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Saksframstilling:

Fellesnemda for Troms og Finnmark fylkeskommuner skal i henhold til
inndelingsloven og forskriften om sammenslåing av Troms og Finnmark
fylkeskommuner vurdere vedtatte økonomiplaner i Troms og Finnmark
fylkeskommuner. I denne saken gjøres det vurderinger av de tre vesentligste
økonomiske nøkkeltallene, vurdering av driftsrammene og finansiering av
investeringene herunder inndekning av økte rente- og avdragsutgifter.

Økonomiplan 2019-2022 i Troms fylkeskommune har et ekspansivt
investeringsbudsjett og lånegjelden øker betydelig. To av tre økonomiske nøkkeltall –
netto driftsresultat og gjeldsgrad – vurderes som svake, mens nivå på
disposisjonsfondet anses som tilstrekkelig.

Økonomiplan 2019-2022 i Finnmark fylkeskommune har et ekspansivt
investeringsbudsjett og lånegjelden øker betydelig. Av de tre vesentlige økonomiske
nøkkeltall så kan disposisjonsfond og gjeldsgrad vurderes som bekymringsverdig
svake. Netto driftsresultat er noe svakere enn anbefalt. Finnmark fylkeskommunes
budsjett har lave marginer for svingninger i rammebetingelsene.

Troms fylkeskommune

Netto driftsresultat
I figuren nedenfor er netto driftsresultat (korrigert) for Troms fylkeskommune i
perioden 2015-2018 og innstilling til økonomiplan 2019-2022, vist.
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Havbruksmidlene på 58 mill. kroner er tatt ut av netto driftsresultat i 2018. Netto
driftsresultat er også korrigert for netto bruk av bundne fonds for å få et reelt bilde av
den økonomiske handlefriheten.

Netto driftsresultat har vært tilfredsstillende for årene 2015-2018.

Budsjettert netto driftsresultat i økonomiplanen er negativ hvert år i perioden, men
overføring av driftsmidler til egenkapital i investeringer vil bedre resultatet isolert sett.
En fullstendig oversikt over dette omfanget er ikke kjent på tidspunkt for utarbeidelse
av budsjett og økonomiplan. Ved utarbeidelse av detaljbudsjettene er det klart at
overføring fra drift til investering vil utgjøre minimum 40-50 mill. kroner i 2019. Dette
vil bedre netto driftsresultat fra -0,6 til om lag 0,5 prosent av brutto driftsinntekter.
Dette er forhold som vil bedre netto driftsresultat hvert år.

Framskriving av økonomiplanen viser at det er behov for å saldere med bruk av
disposisjonsfond til og med 2025 deretter vil netto driftsresultat være positivt og
bedres gradvis.

Vurdering

Netto driftsresultat er under anbefalt nivå i økonomiplanen. Selv om anbefalt nivå på
4 prosent er knyttet til anbefalt nivå over tid så vurderes vedtatt nivå å være for lavt
over en for lang periode.

Netto lånegjeld
Figuren nedenfor viser utviklingen i netto lånegjeld for Troms fylkeskommune 2015-
2018 og forventet lånegjeld 2019-2022.
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I 2015 var gjeldsbelastningen målt ved netto lånegjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter, 48 prosent i Troms fylkeskommune. Per utgangen av 2018 var 
gjeldsgraden 58 prosent.  

Det er lagt opp til omfattende investeringer i økonomiplanen og netto lånegjeld øker 
fra om lag 2,4 mrd. kroner i 2018 til 4,4 mrd. kroner i 2022. Gjeldsgraden øker 
dermed betydelig. Hvor mye avhenger av inntektsveksten, men med utgangspunkt i 
inntektsnivået i 2018 øker gjeldsgraden til 103 prosent.  

 

Vurdering 

Gjeldsgraden i Troms fylkeskommune øker betydelig i økonomiplanperioden. Selv 
om vedtatte investeringer vil kreve låneopptak etter 2022 vil gjeldsgraden reduseres 
fra og med 2023. Gitt inntektsnivået i 2018 vil gjeldsgraden være ned mot 90 prosent 
i 2025 med de investeringer som er vedtatt. Gjennomsnittlige gjeldsbelastningen for 
fylkeskommunene var 75 prosent i 2018. Sett opp mot relativt høye driftsutgifter på 
mange fagområder anses den planlagte gjeldsveksten å være noe høy. 

 

Disposisjonsfondet 
Figuren nedenfor viser disposisjonsfondet i prosent av inntektene for Troms 
fylkeskommune i perioden 2015-2018 og forventet avsetning 2019-2022. 
Havbruksmidlene, 58 mill. kroner, ble satt av på disposisjonsfond i regnskapet for 
2018, og er i figuren nedenfor trukket ut.  
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Figuren over viser at disposisjonsfondet til Troms fylkeskommune har variert noe de 
siste årene, fra 4,3 prosent i 2015, ned til 3,9 prosent i 2016 og opp til 6 prosent i 
2018.  

