinget ber om en helhetlig gjennomgang av hele organisasjonen med sikte på en 
hensiktsmessig organisering og mest mulig effektiv drift.» 
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 Avdeling økonomi og strategisk planlegging 
 
Faktaboks økonomi og strategisk planlegging  

Avdelingen har ansvaret for strategisk planlegging, økonomiplan, budsjett, regnskap og 
finans. Avdelingen har ansvar for å skape gode prosesser og beslutningsgrunnlag innenfor 
våre fagfelt, og skal bidra til god økonomistyring og yte økonomifaglige tjenester til hele 
organisasjonen. Avdelingen skal også bidra til utvikling, kompetansebygging og kvalitet 
innenfor våre ansvarsområder.  
  
Avdelingen består av 27 årsverk.   
Avdelingen er delt i tre seksjoner;  
• Seksjon for budsjett og økonomiplan  
• Seksjon for regnskap  
• Seksjon for regional planlegging  

  
Seksjon for budsjett og økonomiplan leder fylkeskommunens budsjettprosess og har faglig 
ansvar for budsjettet og rapportering.  
  
Seksjon for regnskap har faglig ansvar for fylkeskommunens inngående og utgående 
fakturaflyt og skal sørge for at fylkeskommunens regnskap er i tråd med bokføringsloven og 
god kommunal regnskapsskikk (GKRS)  
  
Seksjon for regional planlegging leder fylkeskommunens prosess med regional planstrategi 
og skal bidra til at regional planlegging er i tråd med plan- og bygningsloven og regjeringens 
forventninger til kommunal og fylkeskommunal planlegging.  
  
Avdelingen har i tillegg til arbeidet i de tre seksjonene systemeieransvar for Visma økonomi 
og ansvar for fylkeskommunens gjelds- og finansforvaltning.  
  
Et fokus i 2021 vil være å videreutvikle økonomiplanen som et strategisk verktøy som 
bygger opp under satsningene i regional planstrategi. Avdelingen har i løpet av 2020 ikke 
fått gjennomført alle prosesser for å komme over i ordinær drift etter sammenslåingen, og 
det vil være behov for ekstra ressurser i 2021 for å ta unna etterslepet, spesielt i 
regnskapsseksjonen.  
  
Strategisk plan  
Det regionale plansystemet er et samlet system for offentlig planlegging i fylkene som 
omfatter regional planstrategi, regional plan og regional planbestemmelse. Disse vedtas av 
fylkestinget som er regional planmyndighet.  
  
Planfeltet i nye Troms og Finnmark fylkeskommune er fordelt mellom avdeling plan, 
folkehelse og kulturminne i divisjon for kultur og levekår, som har ansvar for areal- 
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og samfunnsplanlegging, og avdeling økonomi og strategisk plan i divisjon for plan og 
økonomi, som har ansvar for regional planlegging.  

Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted  
Avdelingen er fortsatt i etableringsfasen. Budsjettrammene i avdelingen anses som forsvarlig 
for en normal driftssituasjon, det vil være behov for noe styrkning av kapasiteten i 2021 og 
2022 for å ivareta oppgaveetterslep etter sammenslåingen, spesielt innenfor regnskapsfeltet.  
 
Styringsparametere fram til vedtak av øvrige plandokumenter  
Avdelingen utarbeider økonomisk dokumentasjon i budsjett- og regnskapsarbeidet i tråd med 
kravene i kommuneloven og bokføringsloven.  
 
Avdelingen arbeider med basis i fylkestingsvedtak 44/20 om FNs bærekraftmål og med 
nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging som bakteppe i det regionale 
planarbeidet. 
 
 
 

 Avdeling Anskaffelser   
 
Faktaboks anskaffelser  

Avdelingen består av totalt 8 årsverk.  
  
Avdelingen har i oppgave å implementere og følge opp vedtatte politiske målsettinger og 
retningslinjer for anskaffelser i fylkeskommunen, utarbeide og vedlikeholde rutiner, 
veiledere og maler samt legge til rette for nødvendig kompetanse i organisasjonen slik at 
regelverk følges og politisk målsetning nås.    
   
Avdelingen skal legge til rette for en enhetlig og helhetlig forvaltning av anskaffelser i 
Troms og Finnmark fylkeskommune, at det oppnås god koordinering av fylkeskommunens 
anskaffelser og bidra til at disse skjer i henhold til anskaffelsesregelverket og 
fylkeskommunens eget anskaffelsesreglement.    
   
Avdelingen skal arbeide for en god innkjøpsfaglig kultur og et utviklende fagmiljø i hele 
organisasjonen som skal ha fokus på risikostyring og internkontroll, utvikle og implementere 
kontrollrutiner og system for avviksrapportering og avvikshåndtering.   
   
Avdelingen skal sørge for at fylkeskommunen har heldigitaliserte anskaffelsesprosesser.    
   
Avdelingen har ansvar for anskaffelser som berører flere virksomheter, hovedsakelig 
sektorovergripende rammeavtaler, gi bistand til virksomhetenes gjennomføring av 
særanskaffelser samt samarbeide med aktuelle eksterne parter om felles innkjøpsavtaler.  
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Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted  
Avdelingen er fortsatt i etableringsfasen. Budsjettrammene i avdelingen anses som forsvarlig 
for en normal driftssituasjon. Det er andre poster som skal justeres i forbindelse med budsjett 
2021.   
 
Avdelingen har ansvar for et innsparingskrav på 1 mill. kroner som skal effektueres gjennom 
gevinstrealisering i fremtidige anskaffelsesprosesser. Innsparingskravet vil bli fordelt på hele 
organisasjonen ved effektuering av gevinstrealisering ved sektorovergripende anskaffelser.  
 
Styringsparametere fram til vedtak av øvrige plandokumenter  
Fylkestinget i Troms og Finnmark vedtok i sak 62/20 politiske føringer for anskaffelser 
gjennom anskaffelsesreglementet for fylkeskommunen.  
 
 
 
 

 Avdeling Drift og Eiendom 
 
Faktaboks eiendom og drift  

Avdelingen skal forvalte Troms og Finnmark fylkeskommunes eiendomsportefølje på en 
forsvarlig og god måte. Eiendomsmassen har en samlet forsikringsverdi på om lag 10 
mrd. kroner.  
   
Arbeidet og planene til drifts- og eiendomsenhetene i begge fylkeskommunene videreføres.  
  
Innen dagens to fylkeshus er det om lag 50 årsverk som er knyttet til drift og eiendom.  

  
 
Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted  
Det vil jobbes videre med budsjettrammene i tråd med etablering av den nye avdelingen.  
 
Etter sammenslåingen er avdelingen organisert i 4 seksjoner. Dette er Nybygg/investering, Drift 
og vedlikehold, Servicetjenester og Eiendomsforvaltning.   
 
Eiendomsutvikling:   
Det jobbes med et eiendomsutviklingsprosjekt i Tromsø på eiendommen Mellomveien (ved 
Fylkeshuset i Tromsø). Prosjektet ble startet i tidligere Troms og omhandler hele eiendommen 
og omliggende areal ved Fylkeshuset i Tromsø. Planen er å se på hvilke muligheter som ligger 
i dette arealet for fremtiden.  
 



37 
 

Et eiendomsutviklingsprosjekt som har vært utviklet i tidligere Troms, som et sameie mellom 
gamle Troms og Finnmark fylkeskommuner og UNN, er Åsgårdmarka. Dette er en tomt på 
Tromsøya som har vært i en utviklingsprosess i om lag 10 år. Det finnes vedtak på salg av tomta 
fra fylkestingene i henholdsvis Troms og Finnmark fra tidligere. Arealet planlegges lagt ut for 
salg snart.   
 

 Avdeling IT og dokumentasjonsforvaltning 
 

Faktaboks IT og dokumentasjonsforvaltning  
Avdelingen har ansvar for IKT-tjenesten, digitalisering og arkivfaglig 
dokumentasjonsforvaltning. Kompetansen og tjenester skal bidra til at ansatte og politikere 
kan levere gode tjenester til innbyggerne i Troms og Finnmark. Avdelingen har 44 ansatte 
og 4 IKT lærlinger.  
  
Avdelingen skal ivareta en helhetlig sikkerhetsforvaltning av data i tråd med internasjonale 
og nasjonale standarder og nasjonalt regelverk, herunder arkivplan og bevaring- og 
kassasjonsplan som sikrer informasjon om data og lagring av bevaringsverdige data.   
  
Fokus 2021  
• Fortsette samordning av IKT tjenester og dokumentasjonsforvaltning i hele 

fylkeskommunen   
• Utarbeide digitaliseringsstrategi og etablere en styringsstruktur for 

digitaliseringsarbeidet    
• Utarbeide arkivplan og bevaring- og kassasjonsplan   
• Levere tjenester med fokus på tilgjengelighet, sikkerhet og brukervennlighet  

  
 
Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted  
Avdelingen har hatt et utfordrende år, særlig for IT, og det vil fortsatt i 2021 være fokus på 
sammenslåing av systemer og tjenester. Arbeidsbelastningen er stor også på grunn av høyt 
sykefravær. Avdelingen vil derfor ha et midlertidig behov for flere ressurser enn gitt ordinær 
drift i en periode fremover.    
 
Sak 40/20, vedtakspunkt 9: Fylkestinget ber om en fullstendig gjennomgang av muligheter for 
gevinstrealisering gjennom digitalisering, innovasjon og ny teknologi, for å få et 
beslutningsgrunnlag for å ta ut gevinster. 
 
Samordning av budsjettansvar for felles IKT tjenester, samordne innkjøpsavtaler for IKT utstyr 
og kvalitetssikre innkjøpsprosesser for hele organisasjonen gjennom å ta i bruk e-handel, er 
verktøy som kan bidra til at organisasjonen kan hente ut gevinster. Det er så langt i 
sammenslåingsprosessen identifisert både gevinster og økte kostnader, men det er for tidlig å 
konkludere med konsekvenser for hele økonomiplanperioden.   
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Digitalisering, automatisering og innovasjon må være planlagt og samordnet på tvers av 
divisjoner i det nye fylket, og i samsvar med nasjonale og regionale føringer og handlingsplaner.  
 
 
Gevinstrealisering kan være både direkte budsjettmessige gevinster, indirekte budsjettmessige 
gevinster, og kvalitative gevinster. Gevinstrealisering gjennom digitalisering, innovasjon og ny 
teknologi handler om mennesker og endring av arbeidsprosesser.    
 
Det er opprettet et forum for digitalisering og innovasjon, med medlemmer fra alle 
divisjoner som aktivt ønsker å bidra til endringer. Forumet skal sette fokus på gjennomgang av 
organisasjonenes arbeidsprosesser. Til fylkestinget i mars skal forumet fremme en 
digitaliseringsstrategi med handlingsplan for TFFK.  
 
Å sikre økonomiske rammebetingelser og handlingsrom for arbeidet krever en årlig 
investeringsramme på 5 mill. kroner slik at hele organisasjonen gjennom årlige handlingsplaner 
raskt kan iverksette tiltak som kan gi gevinster og bedre tjenester. Dette ligger inne som årlig 
bevilgning, i investeringsbudsjettet.   
 
Styringsparametere fram til vedtak av øvrige plandokumenter   
Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019-2025. 
  



Næring

WATERFishFish

179 mill.
til havbruksfondet

kaabaHARD-HATHARD-HAT

170 mill.
til næringsutvikling i 
perioden 2021–2024

48 mill.
til omstillingsprogram
i perioden 2021–2023

Hand-holding-heart
893 mill.

i virkemiddelordninger
(fylkeskommunale/statlige)

fileCHECK
540
søknader

Arrow-down
279
innvilget
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10. Divisjon for Næring og kompetanse 
 
Divisjon for Næring og kompetanse omfatter avdelingene Næring, Utdanning-Vest, Utdanning-
Øst og Voksenopplæring, karriere og integrering.  
 
I tabellen nedenfor er budsjettrammene i økonomiplanperioden vist.  
 

 
 
I tillegg til Fylkesplan for Troms 2014-25 ligger Fylkesrådets politiske plattform «Et sterkt 
nord» som overordnet styringsdokument for divisjonen. Avdelingas tjenesteområder har også 
egne strategier.  
 
Fylkestinget vedtok i sak 40/20, pkt. 16 utredning av administrativ samordning av skolesteder. 
Fylkesrådet sikte på å levere sak til fylkestinget i juni 2021. 
 

 Avdeling Næring 
 
Faktaboks Næring  
• Forvalter av distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, andre statlige virkemidler og 

fylkeskommunale næringsrettede virkemidler, eksempler:   
o Diverse utlysninger over ulike midler som distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, 

fiskeflåtefond og Arktis 2030.    
o Noen av virkemidlene settes gjennom oppdragsbrev ut til Innovasjon Norge (133 mill. 

kroner) og SIVA (24 mill. kroner)  
o I 2020 tildeles det også 85 mill. kroner til kommunale næringsfond.  
o Summen av øvrige virkemidler som forvaltes fullt ut av næringsavdelinga i 2020 er 

190 mill. kroner.  
• Prosjekt- og programoppfølging for større regionale og nasjonale ordninger:   
o N2 høyere opp i verdikjeden – samarbeid med Nordland, Troms og Finnmark 

fylkeskommuner, IN Arktis, Sametinget og Forskningsrådet (programperiode ut 2020, 
oppfølging 2021)  

o Forregion Troms og Finnmark (ny prosjektperiode 2021)  
o Satsinger som Hydrogensatsing og Drivkraft  
o Regionale forskningsfond (RFF Arktis)  
o Omstillingsprogrammet, per i dag for kommunene Kvænangen, Dyrøy, Kautokeino 

og Sør-Varanger kommuner   
• Forvaltningsansvar akvakultur- og havressursloven   
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• Saksutredning for fylkesråd og fylkesting – saksfremlegg, pressemeldinger, taler og 
presentasjoner   

• Ivaretakelse av fylkeskommunens eierskap i flere selskaper  
• Fylkeskommunale partnerskap (eksempelvis FAKS, firepartssamarbeid, programråd og 

ulike nettverk)  
• Utarbeidelse av strategier for næringer i regionen, inkludert smart spesialisering   
• Rådgivning, veiledning og koordinering eksternt til kommuner, næringsliv, 

organisasjoner, privatpersoner og sentrale myndigheter:  
o Kurs og kompetanseheving for kommunene   
o Nettverk- og arenabygging  
o Oppfølging og utvikling av klynger   

• Arktiske muligheter – avdeling næring sin del av Nordområdeprogrammet   
• Oppdragsgiveransvar Siva og Innovasjon Norge   
• Forvaltningsoppdrag bedriftsintern opplæring (BIO-midlene), oppdrag for 

søknadsbehandling, veiledning, mobilisering mv. på vegne av avdeling for 
Voksenopplæring, Karriereveiledning og Integrering (VKI) i divisjonen.  

 
Næringsavdelinga har ansvar for næringsretting strategiutforming og oppfølging av politiske 
vedtak i Troms og Finnmark fylkesting og fylkesråd. Dette skjer i samarbeid med andre 
utviklingsaktører lokalt, regionalt og internasjonalt. Avdelinga har forvaltningsansvar innen 
havbruk og forvalter en rekke virkemidler til regional utvikling: eksempelvis flere 
sektorspesifikke virkemidler, virkemidler rettet mot økt samarbeid mellom forskning og 
næringsliv, og fond som gir støtte til investeringer.  Næringsavdelinga har også ansvar for et 
nasjonalt virkemiddel: Arktis 2030.   
 
