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Tittel: BUDSJETT 2018/ØKONOMIPLAN 2018-2021 TROMS 

FYLKESKOMMUNE  

 

Behandling: 

Representanten Iversen, FRP, fremmet følgende forslag (1.1) til budsjett 2018 og 

økonomiplan 2018-2021:  

Fremskrittspartiet legger med dette fram sitt forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 for 

Troms fylkeskommune. 

FrP er sterk tilhenger av lokaldemokratiet, og at det enkelte lokalsamfunn i størst mulig grad skal 

forvalte sine egne verdier. For å sikre vitalitet og verdiskaping må robuste kommuner forvalte egne 

ressurser til beste for sine innbyggere og en felles fremtid. Føringer fra fylkeskommunen bør aldri 

utformes som påbud, forbud eller regelverk som hindrer dette, men tvert om bygge opp under 

kommunenes og lokalpolitikernes utvikling av egen kommune. Det er svært få tilfeller der 

fylkeskommunen med god grunn kan blande seg inn i en kommunes fremtidsplaner, og FrP vil derfor 

etterstrebe å sikre frihet og utviklingsmuligheter fetter kommunenes egne ønsker.  

FrP vil alltid vektlegge enkeltkommuners ønsker og planer fremfor ulike interkommunale 

samarbeidsformer, regionråd eller andre konstellasjoners ønsker. Vi vil søke å overføre så vel makt 

som midler direkte til kommunene, slik at vi unngår at fylkeskommunen blir et hinder for den videre 

samfunnsutviklingen. 

FrP ønsker en nedbygging av fylkeskommunen som et forvaltningsnivå i Norge. Det er med bakgrunn 

i dette synspunktet at man legger frem et forslag til budsjett som reder grunnen for å kunne øke 

lokaldemokratiet og selvråderetten i kommunene i Troms, og etter hvert Finnmark. En bevisst strategi 

med tanke på å overføre av oppgaver og midler til kommunene, samt innføring av forsøksordning og 

samhandling på områder man mener det finnes vilje og ønske fra kommunene.  

Regionreformen vil slå inn midtveis i økonomiplanperioden, og FrP har tro på et sterkt fylke i nord. 

Fokuset må rettes mot det utviklingspotensialet som ligger her, styrkene og fortrinnene vi har lengst 

nord. Det er på tide å en gang for alle fjerne tanken om at sør subsidierer nord; hva ville vel vært 

fremtidens inntekter til nasjonen uten nord? 

Utdanning 
Fremskrittspartiet anser videregående opplæring som en av fylkets hovedoppgaver. Store endringer er 

gjort, og som følge av sammenslåingen vil det komme flere. Det er derfor vesentlig at vi legger til rette 

for et sterkt videregående tilbud i Troms også i fremtiden, og vi bør snarest gjennomgå hvordan vi 
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legger opp vår tilbudsstruktur. Det er mange utfordringer i sektoren, og for å få en bedre skole med 

innhold og positive resultater gjenstår flere innvesteringer og bevilgninger.  

Troms FrP vil peke på alternative utdanningsløp som en god løsning for mange elever. Alle elever er 

ikke like, men unike. Utdanningsløp der man fokuserer enda sterkere på den praktiske tilnærmingen de 

tidlige årene har god effekt der dette er utprøvd. Herunder er det vesentlig å satse mer på de 

yrkesrettede løpene, og i tillegg til satsing på lærlingeplasser må lærekandidatordningen styrkes. 

Administrasjon 
FrP er av den formening at administrering av fylkeskommunens oppgaver kan gjøres med lavere 

ressursbruk enn dagen situasjon. Det er et mål i seg selv å sikre at færrest mulig skattekroner går til 

administrering og byråkrati, og vi vil derfor ha en trinnvis nedskalering av sentraladministrasjonen. 

Gjennom å forenkle interne og eksterne prosesser, måle seg mot de mest effektive, og tildele midler og 

oppgaver direkte til kommunene kan dette gjennomføres. 

FrP anser Troms fylkeskommunes lovpålagte oppgaver til ikke å omfatte betydelige eierinteresser i 

næringsliv og eiendomsmasse.  

 

Vi viser til fylkeskommunens relativt omfattende eiendomsmasse sett opp mot driftskostnader. Man 

ber derfor om en komplett oversikt over eiendomsmassen med driftskostnader, der det fremkommer 

bakgrunnen for eierskapet. 

Kultur, idrett og friluftsliv – kulturell selvstendighet 
Kulturen må være fri og uavhengig av politisk styring, og frivillighet og engasjement må være de 

bærende drivkreftene for all kulturell utfoldelse. Kultur kan oppsummeres som «resultatene og 

oppnåelsen av en periodes, et samfunns eller en gruppes samlede åndelige og materielle virksomhet», 

noe som innebærer at kulturbegrepet er bredt og blant annet omfatter de ulike kunstformer og 

vitenskap. Kultur kan også brukes om holdninger, og det er derfor vanskelig å oppsummere kultur 

med én enkel setning, og FrP mener det er viktig å ivareta dette mangfoldet. Troms fylkeskommune 

må dreie sin prioritering av midler i retningen mot barn og unge. 

Tilskuddsordninger rettet mot det frivillige feltet må økes. Ved å dyrke frem barne- og 

ungdomskultur/idrett vil man skape vekst og grobunn for økt livskvalitet i hele fylket som vil berike 

alle. FrP mener at en for stor andel av kulturmidler brukes på tiltak som ikke fremmer barn og unges  
kreativitet, kulturengasjement og som ikke er med å gjøre deres muligheter for aktivitet i idrett og 

friluftsliv til en selvfølge der de bor. 