Ved slutten av økonomiplanperioden legges det opp til en reduksjon av fondet til 4 
prosent av inntektene. Det foreslås å bruke 72 mill. kroner fra fondet for å saldere 
driften i økonomiplanperioden.  

 

Vurdering 

Troms fylkeskommune bør ha et disposisjonsfond på mellom 220 og 440 mill. kroner 
for å ha et fond i intervallet for anbefalt nivå. I henhold til vedtatt økonomiplan vil 
fondet være i underkant av 200 mill. kroner i 2022. Også i årene 2023-2025 må det 
brukes av disposisjonsfond for å saldere driften slik at planlagt driftsfond vil være i 
underkant av 140 mill. kroner i 2025. Selv om dette er lavere enn anbefalt nivå 
vurderes ikke dette som alvorlig isolert sett for omfanget av reserver. 

 

Driftsrammene 
Troms fylkeskommune har vedtatt en stram økonomiplan med 65 mill. kroner i 
innsparing fram mot 2022. Dette kommer på toppen av 143 mill. kroner som driften er 
effektivisert med i perioden 2013-2018. Det betyr at driften i løpet av 8 år skal 
reduseres med om lag 200 mill. kroner, noe som tilsvarer 10 prosent av netto 
driftsbudsjett til sektorene. Kapitalutgifter som dekkes innenfor driftsbudsjettene til 
samferdsel, økes i tillegg fra 78 til 144 mill. kroner fra 2019 til 2022. Økningen i 
kapitalutgifter medfører innsparing på 66 mill. kroner, i tillegg til det generelle 
innsparingskravet nevnt over. 

Innsparing i periodene 2013-2022 fordelt på sektor (eksklusiv innsparingskrav knyttet 
til kapitalutgifter på samferdsel) er vist i tabellen nedenfor.  

 

 

2019 2020 2021 2022

Stab og støtte -18 749     0 0 -3 610 -3 610 -22 359   

Utdanning -42 537     -1 681 -1 681 -25 140 -25 140 -67 677   

Tannhelse -7 677       0 -170 -2 970 -2 970 -10 647   

Kultur -7 388       0 0 -2 300 -2 300 -9 688     

Samferdsel -62 180     -3 230 -6 230 -29 900 -29 900 -92 080   

Næring -4 626       0 -660 -1 080 -1 080 -5 706     

SUM -143 157  -4 911      -37 800  -65 000 -65 000       -208 157 

Innsparing økonomiplan 2019-2022 for 

sektorene. Endring fra 2018. 

Innsparing 

2013-2018

Sum 

innsparing



 

  
6 

 

Vurdering 

Tilpasning av driften til innsparingskrav i budsjettrammene er gjennomført i henhold 
til vedtatte planer til og med 2018. Det vil være krevende å redusere driften 
ytterligere i årene framover uten å vedta endringer i tjenestene som vil påvirke 
brukerne i vesentlig grad.  

 

Investering - finansiering og inndekning renter og avdrag 
I økonomiplanen legges det opp til samlet investering på vel 4 mrd. kroner. Av dette 
lånefinansieres 2,49 mrd. kroner. Dette gir en lånegrad på 62 prosent som er høyere 
enn gjennomsnittet for fylkeskommunene på 44 prosent1. 

For å finansiere økte låneopptak er blant annet avdragstiden økt til om lag 
kommunelovens krav om minimumsavdrag. Av fylkeskommunene betaler 29 prosent 
minimumsavdrag1. Troms fylkeskommune har til og med 2018 betalt mer enn 
kommelovens krav om minimumsavdrag. I 2018 var merbetalingen 23 mill. kroner. 

Kapitalutgiftene øker fra 170 mill. kroner i 2019 til 289 mill. kroner i 2022 til tross for 
at avdragstiden er forlenget i planperioden. 

I tillegg til å forlenge avdragstiden finansieres økte kapitalutgifter med forventet 
utbytte fra Troms kraft AS (fra 2021), redusert planlagt årlig avsetning til 
disposisjonsfond og redusert reserve til avsetning dekning av lønnsvekst. I tillegg 
dekkes vel 13 mill. kroner av kapitalutgiftene innenfor rammen til samferdsel. 

 

Vurdering 

Renter og avdrag har inndekning i økonomiplanen, men belastningen på 
driftsbudsjettet er stor sett i lys av høye driftsutgifter. Renter og avdrag som dekkes 
innenfor rammene til samferdsel øker betydelig i økonomiplanperioden. Det er grunn 
til bekymring da inndekning på samferdsel reduserer budsjettrammen til 
vegvedlikehold tilsvarende. 

 

Finnmark fylkeskommune  
 

Netto driftsresultat 
I figuren nedenfor er netto driftsresultat for Finnmark fylkeskommune i perioden 
2015-2018 og vedtatt økonomiplan 2019-2022, vist.  
 