Avdelinga ivaretar fylkeskommunens eierskap i en rekke aksjeselskap, og har ansvar for 
fylkeskommunens oppdragsbrev til (og styring av) Innovasjon Norge og SIVA (næringshager 
og inkubatorer). Målet er å øke verdiskapingen i Troms og Finnmark gjennom styring og 
utvikling av næringsliv og der i gjennom samfunn og bosetting. De største oppgavene til 
avdelinga er listet opp i faktaboksen over.  
 
Næringsavdelinga har 37 ansatte, med kontorer i Vadsø og Tromsø, hvor av fire er ansatt på 
prosjekt.  
 
Fylkesråd for næring og miljø har i tillegg til næring også ansvar for miljø. Oppfølging av 
miljøporteføljen gjøres samordnet mellom alle divisjonene i fylkeskommunen.   
 
Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted/innsparingstiltak  
I økonomiplanen ligger det til grunn at Fylkeskommunalt næringsfond Troms (tidligere FRNU) 
reduseres i takt med den økende innsparingen i økonomiplanen. På sikt vil dette gi 
fylkeskommunen  
 



42 
 

Det er foreslått å sette av restbeløp fra havbruksfond 2020, kr 27 461 881, til disposisjonsfond 
i 2020. Dette foreslås i innstillingen til økonomiplanen å inntektsføres i sin helhet i 2021 til 
ulike tiltak innen regionalutvikling innen næring og kompetanse 2021.  
 
Som del av oppfølginga av regionreformen har fylkeskommunen fått ansvar for 
tilskuddsordningen Tilskudd til regional bransjeutvikling for kulturelle og kreative næringer.  
Tilskuddet er på kr 519 000.  
 
I budsjettrammen for 2021 budsjettet er det ikke gitt rom for inndekning av historiske forskjeller 
og forpliktelser.  Disse utfordringene må løses for budsjettperioden 2022-24. 
 
Styringsparametere fram til vedtak av øvrige plandokumenter 
Fylkesrådets politiske plattform «Et sterkt nord» næringsrelaterte satsinger:  

• Styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler, regional utviklingsaktør og 
samarbeidspartner for de store næringsbjelkene i nord som fiskeri og havbruk, reiseliv, 
landbruk, reindrift, mineraler, energi og petroleum og 
leverandørnæringer/leverandørindustri i tilknytning til disse  

• Legge til rette for støtte til FoU-baserte næringsprosjekter  
• Sikre satsing på fornybar energi og ny miljøteknologi  
• Aktivt benytte næringsrettede virkemidler som fylkeskommunen har ansvar for-

/oppdragsgiveransvar for til å nå næringspolitiske mål for Troms og Finnmark, og for å 
skape livskraftige samfunn og utvikling i distrikt, tettsteder og byer  

• Arbeide for at sjømatnæringene utvikles slik at det blir størst mulig ringvirkninger og 
verdiskaping i Troms og Finnmark  

• I samarbeid med kommunene legge til rette for oppdaterte- og helhetlige kystsoneplaner 
for å bidra til en kunnskapsbasert forvaltning  

• Følge opp regionale landbruksplaner og satse på arktiske landbruk, i samarbeid med 
faglagene, industrien og kompetansemiljø i tilknytning til næringen  

• Bidra til å kartlegge og beskytte det biologiske mangfoldet i havet, og at nasjonale 
myndigheter benytter den sterke kompetansen i nord ved kartlegging av risikospørsmål 
knyttet til marine og arktiske økosystemer 

 
Kostranøkkeltall kompetanse  
I figuren nedenfor er netto driftsutgifter til videregående utdanning som andel av samlede netto 
driftsutgifter vist.   
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Av figuren kan det ses at både Troms, Finnmark og landsgjennomsnittet bruker en stor andel 
av driftsutgiftene til videregående opplæring. Andelen i Troms var 37,3 prosent i 2019 og i 
Finnmark var den 39,3 prosent. Landsgjennomsnittet var 50,5 prosent. Andelen brukt på 
utdanning har gått ned i både Troms og Finnmark i treårsperioden som følge av økte statlige 
midler knyttet til fylkesvei (ettersleps-, rassikrings- og tunnelsikkerhetsmidler).  
 
 
I figuren nedenfor er netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter per elev, alle 
utdanningsprogram til videregående utdanning vist. 
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Av figuren kan det ses at Finnmark har høyere netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter 
og -inntekter per elev, alle utdanningsprogram enn Troms.  Utgiftene økte fra 87.781 kroner i 
2017 til 100.659 kroner i 2019. I Troms økte utgiftene fra 85.556 kroner i 2017 til 89.689 kroner 
i 2019. Landsgjennomsnittet var 83.396 kroner i 2019. 
 
I figuren nedenfor er antall lærlinger vist.   
 

 
 
Både Troms og Finnmark har hatt en økning i antall lærlinger i perioden, dette i likhet med 
Nordland. 
 
 
  



Utdanning

USER-EDIT
1,8 mrd.

til utdanning

School Angle-double-up
1,54 mrd.
til skoleinvesteringer
i perioden 2021–2024

Users-cog
210 mill.

til lærlinger

Schoolwrenchwrench

23 mill.
til fagskoler
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 Avdeling utdanning vest  
 
Faktaboks Utdanning vest  
  

• er lokalisert i Tromsø og har ansvaret for videregående opplæring og fagskole.  
• arbeider systematisk for at våre unge og voksne skal få det beste utdannings- og 

læreplasstilbudet i landet.   
• samarbeider med ulike kompetansemiljøer, utdanningsinstitusjoner og næringsliv, slik at det 

legges til rette for et helhetlig opplæringstilbud som er tilpasset arbeids- og næringslivets 
fremtidige behov.    

• har ansvaret for 12 videregående skoler med om lag 6000 elever, samt en egen skole for 
barn og unge (SMI-skolen). I Troms finner vi om lag 70 prosent av den totale elevmassen i 
fylket.    

• har om lag 1.400 ansatte  
• legger til rette for en helhetlig fag- og yrkesopplæring gjennom et systematisk samarbeid 

med våre 800 bedrifter og 25 opplæringskontor. Hvert år har vi mellom 1.700 og 2.000 
løpende lærekontrakter.  

• har ansvaret for en fagskole med flere avdelinger med ulik geografisk plassering  
• har ansvar for grunnskoleopplæringen ved barnevernsinstitusjoner i kommunene, samt 

fengselsundervisning ved Tromsø fengsel  
• har en egen fylkeskommunal pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og en egen 

oppfølgingstjeneste (OT)  
• arbeider systematisk med fagfornyelsen, noe som blant annet innebærer at alle læreplaner 

for fag i videregående opplæring blir fornyet.    
• driver et utstrakt forsøks- og utviklingsarbeid  

 
 
Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted/innsparingstiltak  
Økning i vedtatt innsparing fra 2020 til 2021 er 12 mill. kroner. Utdanning vest har gjennom 
nedtrekk i justering av opplæringstilbudet våren 2020 innfridd det meste av pålagte innsparinger 
i økonomiplanperioden. I tillegg til disse tiltakene reduseres reisebudsjettene med 0,5 millioner 
to siste år i planperioden.  
 
Ny yrkesfaglig tilbudsstruktur utfordrer eksisterende tilbudsstruktur i Troms og Finnmark. Uten 
strategiske og nødvendige prioriteringer for en felles tilbudsstruktur i hele fylket vil kostnadene 
øke betydelig.  For utdanning vest er rammene i økonomiplanperioden tilpasset tilbudsstruktur.  
 
Nye læreplaner vil medføre økte kostnader til kompetanseheving, utstyr og læremidler.  
 
Ett nytt skoleadministrativt system Visma In School skal tas i bruk, og da vil det være mulig å 
få til en mer rasjonell utnyttelse av eksisterende arbeidskraft og kompetanse. 
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 Avdeling utdanning øst 
 
Faktaboks Utdanning øst  
• Utdanning øst er lokalisert i Vadsø og avdelingen har ansvar for åtte videregående skoler, 

folkehøgskolen i Pasvik og fagskoler i Finnmark, som er lokalisert på Nordkapp og i Kirkenes.   
• Avdelingen har jobbet systematisk med å forbedre resultatene innen det som skjer i skolene 

og i det som skjer ute i lærebedrift, gjennom vår forskningsbaserte pedagogiske plattform, den 
gode Finnmarkskolen.  

• Det jobbes spesielt med fagfornyelse og ny yrkesfaglig tilbudsstruktur. Utdanning øst har 
knyttet til seg universitetet NTNU, for å legge til rette for at skolene skal kunne gi den beste 
undervisningen til elevene.   

• Avdelinga har ansvaret for inntaket til de statlige samisk videregående skolene.   
• Innen yrkesfag er tilbudsstrukturen i Finnmark dimensjonert i forhold til det næringslivet tar 

inn av lærlinger.   
• Avdelingen har om lag 800 ansatte, 1000 lærlinger og 3000 elever.   
• Avdelinga har en nettskole som har ansvaret for veksling LOSA (lokal opplæring i samarbeid 

med arbeidslivet) og nettbasert undervisning i enkeltfag.   
• Utdanningsavdeling øst har en avdeling under Finnmarksykehuset. Avdelingen driver opplæring 

av ungdommer mellom 12-19 år som får psykiatrisk behandling eller familieterapi. Avdelingen 
er i Karasjok og er drevet av Lakselv videregående skole. Hvert år er det ca. 90 elever innom 
denne avdelingen.   

• I samarbeid med rundt 220 frittstående lærebedrifter og 19 opplæringskontor avdelinga 
ansvaret for fag- og yrkesopplæringen med mellom ca.1000 løpende lærekontrakter  

• Opplæringsansvar for grunnskoleopplæringen ved barnevernsinstitusjoner i kommunene.   
• Fengselsundervisning ved Vadsø kretsfengsel.  
• Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), som er organisert ute på hver skole.  
• Oppfølgingstjeneste (OT), som koordineres fra utdanningsavdelingen.  
• Oppfølging av samfunnskontrakten organisert i prosjekt.   

 
 
Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted/innsparingstiltak  
Økning i vedtatt innsparing fra 2020 til 2021 er 4,4 mill. kroner. Det varige innsparingsbehovet 
er 19,5 mill. kroner da økt krav til innsparing tidligere år ikke var løst på varig basis. Det legges 
opp til en strammere vurdering av ikke lovpålagte oppgaver, i tillegg til at tjenesteproduksjonen 
reduseres. Tilbudsstrukturen innen yrkesfag i utdanning øst vurderes som riktig dimensjonert i 
forhold til det næringslivet i Finnmark tar ut av lærlinger.   
 
Utdanning øst leverer i hovedsak lovpålagte tjenester. I årene framover skal innsparing 
effektueres.  Innsparingene vil i hovedsak ta ned aktiviteter som ikke er lovpålagte samt at man 
vil se på endring i rutiner. Fylkesrådet har i hovedsak foreslått reduksjon i rammen på 
opplæringstilbud og investeringsbudsjett.  Det kuttes også på en del øvrige poster. 
 
Felles Styringsparameter for utdanning, fram til vedtak av øvrige plandokumenter 
Fylkesrådets politiske plattform «Et sterkt nord» legger viktige premisser for vårt arbeid:  

• Ungdommen i Troms og Finnmark skal rustes for fremtidens arbeidsliv  
• Opplæringstilbudet i videregående opplæring skal være av høy kvalitet, i egnede lokaler 

med gode digitale løsninger  
• Det skal arbeides for å øke gjennomføringsgraden og forebygge frafall  
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• Ungdommen skal stimuleres til å gjøre utdanningsvalg som kvalifiserer til jobber i 
næringslivet og det nordnorske arbeidslivet  

• Troms og Finnmark skal være en pådriver for styrkingen av de samiske språkene, og 
har en sentral rolle i å synliggjøre de nasjonale utfordringene og mulighetene for 
samiske språk.  

• Skolesteder skal ikke legges ned, samtidig som en skal se på alternative måter og 
organisere videregående opplæring på  

• Tilbudene skal være varierte, desentraliserte og tilpasset regionens behov.   
• Det er en målsetting at alle yrkesfagelever skal få en læreplass  

 
Regional planstrategi for Troms og Finnmark fylkeskommune vil også legge sterke føringer for 
planarbeidet fremover, herunder utarbeidelsen av en strategi for videregående opplæring og en 
skolebruksplan. I skolebruksplanen vil det gis en samlet oversikt over areal, elevtallskapasitet, 
elevtallsutvikling, skolestruktur og investeringsbehov på kort og lang sikt.  
 
Fremover vil arbeidet med regionreformen og utvidelsen av samfunnsoppdraget til det nye 
fylket videreføres. Dette vil påvirke flere av prosessene i sektoren. Inntil nytt plangrunnlag 
foreligger, gjelder følgende hovedmål og strategi med tiltak: 
 
 
Hovedmål for utdanning  Strategi i økonomiplanen  Tiltak  
Økt gjennomføring  Sektorens økonomiske midler skal til 

enhver tid benyttes på en best mulig 
måte for å oppnå vår hovedmålsetting 
om økt gjennomføring.  

Vest:  
Strategiplan for videregående opplæring  
- Fylkestingsmeldingen «Samspill for økt 
gjennomføring».  
- Rammeverk for god skoleledelse.  
- Systematisk arbeid med implementeringen 
av fagfornyelsen  
Øst:  
Regional plan for kompetanse (FFK)  
Den gode Finnmarksskolen  
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 Avdeling voksenopplæring, karriere og integrering (VKI) 
 
Faktaboks voksenopplæring, karriere og integrering    
   
Voksenopplæring  

• Videregående opplæring for voksne, realkompetansevurdering og dokumentasjon etter 
realkompetansevurdering.   

• Fylket har rett i underkant av 1000 voksne søkere, 600 voksne deltakere i videregående 
opplæringsløp   

   
Karriereveiledning  

• Fra 1.januar 2021: har fylket plikt til å tilby karriereveiledning til alle i eget fylke, og ansvar 
for å sørge for karriereveiledning til alle nyankomne flyktninger og familiegjenforente som 
skal være en del av introduksjonsprogrammet.  

• Regionale karrieresenter på fire lokasjoner (Vadsø, Alta, Målselv og Tromsø) tilbyr 
individuell karriereveiledning og karriereveiledning i grupper for voksne, samt 
karriereveiledning for militært personell 10 forsvarsleirer i Nord-Norge.   

   
Integrering  

• Tilskuddsordningene Jobbsjansen del B, mentor- og trainee-ordninger og etablereropplæring 
for innvandrere.   

• Vurdere og anbefale bosetting i de enkelte kommunene (kapasitetsstyring).  
• Nettverksbygging, kompetanseheving og samarbeid for å forebygge negativ sosial kontroll, 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.   
• Veiledning og kompetanseheving av kommunene i deres kvalifiseringsarbeid.   
• Samarbeid med regionale sektormyndigheter og fylkeskommuner kvalifisering og integrering 

av innvandrere med sektormyndighetene.   
• Regional oppfølging av frivillighet og samfunnsdeltakelse.   

