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Forord 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune har KomRev NORD 

gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens oppfølging av fylkestingets vedtak samt 

behandling av «hastevedtak». Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon 

gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge 

forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. (revisjonsforskriften) § 7 innebærer 

forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Troms fylkeskommune, jf, kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. Vi 

kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært preget av en del forsinkelser i administrasjonens leveranse 

av etterspurt dokumentasjon, men revisor har likevel opplevd dialogen som konstruktiv. Vi takker 

ansatte og fylkesråd i Troms fylkeskommune som har vært involverte i prosjektet, for samarbeidet. 
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0 SAMMENDRAG 

 

Revisor i KomRev NORD IKS har undersøkt fylkeskommunens iverksetting av fylkestingsvedtak. 

I noen vedtak bestiller fylkestinget tilbakemelding fra fylkesrådet/fylkeskommunens administrasjon 

som skal vise hvorvidt og hvordan vedtaket er iverksatt. I de tilfellene slike tilbakemeldinger gis i 

form av saksutredninger, har vi i tråd med kontrollutvalgets bestilling vurdert innholdet i og 

kvaliteten på fylkesrådets/administrasjonens utredninger. Det inngår også i revisors undersøkelse å 

se på hvordan fylkesrådet har behandlet såkalte «hastevedtak» og om disse er gjort i henhold til 

gjeldende formelle krav. 

 

På grunnlag av innsamlet faktainformasjon og vurderinger opp mot relevante bestemmelser i 

kommuneloven, konkluderer revisor med at fylkesrådet/administrasjonen har iverksatt et flertall av 

tiltakene i fylkestingsvedtakene vi har gjennomgått, herunder gitt politikerne tilbakemeldinger om 

iverksatte vedtak som forutsatt. Konklusjonen begrunnes med at av 57 undersøkte tiltak vedtatt av 

fylkestinget, vurderes 36 som iverksatte, ni som delvis iverksatte, mens fem vedtatte tiltak vurderes 

som ikke iverksatte. De syv resterende vedtakene var av ulike grunner blitt uaktuelle å iverksette. 

 

For tre av tiltakene som inngår i vedtakene vi har undersøkt, har revisor vurdert at iverksetting ikke 

har vært aktuelt enten på grunn av endrete forutsetninger for vedtaket eller fordi administrasjonen 

manglet ressurser til å iverksette vedtatte tiltak. Sistnevnte tilfeller gjaldt to saksutredninger på 

bestilling fra fylkestinget. I to andre tilfeller fant revisor det ikke relevant å vurdere vedtaks-

iverksetting fordi fylkestinget i et senere vedtak utsatte fristen administrasjonen hadde for 

iverksetting, og ny frist ble satt til etter at revisors undersøkelse var avsluttet. 

 

Revisor konkluderer også med at de undersøkte saksutredningene fylkesrådet/administrasjonen har 

framlagt for politikerne, i hovedsak framstår som forsvarlige saksutredninger i henhold til krav i 

kommuneloven og presiseringer i lovforarbeider.  

 

Når det gjelder formalitetene rundt «hastevedtakene» som inngår i undersøkelsen, er revisors 

konklusjon at fylkesrådet har behandlet slike vedtak riktig med følgende unntak: 

 

 ett tilfelle der revisor ikke finner at fylkesrådet har synliggjort at et vedtak måtte treffes 

før fylkestingets neste møte 

 ett tilfelle der vedtaket ikke ble lagt fram i førstkommende fylkestingssamling til 

orientering; første samling etter 2. april 2014 da fylkesrådet gjorde sitt «hastevedtak», var 

17. juni 2014, mens fylkestinget ble orientert om vedtaket 14. oktober 2014. 

 

Selv om de fleste fylkestingsvedtakene vi har sett på, er iverksatte, finner vi - med henvisning til 

revisors funn, vurderinger og konklusjon - grunn til å anbefale fylkeskommunen å gjøre tiltak for å 

sikre at samtlige fylkestingsvedtak iverksettes i henhold til kravene i kommuneloven.  
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1 INNLEDNING 

 

«Oppfølging av politiske vedtak» er av de prioriterte prosjektene i Troms fylkeskommunes plan for 

forvaltningsrevisjon for perioden 2012 – 2016. Fylkeskommunens kontrollutvalg vedtok i sak 24/16 

å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt om nevnte tema, og utvalget vedtok KomRev NORDs 

overordnete prosjektskisse i sak 38/16 i møte 9. mai 2016. Kontrollutvalgets formål med prosjektet 

er oppgitt til «[…] å få kunnskap om hvorvidt administrasjonen iverksetter politikernes vedtak som 

forutsatt i kommuneloven, hvorvidt disse tilbakemeldes som forutsatt, og hvorvidt administrasjonens 

saksutredninger skjer på en forsvarlig måte.» Utvalget har bedt om å få undersøkt administrasjonens 

arbeid med saker innenfor skole, samferdsel og kultur, samt fylkesrådets såkalte «hastevedtak». 

 

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

Med bakgrunn i kontrollutvalgets bestilling har vi utledet følgende problemstillinger: 

 

1. Har administrasjonen iverksatt fylkestingets vedtak, herunder gitt politikerne 

tilbakemeldinger om iverksatte vedtak som forutsatt? 

2. Fremstår administrasjonens tilbakemeldinger til fylkestinget som forsvarlige 

saksutredninger? 

3. Har fylkesrådet behandlet «hastevedtak» formelt riktig? 

 

2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til. Kriteriene skal være begrunnet i og utledet fra autoritative kilder, 

og i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet utleder vi revisjonskriterier fra: 

 

 Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven/kml) 

§ 23 nr. 2 første punktum: «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges frem for 

folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.» 

 Kommuneloven § 13 Utvidet myndighet i haste-saker:  

 «1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller fylkesutvalget, et 

fast utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som 

skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke 

er tid til å innkalle dette. 

2. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i 

dettes neste møte.» 

 Reglement for Fylkesrådet i Troms, 2.2. Andre lovbestemmelser: «§14. Fylkesrådet får 

fullmakt til å treffe avgjørelser i hastesaker, jf. §13 i kommuneloven. Melding om vedtak 

fremlegges for fylkestinget i neste møte.»  

 NOU 1990:13 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner 

 Ot.prp. nr. 43 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om 

kommuner og fylkeskommuner  
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2.2.1 Utledning av revisjonskriterier for problemstilling 1 

For denne delen av undersøkelsen er det nødvendig å avklare hva som menes med «vedtak blir 

iverksatt» i kommuneloven § 23 nr. 2. Det er naturlig å utlede som kriterium fra ordlyden at 

administrasjonen skal gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak, herunder i 

henhold til eventuelle nødvendige avklaringer med politikerne. Det vil si at administrasjonen/ 

fylkesrådet må iverksette et bestemt tiltak, prosjekt, handling eller lignende slik som politikerne har 

bestemt. I de tilfeller vedtaket angir at administrasjonen skal gi politikerne informasjon om/utrede 

et bestemt tema, innebærer iverksettelse at administrasjonen gir tilbakemelding til politikerne. Vi 

legger også til grunn at fylkestingets vedtak skal iverksettes innenfor eventuell vedtatt frist.  

 

 

2.2.2 Utledning av revisjonskriterier for problemstilling 2 

Problemstilling 2 gjelder vedtakene vi undersøker iverksettelsen av under problemstilling 1 og som 

innebærer at administrasjonen skal gi tilbakemelding til politikerne i form av ei saksutredning. 

Utledning av revisjonskriterier for denne problemstillingen krever en nærmere redegjørelse for 

begrepet «forsvarlig utredet» i kommuneloven § 23 nr. 2. 

 

Ordet «forsvarlig» er en rettslig standard, som vil si at det ikke er mulig å gi begrepet et bestemt 

innhold. En naturlig forståelse av begrepet forsvarlig er at utredningen skal være grundig og 

inneholde faktiske og relevante opplysninger om den aktuelle saken. Hva som er en forsvarlig 

utredning, vil avhenge av sakens omfang og kompleksitet. Hensynet til effektivitet tilsier at ikke 

alle opplysninger og detaljer som kan være relevante for en sak, må være med.  

 

I forarbeidene til bestemmelsen er det presisert at administrasjonssjefen har plikt til å gjøre 

oppmerksom på eventuelle svakheter og ufullstendigheter i saksforelegget, slik at de folkevalgte 

kan ta hensyn til dette. Videre fremgår det av forarbeidene at ansvaret for å påse at en sak er 

tilstrekkelig utredet, også innebærer at eventuelle rettslige tvilsspørsmål må synliggjøres. 

Administrasjonssjefen plikter å gi uttrykk for det hvis han eller hun mener at det er rettslige mangler 

ved et forslag til vedtak eller den saksforberedelse som har gått forut for dette. Mener 

administrasjonssjefen at et truffet vedtak er ulovlig, vil han eller hun likeledes ha plikt til å gjøre 

vedkommende folkevalgte organ oppmerksom på dette.  

 

Både ordlyden og forarbeidene taler således for at utredningen skal inneholde korrekte faktiske 

opplysninger. Revisjonen skal konkludere på hvorvidt tilbakemeldingene fremstår som forsvarlige 

saksutredninger, og med det mener vi om revisor som leser av saksutredningen opplever å bli 

opplyst om saken. Det er utenfor vårt mandat å vurdere hvorvidt opplysningene i de enkelte 

utredningene er korrekte eller skulle vært mer eller mindre utfyllende. I lys av formålet med 

bestemmelsen, som er å sikre at politikerne treffer vedtak på et forsvarlig grunnlag, er det grunnlag 

for å tolke ordlyden «forsvarlig utredet» dit hen at det må kunne stilles enkelte minimumskrav til 

utredningene.  

 

På grunnlag av ordlyden «forsvarlig utredet» i kommuneloven § 23 nr. 2, bestemmelsens formål og 

uttalelser i forarbeidene, utleder vi som revisjonskriterier at en saksutredning som gis som 

tilbakemelding til politikerne må svare på politikernes bestilling og bør inneholde nødvendige 

opplysninger om relevante regler, økonomiske konsekvenser, praktisk gjennomførbarhet/ 

administrative konsekvenser og fremdrift/tidsperspektiv for gjennomføring. Utredningen bør også 

inneholde oppdatert faktainformasjon og skille mellom faktiske opplysninger og vurderinger. 
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2.2.3 Utledning av revisjonskriterier for problemstilling 3 

Under problemstilling 3) har revisor undersøkt vedtak som fylkesrådet har gjort med henvisning til 

kommuneloven § 13. Etter denne «hastebestemmelsen» kan fylkestinget bestemme at fylkesrådet 

skal ha myndighet til å treffe vedtak i saken som ha vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig 

at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. Slik vedtaksmyndighet har fylkestinget 

i Troms gitt til fylkesrådet, jf. reglementet for fylkesrådet i Troms. Det framgår av både dette 

reglementet og kommuneloven § 13 at melding om slike vedtak skal fremlegges for fylkestinget i 

neste møte. På grunn av omkostningene med å innkalle til ekstraordinært fylkesting, vil terskelen 

vær høy for å innkalle fylkestinget særskilt for å behandle en såkalt hastesak. Revisor legger derfor 

til grunn at tidspunktet for neste ordinære fylkesting vil være utgangspunktet for å vurdere behovet 

for å gjøre hastevedtak i en aktuell sak. Med henvisning til foranstående utleder vi som revisjons-

kriterium for denne problemstillingen at hastevedtak kan gjøres bare dersom en avgjørelse må tas 

før førstkommende fylkesting. Om det ikke kan sannsynliggjøres/dokumenteres at vedtak må 

treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle fylkestinget, vil fylkesrådet ikke ha lovlig grunnlag for 

å gjøre hastevedtak. Videre utleder vi at fylkestinget som riktig vedtaksorgan skal underrettes om 

vedtakene i sitt neste møte. 

 

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i kapitlene de brukes i.  
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon1.  

 

Revisor har undersøkt 19 utvalgte vedtak gjort av fylkestinget i 2014 og 2015 og som gjelder 

tjenesteområdene utdanning, samferdsel og kultur. Utvalgskriteriet var at politikerne gjennom 

vedtaket har bedt administrasjonen om å iverksette et tiltak eller utføre en bestemt handling, og at 

tiltakene som administrasjonen skal gjennomføre, er konkret angitte, eventuelt med tidsfrist for 

gjennomføring. Det kan være ulike årsaker til at vedtak ikke blir iverksatt, og i rapporten gjengir vi 

administrasjonens eventuelle forklaringer på manglende eller mangelfull iverksetting av konkrete 

vedtak. Revisjonen kan imidlertid ikke overprøve hensiktsmessigheten av fylkestingsvedtakene 

eller administrasjonens fortolkning av vedtakenes ordlyd. 

 

Vi har også undersøkt saksutredningene administrasjonen har fremmet for politikerne i de tilfellene 

politikerne har bedt om å få framlagt «sak» eller utredning. I vedtakene revisor har gjennomgått, 

fant vi at fylkestinget har bedt om/bestilt til sammen syv saksutredninger fra administrasjonen. Vi 

kan ikke overprøve om de faktiske opplysningene administrasjonen gir i utredninger til politikerne, 

er riktige. Ved hjelp av de utledete revisjonskriteriene kan vi imidlertid svare på hvorvidt den enkelte 

saksutredning fremstår som en forsvarlig saksutredning. 

 

I tillegg har vi undersøkt alle «hastevedtak» fylkesrådet gjorde i 2014 og 2015. Med «hastevedtak» 

menes at fylkesrådet har gjort vedtaket med henvisning til kommuneloven § 13 og/eller reglementet 

for fylkesrådet § 14. Ved søk i fylkeskommunens elektroniske system for innsyn i offentlige 

dokumenter fant revisor at det var gjort ni slike vedtak i perioden undersøkelsen gjelder.  

 

I datainnsamlingen har vi benyttet metodene dokumentanalyse og intervju. Revisor har intervjuet 

fylkesrådene for samferdsel og miljø, for næring og kultur, samt fylkessamferdselssjefen, 

fylkeskultursjefen og assisterende etatssjef for utdanningsetaten. Under intervjuene møtte også noen 

av fylkeskommunens ansatte som arbeider med samferdsel og utdanning. I tillegg har vi mottatt 

informasjon i e-poster fra fylkeskommunens administrasjon.  

 

Datainnsamlingen er gjort ved at revisor ba administrasjonen i fylkeskommunen om å besvare 

spørsmål i et kontrollskjema, og å sende oss skriftlig dokumentasjon for tiltak som de mener er 

iverksatt. Revisor mottok en del møtereferater, rapporter og brev fra eller til fylkeskommunen. For 

mange av vedtakene gav administrasjonen ved oversendelsen av etterspurt dokumentasjon, konkrete 

opplysninger om status for vedtaksoppfølgingen. Møteprotokoller fra og administrasjonens 

saksutredninger til fylkestinget og fylkesrådet har revisor innhentet via fylkeskommunens 

internettsider.  

 

  

                                                 
1 RSK 001Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
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3.1 Gyldighet og pålitelighet 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp mot revisjonskriteriene og 

problemstillingene. Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige.  

 

Revisors undersøkelse omfatter samtlige av fylkestingets vedtak som er gjort i undersøkelses-

perioden og som pålegger administrasjonen å utføre bestemte tiltak/handlinger innafor områdene 

samferdsel, kultur og utdanning. I undersøkelsesutvalget inngår også samtlige relevante 

saksutredninger fra administrasjonen til politikerne. Videre har vi undersøkt samtlige av 

fylkesrådets «hastevedtak» gjort i den aktuelle perioden. Derfor mener vi at datamaterialet som er 

presentert som «revisors funn» i rapporten, utgjør et relevant og tilstrekkelig grunnlag for revisors 

vurderinger og konklusjoner.  

 

Revisjonen har vurdert eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet 

de ulike typene data med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som 

fremkommer i dem. I tillegg har vi framlagt datamaterialet for fylkeskommunen og korrigert 

eventuelle faktafeil. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, 

forutsetter revisjonen at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten. 

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssystem. 
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4 TROMS FYLKESKOMMUNE  

 

Troms fylkeskommune er organisert i en parlamentarisk modell. I dette systemet er det fylkesrådet 

som ivaretar daglig ledelse av fylkeskommunen. Fylkesrådet leder det politiske og administrative 

arbeidet utenfor de formelle vedtaksmøtene i fylkestinget. Fylkesrådet leder hele administrasjonen, 

sørger for at de sakene som legges frem for politiske organer (fylkestinget/komiteene og evt. andre 

utvalg), er forsvarlig utredet og sørger for at politiske vedtak settes i verk2.  

 

Sentraladministrasjonen i Troms fylkeskommune er organisert sektorvis, slik at de fylkes-

kommunale oppgaver fordeles på seks etater. Etatene ledes administrativt av etatssjefer. Etatssjefen 

er underordnet fylkesrådet og den eller de fylkesråder som på rådets vegne er tildelt ledelsesansvar 

for etaten. Etatssjefen er administrativ og faglig leder for etatens samlede virksomheter, og er 

overordnet etatens medarbeidere - innenfor rammen av vedtatt organisasjonsplan. Etatssjefen har 

ansvar for at etaten følger de lover, regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder, og for en 

hensiktsmessig organisering av etatens virksomhet. 

 
Figur 1: Organisasjonskart  

 

 
(kilde: www.tromsfylke.no) 

 

                                                 
2 Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget, Reglement for Fylkesrådet i Troms, gyldig fra 1. 

april 2013.  

http://www.tromsfylke.no/
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5 IVERKSETTING AV VEDTAK  

 

Har administrasjonen iverksatt fylkestingets vedtak, herunder gitt politikerne tilbake-

meldinger om iverksatte vedtak som forutsatt?  

 

 
 

 

Fylkestingsvedtakene vi har undersøkt, inneholder ett eller flere punkter med tiltak eller oppgaver 

som politikerne pålegger administrasjonen/fylkesrådet å gjennomføre. I tekstbokser for hvert enkelt 

vedtak gjengir vi alle vedtakspunktene som innebærer slike pålegg eller bestillinger. I de tilfellene 

punktene er nummererte i fylkestingets vedtak, gjengir vi også denne nummereringen. 