                                            
1 Jmf. KS sin budsjettundersøkelse 
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Tilførsel av midler fra havbruksfondet har økt netto driftsresultat for 2018. Dersom 
resultatet korrigeres for midlene fra havbruksfondet så er reelt netto driftsresultat på 
2,7% i 2018. 

Netto driftsresultat er positivt for hele perioden, men ligger en del under anbefalt nivå. 
Budsjettert netto driftsresultat er noe under anbefalt nivå for økonomiplanperioden. 
Netto driftsresultat må styrkes med 17 mill. kr årlig i perioden 2020-2022 for å nå 
anbefalt nivå. 

 

Vurdering 

Netto driftsresultat er noe under anbefalt nivå for økonomiplanperioden. Netto 
driftsresultat på 4% er et anbefalt gjennomsnitt over tid og resultatet burde vært løftet 
ytterligere noe for å nå dette nivået. 

 

Netto lånegjeld 
Figuren nedenfor viser utviklingen i netto lånegjeld for Finnmark fylkeskommune 
2015-2018 og forventet lånegjeld 2019-2022.  
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Lånegjelda til Finnmark fylkeskommune har i lengre periode vært høy. I kommende 
økonomiplanperiode er gjelden kraftig økende, med 2,4 mrd. i nye budsjetterte netto 
låneopptak. 

I 2018-kroner så er det forventet at lånegjelda til Finnmark fylkeskommune øker fra 
97,8% av brutto driftsinntekter i 2018 til 194,2% i 2022. 

 

Vurdering 

Lånegjelda til Finnmark fylkeskommune er på et høyt nivå og veksten i lånegjelda 
fremover medfører sterke bindinger i fylkeskommunens driftsbudsjett, etter hvert som 
finanskostnadene fases inn i fylkeskommunens driftsbudsjett. 

En kraftig økende lånegjeld gjør også fylkeskommunens budsjett sterkt sårbart 
ovenfor endringer i rentenivået, ettersom dette fører til direkte kuttbehov i 
driftsbudsjettet. 

Gjeldsnivået er samlet sett langt utenfor anbefalte nivå. 

 

Disposisjonsfondet 
Figuren nedenfor viser disposisjonsfondet i prosent av inntektene for Finnmark 
fylkeskommune i perioden 2015-2018 og forventet avsetning 2019-2022. 
Havbruksmidlene, 32 mill. kroner, ble satt av på disposisjonsfond i regnskapet for 
2018, og er i figuren nedenfor trukket ut.  
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Disposisjonsfondets nivå ville inkludert havbruksfondet være økt med 1,5 
prosentpoeng årlig fra 2019 og ut økonomiplanperioden. 

 

 

 

Figuren viser at disposisjonsfondet har blitt gradvis redusert i perioden fra 2016. Det 
er forventet at det laveste nivået på disposisjonsfondet er nådd i 2019 og at det vil 
være en gradvis økning i årene fremover. 

 

Vurdering 

Disposisjonsfondene til Finnmark fylkeskommune er lave og gir ingen reell sikkerhet 
for inndekning ved uventede svingninger i kostnadene. 

Det planlegges en gradvis økning av disposisjonsfondene fremover. I slutten av 
perioden er det forventet at fondene vil utgjøre ca. 22 mill. kr. For å nå de anbefalte 
nivåene burde disposisjonsfondene utgjort mellom 110 og 220 mill. kr. 

Disposisjonsfondene kan anses som kritisk lave, spesielt i kombinasjon med nivået 
på lånegjelden til fylkeskommunen. 

Driftsrammene 
Driften til Finnmark fylkeskommune har gjennomgått flere effektiviseringsrunder de 
siste årene for å tilpasse driftsnivået til de gjeldende rammebetingelser. 

Status ved inngangen til 2019 er at det er ca 7,5 mill. kr udekket i 
omstillingsprosjektet innen videregående opplæring. I tillegg er det vedtatt nye 
uspesifiserte salderinger i perioden fra 2020 til 2022. 
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Salderingsutfordringer fremover Omstillingsprosjektet 2019 2020 2021 2022 

Videregående opplæring - uspesifisert 7 500             5 237             7 546             8 212  

Samferdsel - uspesifisert  
            7 855           11 318           12 319  

Finanskostnader  
          11 492           28 452           51 615  

Totalt                    -             24 584           47 316           72 146  

 

Finanskostnadene som har oppstått som en følge av de økte investeringene i 
forbindelse med budsjettvedtaket i desember 2018, kan i tillegg anses som et 
uspesifisert kutt for hele organisasjonen. Uspesifiserte kutt for hele organisasjonen er 
ikke i overenstemmelse med KMD sin veileder i budsjettarbeid og Finnmark 
fylkesting må ta stilling til hvordan disse innsparingene eventuelt skal håndteres. 
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