  
Kompetanseheving for voksne    

• Tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring (BIO TFFK) en ny tilskuddsordning tidligere 
tilhørt NAV.   

• Kompetansepilot et nasjonalt prosjekt med midler fra KMD som forvaltes av Kompetanse 
Norge som skal utvikle nye modeller for kompetanseheving, etter- og videreutdanning (EVU) 
for voksne i distrikts-Norge.    

    
 
 
Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted/innsparingstiltak 
Det nasjonale og regionale fokuset på voksenopplæring, karriereveiledning, integrering og 
kompetanse medfører økt tjenesteproduksjon i det nye fylket, som igjen vil gi behov for økte 
ressurser.  
 
Nivået på rammen til VKI er videreført i 2021, men oppgavene er underfinansiert i 
økonomiplanperioden.  Karriereveiledning og integreringsoppgavene blir lovpålagt i januar 
2021. For 2021 dekkes disse oppgavene innenfor budsjettrammen hvor VKI styrkes med 4,8 
mill. kroner. Dette må løses på varig basis i løpet av 2021. 
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Styringsparametre fram til vedtak av øvrige plandokumenter 

• Regional plan for kompetanse (FFK) En helthetlig og strategisk satsing der alle voksne 
skal ha fullført og bestått videregående og der karriereveiledning er ett av 6 
fokusområder.   

• Den gode Finnmarksskolen, pedagogisk plattform   
• TFKs Strategiplan for videregående opplæring i Troms,   
• Nasjonal kompetansepolitisk strategi der hele den voksne befolkning er målgruppe.   

a. bidra til at det gjøres gode valg for den enkelte og samfunnet   
b. arbeide for bedre læringsmuligheter og god bruk av kompetanse i arbeidslivet.   
c.  styrke kompetansen til voksne med svake grunnleggende ferdigheter, svake 
norsk- og/eller samiskferdigheter og lite formell kompetanse.  

• Kompetansereformen St. Meld 14- der målet er at ingen skal gå ut på dato. 
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11. Divisjon Kultur, språk og levekår 
 
Divisjon for Kultur, språk og levekår omfatter Avdeling for Tannhelse, Avdeling for Plan, 
folkehelse og kulturarv samt Avdeling for Kultur. 
 
I tabellen nedenfor er budsjettrammene i økonomiplanperioden vist.  
 

 
 
Troms og Finnmark er et spennende kulturfylke, med et mangfold av mennesker, språk, 
kulturer, festivaler, arrangementer, kunst- og kulturaktører. Budsjettet gjenspeiler at vi vil 
opprettholde mangfoldet, både av festivaler og kulturopplevelser, samt støtte og legge til rette 
for nye aktører, prosjekter og arrangementer gjennom våre virkemiddelordninger. Frivillige og 
organisasjonslivet er bærebjelken i det norske idretts- og kulturlivet. Både Finnmark og Troms 
har lange og stolte tradisjoner innenfor en rekke idrettsgrener. Vi vil fortsatt bidra til å løfte og 
styrke det profesjonelle, og støtte opp om idrett og frivilligheten ved å stimulere til å gjøre idrett 
og kultur tilgjengelig for alle, som også er viktig i et folkehelseperspektiv.    
 
I budsjettperioden legges det opp til å beholde et godt og desentralisert tannhelsetilbud i hele 
fylket, samt at tannlegesatsene ikke økes utover den generelle lønns- og prisstigningen. Dette 
er i tråd med den politiske plattformen til fylkesrådet.   
 
Divisjonen består av tre avdelinger med totalt 550 ansatte og et totalt nettobudsjett på 401,786 
mill. kroner. Dette utgjør en betydelig satsing i en tid med stadig strammere budsjetter og 
utfordringer knyttet til behov for reduksjoner. Generelt vurderes budsjettet som stramt uten stort 
handlingsrom, da en stor andel av budsjettet er bundet opp i lønn og faste forpliktelser.   
 
Troms og Finnmark fylkeskommune er en fersk organisasjon, og vi har brukt store deler av 
2020 til å få organisasjonen på plass og koordinere virksomheta. Noen ulikheter tar vi likevel 
med oss inn i 2021. Disse kommer tydeligst frem i noe av virkemiddelbruken, som fortsatt vil 
kanaliseres inn i Troms (vest) og Finnmark (øst).   
 
Arbeidet med regional planstrategi vil gi en felles plattform, definere planbehov og etter hvert 
gi retning for strategiutvikling for divisjonens arbeid og virkemiddelbruk. Denne planprosessen 
er i full gang og forventes landet i løpet av 2021.  
 
I det foreliggende budsjettforslaget for divisjonen videreføres aktivitetsnivået i all hovedsak på 
samme nivå som i 2020. Allerede vedtatte innsparinger fra de to tidligere fylkestingene foreslås 
iverksatt med flere mindre tiltak. Fylkesrådet har lagt vekt på å gjøre dette så skånsomt som 
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mulig, slik at konsekvensene for folk og tjenester blir minst mulig. I stedet for dramatiske kutt 
for noen, er reduksjonene fordelt på flere poster, også over hele økonomiplanperioden. På den 
måten ønsker vi å signalisere at den jobben som gjøres av frivillige organisasjoner, institusjoner 
og enkeltaktører er viktig og bidrar til det mangfoldet vi ønsker å bygge opp under.   
 
Fylkesrådet vil fremdeles støtte opp under idrett, folkehelse, friluftsliv, kultur og kulturarv, selv 
om noen av disse får mindre reduksjoner i 2021. Det foreslås også effektivisering og vakanse i 
lederstillinger som følge av naturlig avgang, i divisjonen. Dette i påvente av helhetlig 
gjennomgang av organisasjonen i tråd med fylkestingets vedtak 40/20. Innen tannhelsetjenesten 
foreslås det å redusere kostnader med blant annet å fornye og effektivisere rutiner, og ved å 
bedre inntjeningen innenfor rammen av eksisterende tannhelsestruktur i Troms og Finnmark.   
 
Kostranøkkeltall  
 
Figuren nedenfor viser hvor stor andel av samlede netto driftsutgifter som har gått med til 
kultursektoren de tre siste årene. 
 

 
 
Troms hadde en nedgang i andelen netto driftsutgifter medgått til kultur på 0,3 prosentpoeng 
fra 2018 til 2019. Finnmark hadde en økning i andelen netto driftsutgifter med 1,4 prosentpoeng 
fra 1,6 prosent i 2018 til 3,0 prosent i 2019. Landet utenom Oslo brukte 3 prosent av netto 
driftsutgifter til kulturformål i 2019.  
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Figuren nedenfor viser netto driftsutgifter per innbygger til kulturformål. 
 

 
 
Troms hadde en økning i netto driftsutgifter fra 2018 til 2019 med 8 kroner fra 552 kroner til 
560 kroner per innbygger. Finnmark brukte 683 kroner per innbygger, som er en økning med 
353 kroner fra 2018. Landet utenom Oslo hadde en økning med 41 kroner per innbygger.  
 
Figuren nedenfor viser fordeling per funksjon innen kultursektoren. 
 

 
 
Troms brukte størst andel av kulturbudsjettet til kunstproduksjon og muséer. Finnmark brukte 
mest til andre kulturaktiviteter og kunstproduksjon. Landet utenom Oslo brukte mest til muséer 
og kunstformidling. 
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 Tannhelse 
 

 
 
Både Troms, Finnmark og landsgjennomsnittet har hatt en svak økning i netto driftsutgifter til 
tannhelse per innbygger fra 2017-2019. I Troms var utgiften 894 kroner i 2019 og i Finnmark 
var den 1115 kroner. Landsgjennomsnittet var 535 kroner per innbygger.  
 
I figuren nedenfor er andel 5-åringer uten karies vist. Andelen i Troms er i underkant av 
landsgjennomsnittet med 80,4 prosent. I Finnmark var 74 prosent av 5-åringene kariesfri. 
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Faktaboks   
  
Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark består av:  

• 45 allmenntannklinikker fra Evenskjer i sør til Vardø i nordøst  
• Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN)  
• Universitetstannklinikken (UTK)  

  
Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark består av 45 desentraliserte store og små 
tannklinikker. 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 sammen med det private 
tilbudet 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.  
  
Den offentlige tannhelsetjenesten har gjennom budsjettvedtak i Stortinget fått ansvar for visse 
grupper ruspasienter (LAR og personer med vedtak om kommunale tjenester som følge av rus), 
TOO-pasienter (Tortur, overgrep, odontofobi) og fengselspasienter. Behandling av ruspasienter er 
finansiert gjennom rammetilskuddet, mens TOO og fengsel er finansiert ved tilskudd.  Behandling 
for disse pasientgruppene er kostbare da noe behandling må foregå i narkose. Dette medfører at 
tannbehandling av ruspasientene og TOO-pasientene er underfinansiert.  

  
 
Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted/innsparingstiltak 
Budsjettrammen til tannhelse er i all hovedsak bundet opp til lønns- og driftsutgifter knyttet til 
den daglige driften av tannklinikkene. Netto budsjettramme dekker ikke de samlede 
lønnskostnadene i tjenesten, og tannhelse er derfor avhengig av pasientinntekter, 
refusjonsinntekter og ekstern finansiering.   
 
Driftsutgiftene til tannhelse er i stor grad knyttet opp mot drift av klinikkene og for å 
imøtekomme krav i tannhelsetjenesteloven om forebyggende arbeid, prioriterte grupper og om 
å ha et sørge-for-ansvar; gi tilbud til hele befolkningen.   
 
Inventar og utstyrsporteføljen til tannhelsetjenesten er omfattende. Det er kostnadskrevende å 
drifte og vedlikeholde denne slik at det er operativt til enhver tid. Mye av utstyret er eldre enn 
forventet levealder, men 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.   
 
På grunn av den økte dollar- og eurokursen er kostnadene ved innkjøp av utstyr og inventar fra 
dentaldepotene høyere enn tidligere stipulert. Det er et sammensatt bilde der klinikkstruktur, 
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geografi, samfunnsansvar, rekruttering, stabilisering og nivå på tannhelse bidrar til økte 
driftsutgifter jo lengre nord man kommer, og dess mer desentralisert klinikkstrukturen er.  
 
Tannhelsetjenestens driftsbudsjett er i stor grad knyttet til lønnsutgifter. Tannhelse har de senere 
år hatt reduksjon i budsjettet i likhet med øvrige sektorer i fylkeskommunen. Økning i vedtatt 
innsparing fra 2020 til 2021 er 1,46 mill. kroner. Det arbeides kontinuerlig med 
effektiviseringsgevinster og produksjonsforbedringer. Flere møter, kurs og seminarer 
gjennomføres digitalt og vil medføre mindre utgifter til reise og opphold. Tannhelsetjenesten i 
Finnmark fjernet sin bonusavtale på slutten av 2019. Tannhelsetjenesten i Troms (vest) har 
fortsatt bonusavtale, denne planlegges fjernet etter samme mønster som i Finnmark.   
 
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 i større grad å behandle disse pasientene selv, 
vil eksterne honorarutgifter bli redusert.  
 
Med fokus på effektiv klinikkdrift, ikke-møtt problematikk og gode innkallingsrutiner vil 
tannhelse få en bedre utnyttelse av tilgjengelige behandlerteam. Mer bruk at digital plattform 
vil også gi mindre fravær ved administrative oppgaver og dermed økt utnyttelse av 
behandlingskontor. Justerte innkallingsrutiner må innarbeides over tid slik at effekten trolig 
ikke blir synlig før noe ut i planperioden.  
 
Styringsparametere fram til vedtak av øvrige plandokumenter  
Tannhelsetjenesten er forankret i lov om tannhelsetjenester og underliggende forskrifter. 
 
 

 Plan, folkehelse og kulturarv 
 
Faktaboks   
  

Avdelingen har en bred fag- og oppgaveportefølje og er organisert i seksjon areal- og 
samfunnsplanlegging, seksjon kulturarv og seksjon folkehelse, idrett, friluftsliv og miljøforvaltning. I 
miljøforvaltningsoppgavene inngår vannforvaltning, forvaltning av vilt, innlandsfisk og kystsel.  
Felles for seksjonene er utstrakt råd- og veiledning til kommuner, frivillige organisasjoner, 
utbyggere og private tiltakshavere. Det gjennomføres årlig en rekke kurs og kompetansehevende 
tiltak for kommuner og andre. Samarbeid, nettverk og arenabygging vektlegges i avdelingens 
arbeid. De ulike fagområdene skal bidra til en positiv samfunnsutvikling i fylket.  
  
Areal- og samfunnsplanlegging:  
• Ivareta fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og høringsinstans.   
• Forvalte fylkeskommunens myndighet til å fremme innsigelse for å ivareta nasjonale og 

regionale interesser etter plan- og bygningsloven.   
• Behandle og samordne fylkeskommunens uttalelser til kommunale planstrategier, areal-, 

samfunns- og reguleringsplaner og dispensasjonssøknader.  
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• Administrere Regionalt planforum hvor det legges til rette for å klarlegge og samordne 
statlige, regionale og kommunale interesser samtidig som gjensidig informasjon, drøftinger og 
samstemt praksis søkes nådd.    

• Ansvar for oppfølging av saker og dialog med Finnmarkseiendommen (FeFo)  
  
Kulturarv:  
• Ivareta fylkeskommunens sektormyndighet innen kulturminnevern med delegerte statlige 

ansvarsområder.   
• Forvaltning, plansaksbehandling, skjøtsel/vedlikehold, formidling og tilskuddsforvaltning innen 

kulturminnevern.   
• Forvalte verdensarven i Finnmark – bergkunsten i Alta og Struves meridianbue.   
• Gjennomføre arkeologisk feltarbeid   
• Bygningsvern - Statens Kulturhistoriske eiendommer (SKE) og tilskuddsforvaltning  
• Fartøyvern med tilskuddsforvaltning  
• Samarbeid med Fylkesmannen om kulturhistoriske verdier i jordbrukslandskap – RMP 

(regionalt miljøprogram) og UKL (utvalgte kulturlandskap i landbruket)  
• Samarbeid med og driftstilskudd til de regionale museene  
  
Folkehelse, idrett, friluftsliv og miljøforvaltning:  
• Fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som 

fylkeskommunen er tillagt. Dette skal skje gjennom regional utvikling og planlegging, forvaltning 
og tjenesteyting og tiltak som kan møte fylkets folkehelseutfordringer  

• Ivareta fylkeskommunens sektormyndighet, pådriver- og understøtterrolle i det systematiske 
folkehelsearbeidet  

• Bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse i og på tvers av de ulike sektorene  
• Ha oversikt over helsetilstanden i fylket  
• Samarbeide tett med kommunene og kompetansemiljøene regionalt og nasjonalt  
• Koordinere Program for folkehelsearbeid i kommunene – med vekt på livskvalitet, psykisk helse 

og rusforebygging  
• Forvalte statlig tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og 

mestringstilbud  
• Samarbeid med og driftstilskudd til Troms og Finnmark idrettskrets  
• Forvalte spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet  
• Forvalte spillemidler til kulturarenaer  
• Ivareta rollen som regional sektormyndighet innenfor friluftsliv  
• Følge opp Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 Troms  
• Forvalte tilskudd til friluftslivsaktivitet og tilrettelegging for friluftsliv  
• Samarbeide og gi tilskudd til friluftsråd og Forum for natur og friluftsliv  
• Forvalte høstbare arter vilt, innlandsfisk og kystsel  
• Forvalte statlig tilskudd friluftsliv og vilt  
• Ivareta rollen som vannregionmyndighet for Troms og Finnmark vannregion og Norsk-finsk 

vannregion  
• Koordinere og lede vannregionutvalget  
• Forvalte statlige midler til plan- og prosessarbeid i vannregionene  
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Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted/innsparingstiltak  
Økonomien vurderes som stram innen fagområdene i avdelingen, med lite handlingsrom for 
nye tiltak og utviklingsarbeid. Fra 2020 overtok fylkeskommunen en rekke oppgaver fra 
Riksantikvaren knyttet til bygningsvern og statlige verneplaner, arkeologi og fartøyvern. Det 
ble tilført fire stillinger som ble finansiert innenfor fylkeskommunens rammer. Det ble også 
overført flere friluftslivsoppgaver, herunder ansvar for statlig sikrede friluftsområder og 
forvaltningsplaner. Oppgavene som ble overført fra staten, var ikke fullfinansiert. Det ble kun 
overført begrensede midler til noen av oppgavene. Manglende finansiering utgjør en betydelig 
utfordring. Det er en økning i vedtatt innsparing fra 2020 til 2021 på 1,36 mill. kroner samlet 
innen avdeling Plan, folkehelse og kulturarv og avdeling Kultur.  
 