Fylkeskommunen er delaktig i flere såkalte «spleiselag» på kulturfeltet, det statlige tilskudd binder 

opp midler i fylket og i kommunene. Spesielt for kommunene er dette å regne som utpressing, da 

kommunale midler bindes opp i større regionale og nasjonale kultursatsinger, men også for 

fylkeskommunen virker slike ordninger uheldig på lokaldemokratiet og selvråderetten.  

Næringsliv 
FrP er av den formening at et fritt næringsliv selv vil skape nye muligheter gjennom 

markedsmekanismene. All den tid fylkeskommunen består i sin nåværende form vil det være to 

hovedvirkemidler for økt vekst i næringslivet: Utdanning av rett og god arbeidskraft, samt utbygging 

av infrastruktur i form av samferdsel. 

De midlene fylket disponerer til næringsutvikling bør i størst mulig grad tildeles kommunene. 

Fylkeskommunens ansvar som planmyndighet er å legge til rette for størst mulig lokale ringvirkninger 

av fremtidig næringsvirksomhet, det være seg innenfor petroleum, havbruk, energi, mineralnæring, 

landbruk fiskeri eller annet. 

 Spesielt for petroleumsnæringen understreker FrP viktigheten av at letemiljø og driftsorganisasjoner 

som opererer i nord også utvikles og lokaliseres i Nord-Norge. For å bygge legitimitet i befolkningen 

ved å vise at petroleumsvirksomhet i nord også skaper arbeidsplasser og økonomiske ringvirkninger i 

denne landsdelen, har petroleumsnæringen et selvstendig ansvar for også å vise det i praksis allerede i 
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en tidlig fase. Samtidig mener vi at lete- og driftsmiljøet i Nord-Norge må styrkes og utvikles der det 

allerede er etablert organisasjoner.  

Samferdsel og infrastruktur 
Fremskrittspartiet mener at hovedmålet er å tilby fremtidsrettede, helhetlige, behovstilpassede og 

effektive samferdselsløsninger for folk flest og for næringslivet. Troms fylke skal ha et sikkert, 

samordnet og hensiktsmessig kollektivtilbud som ivaretar trafikken på land, sjø og luft. FrP ønsker økt 

investering og utbyggingshastighet planlagte og fremtidige samferdselsprosjekt. En raskere utbygging 

av gang og sykkelstier som er planlagt, vil gi økt sikkerhet for myke trafikanter, og for bilister. En 

raskere effektuering av allerede planlagte utbygginger vil gi gevinst og effekt med ringvirkninger for 

hele Troms. 

FrP mener det er vesentlig av de folkevalgte tar ansvar for de samferdselsløft som allerede er vedtatt i 

Troms, og sikrer at disse påbegynnes før en sammenslåing med Finnmark.  

Tannhelse 
Fremskrittspartiet mener at tenner er en del av kroppen. Med bakgrunn i dette ønsker vi å starte 

prosessen opp mot regjeringen der utfordringene med denne sektoren synliggjøres. Et samarbeid med 

det regionale helseforetaket er nødvendig og viktig for å skape en forståelse av at man på sikt må 

samle helse under en paraply og at det må være et mål å overføre tannhelse til de regionale foretakene 

der ansvaret for kroppen, helse og omsorg ligger. Som eksempel for å forstå viktigheten av en 

sammenhengende og helhetlig behandling kan nevnes tilfeller der kreftpasienter mister tennene som 

følge av behandling, og i etterkant selv må betale skyhøye egenandeler for tannhelsebehandling. 

FrP ønsker at man behandler tenner som en del av det totale helsebildet. FrP ser at tannhelse ikke 

forvaltes optimalt av fylkeskommunen og ber derfor om at man igangsetter en prosess for å overføre 

ansvaret dit det hører hjemme; til helseforetaket Helse Nord. 

Fremskrittspartiets forslag til budsjett 2016 

Fremskrittspartiet legger med dette fram sitt forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 for 

Troms Fylkeskommune, tabell 1.  
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Tiltaksbeskrivelse Innstilling

fylkesrådet 2018 2019 2020 2021

Politiske Styringsorganer - sektor 00 31722

Fylkesrådets virksomhet, herunder reiser 10663 -2000 -2000 -2000 -2000

Til Fylkesrådets disposisjon 1041 -750 -750 -750 -750

          Sum tiltak området -2750 -2750 -2750 -2750

Stabssjefens kontor 31161

Stabssjef - generell effektivisering -2000 -4200 -4500 -5000

Ikke lovpålagte oppgaver (eks intern.arb, europakontoret ol) -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

          Sum tiltak området -6 000 -8 200 -8 500 -9 000

Personalsenteret 18387

Generell effektivisering -500 -1000 -1500 -2000

Reduksjon personalpolitiske virkemidler ift samisk språk og kulturforståelse -200 -200 -200 -200

          Sum tiltak området -700 -1200 -1700 -2200

Økonomisenteret 11468

Generell effektivisering -500 -1000 -1000 -1000

          Sum tiltak området -500 -1000 -1000 -1000

IT-senteret 16538

Generell effektivisering -1 000 -2 000 -2 500 -2 500

          Sum tiltak området -1 000 -2000 -2500 -2500

Drift og utbyggingssenteret 70177

Bygg og eiendom - effektivisering generell -2 000 -3 000 -4 000 -4 000

Bygg og eiendom - tilnærming beste praksis vedlikehold -750 -1 500 -2 000 -3 000

Bygg og eiendom - tilnærming beste praksis renhold -250 -500 -1 000 -1 000

Bygg og eiendom - reduserte driftsutgifter som flg av salg -1 000 -2 000 -3 000 -4 000