 

5.1 Revisors funn og vurderinger 

 
Sak 13/14 Regional transportplan 2014 - 2023 mål og strategi 

 

Revisors funn 

Fylkessamferdselssjefen fortalte i samtale med revisor at de fleste politiske vedtakene innenfor 

samferdsel er knyttet til plan for kollektivtrafikk og plan for fylkesvei. Strategiene for området 

nedfelles i de overordnede planene, som er styrende for innholdet i handlingsplanene og de årlige 

Revisjonskriterier: 

 

 Administrasjonen skal gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak, herunder i 

henhold til eventuelle nødvendige avklaringer med fylkestinget. 

 Fylkestingets vedtak skal iverksettes innenfor eventuell fastsatt frist. 

          Kilde: Kommuneloven  

 

1. Fylkestinget vedtar vedlagt forslag til Regional Transportplan for Troms 2014 – 2023, mål og 

strategi.  

3. Fylkestinget understreker at arbeidet med Regional transportplan må samordnes med NTP prosess, 

for å komme i inngrep med, og samordnes med statlige transportmyndigheter. En strategi må være å 

utarbeide en felles transportplan for Nord – Norge. […] 

4. Fylkestinget mener at et strategisk tiltak er at «Sjømatveien» fra Buktamoen til Senja etableres som 

en del av stamveinettet i Troms jfr. tidligere vedtak.  

5. Fylkestinget ber om at det utarbeides en strekningsstrategi for utbedring og innhenting av forfall, 

samt tiltaksplan for teknisk oppgradering av fylkesveg-tunneler og -bruer. Dette arbeidet ferdigstilles 

og går inn i rullering av neste RTP. 

8. Før neste runde med konkurranseutsetting av fergesamband i Troms skal det legges fram en 

fergestrategi som definerer og tilpasser servicenivået for de enkelte av de 12 fergesambandene i Troms.  

9. Fylkestinget legger til grunn at det skal utarbeides en regional kollektiv-transport-plan for Troms. I 

forbindelse med Transportnett Tromsø skal det utarbeides en kollektiv-transportplan for Tromsø, i 

samarbeid med Tromsø kommune og Statens vegvesen. Planlegging av ny Kvaløyforbindelse inngår i 

dette arbeidet.  

12. Ved en reduksjon av samferdselsrammen må det innenfor vegvedlikeholdet vurderes redusert 

asfaltering og evt. oppfresing av de minst trafikkerte og dårligste asfaltstrekningene. På kollektivsiden 

må det vurderes rutekutt, takstøkning og generelt trekk i ruteproduksjonen for kollektivtransporten.  

14. Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere muligheten for å utvide "ungdom total" til 25 år. 

15. Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere muligheten for at nattbuss kan inngå i periodebillett. 
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budsjettvedtakene. Politiske omprioriteringer, knappe ressurser og uforutsette hendelser kan føre til 

endringer i de opprinnelige planene. I de tilfeller samferdsels- og miljøetaten avdekker at det ikke 

er mulig å iverksette vedtak, helt eller delvis, rapporteres dette til fylkesråd for samferdsel- og miljø. 

Fylkesråden kan fatte beslutninger om den videre behandlingen av saken dersom vedkommende har 

delegert myndighet til det. Om ikke, tas forholdet opp i fylkesrådet som så avgjør om en ny 

(orienterings)sak skal fremmes for fylkestinget. Administrasjonens rapportering til fylkesrådet og 

rådets rapportering til fylkestinget gjøres gjennom planer som Regional Transportplan for Troms og 

Handlingsplan for fylkesveg samt årsrapporter for fylkesvei og Troms fylkestrafikk. Som 

supplement til sin formelle årsrapport utarbeider Troms Fylkestrafikk en såkalt hybrid årsrapport og 

status for kollektivtrafikken i fylket med tittelen «Fylkesferd». «Fylkesferd», inneholder en del 

statistikk, vedlegges styrets årsberetning m/regnskap og legges ut på nettsida «Tromskortet».  Under 

rullering av planer redegjøres det for hvilke tiltak som er gjennomført i den foregående planperioden 

i tillegg til hvilke tiltak som gjenstår.  

 

Fylkessamferdselssjefen fortalte under samtalen med revisor at fra og med 2016 er oppfølgingen av 

budsjettvedtak konkretisert gjennom at mål og strategier er gjengitt i det enkelte budsjettkapittel 

sammen med tilhørende tiltak og oppfølging. Denne budsjettoppfølgingen gjøres i tillegg til 

tilbakemeldingen gjennom årsrapportene til fylkestinget. Forvaltningsoppgaver samferdsels- og 

miljøetaten har ansvar for, for eksempel TT-ordningen, følges opp løpende og i tråd med 

reglementene som er vedtatt av fylkestinget. 

 

Om vedtakets punkt 3 

Av Regional transportplan (RTP) 2014–2023 kapittel 3 Formål med Regional transportplan 

framgår: «Det er en nasjonal forventning til utarbeidelse av regionale transportplaner som settes i 

sammenheng med Nasjonal transportplan.  Gjennom RTP vil fylkeskommunen synliggjøre mål og 

krav til alle deler av transportsystemet. RTP vil danne grunnlag for innspill til Nasjonal 

transportplan (NTP), som på sin side vil gi føringer og innspill til RTP.» Fra samferdsels- og 

miljøetaten fikk revisor opplyst at rapporten «Fra kyst til marked, Sjømatransporter i Nord-Norge i 

2014» er felles transportplan for Nord-Norge. Rapporten er datert 31. august 2015 og utarbeidet av 

Transportutvikling AS på oppdrag fra Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner. Den er 

behandlet i fylkestinget som vedlegg til strategisk innspill til NTP.  

 

Om vedtakets punkt 4  
I fylkestingets behandling av sak 48/16 om forslag til NTP 2018 – 2029 under fylkestingssamlingen 

i juni 2016 ble følgende vedtatt under punkt 19: «Fylkestinget i Troms viser til vårt vedtak 

(utvalgssak 80/15) fra desember 2015 vedr. omklassifisering av fylkesveger. Her går det fram «(…) 

at ingen av fylkesvegene i Troms i dag treffer kriteriene for omklassifisering, med unntak av Fv 53-

strekning ved en evt. ny framtidig stamnetthavn på Tønsnes/Grøtsund. Fylkestinget ønsker å beholde 

dagens fylkesveger i fylkeskommunens eie. Fylkestinget er positiv til økt innsats på større veger med 

sterke næringsinteresser og ber om økte rammeoverføringer til fylkeskommunene. Det er vanskelig 

å se at endret eierskap på riks og fylkesveinettet i seg selv vil endre innsatsen på veiene. 

Fylkeskommunene har prioritert de foreslåtte strekningene høyere til drift, vedlikehold og 

investeringer enn det Staten gjorde før forvaltningsreformen.»   

 

Om vedtakets punkt 5 har revisor ikke fått tilsendt en strekningsstrategi for utbedring og 

innhenting av forfall, og heller ingen tiltaksplan for teknisk oppgradering av tuneller og bruer på 

fylkesvegnettet. Fylkessamferdselssjefen opplyste i møte med revisor at planprogrammet for ny 

RTP skal behandles av fylkestinget i mars 2017 og at RTP (2018 – 2019) etter planen skal behandles 

av fylkestinget i oktober 2017.   
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Om vedtakets punkt 8 har vi lagt til grunn fylkestingssak 19/16. Under fylkestingssamlingen i 

mars 2016 ble handlingsplan for kollektivtransport i Troms 2016 – 2019 vedtatt i sak 19/16. Ifølge 

vedtakets 1. og 2. punkt skal handlingsplan for kollektivtransport i Troms 2016-2019 være 

retningsgivende for sak til fylkestinget i oktober 2016 om føringer/grunnlag/detaljering til nye 

anbud for ferge, hurtigbåt og lokalbåt. I den forbindelse vil man også åpne for å vurdere 

sambandsvise kontrakter, på fergesamband der det kan være hensiktsmessig.  

 

I saksutredningen til fylkestingssak 70/16 «Rammebetingelser og funksjonelle krav til nye båtruter 

i Troms», behandlet i oktober 2016, vises det til «[…] behandlingen av handlingsprogrammet for 

kollektivtrafikk, sak 19/16 i Fylkestinget i mars 2016. Det ble vedtatt at det skulle legges frem en 

egen sak for å fastsette overordnede rammer for de nye ferge- og hurtigbåtkontraktene.    

 

Fylkesrådet har behov for å kvalitetssikre grunnlaget på ferge, bla. mht. Stortingets nye krav til 

null- eller lavutslipp.  Tilsvarende sak for ferge vil derfor bli fremmet i Fylkestinget i desember 

2016.»   

 

Om vedtakets punkt 9  

Som opplyst i avsnittet over ble handlingsplan for kollektivtransport vedtatt i fylkestingssak 19/16. 

I e-post opplyse fylkessamferdselssjefen til revisor at en eventuell egen kollektivtransportplan for 

Tromsø må utarbeides i samarbeid med Tromsø kommune og sees som en del av arbeidet med 

Transportnett Tromsø, Belønningsordningen og Bymiljøavtale. 

 

Om vedtakets punkt 12 om tiltak ved eventuelle kutt i samferdselsområdets budsjetter, finner 

revisor av administrasjonens saksfremlegg i fylkestingssak 66/16 «Budsjettoppfølging pr. 31.8.16» 

at prognosene ved utgangen av august 2016 tilsier betydelige mindreutgifter/merinntekter på 

samferdsel og at budsjetterte reserver til vedlikehold av fylkesveier ikke blir benyttet fullt ut i 2016.    

 

Om vedtakets punkt 14 der fylkestinget ba fylkesrådet vurdere muligheten for å utvide rabatt-

ordningen "ungdom total" til 25 år, opplyste fylkessamferdselssjefen til revisor at vedtaket ikke er 

fulgt opp. 

 

Om vedtakets punkt 15,  

Fylkesrådet behandlet 17. november 2015 sak 219/15 «Priser kollektivtransport 2016», hvor det ble 

vedtatt at nattbussen fra 1. januar 2016 inngår i periodebillett for buss. 

 

 

Revisors vurderinger 

Det følger av Regional transportplan sitt formål og normale planprosesser at RTP er fylkets innspill 

til NTP, som igjen gir føringer for RTP. Dette, og rapporten «Fra kyst til marked» som ikke er en 

helhetlig transportplan, men omhandler sjømatnæringens transportbehov, legges til grunn for 

revisors vurdering om at fylkeskommunen delvis har iverksatt punkt 3 i fylkestingets vedtak i tråd 

med setningenes ordlyd. Revisjonskriteriet er delvis oppfylt.   

 

Revisor finner at fylkestingets vedtak under behandling av NTP 2018 – 2029 i sak 48/16 gjorde det 

ikke aktuelt for administrasjonen å iverksette punkt 4 i sak 13/14 sitt vedtak.   

 

Vedrørende vedtakspunkt 5 skal fylkestinget i løpet av 2017 behandle planprogrammet for ny RTP 

og «RTP 2018 – 2019. Vedtaket i sak 70/16 innebærer at administrasjonen har frist til fylkestingets 

møte i desember 2016 med å fullføre iverksettingen av vedtakspunkt 8 i sak 13/14. På tidspunktet 
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for ferdigstillelse av forvaltningsrevisjonsrapporten er det derfor ikke relevant for revisor å gjøre en 

endelig vurdering av iverksettelse av disse to vedtakspunktene.  

 

Fordi Troms fylkeskommune har fått utarbeidet en handlingsplan for kollektivtransport for fylket, 

men ikke for Tromsø, vurderer revisor at vedtakets punkt 9 er delvis iverksatt. Revisjonskriteriet er 

delvis oppfylt.  

 

Revisor vurderer at prognosene for samferdselsområdets årsregnskap innebærer at forutsetningene 

for vedtakets punkt 12 er endret; det forventes ingen reduksjon av samferdselsrammen. Revisor 

vurderer derfor at vedtaket ikke har vært aktuelt å iverksette.  

 

På bakgrunn av fylkeskommunens tilbakemelding om at en heving av aldersgrensen for ordningen 

«ungdom total» til 25 år ikke er utredet, vurderer revisor at vedtakets punkt 14 ikke er iverksatt. 

Revisjonskriteriet er ikke oppfylt.   

 

Revisor vurderer at Troms fylkeskommune har gjennomført tiltaket i vedtakets punkt 15 i henhold 

til vedtakets ordlyd – å vurdere muligheten for at nattbuss kan inngå i periodebilletten. Revisjons-

kriteriet er oppfylt.  

 

 

Sak 17/14 Eierskapsmelding - Tromsø sikkerhetssenter 

 

Revisors funn 

I møte 9.12.2014 behandlet fylkestinget sak 80/14 «Budsjett 2015 / Økonomiplan 2015-2018», og 

av side 8 i saksframlegget framgår følgende:  

«5. Investeringer […] 

Salg av Tromsø Sikkerhetssenter 

Tromsø Sikkerhetssenter er solgt for 21 mill. kroner. Salget vil effektueres i januar 2015.» 

 

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av foreliggende dokumentasjon vurderer revisor at vedtaket om å selge Tromsø 

Sikkerhetssenter er iverksatt. Revisor vurderer også at det faktum at salget ble kontraktsfestet innen 

åtte måneder, taler for at prosessen med salg ble iverksatt snarest. Revisjonskriteriene er oppfylte.  

 

1. Fylkestinget ønsker at Tromsø Sikkerhetssenter gis mulighet for videre utvikling og styrking av sin 

posisjon som ledende aktør på markedet.  

2. Fylkestinget mener dette best kan realiseres gjennom et salg av senteret.  

3. Prosessen med salg av senteret iverksettes snarest. 
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Sak 25/14 Kontrollutvalgssak 13/14 - forvaltningsrevisjonsrapport: 
Kollektivtransport - oppfølging av bruttokontrakter 

 

Revisors funn 

I brev 25. juni 2014 til kontrollutvalget redegjorde Troms fylkestrafikk for tiltak og vurderinger 

tilknyttet rapportens konklusjoner. For punkt 2 a) ble det oppgitt konkrete tiltak tilknyttet 

klassifisering, registrering og oppfølging av de enkelte kontraktene som skulle implementeres i siste 

halvår av 2014. For punktene b) til e) opplyste Troms fylkestrafikk om hvilke konkrete endringer 

som ville bli iverksatt i foretakets rutiner.    

 

 

Revisors vurderinger 

Troms fylkestrafikk har innen fastsatt frist redegjort punktvis for foretakets iverksatte og planlagte 

tiltak for å imøtekomme anbefalingene i vedtakets punkt 2 a) – e), og de to revisjonskriteriene 

vurderes derfor som oppfylte.  

 

 

Sak 40/14 Budsjettoppfølging per 30.0.4.2014 

 

Revisors funn 

Revisor legger til grunn Troms fylkestrafikks kvartalsrapporter i 2014 samt «Budsjettoppfølging 

per 31.8.2014». Den første kvartalsrapporten ble behandlet av fylkestinget 17. juni 2014 i sak 45/14. 

I saksfremlegget fremgår det at foretaket i 2014 legger opp til en avsetning til inndekning av tidligere 

års merforbruk på 3,36 millioner.  

 

Av saksfremlegget til fylkestingssakene 65/14 om 2. kvartalsrapport, 58/14 om budsjettoppfølging 

per 31. august 2014 og 95/14 om 3. kvartalsrapport fremgår det at foretaket, på grunn av at det lå 

an til et merforbruk i 2014, ikke ville oppnå målsettingen om en avsetning på 5 millioner kroner til 

dekning av tidligere års merforbruk.  

 

Årsregnskapet for Troms fylkestrafikk for 2014 ble behandlet i fylkestingssak 24/15 den 26. juni 

2015. I styrets årsberetning bekreftes det at målsettingen om en avsetning på 5 millioner kroner til 

dekning av tidligere års merforbruk ikke ble oppfylt.  

3. Det stilles krav til Troms fylkestrafikk FKF om mindreforbruk/overskudd på 5 mill. kroner for å 

dekke deler av underskuddet fra 2011 og 2013. Troms fylkestrafikk må i budsjettoppfølgingen per 31.8. 

spesifisere inndekning. 

2. Fylkestinget ber Troms fylkestrafikk iverksette tiltak for å følge opp svakheter som synliggjøres i 

rapporten og som følger: 

a) Gjennomgå og endre rutiner knyttet til kontraktregisteret iht. beste praksiskrav. 

b) Gjennomgå og endre rutiner knyttet til kontraktbestemmelser iht. operatørs plikt til å avgi regnskap 

inkludert årsberetning til foretaket. 

c) Gjennomgå og endre rutiner vedrørende innrapporteringer knyttet til omkjøringer, dubleringer, 

ekstrakjøringer og bestillingsturer. 

d) Gjennomgå og endre rutiner knyttet til beregning av godtgjørelse iht. kontraktfestet plikt. 

e) Gjennomgå og endre rutiner knyttet til redusering av operatørs godtgjørelse ved avvik i ruteplan 

3. Fylkestinget ber Troms fylkestrafikk om å gi tilbakemeldinger til kontrollutvalget på hvilke tiltak 

som vil iverksettes (eventuelt er iverksatt) og hvilke gjennomføringer som gjøres for å imøtekomme 

anbefalingene i vedtakets punkt 2. Frist for tilbakemelding settes til 1.7.2014. 
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Revisor har også fått opplyst følgende fra Troms fylkestrafikk: 

«• Det ble av styret i TFT i budsjettoppfølgingsrapporten pr. 31.08.2014 påpekt at TFT 

fortsatt ikke hadde muligheter innenfor budsjettrammen til å dekke inn tidligere års 

merforbruk med 5,0 mill. kroner. 

• FT behandlet i sak 79/14 en sak om tilleggsbevilgning på 5,0 mill. kroner til inndekning 

av tidl. års merforbruk i TFT. 

• Tilleggsbevilgningen ble inntektsført i 2014-regnskapet til TFT som en fordring på TFK.  

Utbetaling til TFT på 5,0 mill. skjedde 05.02.2015.» 

 

 

Revisors vurderinger 

TFT rapporterte i både budsjettoppfølging per 31. august 2014, kvartalsrapporter og årsregnskap 

m/årsberetning 2014 om manglende muligheter for inndekking av underskudd, noe som resulterte i 

tilleggsbevilgning fra fylkestinget. På denne bakgrunn vurderer revisor tiltaket er iverksatt i den 

grad det har vært mulig, og at revisjonskriteriet er oppfylt.  