Det er en økning i vedtatt innsparing fra 2020 til 2021 på 1,36 mill. kroner samlet innen avdeling 
Plan, folkehelse og kulturarv og avdeling Kultur. For 2021 foreslås det nedtrekk på kr 290 000 
i midlene til utviklingsarbeid innenfor folkehelse, reduksjon i midlene til idrettsstipend og i 
tilskuddsordningen Redningsplanken. Videre foreslås det et nedtrekk i de administrative 
midlene som går til GIS-lisenser. Nedtrekkene opprettholdes og økes med kr 50 000 i 
økonomiplanperioden. Fylkeskommunen har et lovpålagt ansvar for det regionale 
folkehelsearbeidet. Årlig gjennomføres det kurs- og nettverksarbeid for kommunene i fylket, 
og det følges opp en rekke utviklingsprosjekter. Fra 2018 og 2019 har henholdsvis Finnmark 
og Troms tatt del i det nasjonale folkehelseprogrammet med fokus på tiltaksutvikling i 
kommunene rettet mot barn og unge med vekt på livskvalitet, psykisk helse og rusforebygging. 
Arbeidet ledes og koordineres av fylkeskommunen i samarbeid med kommunene og regionale 
parter. Fylkeskommunen vil fortsatt bidra til å utvikle og styrke kommunenes langsiktige og 
systematiske folkehelsearbeid, der fokuset og prioriterte målgruppe er barn og unge.  
 
Fylkeskommunen samarbeider tett med ulike forskningsmiljøer for å kunne oppfylle kravet om 
å holde oversikt over helsetilstanden i fylket. I 2020 har Senter for samisk helseforskning ved 
UiT Norges Arktiske universitet, på oppdrag fra fylkeskommunen, publisert en egen samisk 
rapport med resultater fra folkehelseundersøkelsen i 2019. Reduksjon i de regionale 
folkehelsemidlene vil gi noen utfordringer når det gjelder å ta del i utviklingsprosjekter og 
forskning, men fylkeskommunen vil bestrebe seg på å bidra så godt den kan innenfor stramme 
rammer. Videre vil vi fortsatt bidra med å legge til rette for at kommunene kan drive aktivt 
folkehelsearbeid gjennom støtte til regionale friluftsråd og frisklivsentraler.  
 
Fylkeskommunen ønsker å bidra til at kulturarven i fylket ivaretas. Tilskuddsordningen 
Redningsplanken går til mindre utbedringer av verneverdige bygninger i privat eie. Dette er en 
populær ordning som gir store resultater for relativt små midler. En reduksjon i 
tilskuddsordningen vil bety noe mindre hjelp til eiere av verneverdige bygninger. 
Fylkeskommunen har tidligere delt ut inntil seks idrettsstipend til unge talenter. Idrettsstipend 
er en mulighet og et virkemiddel for enkeltutøvere eller lag som gir en anerkjennelse for å kunne 
få hedret sin prestasjon, der idrettsstipendet henger høyt blant de aktive idrettsutøverne. Det 
foreslås at antall stipend reduseres til to, et i Finnmark og et i Troms. Det foreslås også 
reduksjon på GIS-lisenser på grunn av at sammenslåing av fylkene medfører at det på enkelte 
fagområder ikke er behov for flere lisenser.   
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Fylkeskommunen bidrar årlig med midler både til idretten og satsingen på friluftsliv i fylket. 
På den måten bidrar fylkeskommunen til en positiv og målrettet samfunnsutvikling, spesielt i 
nærmiljøet. Troms og Finnmark idrettskrets mottar støtte til organisasjons-, kompetanse-, 
inkluderings- og utviklingsarbeid. I tillegg gis det aktivitetsstøtte og støtte til idrettens arbeid 
med talentutvikling og toppidrett. Tilskuddsordningen til tilrettelegging for friluftsliv i 
nærmiljøet har gjennom flere år bidratt til at det har blitt etablert varierte og tilrettelagte 
friluftslivsområder for ferdsel og opphold nært der folk bor. Dette er en uttalt målsetning i «I 
regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 (Troms)». I økonomiperioden 2022-
2024 foreslås det et nedtrekk i driftstilskuddet til Troms og Finnmark idrettskrets, og en 
reduksjon i tilskuddsordningen tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet på til sammen 
kr 200 000.  Selv med en reduksjon av disse midlene vil fylkeskommunen likevel kunne støtte 
idretten og lavterskel tilrettelegging som favner bredt og stimulerer til aktivitet i store deler av 
befolkningen, for å bidra til økt bolyst, trivsel og folkehelse i lokalmiljøet. Videre vil 
fylkesrådet fortsatt støtte Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) som er fylkeskommunens 
paraplyorganisasjon for barne- og ungdomsorganisasjonene i fylket. Ved denne videreføringen 
vil vi imøtekomme behov for styrket veiledning og rådgiving til lag og foreninger i fylket.   
 
Styringsparametre fram til vedtak av øvrige plandokumenter  
Innenfor avdelingen styres det etter flere lovverk som sektormyndighet innenfor fagområdene 
arealplanlegging, folkehelse, kulturminner, friluftsliv og vannforvaltning. Forskrifter og ulike 
Stortingsmeldinger er også førende for avdelingens arbeid. Regional plan for friluftsliv, vilt og 
innlandsfisk 2016-2027, Regional plan for handel og service 2016-2025 og Regional 
forvaltningsplan vannregion Troms 2016-2021 gjelder for Troms. Regional plan for 
kulturminner og kulturmiljø 2017-2027, Regional plan Finnmark vannregion 2016-2021 og 
Regional plan for norsk-finsk vannregion 2016-2021 gjelder for Finnmark.   
 
 
  



Kultur og levekår

university
21 mill.

i driftstilskudd til museer

running
6,5 mill.

til idrettsformål 3,7 mill.
til festivaler

1609
produksjoner 

(konserter, aktiviteter,  
kompetansetilbud etc.)
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 Kulturavdelingen 
 
Faktaboks   
Avdeling Kultur omfatter tre seksjoner:  
  
Seksjon Kunst- og kulturutvikling   

Seksjonen har et forvaltnings- og veiledningsansvar innenfor kunst og kulturområdet. Ansvar og 
oppgaver innen kulturområdet handler om forvaltning av eierskap, tilskuddsforvaltning, samt 
utviklingsarbeid og formidling. Herunder oppfølging av Den nordnorske kulturavtalen, samt Troms 
fylkeskultursenter «Kysten» og Gjesteatelieret i Vadsø.  
  
Oppgaver innenfor samiske og kvenske/norskfinske saker. Seksjonen har sektorovergripende 
ansvar for oppfølging av samiske spørsmål, herunder oppfølging av samarbeidsavtalen med 
Sametinget. Troms og Finnmark fylkeskommune fikk fra 2020 overført tilskuddsordning Nasjonalt 
tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur med forskrift fra KMD.  
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt midler til voksenopplæring og frivillige 
organisasjoner ligger også til avdelingen.  
 
 
 
Seksjon Kultur i Troms og Scene Finnmark  
Seksjonene består av Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge, Den Kulturelle Skolesekken, 
Folkemusikk Nord og Bok- og kulturbussen i Sør-Troms. Til seksjonen ligger oppfølging av Ung 
kultur møtes (UKM) og Den kulturelle spaserstokken, samt arbeidet med å tilrettelegge for det 
kunstneriske arbeidet til Harstad kommunes fribymusiker i samarbeid med kommunen.   
  
Seksjon Fylkesbiblioteket i Troms og Finnmark   
Fylkesbiblioteket ivaretar fylkeskommunens ansvar i henhold til Lov om folkebibliotek. Det 
innebærer regional bibliotekutvikling, rådgivning, kompetansetiltak og litteraturforsyning.   
I 2020 ble det inngått en samarbeidsavtale om formidling og kompetansearbeid mellom 
Fylkesbiblioteket og Sametingets bibliotek. Seksjonen arrangerer Finnmark internasjonale 
litteraturfestival annet hvert år. Troms og Finnmark fylkesbibliotek har et nasjonalt ansvar for finsk 
bibliotektjeneste. Seksjonen ivaretar også fotoarkiv og privatarkiv for Finnmark.   
  
Det gis tilskudd til Bokbussen Tana og Nesseby, bibliotek- og kulturbussen i Kåfjord med 
virkeområde i Nord-Troms og barnebokbussen i Tromsø. Det gis også tilskudd til Norsk-Russisk 
bibliotek- og informasjonstjeneste, musikkbibliotek i Harstad og det regionale biblioteksamarbeidet 
i Midt-Troms.   

  
 
Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted/innsparingstiltak 
I kulturavdelingen vurderes også økonomien som stram siden en stor andel av midlene er bundet 
opp i faste og avtalefestede tilskudd. Innen avdeling kultur ligger det politiske 
sektorovergripende ansvaret for samisk og kvensk/norskfinsk. Fra 2020 fikk blant annet 
avdelingen overført ansvar for nasjonalt tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur 
med forskrift fra KMD. Videre jobbes det politisk med å få økt tospråklighetsmidlene til Troms 
og Finnmark fylkeskommune fra Sametinget, for å kunne styrke det samiske, herunder blant 
annet språk, kultur og levesett i regionen, og til arbeidet med oppfølging av tiltak og lovarbeid 
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i oppfølgingen av NOU 2016: 18 – Hjertespråket. Det jobbes også med en ny samarbeidsavtale 
mellom fylkeskommunen og Sametinget, som forventes å behandles i fylkestinget i 2021.   
 
Troms og Finnmark fylkeskommune er i gang med arbeidet med reforhandlinger av Den 
nordnorske kulturavtalen 2018-2020 sammen med Nordland fylkeskommune. Troms og 
Finnmark fylkeskommune bruker om lag 20 mill. kroner i tilskudd til aktører og satsinger 
gjennom avtalen. Fylkesrådet legger til grunn at kontinuitet i bevilgninger fra stat, 
fylkeskommuner og vertskommuner for å kunne videreføre avtalen. Dette er viktig for å styrke 
og videreutvikle de store kulturelle motorene i regionene som blant annet; Festspillene i Nord 
Norge, Hålogaland Teater, Arktisk Filharmoni, Dansearena Nord, Det Samiske 
Nasjonalteateret Beaivváš, Riddu Riđđu Festiválá og Samisk påskefestival. Fylkesrådet er 
videre opptatt av at driftstilskuddene til kunstformidlingsinstitusjonene videreføres, samt at det 
etableres flere visningssteder for visuell kunst i fylket. Det legges også opp til at rammene for 
Landsdelsmusikerne (LiNN) i Troms og Finnmark videreføres, der den overordnede målsetning 
er å levere store opplevelser på små steder. Flere av produksjonene er rettet mot barn og unge, 
og eldre på sykehjem, der også samiske produksjoner er et naturlig fokus.  
 
Fylkeskommunens festivaltilskuddsordning er et økonomisk virkemiddel for bolyst og levende 
kulturliv i hele fylket og skal fremme festivaler som faglig og kulturell møteplass. Det foreslås 
en liten reduksjon i rammen på tilskudd til festivaler på kr 20 000 fra 2021.  Forutsigbar 
fullfinansering av ordningen fra 2021 foreslås dekket inn med midler fra vakant lederstilling i 
Finnmark (øst).   
 
Barentskult er en fondssammensetning som har til formål å stimulere til samarbeid mellom 
profesjonelle kunstnere og kulturaktører i Barentsregionen, og skape internasjonale møteplasser 
for utvikling av kunst og kultur, der vi samt Utenriksdepartementet Kulturdepartementet og 
Nordland fylkeskommune bidrar. Det foreslås en reduksjon på kr 50 000 i ordningen i 2022. 
De to siste årene har Finnmark (øst) sin andel på 1 mill. kr vært finansiert fra Havbruksfondet. 
Det sikres mer forutsigbarhet i finansieringen av denne andelen.    
 
Troms og Finnmark fylkeskommune gir driftsstøtte til frivillige organisasjoner i Finnmark 
(øst). Den økonomiske rammen for dette var i 2020 på kr 793 000 og det foreslås en reduksjon 
på kr 30 000 i økonomiplanperioden. Videre er det i økonomiplanperioden 2022-2024 foreslått 
en gradvis reduksjon i overføring til administrasjon og drift av Voksenopplæringsforbundet i 
Finnmark (VOFO), og en reduksjon til studieforbundene i Finnmark. Her er det samtidig en 
historisk forskjell mellom Troms (vest) og Finnmark (øst), og Troms (vest) har hatt en gradvis 
nedtrapping over flere år allerede.    
 
For Troms og Finnmark fylkeskommune er det viktig at både unge og gamle skal få rom til å 
utfolde seg og få tilbud om gode kulturopplevelser. Derfor vil vi bevare viktige institusjoner 
som Ungdommens Kulturmønstring (UKM), Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle 
spaserstokken. Fylkesrådet vil derfor fortsette en satsing innen kvensk språk og kvensk og 
norskfinsk kultur, gjennom Strategier for arbeidet med kvenske/ norskfinske forhold i Finnmark 
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2016-2020 og Handlingsplan for kvensk språk og kultur i Troms 2017-2020. Fylkesrådet legger 
nå til rette for en felles kvensk/norskfinsk strategi 2021-2025.   
 