          Sum tiltak området -4 000 -7 000 -10 000 -12 000

Utdanning - sektor 20 1042010

Ikke reduksjon i tilbudsstruktur (2 grupper) 1319 3000 3000 3000

Administrasjon - Generell effektivisering 5734 -250 -500 -500 -500

Fellesutgifter og støttefunksjoner - Generell effektivisering 18753 -500 -1000 -1000 -1000

Annen opplæring - andre formål - nedtrekk 17493 -500 -1000 -1000 -1000

lærekandidater - økt satsing 1000 1000 1000 1000

Ungdomskoordinator - nedtrekk 907 -50 -100 -100 -100

          Sum tiltak området 1019 1400 1400 1400

Tannhelse - sektor 40 121429

Felles/administrasjon - Generell effektivisering 28096 -500 -1000 -1000 -1000

          Sum tiltak området -500 -1000 -1 000 -1 000

Kultur - sektor 50 97019

Administrasjon - Generell effektivisering 1385 -80 -100 -140 -185

Fylkesbiblioteket 10684 -500 -1000 -1000 -1000

Kulturarv og museer 20203 -500 -1000 -1000 -1000

Kunstformidling, kunstproduksjon og andre kulturaktiviteter 52627 -6000 -9000 -12000 -12627

          Sum tiltak området -7 080 -11 100 -14 140 -14 812

Samferdsel - sektor 60 1295725

Fylkesveier- økt vedlikehold 596692 5000 5000 10000 15000

Fylkesveier - oppgradering av standard - lån 200 mill 8000 16000 16000 16000

Fylkesveier - Økning innvestering næringsvei - lån 50 mill 2400 4800 4800 4800

Trafikksikkerhet - lån 100 mill - raskere utbygging av gjeldende plan 4000 8000 8000 8000

          Sum tiltak området 19400 33800 38800 43800

Næring - sektor 70 48807

Generell effektivisering -500 -1000 -1500 -2000

          Sum tiltak området -500 -1000 -1500 -2000

Totalsum til avsetning fonds -2 611 -50 -2 890 -2 062

Drift og utbyggingssenteret - sektor 11

Salg av eiendommer -10000 -10000 -10000 -10000

Idrett - investering infrastruktur anlegg 5000 5000 5000 5000

Avsettning investeringsfond 5000 5000 5000 5000

          Sum tiltak området 0 0 0 0

Konsekvens tiltak drift (1000 kr)

 

Endringer (reduksjoner og økninger) er i forhold til fylkesrådets innstilling. 

 

1. Troms Fylkeskultursenteret samt eiendommer og boliger i Troms legges ut for salg.  

 

2. Fylkestinget ber om en komplett oversikt over eiendomsmassen med driftskostnader, der 

bakgrunnen for eierskapet fremkommer. 
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3. Fylkestinget ber om en tilstandsrapport på fylkeskommunale bygg, der vedlikeholdsplaner 

fremkommer. 

 

4. Fylkestinget ber fylkesrådet gjennomføre drift av vaktmestertjenester/vedlikehold/renhold iht 

beste praksis på fylkeskommunale bygg og eiendommer.  

 

5. Fylkestinget ber om at fylkesrådet søker å få i gang en forsøksordning med villige kommune 

ang drift/overtagelse/styring av videregående skole i kommuners regi. 

 

6. Troms Fylkesting ber om at fylkesrådet igangsetter prosess slik at Hålogaland Teater finansieres 

i sin helhet over statsbudsjettet på lik linje med Den Norske Operaen, og dermed likebehandler 

befolkningen i landet. 

 

7. Fylkestinget ber om årlig rapport ang internasjonalt arbeid i fylkeskommunen som skal 

inneholde økonomisk oversikt, reiser, formål, mål og resultat. Herunder reiser fra 

administrasjon, komite og fylkesråd/ordfører. 

 

8. Fylkestinget ber fylkesrådet levere årlig oversikt over tildeling av styreverv gjort av fylkesrådet 

i ulike styrer, råd og utvalg inkludert godtgjøringoversikt. Denne leveres i årsmeldingen. 

 
 

9. Troms fylkesting ber om kollektivtransporten innenfor Tromsø by overføres Tromsø kommune. 

 
10. Troms fylkesting ber fylkesrådet levere sak i mars der fylkeskommunale næringsmidler uten 

bindinger overføres direkte til kommunene. 

 

11. Troms fylkesting ber fylkesrådet legge frem sak om alle eksisterende nordnorske 

samarbeidsarenaer. Saken må inneholde formål, økonomi, møtefrekvens og hvilke saker som 

behandles i hvert enkelt tilfelle. Dette med sikte på en forenkling ifm sammenslåing av Troms 

og Finnmark. 

 
12. Fylkestinget ber fylkesrådet legge frem sak der man vurderer fremtidig organisering av IT-

senteret. I saken skal flere varianter belyses, deriblant danning av heleid fylkeskommunalt 

aksjeselskap, fylkeskommunalt foretak eller kjøp av tjenestene fra eksterne aktører. 