 

 

Sak 42/14 Tilbudsstruktur og kostnadsreduksjon i videregående opplæring 

 

Revisors funn 

Utdanningsetaten har i brev til revisor gjort punktvis rede for de tiltak som er iverksatt i forbindelse 

med dette fylkestingsvedtaket.   

 

Om vedtakets punkt 3.a)  
Utdanningsetaten opplyser til revisor at det ikke er laget en særskilt saksutredning om spesial-

undervisningen, men at fylkesutdanningssjefen i 2014 – før fylkestinget gjorde sitt vedtak i sak 

42/14 - etablerte prosjektet «Spesialundervisning - tilpasset opplæring i Troms fylkeskommune 

2014 – 2017» med målene: 

- Å sikre økt kvalitet i saksbehandling og forvaltning 

- Å utvikle systemer og strukturer for innhenting av bedre styringsinformasjon 

- Å sikre en god ressursutnyttelse av spesialpedagogiske midler 

 

Etaten viser til prosjektmandatet og –planen for arbeidet samt at det vil bli utarbeidet en egen rapport 

etter at prosjektet er avsluttet som vil bli lagt frem for fylkestinget. 

1.  Fylkestinget vedtar fylkesrådets foreslåtte endringer i tilbudsstrukturen fra skoleåret 2015 - 2016 

slik disse er beskrevet i saksfremlegget.   

2. Fylkestinget tar fylkesrådets øvrige forslag til kostnadsreduserende tiltak på utdanningsetatens 

virksomhetsområder til orientering. 

3. Fylkestinget ber fylkesrådet 

a) utrede spesialundervisningen særskilt for å finne svar på utfordringer knyttet til denne 

b) vise i den kommende fylkestingsmeldingen om fagopplæringen hvordan samarbeid om fagtilbud kan 

tilbys ved hjelp av ny teknologi 

c) komme med en sak til fylkestinget om fagskolens organisering, tilbud og finansiering etter at 

Kunnskapsdepartementet utredning av dette tilbudet foreligger høsten 2014 

4. Tilbudet Helse og oppvekst beholdes på Rå vgs. 

5. Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere alternative utdanningsløp for å imøtekomme ønsker om 

utdanning til anleggsgartner og bransjens behov for maskinførere, for eksempel gjennom 

vekslingsmodell. 

6. Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere alternative utdanningsløp, inkludert løp i vekslings-modell 

innenfor fag uten klassetilbud i skoleregionene. 
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I prosjektets prosjektplan står det om bakgrunnen at «Troms fylkeskommune bruker store ressurser 

på spesialundervisning uten at vi vet om dette fører til økt kvalitet. Gjennom prosjektet skal vi 

kartlegge hvordan ressursene brukes og hvordan dette påvirker læringsutbyttet til elever.» Videre 

er det referert til målsettingen bak flere aktive prosjekter samt lov- og regelverk fylkeskommunen 

som skoleeier må innrette sin virksomhet etter. Under punkt 1.2. Prosjektmål har Utdanningsetaten 

redegjort for de konkrete resultatmålene og effektmålene som er utledet. Det er også utarbeidet en 

milepælplan for prosjektet, med dato for gjennomføring og samarbeidsform mellom de deltakende 

aktørene. Blant milepælene er kartlegging av skolenes praksis på området tilpasset opplæring/ 

spesialundervisning, en gjennomgang av den økonomiske ressurstildelingsmodellen, utvikling og 

implementering av saksbehandlingsrutiner og vedtaksmaler samt å utarbeide retningslinjer for 

ressursteam ved alle skolene i fylket.   

 

Om vedtakets punkt 3.b)  
Utdanningsetaten har sendt til revisor fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæringen; Samspill 

for økt gjennomføring. Meldingen ble vedtatt i sak 42/15 under fylkestingets samling i juni 2015. 

Under strategi 3, «Iverksette forsøk med tids- og stedsuavhengig opplæring», står det at strategien 

skal gjennomføres ved at  

«- Det iverksettes forsøk med tids- og stedsuavhengig opplæringsorganisering i fag- og 

yrkesopplæringen for å bedre elevenes opplæringstilbud gjennom bruk av lokale fortrinn og 

forutsetninger.  

– Det blir utredet hvordan bruk av tids- og stedsuavhengig opplæring kan virke inn på det samlede 

opplæringstilbudet og opplæringskvalitet i fylket.  

Fag- og yrkesopplæringen skal ta fylkets fortrinn i bruk. I Fylkesplanen for Troms, kapittel 3.2, 

fremheves det at «næringsutviklings- og innovasjonspolitikk skjer i et samspill mellom den 

politiske/offentlige sfære på ulike nivå, privat næringsliv og kapital, kunnskaps- og 

kompetansesystemene og sivilsamfunnet. Gjennom gode samkjørings- og koplingsprosesser mellom 

de ulike samfunnsaktørene skapes grunnlaget for å utvikle gode regionale næringsmiljø og 

innovative næringsklynger.» Næringspolitikken i Troms skal ut fra dette kunne ta utgangspunkt i 

regionale og lokale fortrinn og forutsetninger, og være klynge- og innovasjonsrettet. Ved å styrke 

koblingene mellom næringsmiljøer og opplærings- og kunnskapsmiljøer skal det stimuleres til 

nyetableringer, innovasjonsevne og konkurransestyrke for bedrifter i klynger og næringsmiljø. 

Virkemidler og innsats må tilpasses forutsetninger, behov, dynamikk og utviklingsbaner de ulike 

klyngene/miljøene har.  

 

I tråd med denne tenkningen kan det være fruktbart også å gi videregående opplæringstilbud med 

utgangspunkt i tilgangen på bedrifter, uavhengig av geografisk nærhet til skolested med de aktuelle 

tilbudene. […]» Det vises i fylkestingsmeldingen videre til vurderinger av hvilke konkrete bedrifter, 

læresteder, faglinjer, aldersgrupper, demografiske utfordringer som er relevante å ta hensyn til i en 

slik satsing på tids- og stedsuavhengig opplæringsorganisering. 

 

I brev til revisor utdyper utdanningsetaten at som en direkte oppfølging av vedtaket i fylkestingssak 

42/15 har fylkesutdanningssjefen satt i gang et arbeid med en fylkestingsmelding for samisk språk 

og kultur i den videregående opplæringen, som vil bli lagt frem for behandling under fylkestings-

samlingen i mars 2017. I denne oppgis distribusjon av fjernundervisning i fylket som et viktig 

element. Videre opplyses det i brevet fra utdanningsetaten til at etaten jobber med å utforme en 

digital strategi som vil bli lagt frem for fylkestinget i løpet av 2017.  

Utdanningsetaten opplyser i notat til revisor at flere forhold relevant for arbeidet med punkt 3b) i 

fylkestingets vedtak i sak 42/14 samt vedtaket i fylkestingssak 42/15 skal legges frem for 

behandling/vedtas av fylkestinget i løpet av 2017.  
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Om vedtakets punkt 3.c) 

Revisor finner i fylkestingsmeldingen «Samspill for økt gjennomføring» følgende: «Strategi 4: 

Øvrige forslag til tiltak Strategien skal gjennomføres ved at: […] - Det blir utarbeidet en egen 

melding om Fagskolen i forlengelse av melding om fag- og yrkesopplæringen.» Utdanningsetaten 

opplyser i brev til revisor at fylkesutdanningssjefen avventer Stortingets behandling av NOU 

2014:14 «Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg» som departementet har  «[…] signalisert vil skje 

før nyttår. Det vil etter det, basert på Stortingets vedtak, bli utarbeidet en sak om Fagskolen i Troms 

som vil bli lagt fram for fylkestinget.»  

 

Om vedtakets punkt 4  

Revisor har gjennom søk på Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplærings 

internettside www.vilbli.no, funnet at Rå videregående skole har videreført tilbudet Helse og 

oppvekstfag for skoleåret 2016 - 2017. 

 

Om vedtakets punkt 5 

I brev til revisor opplyser utdanningsetaten: «Skolen3 tok et initiativ overfor bransjen som i 

utgangspunktet var positivt innstilt til en vekslingsmodell4. Etter hvert viste det seg imidlertid at 

bransjen ikke maktet å stille med læreplasser. Skolen måtte da lage et skolebasert 

undervisningsopplegg slik at elevene som var startet fikk fullført sin utdanning. Tilbudet gis ikke 

lenger ved skolen.» 

 

Om vedtakets punkt 6 

I forannevnte brev opplyser utdanningsetaten også følgende: «Det er igangsatt vekslingsmodell i 

helse- og oppvekstfaget ved Breivika Tromsø maritime skole, samt ved Nord-Troms vgs. I tillegg er 

det høsten 2016 igangsatt forsøk med vekslingsmodell innen byggfaget. Forsøkene vil bli 

fortløpende evaluert.» 

 

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av den foreliggende dokumentasjonen vurderer revisor at Troms fylkeskommune har 

iverksatt tiltak tilknyttet vedtakets punkter 3.a) og 3.b) ved å gjøre en gjennomgang av rutiner for 

saksbehandling og systemer for innhenting av styringsinformasjon om ressursbruken i 

spesialundervisningen, samt ved å ha gitt en redegjørelse i Samspill for økt gjennomføring om 

fagopplæringen og hvordan samarbeid om fagtilbud kan tilbys ved hjelp av ny teknologi. Revisor 

vurderer at fylkestinget, i tråd med ordlyden i vedtakets punkt 3.b), har mottatt tilbakemelding i 

fylkestingsmeldingen om fag- og yrkesopplæringen. Ettersom forutsetningene for vedtakets 3c) ikke 

oppfylt på grunn av at NOU-en foreløpig ikke foreligger, vurderer revisor dette punktet som ikke 

aktuelt å iverksette. Revisjonskriteriene er oppfylte for punkt 3.a) og 3.b).   

 

Revisors undersøkelser bekrefter at tiltaket i vedtakets 4. punkt er iverksatt ved at studielinjen Helse 

og oppvekst tilbys ved Rå videregående skole. Revisjonskriteriet er oppfylt.  

 

Revisor vurderer på bakgrunn av utdanningsetatens redegjørelse at fylkesrådet har iverksatt tiltaket 

i tråd med ordlyden i vedtakets 5. punkt om å vurdere alternative utdanningsløp for å imøtekomme 

                                                 
3 Rå videregående skole 
4 Med vekslingsmodellen menes et løp der opplæringen er organisert med vekselsvise perioder i skole og lærebedrift. 

Vekslingsmodellen er et alternativ til hovedmodellen 2 + 2 (to år skole og to år i lærebedrift). Kilde: Universitetet i 

Tromsø Norges arktiske universitet - Ressursbank om frafall fra videregående utdanning 

https://site.uit.no/ressursbank/tag/vekslingsmodell/  

http://www.vilbli.no/
https://site.uit.no/ressursbank/tag/vekslingsmodell/
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ønsker om utdanning til anleggsgartner og bransjens behov for maskinførere. Revisjonskriteriet er 

oppfylt.  

 

Utdanningsetatens redegjørelse legges til grunn for revisors vurdering om at fylkesrådet har 

iverksatt tiltaket i vedtakets punkt 6 ved å vurdere alternative utdanningsløp, inkludert løp i 

vekslingsmodell, innenfor fag uten klassetilbud i skoleregionene. Revisjonskriteriet er oppfylt.  

 

 

Sak 43/14 Museene i Troms 

 

Revisors funn 

Om vedtakets punkt 1.e. og f. 

Revisor har mottatt referat fra et museumsrådsmøte Troms fylkeskommune, ved kulturetaten, hadde 

med representanter fra Senter for nordlige folk, Nord-Troms Museum, Sør-Troms Museum og Midt-

Troms Museum 29. april 2015. Til møtet var også Nordnorsk Fartøyvernsenter (NNFA), 

Perspektivet museum og Universitetsmuseet i Tromsø invitert, men meldte forfall.  Tema for møtet 

var tiltakene vedtatt i fylkestingssak 43/14 og en drøfting av hvordan museene kan etablere et 

samarbeid om formidling og felles løsninger. Det konkluderes i referatet med at representanten for 

Midt-Troms Museum skal utarbeide et utkast til en felles uttalelse til fylkestinget. Videre redegjøres 

det for at det er innhentet tilbud på en felles brosjyre som presenterer alle museene i Troms. Det ble 

også diskutert en mulighet for å få en felles «fane» på alle museenes hjemmesider med bilde av alle 

fylkets museumsanlegg samt linker til hverandres nettsider og lokalisering på kart. Samarbeid om 

utarbeiding av spesifikke profiler/hovedsatsinger på hvert museum og etablering av et aktivt 

kompetansenettverk mellom museene var også tema. Det ble også diskutert hvordan museene kan 

samarbeide i en gjennomgang av magasin- og arkivforholdene ved museene.  

 

Om vedtakets punkt 1.i. 

Revisor har mottatt følgende redegjørelse fra kulturetaten: «Fylkeskonservator tok dette opp muntlig 

i møte med daværende fylkesråd for utdanning Kent Gudmundsen, men fikk til svar at problemet 

var få søkere til de små fagene og manglende ressurser hos skolene til å tilby fag med så få søkere. 

1. Fylkestinget slutter seg til følgende prinsipper for museenes virksomhet: 

e. For å oppnå en tydeligere formidling av fylkets historie på tvers av museums-regionene, vil 

fylkeskommunen invitere museene til diskusjon om muligheten for å samordne presentasjonen av 

utvalgte tema.  

f. Det er et mål at informasjon om aktiviteter og åpningstider ved museene i Troms, med kart og 

veibeskrivelse, skal finnes samlet tilgjengelig både på nett og eventuelt som brosjyrer ved de enkelte 

anleggene. Museene skal inviteres til en dialog om å finne løsningen på denne utfordringen. 

i. Det må utredes om det er mulig å få til en samarbeidsløsning mellom skolene i Troms og 

museene/NNFA om økt rekruttering og flere lærlingeplasser knyttet til tradisjonshåndverk ved 

museene.  

j. Museene inviteres til en diskusjon om muligheten for fremtidig drift av Fotefaranleggene og øvrige 

tilrettelagte kulturminnelokaliteter.  

2. Fylkestinget henstiller til Fylkesrådet å ta opp følgende tema med de aktuelle departementene: 

a. Behovet for en nasjonal satsing for å ta vare på de historiske anleggene og sikre magasiner og arkiver 

b. Synliggjøre hvilke av museene i Troms som på langt nær mottar 60% av driftsstøtten fra 

Kulturdepartementet, og løfte frem særlige satsingsområder og behov ved de ulike museene 

c. En dialog med Miljøverndepartementet/Riksantikvaren om en videre utvikling av Nordnorsk 

Fartøyvernsenter (NNFA). 

3. Fylkestinget henstiller til Fylkesrådet å diskutere båtmuseets fremtid med Gratangen kommune, og å 

utfordre stiftelsen NNFA på hvordan museet og den store båtsamlingen bedre kan integreres i 

fartøyvernsenterets formidling og forskning. 
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Det ble ikke sett som aktuelt at Troms fylkeskommune kunne gjøre noe med dette ut fra den pressede 

situasjonen som allerede fantes i Vgs. Vi har derfor ikke utredet muligheten for å få til en 

samarbeidsløsning mellom skolene i Troms og museene/NNFA om økt rekruttering og flere 

lærlingeplasser tilknyttet tradisjonshåndverk ved museene videre. Etter dette har NNFA og MTM 

likevel hatt lærlinger. Det ser ut til at museene selv er best egnet til å få avtaler med skolene.» 

 

Om vedtakets punkt 1.j. 

Revisor har fått følgende redegjørelse fra kulturetaten: «TFK har invitert til en diskusjon om 

muligheten for fremtidig drift i tråd med vedtaket i ulike sammenhenger. Dette har vært tatt opp 

muntlig med museene, som alle sier at forutsetningen for å ta på seg oppfølging av Fotefar, er at de 

får et øremerket tilskudd til arbeidet, da det må ansettes folk som kan reise rundt i kommunene og 

passe på anleggene. Det er ikke ført referat fra disse samtalene.» 

 

Om vedtakets punkt 2.a. 

I e-post til revisor opplyser administrasjonen i fylkeskommunen at dette ikke er fullt ut iverksatt. 

Behovet for en nasjonal satsing for å ta vare på museenes historiske anlegg og sikre magasiner og 

arkiver ble imidlertid ifølge fylkeskultursjefen tatt opp av administrasjonen på møtet med det 

nasjonale Kulturrådet i Oslo 14. desember 2015. I e-post til revisor opplyser fylkeskommunens 

administrasjon at Kulturrådet fungerer som direktorat for departementet, og at Kulturrådet er 

fylkeskommunens kanal for å ta opp saker med departementet. Fylkeskommunen opplyste videre at 

dette punktet i fylkestingets vedtak utløste et felles prosjekt fra museene om «Felles samlings-

forvaltning for fire museer i Troms» som fra Kulturrådet fikk tilsagn på økonomisk støtte i årene 

2015 – 2017.  

 

Om vedtakets punkt 2.b. 

Referat fra forannevnte museumsrådsmøte 29. april 2015 viser at det under møtet ble drøftet en 

mulighet for særlige satsingsområder og behov ved de ulike museene. Den omforente uttalelsen fra 

museene, som nevnt i forbindelse med vedtakspunkt 1.e. og f. og som skulle danne grunnlag for 

fylkestingssak, ble aldri mottatt av fylkeskommunen. Administrasjonen har opplyst i e-post til 

revisor at økonomisaken ble tatt opp i møtet med Kulturrådet 14. desember 2015. Revisor fikk 

gjennom e-post fra fylkeskommunens administrasjon opplyst at det samme forhold ble gjentatt 

muntlig for Kulturrådets direktør Espen Hernes i møte på Halti 27.- 28. september. Ifølge 

fylkeskommunen ble det i møtet med Hernes «påpekt at «Kulturdepartementets museumsstatistikk 

gir feil inntrykk av forholdet mellom statlige og regionale tilskudd når statistikken også omfatter 

Nordnorsk kunstmuseum.  

 

Vi holder for øvrig på med oppfølging av særlige satsinger ved museene. Aktuelt nå er en 

tilstandsgjennomgang av alle de museale bygningene for å melde inn vedlikeholdsbehov til 

Kulturdepartementet/Kulturrådet.»  