For Troms og Finnmark fylkeskommune er det viktig å ha fokus på å opprettholde og utvikle 
en kulturell infrastruktur for samarbeid mellom kunst- og kulturaktører i nordområdene, og 
sikre befolkninga et profesjonelt og mangfoldig kunst- og kulturtilbud. I Stortingsmeldinga «En 
framtidsrettet filmpolitikk» (2015) ble det lagt fram tiltak for å oppnå et bedre tilskuddssystem 
og sterkere regionale filmmiljøer. Fylkesrådet ønsker derfor å videreutvikle filmbransjen i nord 
og arbeide for å sikre Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF), Nordkapp Filmfestival, 
Filmveksthuset Tvibit, Nordnorsk filmsenter, Filmfond Nord, Internasjonalt Samisk 
Filminstitutt, FilmCamp og nyetablerte Nordnorsk Filmkommisjon forutsigbarhet i økonomien, 
og arbeide for at regjeringen følger opp målene i filmmeldinga.   
 
Fylkesrådet vil i samarbeid med kommunene videreutvikle bibliotekene. Bibliotekenes 
lovpålagte oppdrag som møteplass og samtalearena betyr at de er lokale lavterskel møteplasser, 
i tillegg til å gi tilgang til kunnskap, kultur og litteratur. Slike lavterskel tjenester kan virke 
sosialt og økonomisk utjevnende, og møteplassen kan bidra til mangfold, inkludering, 
deltakelse og bedre folkehelse. Bibliotekene gir gjennom sin fysiske tilstedeværelse og sine 
digitale løsninger muligheter for innbyggerne til å forbedre sine liv ved å gi tilgang til 
informasjon, kunnskap og opplevelse. Videre vil fylkesrådet viderefører støtte til 
bibliotekbussene i Troms og Finnmark, og forutsetter at alle avtaleparter bidrar økonomisk etter 
eksisterende forutsetninger. Dersom en av partene trekker seg ut eller reduserer deres andel, vil 
fylkeskommunen vurdere sin videre finansiering i fremtiden.   
 
Styringsparametre fram til vedtak av øvrige plandokumenter 
Avdelingens ansvar og oppgaver er forankret i lover som plan og bygningsloven, kulturloven, 
lov om folkebibliotek, stortingsmeldinger og nasjonale strategier, oppdragsbrev fra staten og 
forskrifter.  Regional bibliotekplan gjelder for Troms 2017-2028. 
  



Samferdsel

Car-altCar-alt

964 mill.
til tunnelrehabilitering

BusSHIP
4,75 mrd.

til kollektivtransport

roadbroombroom

3,8 mrd.
til drift og vedlikehold Shopping-Cart

fish

212,5 mill.
kyst til marked
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12. Divisjon Samferdsel   
 
Overordnet strategi for samferdselssektoren i Troms og Finnmark fylkeskommunen ble vedtatt 
av Fylkestinget i sak 80/20. Strategien er utarbeidet med utgangspunkt i tidligere vedtatte 
Regionale transportplaner for henholdsvis Troms og Finnmark. Planen viser retning for 
samferdselssektoren og legger premisser for prioriteringer som gjøres i det kommende arbeidet 
med handlingsprogrammet. 
 

Premiss:   Bærekraftmål   Innovasjons- og 
teknologiutvikling   

Samfunnssikkerhet og 
trygge lokalsamfunn   

Hovedmål   Troms og Finnmark fylkeskommune skal være en tydelig samfunnsutvikler som 
binder folk sammen med et bærekraftig og innovativt transportsystem   

Delmål:   Tilrettelegge for 
næringsutvikling i 
hele regionen   

Bidra til klimavennlig god 
by- og stedsutvikling   

Legge til rette for 
tilgjengelighet og 
mobilitet   

Samordning og 
optimalisering av 
ressurser   

Strategier   
  
  

- Utvikle kontrakter 
som gjør at lokalt 
næringsliv kan være 
konkurransedyktig   
- Være en 
premissleverandør for 
næringsutvikling   
- Utvikle kompetansen 
og rekruttering innen 
samferdselssektoren, 
samt aktivt bruk av 
lærlinger i kontraktene   
- Fylkeskommunen 
som tjenestekjøper skal 
drive aktiv 
leverandørutvikling   

- Prioritere myke trafikanter og 
kollektivtransport   
- Arbeide for et sikkert vegnett 
ved strekningsvise utbedringer 
og vedlikehold, samt 
forebyggende skredkontroll   
- Utvikle et brukervennlig, 
tilgjengelig og helhetlig 
transportsystem på tvers av 
eierskap   
- Være en pådriver 
for klimavennliget, bærekaft og 
«det grønne skiftet» innen 
samferdselssektoren   

- Tilpasse 
utbygginger og drift 
etter behov og 
brukerperspektiv   
- Fokus på 
trafikksikkerhet og 
universell 
utforming i alle 
prosesser   
- Prioritere 
innovative 
løsninger som 
bedrer 
brukeropplevelsen   
- Jobbe for bedre 
rammebetingelser 
for et moderne og 
bærekraftig 
transportsystem   

- Søke 
kostnadseffektive 
løsninger som gir høy 
måloppnåelse   
- Søke samarbeid med 
andre ansvarsområder 
i TFFK   
- Aktivt søke 
samarbeid med andre 
aktører i 
utviklingsprosesser   
- Pådriver for 
samordning av 
offentlige og andre 
transportsystemer   

 
Samferdselsdivisjonen har etter sammenslåingen og overtakelsen av 
fylkesvegadministrasjonen totalt om lag 170 ansatte. I 2021 vil arbeidet med oppbemanning av 
organisasjonen fortsette. Fortsatt er det flere driftskontrakter knyttet til fylkesveg der 
oppfølgingen ivaretas av Statens vegvesen. I perioden 2021-2025, når de felles riks- og 
fylkesvegkontraktene blir erstatte med rene fylkesveg kontrakter, vil det bli tilsatt byggeledere 
o.l. i samferdselsdivisjonen, for å ivareta kontraktsoppfølgingen.  
 
Divisjon omfatter avdelingene for kollektiv og mobilitet (KOM), Vei-drift (DVF), Vei-
planlegging (PPU) samt Fly, havner og beredskap (FFB). Oppgavene spenner over et vidt 
spekter fra drift og vedlikehold av fylkesvegene og –vegobjekter, utbygging av infrastruktur 
knyttet til fylkesveg og kollektivtrafikk, drift av buss-, båt- og fergeruter, ivaretakelse av 
skoleskyss, drift av venterom og kundesenter og forvaltning av fylkesvegene, transportløyver 
og anskaffelser knyttet til divisjonens oppgaver. 
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I tabellen nedenfor er budsjettrammene i økonomiplanperioden vist.  
 

 
 
I 2021 forventer divisjonen å omsette for 2 453 mill. kroner over driftsbudsjettet pluss totalt 
842 mill. kroner i investeringer. Av disse investeringene finansieres om lag 265 mill. kroner 
med midler som overføres fra drift (skredsikrings-, tunnelsikkerhets- og fornyingsmidler) og 
ligger i bevilgningsskjema drift 1. ledd. I tillegg kommer nedjustering av investeringsbudsjettet 
i 2020 på 708 mill. kroner. Dette vil innarbeides i budsjettoppfølging investering når regnskapet 
for 2020 foreligger.     
 
I figuren nedenfor vises brutto driftsutgifter til samferdselsformål per innbygger for Troms og 
Finnmark fylkeskommuner samt landsgjennomsnittet utenom Oslo for årene 2017-2019. 
 

 
 
Netto driftsutgifter for samferdsel har øket noe for begge fylkeskommunene og 
landsgjennomsnittet i perioden. I Troms ble det brukt 11 426 kroner per innbygger i 2019 og i 
Finnmark ble det brukt 9 802 kroner per innbygger. Gjennomsnittet for landet utenom Oslo var 
i 2019 på 5 616 kroner per innbygger. 
 
 
 
 

2021 2022 2023 2024
Samferdsel 2 453 695       2 460 269       2 487 922       2 514 082       

Divisjonsdirektøren/Fellesfunksjoner 161 684          168 284          156 814          156 814          
Kollektiv og mobilitet 1 181 743       1 178 279       1 166 028       1 166 028       

Veg - drift, vedlikehold og forvaltning 1 000 862       999 498          1 000 085       1 000 085       
Veg – plan, prosjektering og utbygging 96 337            101 139          151 927          178 087          

Fly, fiskerihavn og beredskap 13 068            13 068            13 068            13 068            
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 Avdeling kollektiv og mobilitet 
 
 
Faktaboks   
  

• Drift kollektivtrafikk inkl. kundeservice  
• Terminaler og venterom  
• Skoleskyss  
• Transporttjeneste for funksjonshemmede  
• Mobilitetsplanlegging  
• Klima og miljø i samferdsel  

  
I Troms er det:  

• 11 fergesamband + 2 sommersamband  
• 6 hurtigbåtsamband  
• 160 busslinjer  
• Ca. 15 millioner reiser per år.  

   
I Finnmark er det:  

• 6 fergesamband  
• 8 hurtigbåtsamband  
• 98 busslinjer  
• 31 Flexxlinjer (minibuss)  
• Ca. 1,9 millioner reiser pr år  

 
I tabellen nedenfor er budsjettrammene i økonomiplanperioden vist.  
 
1000-kr  Budsjett 2020  2021  2022  2023  2024  
Kollektiv og 
mobilitet  

1 255 207  1 181 743  1 178 279  1 166 028  1 166 028  

Avd felles  139 938  -25 363  -25 363  -25 363  -25 363  
Drift vest  679 378  734 920  734 314  727 075  725 075  
Drift øst  425 968  461 995  459 137  454 125  456 125  
mobilitet og 
bærekraft  

9 923  10 191  10 191  10 191  10 191  

 
På avdelingsnivå er det budsjettert med 67 mill. kroner i inntekter fra Staten gjennom 
Belønningsordningen for Tromsø, og 20 mill. kroner fra Staten i tilskudd til lavere billettpriser 
i Tromsø. Det er også budsjettert med om lag 47 mill. kroner til kjøp av skoleskyss for elever i 
videregående skole i Troms.  
 
Seksjon drift kollektiv vest (tidligere Troms fylkestrafikk) har en budsjettramme på 734 mill. 
kroner til drift av buss-, båt- og fergeruter i Troms. Budsjettrammen inkluderer bruk av midler 
fra belønningsordningen og tilskuddet til lavere billettpriser i Tromsø. Budsjettrammen dekker 
også skoleskyss for elever i grunnskolen og videregående skole i Troms, samt midlene som 
tildeles i TT-ordningen.  
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Samlet budsjetteres de med om lag 496 mill. kroner i inntekter fra kollektivtrafikken i Troms, 
inkludert inntekter for skoleskyss.  
 
Ny driftskontrakt for fergesambandene Breivikeidet – Svensby og Lyngseidet – Olderdalen 
starter 1.1.2021. Denne kontrakten omfatter overgang til elektrisk drift for deler av 
produksjonen, fra 2023.   
 
I 2021 vil Fylkesrådet starte den 2-årige driftsperioden for fergesambandet Brensholmen – 
Botnhamn, med sikte på at sambandet skal kunne inngå i kriteriedataene i inntektssystemet.  
 
Helårsfergen Botnhamn – Brensholmen er et prosjekt med prøvedrift på to år. Underveis i 
prøvedriften skal reisemønsteret i Senjaregionen evalueres med sikte på en helhetlig 
gjennomgang av kollektivtilbudet i Senjaregionen, blant annet hurtigbåtrute 4.  
 
Fylkesrådet vil også se på muligheten for bedre rutetilpasning til blant annet skoleungdom fra 
Nord-Troms, herunder vurdere en justering av ruteproduksjonen mellom Tromsø og Skjervøy 
slik at båten har tidligere ankomst Skjervøy på fredager. Samkjøring av fredagsrutene på rute 2 
og rute 4 vil også vurderes. Det vises i den forbindelse til at Senja-regionen blir styrket med 
helårsferge Botnhamn – Brensholmen fra og med april/mai 2021 og at fylkestinget da ba 
fylkesrådet vurdere rutetiltak i Senjaregionen.  
 
Seksjon drift kollektiv øst vil i 2021 begynne arbeidet med å etablere en driftsorganisasjon som 
kan ivareta ansvar og oppgaver som flyttes til fylkeskommunen i forbindelse med overgangen 
til brutto kontrakter. Dette medfører styrking av bemanningen i seksjonen for å ivareta oppgaver 
knyttet til regnskap, statistikk, ruteplanlegging, kundesenter m.v. Oppgavene er forutsatt 
finansiert med tilsvarende kostnadsreduksjoner i tjenestekjøpskontraktene.  
 
Fylkesrådet vil følge opp hvordan regulariteten i sambandet til Årøya med dagens 
hurtigbåtløsning utvikler seg, gitt de havneforhold som er på Årøya. Næringsvirksomhet som 
er på Årøya, er avhengig av høy grad av forutsigbarhet i sambandet. Dersom dagens løsning 
viser seg å ikke gi tilfredsstillende regularitet, spesielt i forhold til melketransport og annen 
nødvendig transport for landbruket, vil fylkesrådet vurdere og iverksette nødvendige tiltak 
umiddelbart, og eventuelt komme tilbake til fylkestinget med saken i budsjettoppfølging. 
 
Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted/innsparingstiltak  
Budsjettrammen for kollektiv er stram, både i øst og i vest. Dette skyldes blant annet et for høyt 
driftsnivå fra 2019 og 2020. Det er budsjettforslaget i 2021 og videre i økonomiplanen lagt inn 
reduksjoner i rutetilbud i Troms og Finnmark i størrelsesorden 60 mill. kroner. Prioriterte 
oppgaver i 2021 er å gjennomføre tilpasning av kollektivtilbudet til de økonomiske rammene 
som er tilgjengelig, og innenfor denne rammen i et best mulig tilbud og kvalitet. Tilpasningen 
av kollektivtilbudet må gjennomføres slik at den lovpålagte oppgaven med skoleskyss kan 
opprettholdes.   
 
Det legges følgende prinsipper til grunn for sjøverts kollektivtilbud:  
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Det å opprettholde et kollektivtilbud i hele storfylket er et viktig bidrag for å skape bo- og 
blilyst. Innenfor nåværende rutenett, legges det et prinsipp om at alle skal kunne nå sitt 
kommunesenter t/r minst en gang i uken.  Det kan vurderes å tilby kommunene en pris for 
bestilling av sommerruter der de ser det nødvendig, eventuelt vurdere styrket tilbud om 
sommeren der det velges å redusere anløp som følge av få innbyggere. 
 
Samlet legger Fylkesrådet opp til å justere ned kostnadsnivået innenfor kollektivtrafikken med 
om lag 47 mill. kroner i løpet av 2021. I tillegg forventes redusert reiseaktivitet, mindre 
reduksjoner i administrative kostnader, reduserte kostnader i nye kontrakter som starter opp, 
økt overføring til fylkene for å kompensere for kostnadene ved overgangen til lav- og 0-
utslippsferger og reduserte rentekostnader å gi en samlet effekt på om lag 44 mill. kroner.   
 
For 2021 budsjetteres det med om lag 12 mill. kroner i merinntekter fra kollektivtrafikken, ut 
over normal prisvekst.   
 