 

13.  Troms fylkesting vedtar at drift og vedlikehold av utstyr i tannhelsetjenesten legges ut på 

anbud. 

 

14.  Troms fylkesting ber fylkesrådet om en egen sak på Troms fylkes organisering av etater og 

avdelinger. Saken fremlegges i juni 2018, og skal sikre optimal organisering før 

fylkessammenslåing. 

 
15.  Lærekandidatordningen har stor betydning for et helhetlig videregående tilbud, og skal styrkes. 
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16.  Bygging av ny skole i Tromsø tilsier at Tromsø Maritime i fremtiden vil få et annet formål. For 

å sikre at dette er mulig ber Troms fylkesting fylkesrådet om å forberede/starte arbeidet med 

omregulering av området. 

 
17.  Fylkestinget anser det som sin oppgave å gjennomføre de planlagte samferdselsløftene som er 

vedtatt i fylkestinget, dette selv om gjeldsbelastningen vil øke. Langsundforbindelsen er et av de 

store prosjektene dette gjelder, og fylkestinget vedtar derfor igangsettelse av prosjektet i 2019 

med følgende finansiering:  

 

Investeringsoversikt 2018 2019 2020 2021 Sum økplan 2018-2021

Langsundforbindelsen 0 145500 245000 150000 540500

Bruk av disposisjonsfond 0 -45500 -45000 0

Kompensasjon mva -24000 -40000 -25000

Bruk av lånemidler 0 -76000 -160000 -125000

Udekket investering 0 0 0 0 540500  

 

Dette vil få driftskonsekvenser som dekkes slik: 

Konsekvenser drift 2018 2019 2020 2021

Lånkostnader 0 3000 10000 14000

Økt skatteanslag 0 -3000 -8000 -12000

Dekkes innen ramme 0 0 -2000 -2000

Sum kostnader drift 0 0 0 0  

18. Fylkestinget ønsker en snarlig oppstart av Ullsfjordforbindelsen, og vil gjennomføre mer 

enn kun planlegging i kommende økonomiplanperiode. Som prosjektet ligger i dag er det i 

stor grad selvfinansierende, blant annet gjennom fergeavløsningsmidler. Prosjektet må 

også ses i sammenheng med KVU Tindtunnel og Ullsfjordforbindelse nevnt i NTP. 

Fylkestinget ber derfor fylkesråden om å levere sak til fylkestinget i mars 2018 angående 

snarlig realisering av prosjekt Ullsfjordforbindelsen. 

 
19. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å: 

a. Fordele avsetninger til lønnsvekst i tråd med resultatene av lønnsforhandlingene i 2017 

(helårsvirkning) og 2019. 

b. Justere innleggelse av nye tiltak foreslått i budsjett 2018 og som følge av endringer gjennom 

året for merverdiavgiftskompensasjon. 

c. Justere for økte pensjonsutgifter (løpende premie KLP og SPK samt reguleringspremien). 

Representanten Bongo, AP, fremmet følgende forslag (2) som tillegg: 

1. Fylkestinget viser til Budsjett og Økonomiplan sin omtale av Langsundforbindelsen, og 

behovet for et oppdatert kostnadsoverslag og KS2 utredning. Fylkestinget viser til vedtak i 

sak 10/14 og legger til grunn at dette vedtaket skal gjennomføres så snart nødvendige 

utredninger foreligger. Fylkestinget ber om det fremlegges en oppdatert oversikt for 

samlede investeringer i økonomiplanperioden så snart som oppdatert tallgrunnlag 

foreligger. Nødvendig inndekning av kapitalkostnader i planperioden forutsettes dekket av 
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disposisjonsfondet, for investeringer på 145 mill kr i 2020 og 245 mill kr i 2021 jmf 

tidligere kostnadsoverslag. (Tabell i innstillinga pkt 5 Samferdsel oppdaters tilsvarende.) 

 

Representanten Fusdahl, H, fremmet forslag (3) til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021:  

1. Fylkestinget vedtar fylkesrådets forslag til nye tiltak med følgende endringer (merket i gult):  

Nye tiltak   
Fylkesrådets 
forslag  

Høyres 
forslag       

  

2018 2018 2019 2020 2021 

Politikerområdet            

Tilbakeføring tilskudd Gatejuristen  100 100 200 200 200 

Fylkesrådet - økt husleie og leie kontorlokaler 243 243 243 202 
 Fylkestinget - økt ramme elev- og lærlingeombud 

og mobbeombud 150 150 150 150 150 

Sum tiltak politikerområdet 493 493 593 552 350 

Utdanning             

Lærlingetilskudd (varig virkning)  1649 1649 1649 1649 1649 
Utvidet rett til videregående opplæring for 
innvandrere 1960 1960 1960 1960 1960 
Styrking av skolehelsetjenesten i samarbeid med 
kommunene   2000 2000 2000 2000 

Etter og videreutdanning   1000 2000 3000 3000 

Helårseffekt økt lærlingtilskudd 792 792 792 792 792 

Sum tiltak utdanning 4401 7401 8401 9401 9401 

Samferdsel             
Bortfall ref. fra samferdsel knyttet til forlengelse av 
avdragstid fra 30 til 40 år 1700 1700 3680 4715 4715 