 

Om vedtakets punkt 2.c. og 3. 

Revisor har mottatt referat fra møte 10. juni 2016 mellom Troms fylkeskommune, Riksantikvaren 

og styret for stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter. Referatet viser hva fylkeskommunen har foretatt 

seg med hensyn til å gå i dialog med Miljøverndepartementet/Riksantikvaren, Gratangen kommune 

og styret i NNFA. Under møtet ble det ifølge referatet en grundig diskusjon rundt stiftelsens 

økonomi og styring, derunder båtmuseets plass i stiftelsen.  Fylkeskommunen opplyste i e-post til 

revisor at det har blitt avholdt flere møter på administrativt nivå med og om NNFA, men at flere 

forhold må avklares før det er mulig å gå i dialog om Båtmuseet alene. Fylkesrådet har ifølge 

fylkeskommunens administrasjon økt tilskuddet til Båtmuseet med kr 150 000 siden museums- 

meldingen ble skrevet. Revisor har i tillegg mottatt kopi av e-postkorrespondanse mellom Troms 
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fylkeskommune og Kulturminneavdelingen, seksjon for fartøy og kulturminner hos Riksantikvaren 

der det avtales et møte mellom de to instansene og Nordnorsk fartøyvernsenter 14. desember 2015. 

Av e-post-korrespondansen fremkommer det at tema for møtet vil være å drøfte og å få 

Riksantikvarens synspunkter og råd om Båtmuseet i Gratangen sin fremtid. Ifølge møtereferatet fra 

møtet mellom partene den 10. juni 2016 var det en drøfting av økonomiske og praktiske forhold 

rundt fartøyvernsenterets drift og fremtid.  

 

I oktober 2016 fikk revisor opplyst i e-post fra fylkeskommunens administrasjon at det nylig er 

innledet samtaler mellom Midt-Troms museum og stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter og 

Båtmuseum om tettere samarbeid, eventuelt fremtidig sammenslåing. 

 

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer på bakgrunn av foreliggende møtereferater at Troms fylkeskommune har iverksatt 

tiltak i tråd med vedtakets punkter 1.e. og f. om å invitere museene til diskusjon om forholdene som 

er nevnt i vedtakene. Revisjonskriteriet er oppfylt.  

 

På bakgrunn av kulturetatens redegjørelse vurderer revisor at fylkeskommunen ikke har iverksatt 

tiltaket i tråd med ordlyden i vedtakets punkt 1.i. om å utrede muligheten for å få til en 

samarbeidsløsning mellom skolene i Troms og museene/NNFA om økt rekruttering og flere 

lærlingeplasser tilknyttet tradisjonshåndverk ved museene. På bakgrunn av ressurssituasjonen i de 

videregående skolene og muntlige forespørsler til nødvendige samarbeidsparter ble det vurdert at 

en grundigere utredning ikke var aktuell å gjøre. Revisjonskriteriet er ikke oppfylt.  

 

Da vedtakets pkt. 1.j. er relativt vagt formulert med hensyn til hvordan diskusjonen med museene 

skulle foregå, vurderer revisor, på grunnlag av kulturetatens redegjørelse om sin dialog med 

museene, at fylkeskommunen har iverksatt tiltaket om å invitere til en diskusjon om muligheten for 

fremtidig drift av Fotefaranleggene og øvrige tilrettelagte kulturminnelokaliteter. Revisjonskriteriet 

er oppfylt. 

 

På bakgrunn av at Troms fylkeskommunes kulturetat har tatt opp behovet for en nasjonal satsing 

for å ta vare på museenes historiske anlegg samt å sikre magasiner og anlegg som tema under et 

møte med det nasjonale Kulturrådet, og at museene med økonomisk støtte fra Kulturrådet har startet 

et felles prosjekt for å møte dette behovet, vurderer revisor at fylkeskommunen delvis har iverksatt 

vedtakets punkt 2a). Revisjonskriteriet er delvis oppfylt.  

 

Revisor legger til grunn fylkeskommunens opplysninger om at de i møte med Kulturrådets direktør 

har synliggjort økonomiske forhold og at det nå pågår arbeid med oppfølging av særlige satsinger 

ved museene og en tilstandsgjennomgang av alle de museale bygningene for å melde inn 

vedlikeholdsbehov til Kulturdepartementet/Kulturrådet. Derfor vurderer revisor at vedtakets punkt 

2b) er delvis iverksatt i henhold til ordlyden i vedtaket. Revisjonskriteriet er delvis oppfylt. 

 

På bakgrunn av forelagte referat og e-postkorrespondanse vurdere revisor at fylkesrådet, ved 

kulturetaten, har iverksatt tiltaket om å gå i dialog med Miljøverndepartementet/Riksantikvaren om 

utvikling av NNFA. Den samme dokumentasjonen samt kulturetatens redegjørelse, viser etter 

revisors vurdering at fylkesrådet delvis har iverksatt tiltaket i vedtakets punkt 3 ved å diskutere 

båtmuseets fremtid med Gratangen kommune. Det er imidlertid ikke dokumentert at stiftelsen 

NNFA er blitt utfordret konkret på spørsmålet om hvordan museet og den store båtsamlingen bedre 

kan integreres i fartøyvernsenterets formidling og forskning.  Revisjonskriteriet er oppfylt for punkt 

2c) og delvis oppfylt for punkt 3.  
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Sak 60/14 Handlingsplan for fylkesveg 2014-2017 

 

Revisors funn 

Om vedtakets punkt 2 

I møtet 8. desember 2015 behandlet fylkestinget sak 79/15 «Handlingsplan for fylkesveg 2015 – 

2017 (-2023) – årlig rullering». Ny rullering av handlingsplanen ble behandlet av fylkestinget i 

desember 2016.  

 

Om vedtakets punkt 3 

Etter det revisor kan se, har fylkesrådet ikke utredet ny klassifisering av fylkesvegnettet samlet. 

Revisors gjennomgang av møtedokumenter viser at fylkestinget har blitt forelagt følgende to saker 

som berører klassifisering av fylkesvegnettet: 

 - fylkestingssak 45/16 «Omklassifisering av gamle fylkesveg 305 – Stornes, Vannvåg – Karlsøy 

kommune» 

- fylkestingssak 46/16 «Omklassifisering fylkesveg på Uløya» 

 

Om vedtakets punkt 4 

Revisor har ikke mottatt dokumentasjon fra fylkeskommunen som viser at fylkesrådet har igangsatt 

arbeid med sikte på å effektivisere driftskontrakter og vedlikehold for fylkesveg. 

 

Om vedtakets punkt 7 

Revisor har mottatt skriftlig redegjørelse fra fylkessamferdselssjefen der han opplyste at planlegging 

og oppstart av gang- og sykkeltilrettelegging på strekningen Silsand – Islandsbotn er iverksatt og 

fullført i henholdsvis 2015 og 2016.  

 

Om vedtakets punkt 12 

Når det gjelder fylkestingets pålegg til fylkesrådet om bestilling av utredning fra Statens vegvesen 

med en plan for å ta igjen hele etterslepet på fylkesveiene i løpet av 20 år, forklarte 

fylkessamferdselssjef i e-post til revisor at «Dette tiltaket er vurdert å tilhøre arbeidet med ny 

regional transportplan og arbeidet med innspill til nasjonal transportplan. Med et etterslep på inntil 

2. Fylkestinget vedtar årlig rullering av handlingsplan for fylkesveg, for bedre samordning med 

budsjett- og økonomiplanprosess.  

3. Fylkestinget ber fylkesrådet utrede ny klassifisering av fylkesvegnettet. 

4. Fylkestinget ber Fylkesrådet sette i gang et arbeid med sikte på effektivisering av driftskontrakter og 

vedlikehold. Dette arbeidet legges frem snarest mulig. 

7. Fylkestinget prioriterer planlegging og oppstart av gang og sykkeltilrettelegging på strekningen Fv 

86 Silsand-Islandsbotn i perioden 2014 – 17.  

12. [……] Fylkestinget ber Fylkesrådet bestille en utredning fra Statens vegvesen med en plan for å ta 

igjen hele etterslepet på fylkesveiene i løpet av 20 år. (2016-2035). Der hvor det er nødvendig, bør det 

også foreslås oppgradering av veikroppen. Det er viktig at utredningen gir et korrekt prisbilde. Planen 

forelegges fylkestinget før den oversendes Regjeringen. Planen må munne ut i et krav til regjeringen 

om at det utarbeides ei melding til Stortinget om dette. Meldingen må innebære krav om en sterk 

ekstraordinær satsing over statsbudsjettet for å ta igjen etterslepet på fylkesveiene. 

13. Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere en videre utredning av Arnøy og Laukøyforbindelsen i 

Skjervøy kommune. 

14. Fylkestinget vedtar at planleggingsarbeidet av Ullsfjordforbindelsen starter opp i 2015. 

Utredningsarbeidet må ses i sammenheng med ny trasé Breivikeidet og gjennomføres i samarbeid med 

berørte kommuner. 

15. Fylkestinget ber fylkesrådet gi signaler om at en alternativ bru ved Karlstad – Gullhav må vurderes 

ved en fremtidig reparasjon/heving av E6 – Målselvbrua. 
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8 000 mill kr og en årlig bevilgning til innhenting av dette etterslepet på ca 126 mill kr, er det ikke 

mulig å lage en slik plan som Fylkestinget etterspør. FTG sak 48/16. Dette inngår i arbeidet med 

ny regional transportplan for perioden 2018-2028.» 

 

Om vedtakets punkt 13  

Fylkessamferdselssjefen har opplyst til revisor at utredning av Arnøy- og Laukøyforbindelsen er 

vurdert, men at det ikke er funnet rom i budsjettet for oppstart av planlegging Arnøyforbindelsen. 

 

Om vedtakets punkt 14 

Fylkessamferdselssjefen opplyste i e-post til revisor at planlegging av Ullsfjordforbindelsen hadde 

ingen finansiering i 2015. Planleggingen finansieres med bidrag fra Tromsø og Lyngen kommuner, 

RDA-midler og midler fra fylkeskommunen. Fylkeskommunen sendte bestilling på planleggings-

prosjektet til Statens vegvesen 30. juni 2015. 

 

Om vedtakets punkt 15 

Ifølge samferdsels- og miljøetaten får Statens Vegvesen tilsendt protokoll fra fylkestings-

samlingene, og administrasjonen forutsetter derfor at Statens Vegvesen gjennom protokoll fra 

fylkestinget som viser vedtaket i sak 60/14, har mottatt signaler om at en alternativ bru ved Karlstad 

– Gullhav må vurderes ved en fremtidig reparasjon/heving av E6 – Målselvbrua.  

 

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av foreliggende dokumentasjon vurderer revisor at vedtakspunkt 2 i fylkestingssak 

60/14, om årlig rullering av handlingsplan for fylkesveg, er iverksatt i tråd med ordlyden. 

Revisjonskriteriet er oppfylt.  

  

Fylkeskommunen har utredet omklassifisering av to enkeltstrekninger på veinettet i Troms, men har 

etter revisors vurdering ikke iverksatt vedtaket om å utrede en ny klassifisering av fylkesvegnettet i 

tråd med ordlyden i vedtakets 3. punkt. Revisjonskriteriet er delvis oppfylt.  

 

Revisor vurderer vedtakets 4. punkt, om effektivisering av driftskontrakter og vedlikehold, som ikke 

iverksatt. Revisjonskriteriet er ikke oppfylt.  

 

På bakgrunn av fylkessamferdselssjefens redegjørelse vurderer revisor at fylkeskommunen, i tråd 

med ordlyden i vedtakets punkt 7, har planlagt og startet opp tilrettelegging for gang- og sykkelsti 

på strekningen Silsand – Islandsbotn. Revisjonskriteriet er oppfylt.  

 

Med grunnlag i fylkessamferdselssjefens redegjørelse om manglende ressurser til å lage de 

utredningene som bestilles i fylkestingets vedtaks 12. og 13. punkt, vurderer revisor at tiltakene ikke 

er mulige/aktuelle å iverksette. 

 

På bakgrunn av fylkessamferdselssjefens redegjørelse vurderer revisor at tiltaket i vedtakets 14. 

punkt er iverksatt. Revisjonskriteriet er oppfylt.  

 

Fordi fylkeskommunen oversender til Statens Vegvesen protokollene som inneholder fylkestingets 

vedtak, vurderer revisor at signalene nevnt i vedtakets punkt 15 er meddelt etaten. Revisjonskriteriet 

er oppfylt.  
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Sak 80/14 Budsjett 2015 / Økonomiplan 2015-2018 

 

Revisors funn 

Om vedtakets punkt 5 

Ifølge fylkessamferdselssjef ble «Entreprise 1 for Langsundforbindelsen […]lyst ut høsten 2015, 

før sak om bompengefinansiering var behandlet i Stortinget. Anbudet ble avlyst i januar 2016 etter 

at det forelå dom fra Sskjønnsretten som tilsidesatte reguleringsplanen for langsundforbindelsen. 

Prinsippavklaringen ift fergeavløsningsmidler kom Kommuneproposisjonen for 2017.» 

 

Om vedtakets punkt 13  
På junisamlingen 2014 fikk fylkestinget framlagt sak 41/15 «Vurdering av mobbeombud i Troms 

fylkeskommune». I den seks sider lange saksutredningen gis først innblikk i bakgrunn for saken. 

Deretter belyses spørsmålet «Trenger vi et mobbeombud i Troms?» gjennom å vise til på hvilke 

områder et mobbeombud kan bidra, samt hvilke synspunkter Ungdommens fylkestings, 

Ungdommens fylkesråds og Elevorganisasjonen i Troms har på dette. Det poengteres i saken at 

«Stilling som elev- og lærlingeombud må innarbeides i budsjett- og økonomiplan fra 2016. Det må 

i tillegg vurderes hvor stillingen skal plasseres i organisasjonen.»    

 

Om vedtakets punkt 14 

Fylkesrådet behandlet 17. november 2015 sak 219/15 «Priser kollektivtransport 2016». Under punkt 

1) BUSS a) enkeltbillett buss […] Andre endringer enkeltbillett buss i 2016, i femte kulepunkt, 

vedtok fylkesrådet at heving av aldersgrense for barnebillett til 18 år vurderes i forbindelse med 

handlingsprogram for kollektiv. På fylkestingssamlingen i mars 2016 behandlet tinget sak 19/16 

«Handlingsplan for kollektivtransport 2016 – 2019» og vedtok at «Heving av barnebillett fra 16 til 

18 år gjennomføres etter at en har fått en avklaring på om dette vil bli en nasjonal ordning.»  

 

Om vedtakets punkt 15 

I sak 19/16 «Handlingsplan for kollektivtransport 2016 – 2019», fikk fylkestinget også framlagt en 

utredning av bestillings- og serviceruter i distriktene. Når det gjelder fylkestingets bestilling av 

forslag til pilotprosjekt hvor dette prøves ut, opplyste fylkessamferdselssjefen i e-post til revisor at 

«Bruk av flere bestillings- og serviceruter er behandlet i handlingsplanen for kollektivtransport i 

Troms (FTG sak 19/16). Det er konkludert med at dette er et lite aktuelt tiltak. Et evt prøveprosjekt 

knyttet til Harstadpakken er diskutert.» 

 

Om vedtakets punkt 16 

Ifølge brev fra utdanningsetaten er gjennomgang av skolehelsetjenesten ikke utført. I brevet står det 

at «Arbeidet med implementering av prosjektet «Drømmeskolen» gjennom det nasjonale prosjektet 

«Prosjekt for bedre gjennomføring» har vært prioritert. Prosjektperioden er 2016 – 2018. 

 

5. Entrepriser på Langsundforbindelsen lyses ut når Stortinget har behandlet bompengeproposisjonen 

og avklart prinsippene for bruk av fergeavløsningsmidler. 

Budsjett 2015: 

13. Fylkesrådet bes utrede ei sak til fylkestinget om oppretting av et mobbeombud med ansvar for 

primært saker i videregående opplæring. Mobbeombudet kan gis et videre arbeidsområde dersom en 

oppnår medfinansiering fra andre eller om en legger et folkehelseperspektiv til grunn.  

14. Fylkestinget ber fylkesrådet utrede en heving på aldersgrensen for barnebillett på enkeltreiser fra 16 

til 18 år. Eventuelle merkostnader legges frem i forbindelse med budsjettreguleringen i juni 2015. 

15. Fylkestinget ber om utredning av bestillings- og serviceruter i distriktene. Fylkesrådet bes komme 

med forslag til pilotprosjekt hvor dette prøves ut. 

16. Fylkestinget ber fylkesrådet komme tilbake med en gjennomgang av skolehelsetjenesten i egen sak. 
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Drømmeskolen er et skoleomfattende tiltak for å jobbe systematisk med å fremme god psykisk helse 

og et godt psykososialt læringsmiljø i ungdomsskole og videregående opplæring. Målet er at alle 

elever skal oppleve å bli sett, hørt og få brukt ressursene sine i et miljø preget av god kommunikasjon 

og gode relasjoner. Elevene er aktører. De videregående skolene Nord-Troms, Kvaløya, Rå og 

Senja deltar.  

 

Prosjektet finansieres av nasjonale midler og det er tilsatt en fylkeskoordinator som også skal bidra 

til etablering av nærværsteam som skal arbeide sammen med OT, rådgiver og helsesøster. 

 

Vi har i tillegg gjennomført UngData-undersøkelsen for å få mer kunnskap om hvilke utfordringer 

elevene og skolene har innen psykisk helse.» 

 

 

Revisors vurderinger 

Med henvisning til at Troms fylkeskommune har utlyst entrepriser på Langsundforbindelsen i tråd 

med vedtakets 5. punkt, men før bompengeresolusjonen var behandlet av Stortinget, vurderes 

revisjonskriteriet som delvis oppfylt. 

 

Fordi fylkestinget i sak 41/15 fikk framlagt «Vurdering av mobbeombud i Troms fylkeskommune» 

vurdere revisor at fylkeskommunen har iverksatt tiltak i henhold til ordlyden i vedtakets 13. punkt, 

herunder gitt tilbakemelding som forutsatt. Revisjonskriteriet er oppfylt.  

 

Forelagte dokumentasjon viser at fylkesrådet har iverksatt tiltak i henholdt til ordlyden i 

fylkestingets bestilling i vedtakets punkt 14 gjennom å vurdere en heving av aldersgrense for 

barnebillett i november 2015. Revisjonskriteriet er oppfylt.  