Kollektiv vest: 
Rutejusteringer hurtigbåt  5 500  
Rutejusteringer ferge  7 500  
Reduksjon bussruter Tromsø  8 500  
Reduksjon bussruter Midt-Troms   2 750  
Redusert reiseaktivitet  2 000  
Mindre innsparinger administrasjon  2 000  
Reduserte kapitalutgifter (vest)  15 000  
Reduserte kostnader nye kontrakter  8 000  
Grønt skifte  7 901  
Takstøkning ut over prisvekst  9 600  
SUM  68 751  
 
Kollektiv øst 
Rutejusteringer hurtigbåt  20 000  
Nedleggelse fergesambandet Kongshus - Mikkelsby  5 600  
Rutejusteringer fergeruter  1 500  
Styrket sommerrutetilbud  -2 000  
Reduserte kostnader nye kontrakter  2 000  
Grønt skifte  7 294  
Takstøkning ut over prisvekst  2 400  
SUM  36 794  
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Tiltak  Formål  
Drift    
Omlegging ny kontraktsform øst (bruttokontrakter)  
Ny busskontrakt fra 01.01.2023  
Ny Flexx-kontrakt fra 01.08.2022  
Ny båt- og fergekontrakt fra 01.01.2026.   

Inngå nye kontrakter - sikre kollektivtilbudet i fylket  
Fylkeskommunen overtar noen oppgaver fra 
operatørene. Gjennomgang av hele driftskonseptet og 
ruteproduksjon.  

Takst og billettering     
Videreføre takstsoneomlegging for buss og HB  Fullføre og gjøre nødvendige justeringer.  
Nytt billetteringssystem for buss og Flexx  Planlegging og etablering av system fra 01.01.2023.  
Fremtidens billett- og betalingsløsning i Troms og 
Finnmark  

Beslutningsgrunnlag. Også følge nasjonale samarbeid.  

Etablering av autopass på ferge i Troms og Finnmark  Etableres i løpet av 2021  
Markedsføring og informasjon     
Utarbeide markeds- og informasjonsstrategi  Beslutningsgrunnlag for helhetlig reiseinformasjon for 

hele regionen.   
Utarbeide løsning for sanntidsinformasjon til publikum 
i øst.  

Gi passasjerer informasjon om hvor 
kollektivtransportmiddelet er, og når det ankommer.  

Utvikle produkter tilpasset reiseliv med egnet 
bestillingssystem  

Tilrettelegge for økt reiselivsaktivitet i regionen og 
samhandling med reiselivsnæringen.  

Mobilitet    
 Fylkeskommunens rolle i utviklingen av helhetlig 
mobilitet  

Beslutningsgrunnlag for ambisjon og definisjon av 
rollen i utvikling av helhetlig mobilitet i regionen  

Større rutetiltak     
Kontraktsinndeling og linjestruktur for buss og båt i øst    
Oppstart helårsferge Senja; Brensholmen-Botnhamn  September 2021.  
Revisjon av linjesystem for buss i Alta   Etablering fra 01.01.2023?  
Teknologi/utslippsreduksjon     
Hybridisering fergesambandene Breivikeidet – 
Svensby og  Lyngseidet - Olderdalen  

Ladeinfrastruktur på land på 4 fergeleier  

Elbuss Tromsø  Inngåelse av leiekontrakt/bygging  
Nullutslipp hurtigbåt Vadsø-Kirkenes  Utvikle et konsept, teknologi og design.  
Hydrogen minibuss fra Berlevåg- Tana  Rapport med utredning av løsning.  
Lyse ut fergesamband i Sør-Troms m mulig elektrisk 
drift  

Elektrisk ladeinfrastruktur på land for Stornes-Bjørnerå 
og Revsnes-Flesnes  

Utredning av batterielektrisk hurtigbåt Vest-Finnmark  Utredningsrapport  
Mobilitet i distriktene    
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Kostranøkkeltall 
I figuren nedenfor vises netto driftsutgifter til buss per reise for Troms og Finnmark 
fylkeskommuner samt landsgjennomsnittet utenom Oslo for årene 2017-2019.   
 

 
 
Netto driftsutgifter til buss per reise har i Troms gått ned fra 26 kroner per reise i 207 og 2018, 
til 24 kroner per reise i 2019. I Finnmark har utgiften økt fra 115 kroner per reise i 2017 til 140 
kroner per reise i 2019. Troms har kostnader per reise på linje med landsgjennomsnittet.  
 
I figuren nedenfor vises netto driftsutgifter til fylkesveiferger per reise for Troms og Finnmark 
fylkeskommuner samt landsgjennomsnittet utenom Oslo for årene 2017-2019.   
 

 
 
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per reise har variert fra år til år i Troms. I 2019 var netto 
driftsutgifter 144 kroner per reise I Finnmark har netto driftsutgift øket fra 1266 kroner i 2017 
til 1609 kroner per reise i 2019. Landsgjennomsnittet var 111 kroner per reise i 2019.  
 
I figuren nedenfor vises netto driftsutgifter til båtruter per reise for Troms og Finnmark 
fylkeskommuner samt landsgjennomsnittet utenom Oslo for årene 2017-2019.   
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 Avdeling drift, vedlikehold og forvaltning 
 
 
Faktaboks   
Drift og vedlikehold av fylkesveg  
  
I Troms er det:  

• 2 978km fylkesveg  
• 110 km gang- og sykkelveg  
• 41 tunneler og skredoverbygg   
• Herav 5 undersjøiske tunneler  
• 595 brukonstruksjoner  
• 31 fergekaier  

  
I Finnmark er det:  

• 1 494 km fylkesveg  
• 7 km gang- og sykkelveg  
• 5 tunneler  
• 219 brukonstruksjoner  
• 16 fergekaier  

  
Totalt  

• 4 474 km fylkesveg  
• 117 km gang- og sykkelveg  
• 46 tunneler og skredoverbygg   
• 814 brukonstruksjoner  
• 47 fergekaier  

 
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 veigrepet 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.  
 
Avdelingen 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.  
 
I tillegg gjennomfører avdelingen investeringsprosjekter innenfor tunnelrehabilitering (ihht 
tunnelsikkerhetsforskriften).   
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I tabellen nedenfor er budsjettrammene i økonomiplanperioden vist.  
 
1000-kr  Budsjett 2020  2021  2022  2023  2024  
Vei-drift  1 004 588  1 000 862  999 498 1 000 085 1 000 085 
Avd felles  65 062  28 813 28 813 28 813 28 813 
Drift vest  666 849  708 000  723 235  704 522  653 258  
Drift øst  255 019  245 914 229 315 248 615 299 879 
Forvaltning - 
veg  

17 658  18 135  18 135  18 135  18 135  

 
 
Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted/innsparingstiltak 
Rammen for avdeling DVF har en total økning på 75,36 mill. kroner fra 2020 til 2021.  En del 
av denne økning er lavere bruk av fornyingsmidlene (Troms) til investeringsprosjekter i 2021. 
I 2020 var det lagt opp til å bruke inntil 50 mill. kroner av fornyingsmidler til investeringer, 
mens det i 2021 legges opp til å bruk om lag 37 mill. kroner av fornyingsmidlene til investering. 
I tillegg var det i økonomiplan 2020-2023 lagt til grunn at fornyingsmidlene fra og med 2021 
ville bli innarbeidet i rammetilskuddet til fylkeskommunene og fordelt basert på kriteriet 
«beregnet vedlikeholdsbehov». En slik omlegging av fordelingen av fornyingsmidlene ville 
medført et tap for Troms og Finnmark fylkeskommunen på om lag 72 mill. kroner. I 
Statsbudsjettet for 2021 er fordelingen av fornyingsmidlene opprettholdt som tidligere år, og 
basert på beregnet vedlikeholdsetterslep per fylke. Troms og Finnmark sin andel av midlene 
opprettholdes dermed som tidligere.  
 
Det er overført 50 mill. kroner til investering knyttet til tunnelsikkerhet hvert år i 
økonomiplanperioden. Disse midlene ligger i bevilgningsskjemaet 1. ledd.  
 
Det er fra og med 2020 innarbeidet i budsjettet at forvaltning av værstasjoner og andre anlegg 
knyttet til skredberedskap/-varsling er flyttet til avdeling fly, fiskerihavn og beredskap. Midlene 
som tilføres til fornying av fylkesvegnettet, bør prioriteres til dekkelegging/dekkefornying, 
opprusting av eksisterende veger og tiltak for å sikre framkommelighet og trafikksikkerhet.   
 
Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) har i dag 21 driftskontrakter (veg og elektro). Av 
disse er 17 kontrakter felleskontrakter med Statens vegvesen (SVV). TFFK kjøper og selger 
byggeleder og kontrollingeniørtjenester fra/til Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune.       
 
For de driftskontraktene som fortsatt omfatter både riks- og fylkesveg, er ansvaret for 
oppfølging av den enkelte kontrakt lagt til enten SVV eller TFK, bruken av byggherretjenester 
hos den andre part faktureres etter andel riks- og fylkesveg som inngår i kontrakten. Prognosen 
for 2020 er at TFFK kjøper tjenester hos SVV er 16,9 mill. kroner mens salg av tjenester til 
SVV fra TFFK utgjør 7,8 mill. kroner.  
 
Prognosen for netto kjøp av tjenester (mannskapstimer) hos SVV for 2021 er kr 17,2 mill. Dette 
vil utgjøre en økning på kr 8,1 mill. i tjenestekjøp (mannskapstimer) hos SVV fra 2020 til 2021.  
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Per i dag utfører 28 ansatte i SVV oppdrag på fylkesveg, og 14 ansatte i TFFK utfører arbeid 
på riksveg. Omfanget varierer og er avhengig av andel fylkesveg og riksveg i den enkelte 
kontrakt.  
 
I takt med at felleskontraktene utløper og blir erstattet av rene fylkeskommunale kontrakter vil 
avdelingen foreta en nødvendig oppbemanning samtidig som tjenestekjøpet fra SVV bortfaller 
(31,7 mill. 2021). 
 
Kostra nøkkeltall  
I figuren nedenfor vises brutto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer for Troms og Finnmark 
fylkeskommuner samt landsgjennomsnittet utenom Oslo for årene 2017-2019.   
 
 

 
 
Brutto driftsutgifter til fylkesvei per km har økt fra 205 597 kroner i 2017 til 249 751 kroner i 
2019 i Troms. I Finnmark har det vært en reduksjon fra 182 601 kroner i 2017 til 162 928 
kroner. Landsgjennomsnittet utenom Oslo var 210 034 kroner per kilometer fylkesvei 2019. 
Etterslepsmidler til fylkesveg påvirker disse tallene.   
 
Etterslepet på vedlikehold av fylkesvegene er for Troms og Finnmark til sammen beregnet å 
ligge på om lag 9 milliarder kroner. Hhv 2 293 mill. kroner for Finnmark og 6 771 mill. kroner 
for Troms (2017-kroner). Dette utgjør om lag 14% av det samlede etterslepet, som på landsbasis 
er beregnet til å være 63 milliarder kroner (2017-kroner) (Kilde: Oslo Economics, Rapport 
2017-51) 
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Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale driftsutgifter til fylkesveier for Troms og 
Finnmark fylkeskommuner samt landsgjennomsnittet utenom Oslo for årene 2017-2019. 
Figuren viser at både Troms og Finnmark har lavere andel som brukes til vedlikehold av 
fylkesveier enn landsgjennomsnittet. Landsgjennomsnittet var på 42,8 prosent i 2019. I Troms 
økte andelen med 6,6 prosent fra 2018 til 36 prosent i 2019.  Årsaken til økningen er økt 
bevilgning (etterslepsmidler) til dekkelegging. I Finnmark sank andelen med 6,1 prosentpoeng 
og var på 8,8 prosent 2019. Også her vil etterslepsmidler påvirke tallene.   
 
I figuren nedenfor vises andel kilometer fylkesveg med dårlig, eller svært dårlig dekketilstand 
av alle fylkesveger for Troms og Finnmark fylkeskommuner samt landsgjennomsnittet utenom 
Oslo for årene 2017-2019.   
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Figuren viser at Troms i 2019 hadde 54 prosent med dårlig eller svært dårlig dekketilstand av 
alle fylkesveger. Tilsvarende for Finnmark var 50,8 prosent. Dette er et betydelig dårligere enn 
hele landet utenom Oslo som hadde 39,9 prosent. 
 
Styringsparametre fram til vedtak av øvrige plandokumenter  
Et av de største tiltakene vil være å få iverksatt ny kontraktstrategi for de 21 driftskontraktene 
som løper ut i perioden 2021-2025. I tillegg kommer større og mindre vedlikeholdskontrakter 
som skal lyses ut.  
 
Delmålet til strategiplanen for samferdsel er at fylkeskommunen skal til rette for 
næringsutvikling i hele regionen. Med å ta samfunnsutviklerrollen skal man se på regionale og 
lokale tilpasninger, med brukerperspektivet i fokus, der kontraktene innenfor drift og 
vedlikehold av fylkesveger må ha en større grad av variasjon for å ivareta vegkapitalen og 
markedet, samt hensynta geografiske forhold og kompleksitet i vegnettet. 
 

 Avdeling plan, prosjektering og utbygging 
 
Faktaboks Planlegging, prosjektering og utbygging  
 
Troms og Finnmark har: 

• 4 472 km fylkesveg Inkludert 103 km gang- og sykkelveg  
• 53 tunneler og skredoverbygg (herav 3 undersjøiske tunneler)  
• 907 bruer  

 
 
 
I tabellen nedenfor er budsjettrammene i økonomiplanperioden vist.  
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1000-kr  Budsjett 
2020  

2021 2022 2023 2024 

Vei - utbygging  250 310  96 337  101 139  151 927  178 087  
Avd felles  81 943  234  234  234  234  
Utbygging vest  162 011  66 103 78 905 108 693 136 022 
Utbygging øst  1 921  30 000 22 000 43 000 41 831 
Plan/prosjektering  4 435  0  0  0  0  
 
 
For 2021 og økonomiplanperioden består avdelingens budsjett av driftsmidler som settes av til 
finansiering av investeringsprosjekter. Dette gjelder prosjekter som helt eller delvis finansieres 
med fornyings- og skredsikringsmidler. All aktivitet i avdelingen finansieres gjennom pågående 
prosjekter (planlegging, prosjektering og utbygging). Midlene som ligger i driftsbudsjettet til 
avdelingen er skredsikrings- og fornyingsmidler som overføres til investeringsrammen.  I 2021 
utgjør dette 215,576 mill. kroner og ligger i bevilgningsskjema 1. ledd.   
 
Avdelingens hovedoppgaver er planlegging, prosjektering og gjennomføring av investerings- 
og skredsikringsprosjekter. Dette innebærer blant annet å utarbeide reguleringsplaner og 
byggeplaner samt utarbeide og følge opp konsulenter og entreprenører. Videre er kontroll og 
tilsyn med pågående anlegg, samt beredskap i forhold til HMS-hendelser på fylkesveganlegg 
en viktig del av byggherreoppfølging. I tillegg ivaretar avdelingen investeringer i tyngre 
bruvedlikehold.  
 
Lønn, reiser og administrative kostnader i avdelingen fordeles på de pågående prosjektene, og 
vil i prosjektregnskapene framkomme som byggherrekostnader.  
 
Fylkeskommunen /v Samferdselsdivisjonen er en betydelig byggherre i regionen der strategiene 
er formulert som; Tilrettelegge for næringsutvikling i hele regionen, bidra til god by- og 
stedsutvikling, legge til rette for tilgjengelighet og mobilitet, samordning og optimalisering av 
ressurser. Premissene bak strategien er: Bærekraft, Innovasjon og teknologiutvikling, 
samfunnssikkerhet og trygge lokalsamfunn. Året 2021 vil være preget av 
organisasjonstilpasning og utvikling i lys av disse strategiske satsingsområdene.   
 