Ytterligere styrking vegvedlikehold   74608       

Økte kapitalkostnader Langsundforbindelse   300 9030 23730 32730 

Økte kapitalkostnader G/S Silsand   315 1800 3200 3200 

Kompensasjon for økning i mva, lav sats 7096 7096 7096 7096 7096 

Sum tiltak samferdsel  8796 84019 21606 38741 47741 

Næring              

Tilskuddsordning søppel    500 500 500 500 

Stab og støttefunksjoner           

Digitaliseringsprosjekt  850 850 
   Driftstilskudd interkommunalt arkiv Troms 158 158 158 158 158 

Sum tiltak stab og støttefunksjoner 1008 1008 158 158 158 

Bortfall vakansekrav sentraladministrasjon 1600 0 0 0 0 

Overføring investeringsbudsjett           

Sum netto tiltak 16298 93421 30758 48852 57650 

 

2. Fylkestinget vedtar fylkesrådets forslag til innsparinger med følgende endringer (merket i gult):  

Tiltak   FYR  
Høyres 
forslag Differanse 

Høyres forslag 
økonomiplan 

  
 

2018 2018   2019 2020 2021 

Politikerområdet                

Fylkesrådets disposisjon      -500 500 -500 -500 -500 

Redusere antall fylkesråder til 4     -1200 1200 -1200 -1200 -1200 

Sum innsparinger politikerområdet   0 -1700 1700 -1700 -1700 -1700 

Utdanning               
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Økt bevilgning utvidet rett innvandrere -1960 -1960 0 -1960 -1960 -1960 

Merinntekt gjesteelever 
 

-8500 -8500 0 -8500 -8500 -8500 

Reduksjon tilbudsstruktur 
 

-1319 -1319 0 -3000 -3000 -3000 

Endring PC-ordning 
 

-7000 -7000 0 -7000 -7000 -7000 

Ikke spesifisert   0 0 0 
-

13839 -23459 -23459 

Sum innsparing utdanning   -18779 -18779 0 
-

34299 -43919 -43919 

Tannhelse               
Produktivitetsutvikling og ekstraordinære 
ansatteavtaler -480 -480 0 -650 -650 -650 

Ikke spesifisert 
 

    0 -1650 -2800 -2800 

Sum innsparing tannhelse   -480 -480 0 -2300 -3450 -3450 

Kultur       0       

Driftstilskudd til studieforbund 
 

-200 -200 0 -200 -200 -200 

Nordnorsk kulturavtale 
 

-630 -630 0 -630 -630 -630 

Innkjøp kunst 
 

100 100 0 100 100 100 

Ikke spesifisert 
 

    0 -1410 -2300 -2300 

Sum innsparing kultur   -730 -730 0 -2140 -3030 -3030 

Samferdsel               

Kollektivtrafikk 
 

-4890 -4890 0 -8120 -8120 -8120 

Fylkesveg 
 

-2000 -2000 0 -5000 -5000 -5000 

Ikke spesifisert 
 

    0 
-

20630 -47860 -56860 

Sum innsparing samferdsel    -6890 -6890 0 
-

33750 -60980 -69980 

Næring               

Regional transportstøtte 
 

-250 -250 0 -910 -1330 -1330 

Sum innsparing næring    -250 -250 0 -910 -1330 -1330 

Stab og støttefunksjoner               

Innsparte utgifter advokatkontor 
 

-400 -400 0 -400 -400 -400 

DU  
 

-200 -200 0 -200 -200 -200 

Fordelt på øvrige sentra 
 

-230 -230 0 -230 -230 -230 

Ikke spesifisert 
 

    0 -2200 -3610 -3610 

Sum innsparing stab og støttefunksjoner -830 -830 0 -3030 -4440 -4440 

Generelle besparelse               

Salg av eiendom     -10000         

Bruk av disposisjonsfond     -65423         

Sum innsparinger   -27959 -105082 1700 
-

78129 
-

118849 
-

127849 

 

3. Fylkestinget vedtar fylkesrådets forslag til investeringer med følgende endringer (merket med gult):  

Investeringer 
Fylkesrådets 
forslag  

Sum 18-
21 

Høyres 
forslag       

  2018   2018 2019 2020 2021 

Utdanning             

Tannhelse 3500 3500 3500 0 0 0 

Utdanning 32404 617738 32404 24624 280355 280355 

Samferdsel 591752 806826 591752 192072 12678 10324 

Gang og sykkelvei Silsand-
Islandsbotn      6000 30000 39000   

Langesundforbindelsen   0 5000 145500 245000 150000 
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Sum investering 627656 1428064 638656 392196 577033 440679 

Finansiering   0         

Lånemidler -308559 -897943 -308559 -135804 -226790 
-

226790 

Inntekter salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 

Tilskudd til investeringer -67645 -96170 -67645 -28525     

Kompensasjon for mva -114607 -265016 -114607 -33279 -58565 -58565 

Mva kompensasjon Langsund     -275 -26900 -45300 -27750 

Låneopptak 
rentekompensasjonslån         -59820   

Låneopptak ordinære betingelser     -4725 -118600 -139880 
-

122250 

Tilskudd Karlsøy        -1160 -1189 -1218 

Sum finansiering Langsund     -5000 -145500 -245000 
-

150000 

Låneopptak G/S Silsand     -6000 -30000 -39000   

Mottatte avdrag på utlån og 
refusjoner -61232 -61232 -61232 0 0 0 

Andre inntekter 0 0 0 0 0 0 

Sum ekstern finansiering -552043 -1320361 -563043 -373108 -569355 
-

435355 

Overført fra driftsregnskapet -75614 -107704 -75614 -19088 -7678 -5324 

Digitaliseringsprosjekt    0         

Driftstilskudd interkommunalt 
arkiv Troms   0         

Sum finansiering  -627657 -1428065 -638657 -392196 -577033 
-

440679 

 

4. Fylkesrådets innstilling pkt 1 justeres i henhold til overnevnte tabeller.  

5. Fylkestinget ber fylkesrådet utrede hvordan man kan innføre fritt skolevalg i Troms, og harmonisere 

dette med Finnmark.  