 

Tilknyttet vedtakets 15. punkt vurderer revisor at fylkesrådet har iverksatt tiltak i tråd med vedtaket 

gjennom utredningen av bestillings- og serviceruter og forslaget til prøveprosjekt som ble behandlet 

i fylkestingssak 19/16 «Handlingsplan for kollektivtransport 2016 – 2019». Revisjonskriteriet er 

oppfylt.  

 

På bakgrunn av utdanningsetatens redegjørelse vurderer revisor at fylkesrådet ikke har iverksatt 

tiltak i henhold til ordlyden i vedtakets punkt 16 om å fremlegge for fylkestinget en gjennomgang 

av skolehelsetjenesten. Revisjonskriteriet er ikke oppfylt.  

 

 

Sak 94/14 Omklassifisering fylkesveg og fergekaier på Uløya 

 

Revisors funn 

På junisamlingen i 2016 fikk fylkestinget framlagt «Omklassifisering av fylkesveg på Uløya» i sak 

46/16.  

 

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at fylkesrådet har iverksatt tiltak i tråd med ordlyden i fylkestingets vedtak i sak 

94/14. Revisjonskriteriet er oppfylt.  

 

Fylkestinget viser til tilbakemeldingene fra Skjervøy kommune og Nordreisa kommune. Saken utsettes. 

Fylkestinget ber fylkesrådet foreta en ny gjennomgang av denne saken. 
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Sak 3/15 Interpellasjoner 

 

Revisors funn 

Fylkesrådet behandlet 7. juli 2015 sak 150/15 «Konkurransegrunnlag/kravspesifikasjon anbud 

Kvænangenruta» hvor rådet godkjente det framlagte konkurransegrunnlaget og vedtok å 

gjennomføre en åpen anbudskonkurranse om denne tjenesten. I kravspesifikasjonen fremkommer 

det at ruten «er bindeledd for fastboende på Vorterøya, til kommunesenteret på Skjervøy, og de 

veiløse bygdene i Kvænangen til kommunesentrene Skjervøy og Kvænangen kommune». I 

spesifikasjonen stilles det krav om minimum 45 passasjerplasser og plass og utstyr i forbindelse 

med fartøyets rolle som ambulansebåt. Det presiseres også at operatør må inngå egen avtale med 

Posten Norge om transport av post. Videre er det krav til at fartøyet må kunne laste og føre minimum 

seks europaller og at det ved fullt passasjertall skal kunne lastes minst fem tonn. 

Konkurransetildeling ble foretatt av fylkesrådet 2. november 2015 i sak 202/15 «Anbud rute 8 og 9 

– kontraktstildeling».  

 

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av det forelagte konkurransegrunnlaget og kravspesifikasjonen vurderer revisor at 

vedtaket i fylkestingssak 3/15 er iverksatt i tråd med ordlyden. Revisjonskriteriet er oppfylt.   

 

 

Sak 25/15 Bardufoss Høgtun videregående skole, avd. flyfag - ombygging av 
undervisningsbygg etter vannskade 

 

Revisors funn 

Revisor har fått tilsendt fra utdanningsetaten en leieavtale mellom Troms fylkeskommune, ved Bygg 

og eiendom, og UiT Norges arktiske universitet - signert av partene 27. og 28. oktober 2015. 

Leieobjektet er oppgitt å være undervisningslokaler og en andel av fellesareal på Bardufoss/Høgtun 

videregående skole. Blant annet fremkommer antall utleide kvadratmeter, årlige kostnader tilknyttet 

leieforholdet samt avtalens periode av leieavtalen. Ifølge utdanningsetaten startet ombyggings-

arbeidene opp 16. november 2015 og ble ferdigstilt 10. august 2016.  

 

I saksfremlegget til fylkestingssak 66/16 «Budsjettoppfølging pr 30.8.2016», som ble behandlet på 

oktobersamlingen i 2016, omtales økonomien for prosjektet som anstrengt. Den godkjente 

kostnadsrammen var på dette tidspunktet kroner 23,5 millioner, ombyggingsarbeidet var ferdigstilt 

og arealene tatt i bruk. I saksfremlegget gjøres fylkestinget oppmerksom på at fylkesrådet vil 

«komme tilbake til saken ved et eventuelt merforbruk.» 

 

 

 

 

 

1. Fylkestinget vedtar ombygging av lokaler på Bardufoss/Høgtun videregående skole, avd. for flyfag, 

og utleie for UiT innenfor en total ramme på kr 17.000.000. 

4. Arbeidene kan først settes i gang når det er inngått forpliktende leieavtale med UiT. 

Fylkestinget viser til fylkesrådets orientering i sak 16/15. 

Fylkestinget legger til grunn at det i ny anbudskonkuranse fra 1.05.15 til 1.02.16 også blir bedt 

om tilbud på person og godstransport til veiløse øyer i Skjervøy og Kvænangen. 
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Revisors vurderinger 

På bakgrunn av den forelagte kontrakten og utdanningsetatens redegjørelse vurdere revisor at 

fylkeskommunen har iverksatt begge tiltakene i tilknytning til ombyggingene ved Bardufoss Høgtun 

videregående skole i tråd med ordlyden. Revisjonskriteriet er oppfylt.  

 

 

Sak 27/15 Budsjettoppfølging per 30.04.2015 

 

Revisors funn 

Fra samferdsels- og miljøetaten – bl.a. daglig leder for Troms Fylkestrafikk - har revisor fått 

forklaringer på hvorfor Troms Fylkestrafikk ikke har iverksatt vedtaket. Sommeren 2015 trakk 

styret i Troms Fylkestrafikk seg. I sak 63/15 «Troms fylkestrafikk – omorganisering» under 

fylkestingets oktobersamling ble det vedtatt avvikling av det fylkeskommunale foretaket og at det 

skulle opprettes som en avdeling i Samferdsels- og miljøetaten.   

 

Revisor har også mottatt følgende skriftlige tilbakemelding fra Troms Fylkestrafikk: 

«• Inndekning av tidligere års merforbruk ble ikke kommentert spesielt i 

budsjettoppfølgingsrapportene, men ble fulgt opp via e-post mellom TFT og 

Økonomisenteret/samferdselsetaten utover høsten 2015.   

• Som følge av omorganiseringen av TFT (opphør som eget foretak), og av hensyn til at 

TFT’s resultat for 2015 ikke var avklart innen 15.02.2016, ble TFT og økonomisenteret 

enige om at TFK skulle innfri det totale akk. merforbruket pr. 01.01.2015 jfr. FT-sak 

80/2014. 

• TFK overførte midler til inndekking av hele akk. merforbruk pr. 01.01.2015 (kr. 

13.838.615).  Beløpet ble fordringsført pr. 31.12.2015 i TFT’s regnskap, og utbetalt 

05.02.2016.» 

 

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av samferdselsetatens og TFT sin redegjørelse vurderer revisor at fylkestingets vedtak 

i sak 27/15 ikke er iverksatt. Revisjonskriteriet er ikke oppfylt.  

 

 

Sak 41/15 Vurdering av mobbeombud i Troms fylkeskommune 

 

Revisors funn 

Fylkestinget behandlet sak 76/15 «Budsjett 2016 / økonomiplan 20116-2019» i møte 8. desember 

2015. I fylkestingets vedtak i saken - under «Budsjett 2016» punkt 5 - ble fylkesrådet bedt om å 

ferdigstille mandat for elev- og lærlingeombud, og lyse ut stillingen. Kostnadene tilknyttet stillingen 

var innarbeidet i det vedtatte budsjettet for 2016 og i økonomiplanen for 2016 – 2019. Samtidig 

2. Fylkestinget oppretter et elev og lærlingeombud med et tydelig mandat som også skal arbeide mot 

mobbing.  

3. Fylkestinget ber Fylkesrådet komme tilbake med en sak om mandat og organisasjons-plassering for 

elev- og lærlingeombudet. 

4. Stillingen som elev- og lærlingeombud innarbeides i budsjett- og økonomiplanen fra 2016. 

5. Troms fylkestrafikk FKF har avlagt et regnskap med et underskudd på 850.000 kroner før 

strykninger. Fylkesrådet forutsetter at dette dekkes av TFT i inneværende år, og ber om rapport om 

oppfølging av dette i neste tertialrapport. 
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vedtok fylkestinget under «Budsjett 2016» punkt 6 ei anmodning til fylkesrådet om å sette i gang 

prosjekt Mobbeombud i 2016, med tanke på samarbeid med kommuner i Troms. I e-post til revisor 

opplyser controller ved stabssjefens kontor at dette vedtaket erstatter fylkestingets vedtak i sak 41/15 

i så måte at det ikke skal inngå i elev- og lærlingeombudets mandat å arbeide mot mobbing, men at 

dette arbeidet skal ivaretas av mobbeombudet.   

 

Den 12. april 2016 behandlet fylkesrådet sak 74/16 «Prosjekt mobbeombud 2016-2019»5. I 

saksutredningen er prosjektplanen vedlagt, og der konkretiseres prosjektets forankring, foreliggende 

premisser (som omtaler mobbeombudets mandat), organisering, framdrift, organisasjonsmessig 

plassering samt økonomiske og administrative konsekvenser. I det samme møtet behandlet 

fylkesrådet også sak 75/166 om elev- og lærlingeombud og gjorde slikt vedtak: «1. Fylkesrådet viser 

til fylkestingets sak 76/15 punkt 5: Fylkestinget ber fylkesrådet ferdigstille mandat for elev – og 

lærlingombud og lyse ut stillingen. Fra 2017 innarbeides full finansiering i budsjett og økonomiplan 

2017-2020.» I vedtakets punkt 2 konkretiseres elev- og lærlingeombudets mandat, oppgaver og 

organisasjonsmessig plassering. I ombudets mandat omtales ikke arbeid mot mobbing. Den 14. juni 

2016 fikk fylkestinget framlagt sak 39/16 «Fastsettelse av åremålstilsetting av elev- og lærlinge-

ombud i Troms fylkeskommune».  

 

Revisor har fått opplyst fra utdanningsetaten at stillingen som mobbeombud er utlyst og at 

lønnsutgiftene til stillingen er innarbeidet i budsjett og økonomiplan for 2017 – 2020. 

 

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at fylkestinget i sak 39/16  fikk framlagt sak som dokumenterer at fylkesrådet har 

iverksatt tiltaket om å opprette elev- og lærlingeombud, og hvor ombudets mandat og organisasjons-

messige plassering fremkommer. Revisor legger til grunn at oppgaven å arbeide mot mobbing ble 

tatt ut av elev- og lærlingeombudets mandat i forbindelse med fylkestingets vedtak i sak 76/15 om 

å opprette mobbeombud. Revisjonskriteriene er oppfylt for alle tre punktene i vedtaket. 

 

 

 

                                                 
5 Saksfremlegget til fylkesrådssak 74/16 ble opprinnelig lagt frem under sak 66/16 i fylkesrådets møte 5. april 2016, 

men behandlingen ble vedtatt utsatt. 
6 Saksfremlegget til fylkesrådssak 75/16 ble opprinnelig lagt frem under sak 67/16 i fylkesrådets møte 5. april 2016, 

men behandlingen ble vedtatt utsatt. 
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Sak 42/15 Fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæringen i Troms (FYO 2015) 

 

Revisors funn 

Utdanningsetaten i fylkeskommunen har sendt revisor en statusrapport for fagopplæringsmelding 

«Samspill for økt gjennomføring» per 7. september 2016. Statusrapporten gjengis i sin helhet:  

 

«Det ble i løpet av våren 2016 lyst ut en prosjektstilling i 2 omganger, uten at det kom inn søkere 

med nødvendige kvalifikasjoner.  

 

Korte stikkord for den enkelte strategi i meldingen: 

 

Det er strategi 1 og 2 som har hatt prioritet i første fase.  

 

1.  Iverksette forsøk med mer fleksible opplæringsmodeller 

 Vekslingsmodeller etablert på to skoler (Breivika Tromsø maritime skole og Nord-Troms 

vgs) i to fag (Helsearbeiderfaget og Barne- og ungdomsarbeiderfaget). 

 Ny vekslingsmodell under etablering i Byggfag (Kvaløya vgs. fullt operativ fra 2017-2018) 

 Følgeforskning er uavklart 

 

2. Iverksette forsøk der skoler blir delegert større del av det fylkeskommunale ansvaret for å sikre 

et gjennomgående kvalitetssystem i fag- og yrkesopplæringen. 

 Tre pilotskoler (Stangnes, Bardufoss Høgtun, Breivika Tromsø maritime skole). 

 Forberedende møter med næringsliv for etablering av regionale samarbeidsutvalg er 

gjennomført.  

 Funksjon for arbeidslivsveileder er etablert på alle skoler med yrkesfag 

 Følgeforskning er uavklart 

 

3.   Iverksette forsøk med tids- og stedsuavhengig opplæring 

 Kobles sammen med utarbeidelse av en digital strategi for Troms fylkeskommune 

4.   Øvrige forlag til tiltak 

 Krav om læreplasser settes i alle anbudsutlysninger hvor det er relevant 

2. Fylkestinget vedtar at Fylkesrådet med utgangspunkt i Fylkestingsmeldingen arbeider videre med 

følgende strategier: 

Strategi 1: Iverksette forsøk med mer fleksible opplæringsmodeller 

Strategien skal gjennomføres ved at: 

2. Det blir iverksatt følgeforskning eller alternative evalueringer på forsøkene med mer fleksible 

opplæringsmodeller. 

Strategi 2: Iverksette forsøk der skoler blir delegert større del av det fylkeskommunale ansvaret for å 

sikre et gjennomgående kvalitetssystem i fag- og yrkesopplæringen 

Strategien skal gjennomføres ved at: 

4. Det blir iverksatt følgeforskning eller alternative evalueringer på skolenes forsøk. 

Strategi 3: Iverksette forsøk med tids- og stedsuavhengig opplæring 

Strategien skal gjennomføres ved at: 

2. Det blir utredet hvordan bruk av tids- og stedsuavhengig opplæring kan virke inn på det samlede 

opplæringstilbudet og opplæringskvaliteten i fylket. 

Strategi 4: Øvrige forslag til tiltak 

2. Det utarbeides en ny plan for kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen der lærere som 

underviser i programfagene som skal bli elevenes lærefag, prioriteres. 

3. Det blir utarbeidet en egen melding om Fagskolen i forlengelse av meldingen om fag- og 

yrkesopplæringen. 
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 Arbeid med plan for kompetanseutvikling for lærere i fag og yrkesopplæringen er igangsatt 

– og skal snart opp i medbestemmelsesmøtet 

 Melding om fagskolen er på vent, nye nasjonale føringer forventes i 2016 – 2017 

 Videre tiltak om internasjonalisering av opplæringen drøftes med internasjonal avdeling i 

fylkeskommunen. 

 Stilling for elev- og lærlingeombud skal lyses ut. Dette gjelder for øvrig også mobbeombud. 

Saken ligger under Stabsavdelingen.  

 Samarbeid UiT om universitetsskoler er under formalisering. Inngår avtale i disse dager.» 

 

I e-post til revisor opplyser fylkesutdanningssjefen at det foregår nasjonal følgeforskning av 

fleksible vekslingsmodeller, som også er blant de fleksible opplæringsmodellene som Troms fylkes-

kommune har iverksatt under strategi 1, og at det vil bli igangsatt følgeforskning for strategi 2.   

 

 

Revisors vurderinger 

I utdanningsetatens statusrapport fremkommer det at arbeidet med de to første av de fire strategiene 

har vært prioritert i iverksettingen av fylkestingets vedtak i sak 42/14. Da utdanningsetaten har 

startet arbeidet, men ikke iverksatt følgeforskning eller annen type evaluering av forsøkene, vurderer 

revisor at fylkesrådet ikke fullt ut har iverksatt tiltakene i henholdt til ordlyden i fylkestingets vedtak. 

Revisjonskriteriet er delvis oppfylt.  

 

 

Sak 66/15 Interpellasjoner 

 

Revisors funn 

I e-post fra fylkessamferdselssjefen i fylkeskommunen ble revisor orientert om at «På grunn av 

pågående avklaringer og forhandlinger med Tromsø havn, var det ingen informasjon å gi 

Fylkestinget pr juni 2016. Egen sak om leieavtale i terminalen på Prostneset legges fram for 

Fylkestinget i oktober 2016.» Fylkestinget ble i oktobersamlingen 2016 forelagt sak 67/16 

«Leieavtale Prostneset terminal». Saken redegjør for samhandlingen med andre aktører, men sier i 

liten grad noe om fremdriften i arbeidet med byggingen av ny terminal på Prostneset i Tromsø i så 

måte at status i byggearbeidet, forventet ferdigstillelse og innflytting ikke omtales.  

 

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av foreliggende dokumentasjon vurderer revisor at fylkesrådet delvis har gitt en 

statusoppdatering for fremdriften i arbeidet med byggingen av ny terminal på Prostneset i Tromsø i 

tråd med ordlyden i vedtaket. Revisjonskriteriet er delvis oppfylt.  

 

 

Interpellasjon nr 3: 

Troms fylkesting ber fylkesrådet utarbeide sak om status på fremdrift i arbeidet med bygging av ny 

terminal på Prostneset i Tromsø. Saken fremlegges senest juni 2016. 
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Sak 67/15 Kontrollutvalgssak 39/15 - Forvaltningsrevisjonsrapporten Kvalitet og 
ressursbruk i videregående skole 

 

Revisors funn 

Kontrollutvalget behandlet i møte 20.6.2016 sak 49/16 «Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport 

Tilpasset opplæring, spesialundervisning og ressursbruk i videregående opplæring». Vedlagt saken 

var utdanningsetatens tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølging av avvikene som ble 

avdekket under forvaltningsrevisjonen. Utdanningsetatens brev er datert 9. mars 2016. 

Utdanningsetaten peker i tilbakemeldingen på at en ny nasjonal forskrift til opplæringslovens 

kapittel 6 og en lokal forskrift for Troms fylkeskommune, i tillegg til interne endrings- og 

forbedringsprosesser, har bidratt til at korrekt saksbehandling er sikret under inntak til videregående 

opplæring trinn 1 for søkere med fortrinnsrett. Videre redegjorde utdanningsetaten for et iverksatt 

prosjekt som ifølge dem har bidratt til økt kvalitet i saksbehandlingen av saker om 

spesialundervisning. Til sist opplyste etaten om hvilke kontrollpunkter og systemer etaten har for 

kvalitetssikring av at aktuelle maler og rutiner benyttes i saksbehandlingen samt at de ansatte har 

den nødvendige kompetanse.  