I planleggingsfasen vil strategiene legge føringer for hvilke prosjekter som blir anbefalt, og 
hvilke tekniske løsninger som blir valgt, særlig med tanke på bærekraft og miljø, men også med 
tanke på samfunnssikkerhet og trygge lokalsamfunn. Hensynet til myke trafikanter vil bli 
fremmet og tydeliggjort. I alle faser søkes dialog med det lokale næringsliv for å ivareta 
miljøkrav, teknologikrav og teknologisk utvikling slik at lokalt næringsliv vil kunne være 
konkurransedyktig.  
 
Avdelingen vil i 2021 ha ansvaret for planlegging, prosjektering og gjennomføring av opp mot 
60 ulike prosjekter knyttet til utbygging av veg, fergekaier, skredsikring, bruer o.a.  
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I 2021 vil de store tiltakene være FV 98 i øst som er en del av «kyst til marked» satsingen, samt 
Pollfjelltunellen i vest. Generelt er det stort fokus på skredsikring og på rehabilitering av bruer 
i hele fylket.    
 
Langsundforbindelsen må prosjekteres på nytt da det er kommet nye forskrifter, krav og 
retningslinjer som må innarbeides i prosjekteringen. I tillegg må det finregnes på bompenger, 
få prosjektet over til kvalitetssikring (KS2) samt å utarbeide stortingsproposisjon og få denne 
behandlet. Langsundforbindelsen kan tidligst ha oppstart i 2023.  
 
På Fv 848 tas strekningen Ytre Forså – Sørrollnes inn i økonomiplan med 125 mill. kroner. 
Videre vil Fylkesrådet utrede og vurdere en rimeligere løsning for Fv 848 Seglsten for å bedre 
framkommeligheten på strekningen.   
 
Skredsikringsprosjektene gjennomføres i samsvar med vedtak i fylkestingssak 66/20 «Helhetlig 
skredsikringsprogram for Troms og Finnmark»  
 
Når det gjelder Ullsfjordforbindelsen vil Fylkesrådet ta stilling til videre planlegging av 
Ullsfjordforbindelsen etter utredningen og konklusjonene fra Statens vegvesens 
konseptvalgutredning (KVU) og KS1 for innfartsveger til Tromsø foreligger og det er avklart 
om staten ønsker å ta prosjektet videre med inn i Nasjonal transportplan.   
 
 

 Avdeling fly, fiskerihavn og beredskap 
 
Faktaboks   
  
Forvaltningsoppgaver knyttet til næringsaktive fiskerihavner (når avtale med Staten er inngått)  
Forberede kontraktsinngåelse for FOT-ruter som betjener flyplasser i Troms og 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.  
    
 
 
I tabellen nedenfor er budsjettrammene i økonomiplanperioden vist.  
 
1000-kr  Budsjett 

2020  
2021  2022  2023  2024  

Fly, fiskerihavn og beredskap  16 553  13 068  13 068  13 068  13 068  
Avd felles  16 553  13 068  13 068  13 068  13 068  
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I henhold til regionreformen er ansvaret for kjøp av regionale flyruter (FOT) overført fra Stat 
til fylkeskommune. Troms og Finnmark fylkeskommune overtar ansvaret for FOT-rutene i 
fylket med virkning fra 1.april 2022, og skal innen den tid ha gjennomført anskaffelse og signert 
kontrakt med flyselskap.   
 
TFFK skal overta ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av anleggsmasse i tidligere 
statlige fiskerihavner. Antallet er i stadig endring da Kystverket kondemnerer anlegg som har 
levd ut sin tekniske levetid og avhender anlegg i ikke-næringsaktive havner, og per november 
2020 er det ikke inngått avtale om denne overtakelsen.   
 
Avdelingen har ansvaret for skred (Skredberedskap og skredsikring), drift av 
skredkontrollanlegg, bistand til byggherre innen geologi (tunnel og bergskjæringer), 
geoteknikk/ vegteknologi, anleggsoppfølging.   
 
Avdelingen har overordnet ansvar for beredskapsarbeid i divisjonen. Avdelingen har en 
koordinerende rolle og fagstøtte i avdelingenes beredskapsarbeid, samt et koordinerende ansvar 
for rapportering til departement, fylkesmann og andre eksterne interessenter. Avdelingen 
ivaretar kontakt opp mot forsvaret, fylkesmannen, kommuner m.fl. i beredskapsspørsmål 
tilknyttet samfunnssikkerhet og beredskap på/ved fylkesveg.  
 
Avdelingen FFB har det overordnede ansvaret for forvaltning av infrastruktur for værstasjoner 
og trafikkregistreringspunkt langs fylkesvegene og har en koordinerende rolle ovenfor avdeling 
Drift, forvaltning og vedlikehold (DVF) ved vedlikehold og nyetableringer. Avdelingen har 
også ressurser som arbeider tett med ITS og Innovasjonsprosesser på tvers av avdelingene i 
samferdselsdivisjonen. 
 
Kommentar til budsjettrammen/økonomisk ståsted/innsparingstiltak  
Avdeling fly, fiskerihavn og beredskap har en budsjettramme på 13 mill. kroner i 2021. Av 
disse utgjør 10,5 mill. kroner lønnsmidler i avdelingen, mens resterende 4 mill. kroner er 
driftsmidler for å dekke driftskostnadene til skredkontrollanlegget i Skillefjord (Gasex), 
skredvarslingsanlegget i Holmbuktura, bruk av Daisybell til forebyggende nedsprenging av 
skred og kostnader til skredfaglig bistand til byggeledere o.l. i tilknytning til vinterdriften. I 
tillegg er det fra 2021 overført 2 mill. kroner fra avdeling veg-drift for å følge opp forvaltning 
og drift av værstasjoner og annet utstyr knyttet til skredberedskapen.  
 
Avdeling har ansvar for kjøp av regionale flyruter (FOT) overført fra stat til fylkeskommune. I 
forkant av kontraktsoppstart 1. april 2022 skal fylkeskommunen gjennomføre høringer, inngå 
avtaler om juridiske tjenester, inngå i eventuelt offentlig-offentlig samarbeidsavtale med 
Nordland og Trøndelag fylker, kjøpe utredning med anbefalt strategi, samt gjennomføre 
anskaffelse på rutekjøp. Det er ikke overført midler til de forberedende oppgavene fra staten. 
Det er heller ikke avsatt fylkeskommunale midler til dette arbeidet.  Statlig overføring kommer 
ikke før i 2022, noe som medfører at alle kostander knyttet til arbeidet med FOT ruter medfører 
et merforbruk for avdelingen.    
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Stortinget har vedtatt at regionene skal overta ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av 
anleggsmasse i tidligere statlige fiskerihavner. Ved utgangen av oktober 2020 er det fortsatt 
ikke signert avtale mellom Samferdselsdepartementet og Troms og Finnmark fylkeskommune 
på ansvarsområder, oppgaver og økonomi som følger av Stortingsvedtaket.   
 
Samferdselsdepartementet la til grunn en overføring til Troms og Finnmark tilsvarende 2018-
budsjett til Kystverket, 49 mill. kroner. Denne summen vurderes som altfor lav til å ivareta 
oppgaven på en god måte.Det legges til grunn at avtale med staten signeres inneværende år med 
en høyere sum for 2021 og at foreslåtte bevilgning for 2020 overføres Troms og Finnmark 
fylkeskommune. Dette for å kunne igangsette arbeidet og ta igjen noe av 
forsinkelsen/etterslepet på investeringer, drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Fylkesrådet legger 
til grunn at det for fylkeskommunen bare er aktuelt å overta anleggsmasse i næringsaktive 
fiskerihavner.   
 
 

 Samferdsel fellesfunksjoner  
 
Samferdsel fellesfunksjoner omfatter divisjonsdirektør og ressursseksjonen. 
 
Faktaboks divisjonsledelse/samferdsel felles  
Felles ressurser for utarbeidelse av kontrakter, anskaffelser og kontraktsoppfølging.  
 
Forvaltning av transportløyver  
 
HR og kommunikasjonstjenester for divisjonen  
 
Strategisk samferdselsplanlegging og oppfølging av nasjonale og internasjonale partnerskap og 
prosjekter innen samferdselssektoren.  
 
1000-kr  Budsjett 

2020  
2021  2022  2023  2024  

 
SAMF felles  

 
187 535          161 684           168 284  

    
        156 814          156 814  

                  
Kapitalutgifter  68 134  75 000 80 000 85 000 90 000 
Andre driftskostnader  105 988  69 684 71 284 54 814 49 814 
Lønn/admin  13 413  17 000 17 000 17 000 17 000 
 
Innenfor samferdselsdivisjonens budsjett for felles tjenester dekkes blant annet husleie knyttet 
til de 10 lokasjonene der divisjonen har ansatte. Totalt utgjør husleiekostnadene om lag 10 mill. 
kroner per år. I tillegg er det en rekke driftskostnader som utgjør om lag 4,5 mill. kroner, der 
avgift/lisenser på programvare som benyttes felles med Statens vegvesen utgjør den største 
kostnaden med 3 mill. kroner. I rammen inngår også fergeavløsningsmidlene som utbetales til 
Ryaforbindelsen, med om lag 10 mill. kroner.  
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Kapitalutgiftene (vest) som dekkes av divisjonen, utgjør den største budsjettposten. I denne 
posten inngår også inntektene fra rentekompensasjonsordningen som i 2021 budsjettert til kr 0, 
innbetaling av bidrag fra Harstad kommune til medfinansiering av Bjarkøyforbindelsene (11,3 
mill. kroner) og fergeavløsningsmidler for Bjarkøyforbindelsen (14,5 mill. kroner). Det er i 
budsjetteringen av kapitalkostnader knyttet til samferdsel valgt ulik budsjetteringsmetodikk i 
de to tidligere fylkeskommunene. Det har ikke vært kapasitet til å harmonisere metodikken i 
2020. Fylkesrådet vil gjøre en helhetlig vurdering og legger til grunn at dette harmoniseres i 
løpet av 2021.  
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13. Investeringer   
 

 Plan og økonomi 
 
Det er planlagt årlige investeringer på 11,5 mill. kroner knyttet til arbeidsområdene innen 
divisjon plan og økonomi. Av dette foreslås 1,5 mill. kroner finansiert ved bruk av ubundne 
investeringsfond (boligfondet).  
 
ENØK-tiltak og digitaliseringstiltak innen IT-handlingsplanen kan medføre 
effektiviseringsgevinster som overstiger finanskostnadene ved investeringene. Det vil bli gitt 
årlig rapportering på status på gevinstrealisering innenfor disse prosjektene. 
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 Utdanning vest  
 
Det er planlagt investeringer for tilsammen 1,493 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, 1,095 mrd. kroner. Resterende finansiering er egenkapital knyttet til 
merverdiavgiftskompensasjon, ubundet investeringsfond og salg av eiendom. 
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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: 631 mill. kroner.  
Bevilgning i økonomiplan 2021-2024: 571 mill. kroner.   
 
Skolen forventes å være klar til skolestart 2024.  
 
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.   
 
Total bevilgning: 1000,2 mill. kroner.  
Bevilgning i økonomiplan 2021-2024: 850 mill. kroner.   
 
Skolen forventes å være klar til skolestart 2025.  
 
Nybygg internat Bardufoss vgs  
Fylkestinget behandlet i sak 32/18 Behov for botilbud ved Bardufoss videregående skole.   
 
Total bevilgning: 74 mill. kroner.  
Bevilgning i økonomiplan 2021-2024: 72 mill. kroner.   
 
Internatet forventes å være klart i 2023. 
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 Utdanning – øst 
 
Det planlegges investeringer for til sammen 54 mill. kroner innen utdanning øst i 
økonomiplanperioden. Hovedtyngden av investeringene er knyttet opp mot nybygg ved 
Nordkapp vgs og Hammerfest vgs. 
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Nordkapp vgs nybygg/renovering  
Prosjektet ble vedtatt i fylkestinget i sak 033/18 Utvidelse av undervisningsrom og 
lærerarbeidsplasser ved Nordkapp vgs. Investeringsprosjektet ble revidert i fylkesrådssak 
244/20 der det ble redegjort for behov for tilleggsbevilgning på 12 mill. kroner til prosjektet.  
 
Total bevilgning: 87 mill. kroner.  
Bevilgning i økonomiplan 2021-2024: 12 mill. kroner.   
 
Investeringen forventes å gjennomføres i 2021.  
 
Bibliotek/kantinebygg ved Hammerfest vgs  
Fylkestinget vedtok i sak 62/18 en utbygging av et nytt bibliotek/kantinebygg ved Hammerfest 
vgs.   
 
Total bevilgning: 81,5 mill. kroner.  
Bevilgning i økonomiplan 2021-2024: 20 mill. kroner.   
 
Investeringen forventes å gjennomføres i 2021.  
 
Brannsikring – utstedt pålegg  
Mange av fylkeskommunens bygg i øst har mangler i forhold til branntekniske forskrifter som 
krever oppgradering/investering. Dette er mangler som ikke kan løses gjennom bruk av 
vedlikeholdsmidler. Det foreslås å investere 1 mill. kroner årlig i økonomiplanperioden til 
utbedringer.  
 
Universell utforming  
Eier av bygg har tilretteleggingsplikt når det gjelder tilgjengelighet for alle i offentlige bygg. 
Det foreslås videreføring av en bevilgning på 2,5 mill. kroner årlig til tilrettelegging for elever 
med særskilte behov samt oppgraderinger av tilgjengelighet for rullestolbrukere.   
 
Reinvestering undervisningsutstyr  
Det er behov for utskiftning av undervisningsutstyr som blir utdatert, utrangert eller ikke lengre 
tilfredsstiller krav til HMS eller teknisk standard. Det foreslås å investere 2 mill. kroner årlig i 
økonomiplanperioden til fornying. 
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 Tannhelse 
 
Det planlegges investeringer for til sammen 20,9 mill. kroner innen tannhelse.   
 

 
 
Utvidelse av Tannhelsetjenestens kompetansesenter  
I Fylkestingsak 56/18 vedtok Troms fylkesting å bygge et tilbygg på TANN-bygget på 1362 
kvm. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) dekker investerings- og driftsutgifter.   
 
Total bevilgning: 57,696 mill. kroner.  
Bevilgning i økonomiplan 2021-2024: 12,696 mill. kroner.   
 
Investeringen forventes å ferdigstilles i 2021.  
 
Tannklinikker – reinvestering utstyr  
Tannhelse har behov for årlige investeringer til utskiftninger av tannlegeutstyr. Det foreslås 2 
mill. kroner årlig til dette formålet i økonomiplanperioden. 
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 Samferdsel (vei og kollektiv) 
 
Fylkesrådet legger opp til nye bevilgninger til investeringsprosjekter innenfor 
samferdselssektoren med nesten 3 179 mill. kroner i økonomiplanperioden. Dette inkluderer 
investeringer finansiert med skredsikringsmidler, fornyings- og tunnelsikkerhetsmidler. I 
tillegg legges det opp til å rebevilge om lag 900 mill. kroner i ubrukte investeringsmidler fra 
før 2021. Totalt sett et investeringsprogram for 4-års perioden på 4 079 mill. kroner. 
 