6. Fylkestinget ber fylkesrådet utrede muligheten for bruk av private rådgivningstjenester i 

videregående skole. 

7. Fylkestinget ber fylkesrådet utarbeide søknad om å få gjennomføre prøveprosjekt med valgfritt 

sidemål i videregående skole i Troms.  

8. Fylkestinget ber fylkesrådet gå i dialog med kommunene i Troms for å styrke skolehelsetjenesten i 

den videregående skolen.  

9. Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere å innføre programmer for å styrke elevers psykiske helse, som 

for eksempel MOT, i den videregående skolen og komme med en sak til fylkestinget i 2018.  

 

Representanten Gjerstad, MDG, fremmet følgende forslag (4) til budsjett: 

                                                                                                                                 Endring: 

Endring godtgjøringer - fylkesordførers lønn 90 % av stortingsrepresentant    - 1 800 000 

Tilsette en ny spesialrådgiver på miljø (inkluder prosjektmidler)                        1 000 000 

Avsatt til disposisjonsfond                                                                                       800 000 
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Representanten Hedlund, R, fremmet følgende forslag (5): 

Fylkestinget i Troms krever at Regjeringa og Stortinget årlig tilfører Troms 

fylkeskommune minimum 500 millioner kr i årlig rammetilskudd. 

Votering (37 representanter tilstede): 

Forslag (1.0) falt med 5 stemmer for forslaget og 32 stemmer mot. 

Forslag (1.1) falt med 5 stemmer for forslaget og 32 stemmer mot. 

Forslag (1.2) falt med 5 stemmer for forslaget og 32 stemmer mot.  

Forslag (1.3) falt med 5 stemmer for forslaget og 32 stemmer mot.  

Forslag (1.4) falt med 5 stemmer for forslaget og 32 stemmer mot. 

Forslag (1.5) falt med 5 stemmer for forslaget og 32 stemmer mot. 

Forslag (1.6) falt med 11 stemmer for forslaget og 26 stemmer mot. 

Forslag (1.7) falt med 5 stemmer for forslaget og 32 stemmer mot. 

Forslag (1.8) falt med 5 stemmer for forslaget og 32 stemmer mot. 

Forslag (1.9) falt med 5 stemmer for forslaget og 32 stemmer mot. 

Forslag (1.10) falt med 5 stemmer for forslaget og 32 stemmer mot. 

Forslag (1.11) falt med 5 stemmer for forslaget og 32 stemmer mot. 

Forslag (1.12) falt med 5 stemmer for forslaget og 32 stemmer mot. 

Forslag (1.13) falt med 5 stemmer for forslaget og 32 stemmer mot. 

Forslag (1.14) falt med 5 stemmer for forslaget og 32 stemmer mot. 

Forslag (1.15) falt med 13 stemmer for forslaget og 24 stemmer mot. 

Forslag (1.16) falt med 11 stemmer for forslaget og 26 stemmer mot. 

Forslag (1.17) falt med 5 stemmer for forslaget og 32 stemmer mot. 

Forslag (1.18) falt med 11 stemmer for forslaget og 26 stemmer mot. 

Forslag (1.19) falt med 5 stemmer for forslaget og 32 stemmer mot. 

Forslag (3.1) falt med 6 stemmer for forslaget og 31 stemmer mot. 

Forslag (3.2) falt med 6 stemmer for forslaget og 31 stemmer mot. 

Forslag (3.3) falt med 6 stemmer for forslaget og 31 stemmer mot. 

Forslag (3.4) ble ikke votert over som en konsekvens av votering i forslag (3.1), (3.2) og 

(3.3).  

Forslag (3.5) falt med 11 stemmer for forslaget og 26 stemmer mot. 

Forslag (3.6) falt med 11 stemmer for forslaget og 26 stemmer mot. 

Forslag (3.7) falt med 11 stemmer for forslaget og 26 stemmer mot. 

Forslag (3.8) falt med 13 stemmer for forslaget og 24 stemmer mot. 

Forslag (3.9) falt med 13 stemmer for forslaget og 24 stemmer mot. 

Forslag (4a) falt med 11 stemmer for forslaget og 26 stemmer mot. 

Forslag (4b) falt med 6 stemmer for forslaget og 31 stemmer mot. 

Forslag (4c) falt med 6 stemmer for forslaget og 31 stemmer mot. 

Forslag (5) falt med 2 stemmer for forslaget og 35 stemmer mot. 

Forslag (2) vedtatt med 33 stemmer for forslaget og 4 stemmer mot.  

 

Fylkestinget ga sin tilslutning til at innstillingens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 

2018-2021 kunne stemmes over helhetlig.  

 

Innstillingen vedtatt med 24 stemmer for og 13 stemmer mot.  