 

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at Troms fylkeskommune i brev datert 9. mars 2016 har gitt punktvis 

tilbakemelding om hvilke tiltak som er iverksatt og planlagt iverksatt for å imøtekomme 

anbefalingene gitt i forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet og ressursbruk i videregående skole». 

Revisor vurderer derfor at fylkesrådet har iverksatt fylkestingets vedtak. Revisjonskriteriene 

tilknyttet vedtakets punkter 2 og 3 er oppfylte.    

 

 

Sak 76/15 Budsjett 2016 / Økonomiplan 2016-2019 

 

Revisors funn 

Revisor har fra utdanningsetaten fått tilsendt saksfremlegg og protokoll for fylkesrådssak 74/16 

«Prosjekt mobbeombud 2016 – 2019», behandlet i møte 12. april 2016. Vedtaket lyder som følger: 

«1. Fylkesrådet vedtar å iverksette 3 årig regionalt folkehelseprosjekt – Mobbeombud 2016 – 2019 

basert på foreliggende prosjektplan. Stilling som prosjektleder lyses ut. 2. For å fullfinansiere 

6. Fylkestinget ber fylkesrådet sette i gang prosjekt Mobbeombud i 2016, med tanke på samarbeid med 

kommuner i Troms. 

2. Fylkestinget ber fylkesrådet om å iverksette tiltak for å følge opp de avvik som er synlig-gjort i 

rapporten og kan oppsummeres som følger: 

• Gjennomgå rutiner og gjøre tiltak med hensyn til å sikre korrekt saksbehandling i forbindelse med 

inntak til videregående trinn 1 for søkere med fortrinnsrett. 

• Gjennomgå rutiner og gjøre tiltak med hensyn til å sikre korrekt saksbehandling i forbindelse med 

saker om spesialundervisning. 

• Gjennomgå rutiner og gjøre tiltak med hensyn til å sikre dokumentasjon i forbindelse med 

saksbehandling knyttet til inntak til videregående skole trinn 1 for søkere med fortrinnsrett og 

spesialundervisning i videregående skole. 

3. Fylkestinget ber fylkesrådet gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget: 

a) Om hvilke tiltak fylkeskommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort 

for å lukke avvik som framkommer i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 15.03.2016. 

b) Om utdanningsetatens prosjektarbeid og gjennomgang av saksfeltet spesialundervisning. Frist for 

tilbakemelding settes til 15.03.2016. 
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prosjektet søkes det kr. 1 mill. fra regionale utviklingsmidler.» I følgeskriv 8. september 2016 til 

oversendelsen av dokumentasjon, opplyser utdanningsetaten at stillingen vil lyses ut i nær fremtid.  

 

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at fylkesrådet har iverksatt tiltakene i sak 76/15 i henholdt til ordlyden i vedtaket. 

Revisjonskriteriet er oppfylt. 

 

 

Sak 79/15 Handlingsplan for fylkesveg 2015-2017 (-2023) – årlig rullering  

 

Revisors funn 

I e-post til revisor skrev fylkessamferdselssjefen at «Planlegging av tiltaket hadde oppstart i 2015 

(framgår i månedsrapportene fra Statens vegvesen), og sluttføres i 2016. I 2015 var ikke 

planleggingsmidler spesifisert i leveranseavtalen med SVV, og oppstart av planleggingen framgår 

dermed bare av rapporteringen (eks rapporten pr 2. kvartal 2015).»  

 

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av fylkessamferdselssjefens uttalelser vurderer revisor at tiltaket om oppstart og slutt-

føring av planleggingen av gang- og sykkelvei på strekningen Silsand – Islandsbotn er iverksatt. 

Revisjonskriteriet er oppfylt.  

 

 

Sak 85/15 Felles nordnorsk filmfond 

 

Revisors funn 

Revisor har fra fylkeskommunen fått tilsendt protokoller fra ekstraordinær generalforsamling i 

Filmfond Nord AS, avholdt 12. februar 2016, og den ordinære generalforsamlingen 19. mai 2016. 

Gjennom protokollen fra filmfondets ekstraordinære generalforsamling får revisor bekreftet at 

Troms fylkeskommune har tegnet 100 aksjer i Filmfondet Nord til en tegningskurs per aksje på 

kroner 1 000.  

 

I tillegg opplyste kulturetaten følgende i e-post til revisor: «Troms fylkeskommune gikk inn i 

Filmfond Nord AS 01.01.2016, fylkestingssak 85/15. Filmfond Nord eies nå av de tre nordnorske 

fylkeskommunene og eierandelen er fordelt slik: Nordland og Troms eier 2/5 hver og Finnmark 1/5. 

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2016 med vedtektsendringer da Troms 

fylkeskommune gikk inn i selskapet. Ordinær generalforsamling ble avholdt 19. mai 2016.  

Vurdering av fylkeskommunens eierskap:  

Fylkesrådet mener det er viktig å delta på eiersiden i selskapet for å støtte opp under den utviklings- 

og støttefunksjon fondet har for nordnorsk film.  

Troms fylkeskommune forvalter eierskapet gjennom:  

- deltakelse på generalforsamling og eiermøter  

- årlige møter for gjennomgang av handlingsplan og budsjettarbeid» 

1. Troms fylkeskommune går inn i et felles nordnorsk filmfond. 

2. Troms fylkeskommune kjøper 100 aksjer à kr 1.000,00. […] 

3. Planlegging av gang og sykkelveg FV 86 Silsand-Islandsbotn oppstart 2015 og skal slutt-føres i 

2016. […] 
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Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at fylkeskommunen har iverksatt fylkestingsvedtak 85/15 om kjøp av aksjer i 

Filmfond Nord i tråd med ordlyden i begge vedtakspunktene. Revisjonskriteriene er oppfylte.  

 

 

5.2 Konklusjon 

Revisor konkluderer med at fylkesrådet/administrasjonen har iverksatt et flertall av tiltakene i som 

inngår i fylkestingsvedtakene vi har gjennomgått, herunder gitt politikerne tilbakemeldinger om 

iverksatte vedtak som forutsatt.  

 

Revisor har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt iverksettelsen av 19 vedtak. Mange av 

vedtakene omfatter flere tiltakspunkter – til sammen 57. For syv av tiltakene som inngår i vedtakene 

vi har undersøkt, har revisor vurdert at iverksetting av ulike årsaker ikke har vært aktuelt.  Av de 

resterende 50 tiltakene, vurderer vi at 36 er iverksatt, ni er delvis iverksatt og fem er ikke iverksatt.   
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6 SAKSUTREDNINGER  

 

Framstår administrasjonens tilbakemeldinger til fylkestinget som forsvarlige 

saksutredninger? 

 

 
 

6.1 Revisors funn og vurderinger 

   

Saksutredning som tilbakemelding på fylkestingssak 42/14  
Revisors funn 

I fylkestingets vedtak i sak 42/14 punkt 3.b) bes fylkesrådet å synliggjøre i fylkestingsmeldingen 

om fag- og yrkesopplæringen hvordan samarbeid om fagtilbud kan tilbys ved hjelp av ny teknologi. 

 

Utdanningsetaten har sendt til revisor fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæringen; Samspill 

for økt gjennomføring. Meldingen ble framlagt som sak 42/15 under fylkestingets samling i juni 

2015. Under strategi 3, «Iverksette forsøk med tids- og stedsuavhengig opplæring», står det at 

strategien skal gjennomføres ved at  

«- Det iverksettes forsøk med tids- og stedsuavhengig opplæringsorganisering i fag- og 

yrkesopplæringen for å bedre elevenes opplæringstilbud gjennom bruk av lokale fortrinn og 

forutsetninger.  

– Det blir utredet hvordan bruk av tids- og stedsuavhengig opplæring kan virke inn på det samlede 

opplæringstilbudet og opplæringskvalitet i fylket.  

Fag- og yrkesopplæringen skal ta fylkets fortrinn i bruk. I Fylkesplanen for Troms, kapittel 3.2, 

fremheves det at «næringsutviklings- og innovasjonspolitikk skjer i et samspill mellom den 

politiske/offentlige sfære på ulike nivå, privat næringsliv og kapital, kunnskaps- og 

kompetansesystemene og sivilsamfunnet. Gjennom gode samkjørings- og koplingsprosesser mellom 

de ulike samfunnsaktørene skapes grunnlaget for å utvikle gode regionale næringsmiljø og 

innovative næringsklynger.» Næringspolitikken i Troms skal ut fra dette kunne ta utgangspunkt i 

regionale og lokale fortrinn og forutsetninger, og være klynge- og innovasjonsrettet. Ved å styrke 

koblingene mellom næringsmiljøer og opplærings- og kunnskapsmiljøer skal det stimuleres til 

nyetableringer, innovasjonsevne og konkurransestyrke for bedrifter i klynger og næringsmiljø. 

Virkemidler og innsats må tilpasses forutsetninger, behov, dynamikk og utviklingsbaner de ulike 

klyngene/miljøene har.  

 

Revisjonskriterier:  

 

En saksutredning som gis som tilbakemelding til politikerne  

o må svare på politikernes bestilling  

o bør inneholde nødvendige opplysninger om  

 relevante regler 

 økonomiske konsekvenser 

 praktisk gjennomførbarhet/administrative konsekvenser  

 fremdrift/tidsperspektiv for gjennomføring 

 oppdatert faktainformasjon  

o bør skille mellom faktiske opplysninger og vurderinger 

 
Kilder: Kommuneloven, NOU 1990:13 og Ot. prp. nr. 42(1991-1992) 
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I tråd med denne tenkningen kan det være fruktbart også å gi videregående opplæringstilbud med 

utgangspunkt i tilgangen på bedrifter, uavhengig av geografisk nærhet til skolested med de aktuelle 

tilbudene. […]» Det vises i fylkestingsmeldingen videre til vurderinger av hvilke konkrete bedrifter, 

læresteder, faglinjer, aldersgrupper, demografiske utfordringer som er relevante å ta hensyn til i en 

slik satsing på tids- og stedsuavhengig opplæringsorganisering. 

 

Det klargjøres i fylkestingsmeldingen hva status var i fag- og yrkesopplæringen samt forventninger 

til kompetansebehov i fremtiden og samfunnets forventninger til denne. Videre redegjøres det for 

de overordnede vurderinger fylkeskommunen gjør og deres forslag til strategier og framtidige tiltak 

for å styrke kvaliteten og øke gjennomføringen i fag- og yrkesopplæringen i Troms.  Perspektivet 

for gjennomføring av strategier og tiltak er satt til prosjektperioden 2015 – 2025.  

 

I saksfremlegget til fylkestingets behandling av fylkestingsmeldingen ble det gjort rede for 

økonomiske og administrative konsekvenser for de strategier og tiltak som ble foreslått: 

«Kostnadenes omfang og størrelse vil fremkomme i kommende budsjetter og økonomiplan. 

Kostnadene er da knyttet til følgende tiltak:   

  

- forsøk med mer fleksible opplæringsmodeller  

- forsøk med overføring av deler av det fylkeskommunale ansvaret for fag- og yrkesopplæringen til 

noen skoler   

- forsøk med tids- og stedsuavhengig opplæringsorganisering i fag- og yrkesopplæringen  

- følgeforskning på forsøkene  

- utredning av hvordan bruk av tids- og stedsuavhengig opplæring kan virke inn på opplæringstilbud 

og opplæringskvalitet i fylket  

  

Forslagene kan få administrative og personalmessige konsekvenser, og vil kunne berøre store deler 

av den videregående opplæringen i fylket.  

  

Bruk av fleksible opplæringsmodeller der arbeidslivet inngår tidlig og gjennomgående, kan medføre 

økte utgifter til transport. Alle merkostnader er knyttet til strategier og tiltak som skal heve kvaliteten 

og øke gjennomføringen i den videregående opplæringen. De samlede kostnadene må sees i lys av 

de menneskelige og samfunnsmessige kostnadene ved manglende gjennomføring. 

Samfunnskostnadene ved manglende gjennomføring ligger et sted mellom 0,6-1,5 millioner kroner 

per elev, avhengig av hvilken inntektseffekt man legger til grunn. Så er det slik at bedre 

gjennomføring også koster. De økonomiske konsekvensene vil være at de årlige kostnadene for 

videregående opplæring i Troms vil øke med ca. 21 millioner kroner om Troms oppnår 70 % 

gjennomføring i videregående opplæring, som er landsgjennomsnittet i 2014.» 

 

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at det i fylkestingsmeldingen om fagopplæringen, i tråd med fylkestingets vedtak, 

gis en beskrivelse av hvordan samarbeid om fagtilbud kan tilbys ved hjelp av ny teknologi. 

Prosjektperioden er avklart, og i saksutredningen er det gjort rede for de økonomiske konsekvenser 

for fylkeskommunen. I rapportens kilder fremkommer de regler/retningslinjer som legges til grunn 

for fylkestingsmeldingen. Bortsett fra at det ikke er gitt eksplisitt informasjon om administrative 

konsekvenser/praktisk gjennomførbarhet/når slike ordninger kan være en realitet i Troms fylke, 

finner revisor seg opplyst om saken gjennom saksutredningen og saksfremlegget, og vurderer at det 

er uproblematisk å skille mellom fakta og vurderinger i sakens skriftlige dokumenter.  

Revisjonskriteriene er i hovedsak oppfylt.  
 



KomRev NORD IKS Iverksetting av politiske vedtak i Troms fylkeskommune 

 

 

 38 

Saksutredning som tilbakemelding på fylkestingssak 80/14  
Revisors funn 

Under behandlingen av sak 80/14 som gjaldt budsjett og økonomiplan for påfølgende år, vedtok 

fylkestinget i punkt 13 at fylkesrådet skulle utrede ei sak til fylkestinget om oppretting av et 

mobbeombud med ansvar for primært saker i videregående opplæring. I juni-samlingen 2015 fikk 

fylkestinget framlagt sak 41/15 Vurdering av mobbeombud i Troms fylkeskommune. Gjennom 

saksutredningens avsnitt Bakgrunn for saken og vedlegget NOU 2015:2 «Å høre til – virkemidler 

for et trygt psykososialt skolemiljø» blir faglige forhold og relevante regler redegjort for. I ei seks 

sider lang saksutredning gis først innblikk i bakgrunn for saken. Deretter belyses spørsmålet 

«Trenger vi et mobbeombud i Troms?» gjennom å vise til på hvilke områder et mobbeombud kan 

bidra, samt hvilke synspunkter Ungdommens fylkesting, Ungdommens fylkesråd og 

Elevorganisasjonen i Troms har på dette. Av innspillene fra nevnte organer framgår blant annet at 

de er positive til et eget mobbeombud, men at det i tillegg er ønskelig med et elev-/lærlingeombud. 

 

Utredningen gjør ikke rede for økonomiske og administrative konsekvenser ut over at det poengteres 

at «Stilling som elev- og lærlingeombud må innarbeides i budsjett- og økonomiplan fra 2016. Det 

må i tillegg vurderes hvor stillingen skal plasseres i organisasjonen.»    

 

Videre ble fylkesrådet i fylkestingssak 80/14 bedt om å utrede en heving på aldersgrensen for 

barnebillett på enkeltreiser fra 16 til 18 år. Eventuelle merkostnader legges frem i forbindelse med 

budsjettreguleringen i juni 2015. Revisor kan ikke se at problemstillingen er utredet som egen sak, 

men den er omtalt i sak 19/16 Handlingsplan kollektivtransport 2016-2019 under kap. 7 Takst, 

billettering og reiseinformasjon:  

 

«Fylkestinget har gjennom vedtak av budsjett og økonomiplan 2016-2019 bedt om å få vurdert å 

heve aldersgrensen for barnebillett til 18 år. Foreløpige beregninger viser en kostnad for tiltaket 

på ca. 1,2 mill. kr. for Troms fylke.  

 

Nasjonal norm for aldersgrense for barnebillett er i dag 16 år. Samtidig er fylkene pålagt å gi 

ungdom 16-19 år billig ungdomskort for buss, båt og ferge. I Troms er dette løst gjennom rabatt på 

periode- og enkeltbillett, samt kortet Ungdom Total. Det er en økende opinion for å heve 

aldersgrensen til 18 år, gjennom en nasjonal ordning. Grunnlaget for å bli kompensert for en slik 

innføring avhenger av hvor mange fylker som allerede har innført ordningen. Strategiske 

vurderinger tilsier derfor en viss tilbakeholdenhet i forhold til gjennomføring på kort sikt.  

Tidspunktet for gjennomføring vil likevel bli vurdert fortløpende.» 

 

I sak 80/14 ba fylkestinget også om en utredning av bestillings- og serviceruter i distriktene og at 

fylkesrådet skulle komme med forslag til pilotprosjekt hvor dette prøves ut. I sak 19/16 fikk 

fylkestinget seg forelagt en sak om handlingsplan for kollektivtransport. Som 2. vedlegg til saken 

lå «Handlingsplan for kollektivtransport i Troms 2016 – 2019, 11.02.2016». I denne 

handlingsplanen står det som følger:  

 

«8. Behov for samordning av transporttjenester […] Bestillingstransport -  transporttilbud i 

distriktet Fylkesrådet har gått gjennom dagens transporttilbud i distriktene. Skoleskyss er en 

lovpålagt oppgave og dimensjonerer ofte transporttilbudet og busstørrelsen i distriktene. 

Skolerutene i Troms er åpne for alle, og kjører som regel til og fra kommunesenteret.    

 107 ruter kjøres kun skoledager. Noen få av disse «skolerutene» kjører også en til to turer i uka i 

skolens ferier for å gi et minimumstilbud i enkelte områder, og noen ruter kjøres også søndager.  

Bussrutene på Nord-Senja henter og leverer 30 – 50 elever og ukependlere til hurtigbåt i rute 3 på 

Lysnes, og det samme skjer på fastlandet hvor det kjøres rute fra Finnsnes til/fra Tennskjær. Noen 
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elever ukependler fra Senja (Lysnes) til videregående skoler i Tromsø, og noen ukependler til og fra 

Senja vgs. Gibostad. Distansekostnadene for disse bussrutene er tatt med i hovedkontraktene, og 

medfører ingen ekstra kostnad for fylket.    