Hovedsatsingen i investeringsprogrammet er opprusting av tunneler på fylkesvegnettet med 
bakgrunn i nye krav i tunnelsikkerhetsforskriften, utskifting og opprusting av bruer og 
skredsikringsprosjekter. I tillegg kommer store enkeltprosjekter som bl.a. «fisk til marked»-
pakken, som inkluderer opprusting av Fv 98 Tarmfjord – Smalbotn og Fv 890(891 Tana bru – 
Berlevåg/Båtsfjord. 
 
 
Fv vest 
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 2021 2022 2023 2024 2021-2024 
Brutto 494 525 636 000 182 000 170 000 1 482 525  

-mva komp 
-77 263 -100 724 -28 291 -26 540 -232 818  

-bruk av lån -312 589 -454 618 -91 051 -59 705 -917 963  
-overført fra drift (tunnelsikkerhet) -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000  

-overført fra drift (fornyingsmidler) -36 673 -12 658 -12 658 -33 755 -95 744  
-bompenger      
-refusjoner -18 000 -18 000   -36 000 
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Langsundforbindelsen 
 

 
I henhold til tidligere vedtak av Fylkestinget i Troms, legges det til grunn at finansiering av 
Langsundforbindelsen gjøres utenfor rammene til samferdsel. 
 
Ibestadtunnelen 
Prosjektet omhandler opprusting/oppgradering av tunnelen for å oppfylle kravene i 
tunnelsikkerhetsforskriften. Det samlede kostnadsanslaget for prosjektet er justert ned med 46 
mill. kroner med bakgrunn i kontrakter inngått i 2020. Prosjektet forventes ferdigstilt 
2022/2023. 
 
Maursundtunnelen og Kågentunnelen 
Prosjektet omhandler opprusting/oppgradering av tunnelene for å oppfylle kravene i 
tunnelsikkerhetsforskriften. Det samlede kostnadsanslaget for prosjektet er justert ned med 75 
mill. kroner med bakgrunn i kontrakter inngått i 2020. Prosjektet forventes ferdigstilt 
2022/2023. 
 
Tunnelsystemet i Tromsø 
Prosjektet omhandler opprusting/oppgradering av tunnelene for å oppfylle kravene i 
tunnelsikkerhetsforskriften. Dette er et stort og komplisert prosjekt som omfatter tunnelløpene; 
Breivikatunnelen, Sentrumstangenten, og Langnestunnelen. Prosjektet er fortsatt i 
planleggings/prosjekteringsfasen og budsjettrammen for de enkelte år i økonomiplanperioden 
vil bli revidert ettersom planleggingen skrider fram. 
 
Opprusting tunnelsikkerhet øvrige tunneler 
Rammen som er satt av, vil dekke opprusting av flere fylkesvegtunneler. Ettersom arbeidet 
skrider fram vil opprustingen av den enkelte tunnel bli skilt ut som eget prosjekt, men finansiert 
av den samlede rammen som er avsatt. Tunneler som inngår i porteføljen, er blant annet 
Pollfjelltunnelen, Kvalsundtunnelen, Steinfjordtunnelen og Oterviktunnelen. 
 
Storstein fergekai og Storstein fergekai, oppstillingsplass 
Med bakgrunn i tidligere vedtak i Fylkestinget i Troms om drift av sambandet Storstein – 
Lauksundskaret med en 50 PBE ferge, må det foretas ombygginger av fergekaien på Storstein 
for å håndtere en større ferge. I forbindelse med ombyggingen av fergekaien vil det også være 
nødvendig å utvide oppstillingsplassen ved fergekaien.  
 
 
 

Budsjett-
ramme 2021 2022 2023 2024

Sum 
økplan

Langsundforbindelsen 1 200 000   185 000 300 000 485 000
Finansiering:

Mva-Komp -30 000 -48 600 -78 600   
Bruk av lån -155 000 -251 400 -406 400 
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Belvik fergekai og Vengsøy fergekai 
Det har tidligere vært planlagt å bygge nye fergekaier i Bellvika og på Vengsøy. Med bakgrunn 
i tilstandsrapport sommeren 2020, har man kommet fram til at mindre investeringer i 
eksisterende kaier vil medføre at man kan ta ut en restlevetid på om lag 15 år på disse kaiene. 
 
Infrastruktur el-ferger 
Det er inngått ny driftskontrakt for fergesambandene Svensby – Breivikeidet og Lyngseidet – 
Olderdalen, som krever delvis elektrisk drift på fergene fra og med våren 2023. Prosjektet 
inkluderer etablering av ladeinfrastruktur på fergekaiene. Prosjektet er delvis finansiert med 
tilskudd fra ENOVA. 
 
Fv 848 Sørrollnes – Ytre Forså 
Prosjektet omfatter punktutbedringer og opprusting av Fv 848 på strekningen Sørrollnes – Ytre 
Forså. Tidligere er det gjennomført opprusting og utbedringer av Fv 848 Ytre Forså – Breivoll. 
 
Bentsjord bru, Bergelva bru og Sandelv bru 
Utskifting av mindre bruer etter gjennomført inspeksjon. 
 
Mindre utbedringer og utskiftinger av bruer. 
Dette 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. Da det overføres (rebevilges) 
om lag 29 mill. kroner i ubrukte midler fra 2020, er det ikke lagt opp til ny bevilgning til dette 
tiltaket i 2021. I 2021 vil det bli gjennomført prosjektering og bygging av flere bruer, bl.a. 
Jorselva, Sørabekken, Finnkjosen og Adamselva. 
 
Rehabilitering store kystbruer 
Prosjektet omfatter et flerårig inspeksjons og opprustingsprogram for de store kystbruene i 
Troms; Tromsøbrua, Sandnessundbrua, Mjøsundbrua, Gisundbrua og Skatteørsund bru.  
 
Harstadpakken 
Bypakken for Harstad omfatter flere prosjekter som inkluderer vegutbygging, gang- og 
sykkelveger og kollektivtiltak. Man er nå inne i siste fase med gjennomføring av prosjekter i 
forhold til opprinnelig vedtatt pakke. Fylkestinget i Troms vedtok i sak 21/18 å bevilge 40 mill. 
kroner i tillegg til opprinnelig vedtatt Harstadpakke, basert på økt Statlig finansiering til pakken. 
Med foreslått bevilgning i 2021 vil Troms fylkesting sitt vedtak om økt bidrag til Harstadpakken 
være oppfylt. 
 
Miljø og servicetiltak 
Denne rammen dekker tiltak som skal ivareta hensynet til biologisk mangfold, vanndirektivet 
og støy- og støvreduserende tiltak.  
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Kollektivinfrastruktur 
Rammen dekker mindre tiltak på fylkesveg som er med på å legge til rette for mer effektiv og 
sikker drift av kollektivtrafikken. Tiltak prioriteres og gjennomføres gjennom året basert på 
innspill fra kollektivseksjonen. Tiltak kan blant annet være etablering av busslommer for sikrere 
påstigning eller etablering av snuplasser for buss for å spare tomkjøring. Midlene prioriteres til 
tiltak utenom Tromsø og Harstad, der denne type tiltak innarbeides i 
bypakke/belønningsordningen. 
 
Planlegging mindre tiltak og planlegging skredsikring 
Disse rammene skal dekke planleggingskostnader for mindre tiltak (eksempelvis kollektiv 
infrastruktur) og mindre kostnader som påløper knyttet til prosjekter som har bevilgninger 
senere i planperioden.  
 
 
Fv øst 
 

 
 
 

1000-kroner 2021 2022 2023 2024 2021-2024 
Brutto 34 500 122 200 145 400 83 000 385 100 

-mva komp 
-5 386 -19 078 -22 700 -12 958 -60 121 

-bruk av lån 
-29 114 -103 122 -122 700 -70 042 -324 979 
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Mindre investeringstiltak Fv Finnmark 
Dette er en samleramme som inkluderer en rekke mindre tiltak; utbedring av bruer, 
trafikksikkerhetstiltak, miljøtiltak og andre punktutbedringer på fylkesvegnettet. Fra 2020 
overføres (rebevilges) om lag 84 mill. kroner som står som ubrukt av tidligere års bevilgninger 
til prosjektet. Fylkesrådet legger til grunn at ubrukte bevilgninger omsettes før det bevilges nye 
midler. 
 
Rehabilitering og fornying av bruer 
Dette 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. 
For 2021 er det lagt inn en bevilgning på 8,5 mill. kroner til utbedring/utskifting av to bruer på 
fylkesveg 98. I tillegg blir det overført (rebevilget) om lag 23 mill. kroner i ubrukte midler fra 
tidligere år.  
 
«Fisk til marked»-pakken 
Med virkning fra 2021 beskrives de to prosjektene som inngår i denne pakken som separate 
prosjekter. Pakken vil ved utgangen av 2020 stå med om lag 124 mill. kroner i ubrukte 
bevilgninger fra tidligere år, som overføres til 2021. 
 
Fv 98 Tarmfjord – Smalbotn 
Byggestart for prosjektet ble forsinket til høsten 2020, og medfører at det overføres en betydelig 
ramme i form av bevilgninger gitt før 2021 til prosjektet. Det legges derfor ikke opp til 
bevilgning av nye midler til prosjektet i 2021. anslått behov på 100 mill. kroner i 2021 dekkes 
av tidligere bevilgninger. 
 
Fv 890/891 Tana bru – Berlevåg/Båtsfjord 
Det legges opp til byggestart på prosjektet i 2021. Foreslått bevilgning på 26 mill. kroner i 2021, 
sammen med 24 mill. kroner i ubrukte, tidligere bevilgninger, vil dekke anslått forbruk/behov 
i 2021. 
 
Fv 888 Ifjord – Lebesby 
Prosjektet har blitt forsinket, men man regner med å kunne ha byggestart i 2021. Tidligere års 
ubrukte bevilgninger dekke prosjektkostnaden. Det foreslås derfor ingen nye bevilgninger til 
prosjektet i 2021. 
 
Fv 8850 Pasvik 
Prosjektet har blitt forsinket, men man regner med å kunne ha byggestart i 2021. Tidligere års 
ubrukte bevilgninger dekke prosjektkostnaden. Det foreslås derfor ingen nye bevilgninger til 
prosjektet i 2021. 
  



95 
 

Kollektiv vest 
 

 
 

1000-kroner 2021 2022 2023 2024 2021-2024 
Brutto 30 000 70 000 20 000 - 120 000 

-mva komp 
-4 700 -11 000 -3 000 - -18 700 

-bruk av lån 
-25 300 -59 000 -17 000 - -101 300 

 
 
Bussdepot Breivika og Langnes, Tromsø 
Prosjektet omfatter etablering av nytt bussdepot i Breivika (Skattøra), en reguleringsholdeplass 
for busser på Langnes og etablering av hvile- og servicefasiliteter for sjåfører. I forbindelse med 
nytt bussdepot i Breivika skal det også etableres kontorlokaler, service hall o.l. som kan 
benyttes av operatørselskapet for bussruter i Tromsø. Etablering av nytt bussdepot og 
reguleringsholdeplass vil bidra til å redusere tomkjøring med busser i Tromsø. 
 
 
Kollektiv øst 
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1000-kroner 2021 2022 2023 2024 2021-2024 
Brutto 71 499 34 293 80 572 170 000 356 364 

-mva komp 
-12 114 -5 705 -13 450 -26 540 -57 809 

-bruk av lån 
-59 385 -28 588 -67 122 -143 460 -298 555  

 
 
Bussdepoter 
Som en del av forberedelsen til nye anbudskontrakter for drift av bussruter, basert på brutto-
prinsippet, er det igangsatt arbeid med å etablere en selskapsuavhengig infrastruktur knyttet til 
bussdriften. Dette er et viktig steg for å sikre konkurranse på like vilkår i kommende anbud. 
Det skal etableres fylkeskommunalt eide bussdepot blant annet i Alta og Hammerfest. 
 
Det legges ikke inn bevilgning av nye midler til prosjektet i 2021, da det overføres om lag 47 
mill. kroner i ubrukte bevilgninger fra tidligere år. 
 
Sanntidssystem, rutemonitorer og infotavler 
Fylkesrådet legger opp til en fortsatt utrulling av sanntidssystem for kollektivtrafikken i 
Finnmark, både på sjø og land. I tillegg styrkes og forbedres ruteinformasjonen via monitorer 
og tavler på knutepunktene. 
 
ITS prosjekt vei og kollektiv 
Prosjektet omfatter ulike samarbeidsfora og pilotprosjekter som skal danne grunnlag for 
morgendagens transportsystemer. 
 
Fergekai Kjerringholmen 
Ny driftskontrakt for sambandet Kjerringholmen – Strømsnes har oppstart 1.1.2026 og 
fergekaien må oppgraderes for å kunne betjene større ferge. 
 
Kombikai Ingøy 
Nytt kostnadsanslag for kombikaien angir en kostnad på om lag 30 mill. kroner Bevilgningene 
til realisering av prosjektet er gitt i tidligere år. Gjennomføringen av prosjektet finansieres med 
tidligere års ubrukte bevilgninger. 
 
Storekorsnes kollektivknutepunkt 
Det skal bygges ny, universelt utformet, flytekai, samt venterom på knutepunktet. Kaia 
dimensjoneres slik at alle tre hurtigbåtene som har anløp samtidig får plass. Tiltaket finansieres 
med ubrukte bevilgninger fra tidligere år. 
 
Ny kombibåt 
Ny kombibåt til MåsøyXpressen blir levert sommeren 2021.  
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Skredsikring 
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1000-kroner 2021 2022 2023 2024 2021-2024 
Brutto 212 000 238 000 191 000 135 000 776 000 

-mva komp 
-33 097 -37 156 -29 819 -21 076 -121 148 

-skredsikringsmidler (overført fra drift) -178 903 -200 844 -161 181 -113 924 -654 852 
 
Investeringsprogrammet for skredsikring er lagt opp i henhold til fylkestingets vedtak i sak 
66/20 «Helhetlig skredsikringsprogram for Troms og Finnmark». 
 
Beskrivelse av enkelttiltak ligger i sak 66/20, med vedlegg. 
 
 
Samlet oversikt sum brutto investeringer og finansiering samferdselsdivisjonen 2021-2024: 
1000-kroner 2021 2022 2023 2024 SUM 21-24 
Sum brutto investeringer 842 524 1 159 493 618 972 558 000 3 178 989 

mva komp -132 560 -182 874 -97 259 -87 114 -499 807 
Bruk av lån -426 388 -695 117 -297 873 -273 207 -1 692 586 

Skredsikringsmidler(overf fra drift) -178 903 -200 844 -161 181 -113 924 -654 852 
Tunnelsikkerhetsmidler (overf fra drift) -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000 

Fornyingsmidler (overf fra drift) -36 673 -12 658 -12 658 -33 755 -95 744 
Bompenger 0 0 0 0 0 
Refusjoner -18 000 -18 000 0 0 -36 000 

Sum finansiering -842 524 -1 159 493 -618 972 -558 000 -3 178 989 

 
 