 

Til slutt var det en helhetlig votering over det som var vedtatt – jfr. Kommunelovens §35.2.-

Vedtatt med 29 stemmer for og 8 stemmer mot.  
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Vedtak: 

1. Fylkestinget vedtar følgende økonomiske rammer for økonomiplanen 2018-2021.  

 

Vedtatt 2017 2018 2019 2020 2021

00 Politiske styringsorganer 32 636 31 722 33 038 31 597 32 295

01 Kontrollorganer 5 292 5 413 5 413 5 413 5 413

10 Stabs- og støttefunksjoner 146 699 147 731 144 661 143 271 143 271

20 Utdanning 1 062 359 1 042 010 1 026 490 1 021 370 1 021 370

40 Tannhelse 122 318 121 429 119 609 118 459 118 459

50 Kultur 96 339 97 019 95 601 94 703 94 703

60 Samferdsel 1 300 011 1 295 725 1 277 365 1 265 825 1 265 825

70 Næring 48 462 48 807 48 147 47 727 47 727

90 Sektorovergripende poster. Spesifisert: 24 037 42 447 21 889 5 849 196

Innsparing sentraladm. Fordeles i løpet av året -1 600

Avsetning til lønnsvekst 2018. 3,0 pst. 36 340 36 340 36 340 36 340

Avsetning til lønnsvekst 2016/2017 40 154 35 154              35 154            35 154              35 154          

Pensjonsutgifter 60 734 50 073 50 073 50 073 50 073

Ref. kapitalutgifter forprosjekt TkNN -100 -100 -100 -100

Leieinntekter UiT (lokaler flyfag) -648 -544 -544 -544 -544

Leieinntekter Nord-Troms vgs (Lerøy Aurora AS og Skjervøy kommune) -633 -312 -312 -312 -312

Ref. kapitalutgifter fra Tromsø kommune Rassikring -552

Ref. Kveøy-forbindelsen (Kvæfjord kommune og Kveøyforbindelsen AS) -1 250 -1 250 -1 250 -1 250 -1 250

Ref. kapitalutgifter Dale-Alvestad Harstad kommune -1 954 -1 906 -1 859 -1 859 -1 859

Refusjon kapitalutgifter TANN-bygget fra staten -14 092 -13 840 -13 600 -13 354 -12 868

Refusjon fra samferdsel -1 200

Dekning kapitalutgifter fra etatene -54 922 -61 168 -82 013 -98 299 -104 438

A Sum sektorer, netto utgifter 2 838 152 2 832 303 2 772 213 2 734 214 2 729 259

Skatteinntekter -890 000 -945 000 -945 000 -945 000 -945 000

Inntektsutjevning -103 000 -87 000 -87 000 -87 000 -87 000

Rammetilskudd -2 010 588       -1 979 497       -1 952 448     -1 922 729       -1 922 729   

B Sum inntekter (ekskl. renter) -3 003 588 -3 011 497 -2 984 448 -2 954 729 -2 954 729

C BRUTTO DRIFTSRESULTAT (=A+B) -165 436 -179 194 -212 235 -220 515 -225 470

Renteugifter 63 149 58 140 64 718 71 869 81 575

Aksjeutbytte

Renteinntekter -5 000 -5 000 -10 490 -10 490 -10 490

Rentekompensasjon skolebygg -2 500 -1 750 -1 595 -1 440 -1 285

D Netto renteutgifter 55 649 51 391 52 633 59 939 69 800

E Avdrag på lån 105 860 116 577 130 010 141 753 155 269

F NETTO DRIFTSRESULTAT (=C+D+E) -3 927 -11 227 -29 592 -18 822 -401

Brukt slik:

Avsetning til/bruk av disposisjonsfond 3 927 568 18 933 8 163 -10 258

Avsetning til/bruk av disposisjonsfond - premieavvik 10 659 10 659 10 659 10 659

Overføringer til investeringsregnskapet

Dekning/bruk av tidligere års under-/overskudd

G REGNSKAPSMESSIG RESULTAT 0 0 0 0 0

Minus=inntekt, Pluss=utgift. 2018-kr hele økonomiplanen. Beløp i 1000 kr

 

 

2. De vedtatte rammene gir følgende netto driftsresultat for perioden:  

 

2018 2019 2020 2021

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 0,3 % 0,7 % 0,4 % 0,0 %  
 
Fylkestinget konstaterer at den økonomiske stillingen til Troms fylkeskommune er svak. Netto 

driftsresultat så vidt over null hele perioden, og det mangler driftsreserver til å takle omstilling og 

uforutsette utgifter. Gjelden er ikke spesielt høy isolert sett, men sett i sammenheng med lavt netto 

driftsresultat og disposisjonsfondet er renter og avdrag en stor belastning for økonomien. 

Investeringer i økonomiplanen øker gjeldsgraden. 

 

3. Fylkestinget ser med bekymring på det voksende premieavviket som vil belaste økonomien 

til fylkeskommunen i årene fremover. Derfor settes det av 10,659 mill. kroner på 

disposisjonsfond – premieavvik hvert år i perioden for å redusere veksten i akkumulert 

premieavvik. 