Bestillingstransport/Flexitransport og anropsstyrt trafikk betyr det samme. Det ligger en rutetabell 

til grunn, og passasjerene må forhåndsbestille reisen 1 – 12 timer før ruteavgang. Denne type ruter 

er etablert bl.a. i Nord-Trøndelag, Østfold og Oppland. I Nord -Trøndelag erstattet 

bestillingstransport noen bussruter, og i Oppland og Østfold er flere bestillingsruter brukt for å 

utvide tilbudet. Spesielt i Lillehammerregionen, hvor ordningen styres av drosjesentralene. 

Eksempel på dette er:  

  
Hvis en person fra f.eks Vestre Gausdal vil dra til Lillehammer på kino, kan vedkommende hentes hjemme 

av en drosje, og kjøres til E6, Segalstad Bru (SB) for å ta rutebussen som kommer fra Svingvoll/Skei i Østre 

Gausdal videre til Lillehammer. Hjemtransporten skjer med buss til SB, og drosje hjem. Selv om den reisende 

betaler ekstra for bestillingsturen, er det et kostnadskrevende tiltak.  

  

En viktig forutsetning for å lykkes med bestillingstransport er at det er tilstrekkelig mange drosjer i 

området.   

  

Østfold (ØFK) har beregnet at det å etablere bestillingstransport i stedet for tradisjonell rutetrafikk 

gir lavere distansekostnad for akkurat den ene transporten. ØFK hadde ingen andre ruter som 

kunne gjøres om til bestillingstransport, og det ble i realiteten en utvidelse av rutetilbudet og 

kostnadsrammen.   

  

Alle bussrutene i Troms er knyttet til elevtransporter som dekkes innenfor gjeldende rammer. 

Bestillingstransport vil bli en utvidelse av rutetilbudet og gir økte kostnader. Det er heller ingen av 

dagens skoleruter som kan erstattes med bestillingstransport. De «store» bussene som henter 

skoleelever er som regel fylt opp når de kommer til skolen. På flere strekninger brukes det i dag 

minibusser inn mot hovedruter. På Senja kjøres minibuss fra Torsken, Grunnfarnes, Skaland til x 

Rv86 og fra Rødsand, Hofsøy, Stangnes og Vangsvik til X860 og hovedruta til Finnsnes.   

  

 Tiltak:  

Kollektivtilbudet med buss til og fra Bjarkøy, Grytøy og Sandsøy vurderes som et prøveprosjekt i 

«Harstadpakken». Det kan da etableres arbeidsrute til/fra Bjørnerå med buss Stornes-Harstad 

Stornes. Også bestillingstransport fra Bjarkøy, Sandsøy og Dale/Alvestad til/fra Bjørnerå vurderes 

som et alternativ.   

  

Dagens behov for transport og rutestruktur gjør det lite aktuelt å omdanne ordinære ruter til 

bestillingsruter. Stramme økonomiske rammer gjør det også lite aktuelt å opprette nye 

bestillingsruter utover det tiltaket som er nevnt ovenfor.»     

 

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at bestillingen om utredning av mobbeombud, vedtatt i fylkestinget i sak 80/14 

punkt 13, blir besvart gjennom fylkestingssak 41/15. Revisor finner seg opplyst om saken, med 

unntak av de økonomiske forhold, og saksutredningen skiller klart mellom fakta i saken og de ulike 

instansenes vurderinger. Revisjonskriteriene er i hovedsak oppfylt.   

 

Tilknyttet vedtakspunkt 14 i fylkestingssak 80/14 vurderer revisor, med unntak av noe vage 

henvisninger til relevant regelverk, at utredningen i sak 19/16 svarer på fylkestingets bestilling og 

inneholder tilstrekkelig informasjon til at revisor blir opplyst om saken, og om hva som er fakta og 

hva som er fylkeskommunens vurderinger. Revisjonskriteriene er oppfylt.  
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Angående vedtakets punkt 15 vurderer revisor at utredningen av bestillings- og serviceruter i 

distriktene svarer på fylkestingets bestilling, men at det ikke er klart skille i saksutredningen mellom 

hva som er fakta i saken og hva som er administrasjonens vurderinger. Det er i vage formuleringer 

gjort rede for relevante regler og ikke konkretisert hvilke økonomiske og administrative 

konsekvenser ulike tiltak ville medføre. Gjennom å henvise til bruk av bestillingsruter i andre deler 

av landet sannsynliggjøres det at en slik ordning er praktisk gjennomførbar. Revisor vurderer at 

saksutredningen svarer på bestillingen i fylkestingssak 80/14. Revisjonskriteriene er delvis oppfylt.  

 

 

Saksutredning som tilbakemelding på fylkestingssak 94/14  
Revisors funn 

Med henvisning til tilbakemeldinger fra Skjervøy kommune og Nordreisa kommune utsatte 

fylkestinget sak 94/14 om omklassifisering av fylkesveg og fergekaier på Uløya, og ba fylkesrådet 

foreta en ny gjennomgang av denne saken. Som svar på denne bestillingen fikk fylkestinget i møte 

14. juni 2016 framlagt sak 46/16 Omklassifisering fylkesveg på Uløya. Av administrasjonens/ 

fylkesrådets saksutredning framgår: 

 

«Bakgrunn  

I forbindelse med etablering av nytt fergeleie på Havnnes ble det bygget ca 300 meter ny veg ned 

til nytt fergeleie. Vegen har status som Fv 357. Statens vegvesen anbefaler i reguleringsplanen Fv. 

357 Havnnes fergeleie av 28.01.11 at vegen mellom tidligere fergeleie på Havnnes og nytt fergeleie 

omklassifiseres til fylkesveg 357. Strekningen fra krysset mellom Fv 357 og den kommunale vegen 

og ned til den nye fergekaien har vært driftet som fylkesveg siden fergekaien ble tatt i bruk.  

  

Statens vegvesen har i sin anbefaling til Troms fylkeskommune vist til at flere av strekningene på 

Uløya, som i dag har status som Fv, ikke oppfyller kravene for dette. Blant annet med tanke på krav 

til ÅDT. Av den grunn har Staten vegvesen anbefalt fylkeskommunen å omklassifisere disse 

strekningene til kommunal veg. Fylkesråden er enig i Statens vegvesen sin vurdering, men ser det 

ikke som nødvendig å foreta denne omklassifiseringen.   

  

Videre mottok fylkeskommunen den 09.03.16 henvendelse fra Nordreisa kommune med henstilling 

om å omklassifisere vegstrekning fra avkjøringen til den nye fergekaien til snuplassen ved 

Kjempeberget til fylkesveg, se vedlegg. I henvendelsen vises det til problemstillingene med å ha to 

offentlige eiere av et lite vegnett blant annet med tanke på to ulike kontrakter for drift og vedlikehold.  

  

Denne vegstrekningen oppfyller heller ikke kravene for å være en fylkesveg, men Fylkesråden ser 

det som kan være utfordringen i at kommunen må ha en egen driftskontrakt som ivaretar denne 

vegstrekningen. Fylkesråden ser derfor for seg, som et alternativ til omklassifisering, at denne 

vegstrekningen – etter avtale med Nordreisa kommune om å dekke driftskostnadene - kan medtas i 

driftskontrakten for fylkesveg.   

  

Vurdering   

Det fremgår av veglova § 4 at fylkeskommunen, etter at kommunen har uttalt seg, kan ta opp 

kommunal eller privat veg som fylkesveg.   

  

Det vises i denne forbindelse til at Nordreisa kommune ved flere anledninger har uttrykket ønske 

om at vegnettet på Uløya i sin helhet skal omklassifiseres til fv, viser blant annet til kommunens 

godkjenning av reguleringsplan samt henvendelse fra kommunen av 09.03.16.   
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Økonomiske og administrative konsekvenser:  

Omklassifiseringen av del av den kommunale vegen medfører at fylkesvegnettet i Troms øker med 

ca. 510 meter. Dette vil medføre en liten økning i drifts og vedlikeholdskostnadene, men samtidig 

forutsettes det at en økning i mengden fylkeveg vil medføre økning i rammetilskuddet til 

fylkeskommunen.»    

 

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at utredningen av omklassifiseringen av fylkesvei på Uløya er utarbeidet i tråd 

med fylkestingets bestilling. Revisor mener seg opplyst om saken etter å ha lest utredningen, det er 

redegjort for relevant regelverk, praktisk gjennomførbarhet, økonomiske konsekvenser samt at det 

fremkommer av utredningen hva som er fakta i saken og hva som er de ulike instansenes 

vurderinger. Revisjonskriteriene er oppfylt.  

 

 

Saksutredning som tilbakemelding på fylkestingssak 41/15  
Revisors funn 

I sak 41/15 vedtok fylkestinget å be fylkesrådet komme tilbake med en sak om mandat og 

organisasjonsplassering for elev- og lærlingeombudet. 

 

Fylkestinget behandlet under sitt møte 14. juni 2016 sak 39/16 Fastsettelse av åremålstilsetting av 

elev- og lærlingeombud i Troms fylkeskommune. Forhold som drøftes i den tre sider lange 

saksutredningen, er lovbestemmelser og lovforarbeider som gjelder for ombud(sstillinger) og for 

midlertidige tilsettinger. I tillegg refereres bestemmelser fra Hovedtariffavtalen samt økonomiske 

og administrative konsekvenser av åremålstilsettinger. Opplysningene som framgår av selve 

saksutredningen, er generelle og gjelder ikke eventuelt elev- og lærlingeombud i Troms 

fylkeskommune spesielt. Disse forholdene er imidlertid utredet i vedlegg til saksutredningen. 

Vedlegget er utskrift av fylkesrådssak 75/16 Elev- og læringombud som gir detaljert og konkret 

informasjon om ombudets mandat, oppgaver og organisering.  

 

 

Revisors vurdering 

Revisor vurderer at utredningen av mandat og organisasjonsplassering for lærlingeombudet er 

utarbeidet i tråd med fylkestingets bestilling. Revisor finner seg opplyst om saken, om økonomiske 

og administrative konsekvenser og relevante regler samt hva som er fakta og hva som er vurderinger 

i saksutredningen. Revisjonskriteriene er oppfylt.  

 

 

Saksutredning som tilbakemelding på fylkestingssak 66/15  
Revisors funn 

Under behandling av interpellasjon nr. 3 vedtok fylkestinget å be fylkesrådet utarbeide sak om status 

på fremdrift i arbeidet med bygging av ny terminal på Prostneset i Tromsø og at saken fremlegges 

senest juni 2016. 

 

Fylkestinget fikk i oktober-samlingen 2016 seg fremlagt sak 67/16 «Leieavtale Prostneset 

terminal». I saksutredningen står følgende: 

«Det har vært jobbet i ca. 20 år med å realisere en passasjerterminal på Prostneset i Tromsø. 

Reisende med distrikts- og regionbusser og hurtigbåt har hatt ulike ventefasiliteter, i påvente av at 

terminalen skal etableres. Dagens venteromsløsning på Prostneset har god service og fungerer 

greit, med unntak av at det er litt avstand til bussholdeplassen og hurtigbåtkaia.   
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Troms fylkeskommune er positiv til at det lages tidsriktige terminalløsninger som gir bedre komfort 

for de reisende. Det er vesentlig at tilbudet er i tråd med behovet og innenfor akseptable økonomiske 

rammer.   

  

Troms fylkeskommune har de siste par årene deltatt i planlegging av eget leieareal og forberedelser 

til en leieavtale for ny terminal. Det foreligger et forslag til løsning for arealer til:   

  

 Publikumsskranke info + kontor  

 Publikumsareal, venteareal  

 Bagasjeoppbevaring og andre servicefunksjoner  

 Adkomst til hurtigbåter og busser  

 Kiosklager hurtigbåt  

 Teknisk lager hurtigbåt  

 Andel av fellesareal/vrimleareal/toaletter  

  

Terminalen vil være universelt utformet, slik at alle har god tilgjengelighet og 

bevegelsesmuligheter. Det vil bli laget et betydelig antall sykkelparkeringsplasser. 

Publikumsarealene er i 2. etasje, som betyr at alle passasjerer må via 2. etasje for å komme til 

hurtigbåtene. Bussterminalen er på nivå 2, så disse passasjerene går rett inn i publikumsområdet 

ved infoskranken. Det er foreløpig ikke sett konkludert med om man skal benytte dagens flytekaier 

når terminalen åpner eller om det er behov for å anskaffe nye hurtigbåtkaier.  

  

Leieavtalen:  

Prostneset ligger på kommunal grunn og bussholdeplasser er veieiers ansvar når ikke annet er 

avtalt. Dette er den vesentligste begrunnelsen for at Tromsø kommune skal finansiere etablering og 

drift av bussoppstilling for region- og distriktsbussene. Tromsø kommune og Tromsø havn er 

orientert om dette i brev fra fylkeskommunen av 22.08.2014 og Tromsø kommune har i løpet av 

prosessen påtatt seg dette ansvaret. Fylkeskommunen har ikke betalt noe leie for bussoppstilling på 

Prostneset eller andre kommunal busstopp i fylket hittil og det er heller ikke aktuelt å påta seg slike 

kostnader i framtiden.     

  

Fylkeskommunen er opptatt av at avtaler om terminalleie ikke subsidierer andre aktører eller 

arealer/tiltak enn det som er tilknyttet passasjertrafikken. Dette prinsippet er blant annet slått fast i 

Samferdselsutvalgets sak 22/03: «Samferdselsutvalget legger til grunn at de leie- og driftskostnader 

som påløper for den enkelte terminal, utelukkende er kostnader knyttet til passasjerarealer. Det 

forutsettes at utleier når som helst kan dokumentere at ingen andre kostnader overveltes på 

fylkeskommunen”. I tillegg oppstiller havnelovgivningen regler for hva kommuner og havneforetak 

kan kreve i anløpsavgifter og disponering av slike midler. Disse prinsippene må fylkeskommunen 

ha sikkerhet for før det inngås forpliktende avtaler.   

  

Forhandlingene om leieavtale med Tromsø Havn har tatt tid og er ikke avsluttet, hovedsakelig fordi 

det er uenighet om leieprisen og det drøftes fortsatt størrelse på andel fellesareal og klausuler mht. 

oppsigelse vs. kontraktslengde. I forslaget til avtale er det tatt inn et areal som er litt større enn 

dagens lokaler på Prostneset, men ikke mye. Uenigheten på leiepris dreier seg om i størrelsesorden 

5-600.000 kr.   

  

Fylkeskommunen har gjentatte ganger etterlyst en samlet og forpliktende finansieringsplan, slik at 

man har trygghet for hvordan prosjektet er økonomisk fundert. Dette har Tromsø Havn ikke 
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fremlagt. Mangelen på slik finansieringsplan har skapt usikkerhet mht. hva leiesummen egentlig 

dekker.   

  

Troms fylkeskommune har fått reduserte overføringer til drift av kollektivtrafikk på båt og ferge og 

har og forutsetter at ny løsning ikke skal medføre høyere totalkostnader enn i dag. Fylkeskommunen 

skal heller ikke betale mer pr. kvadratmeter enn andre aktører i bygget eller mer enn gjeldende 

markedspris for næringsareal.    

  

Tromsø Havn har søkt belønningsordningen i Tromsø om tilskudd til bygging av sykkelparkering i 

den nye passasjerterminalen. Prosjektet er tildelt 1,7 mill. kr. eks. mva. Tromsø kommune har fått 

avslag på søknad om RDA midler til bussterminalen. Det er derfor fremdeles usikkerhet om 

finansieringen og fylkeskommunen må derfor være sikker på at leieavtalene er i tråd med 

forutsetningene før det inngås forpliktende avtaler.   

  

Økonomiske og administrative konsekvenser:  

Fylkesrådet forventer å avslutte forhandlingene innenfor rammen av kollektivbudsjettet.»  

 

 

Revisors vurdering 

Revisor vurderer at fylkestingets bestilling av en statusoppdatering for fremdriften i arbeidet med 

byggingen av ny terminal på Prostneset i Tromsø er delvis besvart gjennom saksutredningen i sak 

67/16. Revisor vurderer seg opplyst om hva som er fakta og vurderingene i saken og om 

samhandlingen med involverte parter, men ikke om fremdriften i byggearbeidet/tidsperspektiv for 

gjennomføring. Informasjonen om de økonomiske konsekvensene og den praktiske gjennomfør-

barheten er vag. Revisjonskriteriene er delvis oppfylt.  

 

6.2 Konklusjon 

Revisor konkluderer med at fylkesrådets/administrasjonens tilbakemeldinger til fylkestinget i 

hovedsak framstår som forsvarlige saksutredninger. 
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7 BEHANDLING AV HASTEVEDTAK  

 

Har fylkesrådet behandlet «hastevedtak» formelt riktig? 

 

 
 

 

For alle hastevedtakene revisor har undersøkt, gjelder det at saksframlegg med vedlegg som lå til 

grunn for fylkesrådets behandling og vedtak, også fulgte med til fylkestinget når sakene ble framlagt 

til orientering.  

 

7.1 Revisors funn og vurderinger 

 

Fylkesrådssak 58/14 Bussdepot Tromsø - låneopptak 
Revisors funn 

I møte 2. april 2014 fattet fylkesrådet hastevedtak om å inngå kjøpekontrakt på tomteareal for 

bussdepot i Tromsø, og låneopptak på inntil 30 millioner kroner. Ifølge vedtakets pkt. 5 skulle 

«[v]edtaket legges fram til Fylkestinget juni 2014 til orientering». Av saksfremlegget til fylkesrådet 

framgår bakgrunnen for utredning av nytt bussdepot i Tromsø, vurderinger av betydningen av 

eierskapsformen og lokaliseringen som er valgt samt kort om økonomiske og administrative 

konsekvenser av vedtaket. Fylkestinget ble i møte 14. oktober 2014 under sak 54/14 orientert om 

hastevedtaket.  