 

4. Fylkestinget vedtar følgende nye driftstiltak. I 1000 kroner: 
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Tabell-. Nye tiltak, oppfølging statsbudsjett 2018 og saldering av statsbudsjett 2017. I 1000 kr

2018 2019 2020 2021

Politikerområdet: 

Tilbakeføring tilskudd Gatejuristen 100 200 200 200

Fylkesrådet - økt husleie og leie kontorlokaler 243 243 202

Fylkestinget - økt ramme elev- og lærlingeombud og mobbeombud 150 150 150 150

Utdanning:

Føringer i statsbudsjettet:

Innlegging av økt lærlingtilskudd (varig virkning) 1 649          1 649          1 649          1 649          

Utvidet rett til vgs opplæring for innvandrere, helårseffekt 1 960          1 960          1 960          1 960          

Helårseffekt økt lærlingtilskudd 792             792             792             792             

Samferdsel:

Bortfall ref. fra samferdsel knyttet til forlengelse av avdragstid fra 

30 til 40 år 1 700          3 680          4 715          4 715          

Føringer i statsbudsjettet:

Kompensasjon for økning i merverdiavgift, lav sats 7 096 7 096          7 096          7 096          

Stab og støtte:

Digitaliseringsprosjekt for komm. og f.kommuner 850

Driftstilskudd interkommunalt arkiv Troms 158             158             158             158             

Sektorovergipende:

Bortfall vakanse krav sentraladministrasjonen 1 600          1 600          1 600          1 600          

SUM ENDRINGER STATSBUDSJETTET 16 298        17 528        18 522        18 320         
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5. Fylkestinget vedtar følgende investeringer og finansiering i økonomiplanperioden: 

BUD BUD BUD BUD Sum 

2018 2019 2020 2021 økplan

18-21

Tannhelse 3 500 0 0 0 3 500

Utdanning 32 404 24 624 280 355 280 355 617 737

Samferdsel 591 752 192 072 12 678 10 324 806 826

SUM INVESTERINGER 627 656 216 696 293 033 290 679 1 428 063

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler -308 559 -135 804 -226 790 -226 790 -897 941

Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 0

Tilskudd til investeringer -67 645 -28 525 0 0 -96 170

Kompensasjon for merverdiavgift -114 607 -33 279 -58 565 -58 565 -265 015

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -61 232         0 0 0 -61 232

Andre inntekter

Sum ekstern finansiering -552 043 -197 608 -285 355 -285 355 -1 320 359

Overført fra driftsregnskapet -75 614 -19 088 -7 678 -5 324 -107 704

Bruk av tidligere års udisponert

Bruk av avsetninger

Sum finansiering -627 657 -216 696 -293 033 -290 679 -1 428 063  
 

 

6. Alle ordinære låneopptak knyttet til samferdselsformål i økonomiplanperioden låneopptak 

dekkes innenfor rammen til samferdsel. 

 

7. Avdragstiden på nye ordinære låneopptak til vegformål og skolebygg settes til 30 år for 

skolebygg og 40 år for vegformål. 

 

8. Fylkestinget viser til Budsjett og Økonomiplan sin omtale av Langsundforbindelsen, og 

behovet for et oppdatert kostnadsoverslag og KS2 utredning. Fylkestinget viser til vedtak i 

sak 10/14 og legger til grunn at dette vedtaket skal gjennomføres så snart nødvendige 

utredninger foreligger. Fylkestinget ber om det fremlegges en oppdatert oversikt for 

samlede investeringer i økonomiplanperioden så snart som oppdatert tallgrunnlag 

foreligger. Nødvendig inndekning av kapitalkostnader i planperioden forutsettes dekket av 

disposisjonsfondet, for investeringer på 145 mill kr i 2020 og 245 mill kr i 2021 jmf 

tidligere kostnadsoverslag. (Tabell i innstillinga pkt 5 Samferdsel oppdaters tilsvarende.) 

 

Budsjett 2018: 

1. Det vedtas et netto driftsbudsjett på kr 2.832.303.000. 

2. Skattøret settes til 2,65 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. 

3. Fylkestinget vedtar et investeringsbudsjett på kr 627.656.000 hvorav kr 308.559.000 

finansieres ved bruk av lån.  

4. Følgende eiendommer legges ut for salg: 

a. Gnr/brn 119/634 i Tromsø 

b. Gnr/bnr 84/140 i Lenvik/Gibostad 
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Salgsinntektene disponeres til egenkapital i skoleinvesteringer. Budsjettreguleringen vil 

legges fram for fylkestinget når salgene er effektuert. 

 

5. Budsjett til kontrollorganer, inklusiv kjøp av revisjonstjenester fra KOMREV NORD og 

kontrollutvalg for 2018 vedtas med netto driftsutgifter på kr 5.413.000 inklusive prisvekst. 

 

6. Fylkeskommunens trekkrettigheter settes til 50 mill. kroner i 2018. 

 

7. Tannlegetakstene økes med 2,6 prosent.  

 

8. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å: 

a. Fordele avsetninger til lønnsvekst i tråd med resultatene av lønnsforhandlingene i 

2017 (helårsvirkning) og 2018. 

b. Justere for økte pensjonsutgifter herunder løpende premie KLP og SPK samt 

reguleringspremie. 

9. Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere kompensasjon av det statlige nedtrekket i tilskuddet 

til fagskolene i Troms ved neste budsjettregulering i mars. 

10. Fylkestinget viser til at G/S Silsand - Islandsbotn vil kunne ha oppstart høst 2018, gitt at 

fylkestinget vedtar dette i behandlingen av handlingsplan for fylkesveg 2018-2023 i mars 

2018. Reguleringsplanen er til behandling i Lenvik kommune og prosjektet vil ha en 

totalkostnad på inntil 75 mill kroner. Kapitalkostnadene for 2018 vil da utgjøre 315.000,-, 

1.8 mill. Kroner i 2019, så 3.2 mill kroner påfølgende år. Disse kostnadene vil måtte 

innarbeides etter at handlingsplan for fylkesveg er vedtatt i fylkestinget i mars 2018.» 
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