 

Troms fylkeskommunes administrasjon skriver i e-post til revisor følgende om begrunnelsen for at 

det ble fattet et hastevedtak i fylkesrådssak 58/14: «Saken ble behandlet iht kommunelovens § 13 på 

grunn av at Tromsø havn på dette tidspunktet hadde lagt ut for salg en tomt som var ideell, med 

tanke på lokalisering, til formålet framtidig bussdepot. Etter innledende forhandlinger med Tromsø 

havn var det viktig å kunne legge inn bud på tomten slik at man kunne sikre seg dette arealet.» 

 

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at det ikke fremkommer av saksfremlegget hvorfor saken måtte avgjøres før 

fylkestingets førstkommende møte, men at fylkeskommunens redegjørelse overfor revisor 

synliggjør nødvendigheten at vedtaket ble truffet før førstkommende fylkesting. Revisjonskriteriet 

er oppfylt.  

 

Revisor finner at fylkeskommunen ikke har innfridd kravet om at hastevedtak med hjemmel i 

kommuneloven § 13 skal legges frem for fylkestinget i førstkommende møte.   Revisjonskriteriet er 

ikke oppfylt.  

 

 

Revisjonskriterier: 

 Fylkesrådet kan fatte hastevedtak når det er nødvendig at vedtak treffes før førstkommende 

fylkesting.  

 Orientering om vedtaket må fremlegges i førstkommende fylkestingsmøte. 
 

Kilder: Kommuneloven, Reglement for Fylkesrådet i Troms 
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Fylkesrådssak 56/14 Bussdepot Tromsø – låneopptak II 
Revisors funn 

Hastevedtaket om å godkjenne et låneopptak på inntil 3,7 millioner kroner til opparbeiding av tomt 

for bussdepot og tilhørende fasiliteter ble fattet i fylkesrådets møte 2. september 2014. Vedtaket 

gjelder oppfinansiering av investeringen som ble vedtatt i fylkesrådets «hastesak» 58/14 Bussdepot 

Tromsø – låneopptak. I vedtakets punkt 4 står det: «På grunn av sakens forretningsmessige karakter 

og realisering av besparelse på felles opparbeidelse av tomteområde med Tromsø Havn, gjøres 

vedtaket av Fylkesrådet iht. kommuneloven §13. Vedtaket legges fram til Fylkestinget i oktober 2014 

til orientering.» 

 

Førstkommende fylkesting etter at hastevedtaket ble fattet, var 14. oktober 2014, og i dette møtet 

ble vedtaket lagt fram til orientering i sak 54/14. 

 

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at det fremkommer av saksfremlegget at saken på grunn av forventede økonomiske 

besparelser ved en rask avgjørelse måtte avgjøres innen fylkestingets førstkommende møte. 

Revisjonskriteriet er oppfylt.  

 

Revisor vurderer at fylkeskommunen har innfridd kravet om at hastevedtak med hjemmel i 

kommuneloven § 13 skal legges frem for fylkestinget i førstkommende møte. Revisjonskriteriet er 

oppfylt.   

 

 

Fylkesrådssak 161/14 Høring – organisering av strømnettet 
Revisors funn 

Hastevedtaket om høringsuttalelse til Olje- og energidepartementets rapport «Et bedre organisert 

strømnett» ble fattet i fylkesrådets møte 16. september 2014.  Av saksfremlegget fremgår det at 

Troms fylkeskommune fikk tilsendt høringsdokumentet datert 12. mai 2014 fra Olje- og 

energidepartementet - med høringsfrist 1. oktober 2014. Det framgår også at rapporten har vært 

drøftet på årsmøtet 20. juni 2014 i Samarbeidende Kraftfylker som utarbeidet et notat datert 25. juni 

2014, og at fylkestingsrepresentant Håvard Kyvik Gulliksen var delegat på nevnte årsmøte. Første 

fylkestingsmøte etter dette årsmøtet var 14. oktober 2014, der også denne saken ble framlagt til 

orientering i sak 54/14. 

 

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at saken på grunn av høringsfristen 1. oktober 2014 måtte ferdigbehandles innen 

fylkestingets møte 14. oktober 2014. Revisjonskriteriet er oppfylt. 

 

Revisor vurderer at fylkeskommunen har innfridd kravet om at hastevedtak med hjemmel i 

kommuneloven § 13 skal legges frem for fylkestinget i førstkommende møte. Revisjonskriteriet er 

oppfylt.   
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Fylkesrådssak164/14 Selskapsdannelse – flyrute Tromsø – Luleå - Oulu 
Revisors funn 

Hastevedtaket om å kjøpe en eierandel i flyoperatøren Arctic Link AB ble fattet i fylkesrådets møte 

16. september 2014. I fylkesrådens saksframlegg (innstilling til vedtak) står det bl.a.: «Fylkesrådet 

ønsker å sikre mulig oppstart av flyruten i løpet av høsten. For at dette skal kunne skje er det 

nødvendig å etablere en kontraktspartner til flyoperatøren raskt. Fylkesrådet kjøper en eierandel 

på 16 % i Arctic Link AB lik våre to finanspartnere i Sverige og Finland. Eierposten utgjør en 

kostnad på 8000,- svenske kroner. […]  

 

Ifølge Fylkesrådens vurderinger i saksframlegget gjør «[p]rosjektets tidsmessige progresjon (…..) 

at det vil være nødvendig å raskt etablere et eget selskap som kan være flyoperatørens kontraktspart. 

For at oppstart skal være mulig i høst er det nødvendig at aksjeselskapet etableres før fylkestinget 

trer sammen. Det er derfor nødvendig å gjøre et vedtak om aksjekjøp etter § 13 i kommuneloven.»  

Og om økonomiske konsekvenser sies det i fylkesrådens saksframlegg at «[p]rosjektet har en 

kostnad for Troms fylkeskommune på inntil 25 mill SEK over 5 år. Dette søkes dekket gjennom 

prosjektmidler.» 

 

I e-post til revisor fra samferdsels- og miljøetaten vises det til en annen tidsplan for oppstarten av 

flygningene enn i fylkesrådets saksdokumenter: «Fylkesrådet fattet vedtak i sak 164/14 - jfr. 

kommunelovens § 13 grunnet i at operatøren måtte ha sikkerhet for å kunne igangsette planlegging 

av oppstart av flyruta fra januar 2015 og for å få størst mulig grad av samtidighet i 

beslutningsprosesser mellom aktører i 3 ulike land. 

En god oppstart av flyruta i januarmåneden med Arctic Frontiers, Tromsø internasjonale 

filmfestival (TIFF) og Nordlysfestivalen mv. ble ansett som viktig suksessfaktor for Arctic Airlink 

fra alle 3 landenes samarbeidspartnere.» 

 

I en annen e-post til revisor ga fylkeskommunens administrasjon følgende begrunnelse for at det ble 

fattet et hastevedtak i denne saken: «Det var ønskelig å få flyruten i gang så tidlig som mulig og 

med bakgrunn i signalene fra selskapet om at man var klar til å starte driften, fattet Fylkesrådet 

vedtak i sak 164/14 - jfr. kommunelovens § 13. […] Flygningene startet opp 12.januar 2015.» 

 

Hastevedtaket ble lagt frem for fylkestinget i sak 54/14 i møtet 14. oktober 2014 som var første 

fylkestingsmøte etter at fylkesrådet hadde fattet vedtaket. 

 

 

Revisors vurderinger 

Fylkesrådet opplyste i saksutredningen at det måtte fattes et hastevedtak i saken fordi operatøren 

var klar til å starte opp flygningene høsten 2014. Flygningene startet opp 12. januar 2015. Revisor 

kan ikke se at fylkesrådet i saksutredningen har synliggjort hvorfor det måtte fattes et hastevedtak i 

saken 16. september 2014 - fire uker før fylkestingets neste møte. Revisjonskriteriet er ikke oppfylt. 

 

Revisor vurderer at fylkeskommunen har innfridd kravet om at hastevedtak med hjemmel i 

kommuneloven § 13 skal legges frem for fylkestinget i førstkommende møte. Revisjonskriteriet er 

oppfylt.   
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Fylkesrådssak 186/14 Høring – forskrift om økning av maksimalt tillatt biomasse 
med 5 % for akvakulturtillatelser for laks, ørret og regnbueørret 
Revisors funn 

Hastevedtaket om høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementets forslag til forskrift om 

økning i tillatt biomasse for akvakulturtillatelser ble fattet i fylkesrådets møte 30. september 2014. 

Av saksfremlegget fremkommer det at Troms fylkeskommune fikk tilsendt høringsdokumentet 

datert 23. juni 2014 fra Nærings- og fiskeridepartementets. Høringsfristen var satt til 1. oktober 

2014.  

 

Hastevedtaket ble lagt frem for fylkestinget i sak 54/14 i møtet 14. oktober 2014 som var første 

fylkestingsmøte etter at vedtaket var fattet. Det var også det første fylkesting etter at departementet 

sendte forskriftsforslaget på høring. 

 

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at det sannsynliggjøres i saksfremlegget at saken på grunn av høringsfristen 1. 

oktober 2014 måtte ferdigbehandles før fylkestingets møte 14. oktober 2014. Revisjonskriteriet er 

oppfylt. 

 

Revisor vurderer at fylkeskommunen har innfridd kravet om at hastevedtak med hjemmel i 

kommuneloven § 13 skal legges frem for fylkestinget i førstkommende møte. Revisjonskriteriet er 

oppfylt.   

   

 

Fylkesrådssak 274/14 Innspill fra Samarbeidende Kraftfylke til regjeringens 
energimelding 
Revisors funn 

Hastevedtaket om innspill til Olje- og energidepartementets stortingsmelding om energipolitikken 

«Kraft til endring» ble fattet i fylkesrådets møte 16. desember 2014. I saksfremlegget til fylkesrådet 

står det som følger: «Troms fylkeskommune er i epost fra Samarbeidande Kraftfylker mottatt 

20.11.14 bedt om å gi tilbakemelding på styrets forslag til innspill til regjeringens arbeid med en 

helhetlig Energimelding. Forslaget er vedtatt av styret i Samarbeidande kraftfylker 19.11.14. […]  

OED har uttalt at innspill bør sendes innen årsskiftet. Samarbeidande Kraftfylker har derfor bedt 

om innspill innen 11. desember.» 

 

Hastevedtaket ble lagt frem for fylkestinget i sak 5/15 i møte 17. mars 2015 som var første 

fylkestingssamling etter at vedtaket ble fattet. Fylkestinget hadde møte også 9. desember 2014. På 

revisors spørsmål til saksbehandler i staben om hvorfor denne saken ikke ble lagt fram for 

fylkestinget i møtet 9. desember fikk vi i e-post forklart at «[…] grunnlag til saken er mottatt hos 

fylkeskommunen 20.11.14. Fylkestinget hadde møte 9.12.14. Saker som skal til fylkestinget har 5 

ukers produksjonstid etter at den faglige saksutredningen er ferdig, fordi de først skal til formell 

behandling hos fylkesrådet og det er rutiner for å oversende saker til fylkestinget 14 dager før 

fylkestingets møte.  

 

Kraftfylka ba fylkeskommunene om innspill innen 3 uker, dvs 2 uker kortere tid enn normal saksgang 

minimum krever.»   
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Revisors vurderinger 

Det fremgår av fylkeskommunens redegjørelse at styret i Samarbeidende Kraftfylker sitt innspill 

ble mottatt for sent til at fylkesrådet rakk å behandle den i forkant av fylkestingets møte 9. desember. 

Fordi høringsfristen var satt til 11. desember vurderer revisor at fylkesrådet måtte fatte et vedtak i 

saken før fylkestingets neste møte – den 17. mars 2015. Revisjonskriteriet er oppfylt. 

 

Revisor vurderer at fylkeskommunen har innfridd kravet om at hastevedtak med hjemmel i 

kommuneloven § 13 skal legges frem for fylkestinget i førstkommende møte. Revisjonskriteriet er 

oppfylt.  

 

 

Fylkesrådssak 2/15 Grunnlag/policy for Kraftfylkas arbeid med kommune- og region-
reformen 
Revisors funn 

Hastevedtaket om innspill til styret i Samarbeidende Kraftfylker sitt forslag til grunnlag/policy for 

foreningens arbeid med kommune- og regionreformen ble fattet i fylkesrådets møte 13. januar 2015.  

 

Av saksfremlegget til fylkesrådet fremkommer følgende: «Troms fylkeskommune er i epost fra 

Samarbeidande Kraftfylke (Kraftfylka) mottatt 20.11.14 bedt om å gi tilbakemelding på styrets 

forslag til grunnlag/policy for foreningas arbeid med kommune- og regionreformen. Forslaget er 

vedtatt av styret i Kraftfylka 19.11.14. Kraftfylka har bedt om tilbakemelding innen 14. januar 

2015.» 

 

Hastevedtaket ble lagt frem for fylkestinget i sak 5/15 i møtet 17. mars 2015 som var første 

fylkestingssamling etter at vedtaket ble fattet.  

 

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at det sannsynliggjøres i saksfremlegget at det på grunn av høringsfristen 14. 

januar 2015 måtte treffes et vedtak i saken før fylkestingets møte 17. mars 2015. Revisjonskriteriet 

er oppfylt. 

 

Revisor vurderer at fylkeskommunen har innfridd kravet om at hastevedtak med hjemmel i 

kommuneloven § 13 skal legges frem for fylkestinget i førstkommende møte. Revisjonskriteriet er 

oppfylt.   

 

 

Fylkesrådssak 111/15 Høring av endringer i energiloven om krav til 
selskapsmessig og funksjonelt skille 
Revisors funn 

Hastevedtaket om høringsuttalelse til Olje- og energidepartementets forslag til endringer i 

energiloven ble fattet i fylkesrådets møte 26. mai 2015.  

 

Saken omhandler et forslag som OED sendte på høring til blant andre Troms fylkeskommune 15. 

april 2015. Om bakgrunnen for saken står det i saksfremlegget til fylkesrådets behandling at: «Troms 

fylkeskommune har mottatt på høring fra Olje- og Energidepartementet (OED) endringer i 

energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom strømnettvirksomhet og annen 

virksomhet for alle nettselskap. Høringsfristen er satt til onsdag 27. mai 2015.»  
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Hastevedtaket ble lagt frem for fylkestinget i sak 45/15 i møtet 16. juni 2015 som var fylkestingets 

første samling etter at fylkeskommunen mottok OEDs forslag på høring og etter at vedtaket ble 

fattet. 

 

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at det fremgår av saksfremlegget at på grunn av høringsfristen 27. mai 2015, måtte 

det treffes vedtak i saken før fylkestingets møte 16. juni 2015. Revisjonskriteriet er oppfylt. 

 

Revisor vurderer at fylkeskommunen har innfridd kravet om at hastevedtak med hjemmel i 

kommuneloven § 13 skal legges frem for fylkestinget i førstkommende møte. Revisjonskriteriet er 

oppfylt.   

 

 

Fylkesrådssak 218/15 Garantistillelse Langsundforbindelsen 
Revisors funn 

I møte 17. november 2015 vedtok fylkesrådet blant annet følgende: «Med proratisk selvskyldner-

kausjon overfor Troms Bompengeselskap AS, stiller fylkeskommunen garanti for et låneopptak på 

inntil 450 mill. kr til bygging av Langsundforbindelsen. […] Vedtaket er fattet i henhold til 

Kommuneloven §13. Vedtaket forelegges fylkestinget i første møte.» I saksutredningen til 

fylkesrådet gis det informasjon om avklaringer i bruken av fergeavløsningsmidler på 

fylkesveiprosjekt og forhold rundt finansiering av Langsundforbindelsen. Om økonomiske 

konsekvenser står det at «Fylkeskommunens bidrag til Langsundforbindelsen, som skal finansieres 

med ordinære låneopptak, reduseres fra 265 mill. kr til 186. mill. kr. Dette vil redusere framtidige 

kapitalkostnader med ca. 5 mill. kr per år i gjennomsnitt.» 

 

Fylkeskommunens administrasjon ga i e-post til revisor følgende begrunnelse for at det ble fattet et 

hastevedtak i fylkesrådssaken: «Høsten 2015 godkjente Fylkesrådet utlysing av entreprise 1 for 

Langsundforbindelsen (Fylkesrådssak 167/15). Dette ble gjort med bakgrunn i signaler fra Statens vegvesen 

om at saken om bompenger kunne fremmes for Stortinget i løpet av høsten 2015/tidlig i 2016. 

 

Som det framgår av e-poster fra Statens vegvesen hhv 26.10. og 12.11. forutsatte en slik behandling at 

Fylkeskommunen avklarte garantiansvaret knyttet til prosjektet. Herunder ansvaret for gjenstående lån etter 

at bompengeinnkrevingen var avsluttet. 

 

Det framgår videre av fylkeskommunens svar i e-post 29.3. at sak om utvidelse av garantien kan behandles 

i Fylkestinget i desember 2015, men dersom saken er tidskritisk kan Fylkesrådet behandle saken jfr 

kommunelovens § 13. 

 

Bakgrunnen for at Fylkesrådet benyttet kommunelovens § 13 for å fattet vedtaket om endring av 

garantiforpliktelsen var for å sikre at man kunne holde framdrift i prosjektet, som på dette tidspunkt var ca 

1 år forsinket i forhold til opprinnelig framdriftsplan. Forsinkelsen i framdriften skyldtes at man fortsatt 

ventet på Stortingets behandling av sak om bompengefinansiering av prosjektet.» 

 

Hastevedtaket ble lagt frem for fylkestinget i sak 87/15 i møtet 8. desember 2015 som var første 

fylkestingsmøte etter at fylkesrådet gjorde sitt vedtak. 
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Revisors vurderinger 

Revisor finner at det ikke fremkommer av saksfremlegget hvorfor saken måtte avgjøres innen 

fylkestingets førstkommende møte. Men vi vurderer at fylkeskommunens administrasjon i sin 

redegjørelse overfor revisor sannynliggjør at det var nødvendig at et vedtak ble truffet i saken før 

fylkestingets møte i desember 2015. Revisjonskriteriet er oppfylt.  

 

Revisor vurderer at fylkeskommunen har innfridd kravet om at hastevedtak med hjemmel i 

kommuneloven § 13 skal legges frem for fylkestinget i førstkommende møte. Revisjonskriteriet er 

oppfylt.   

 

7.2 Konklusjon  

Revisor konkluderer med at Troms fylkeskommune har behandlet de undersøkte «hastevedtakene» 

formelt riktig - med følgende unntak:  

 ett tilfelle der revisor ikke finner at fylkesrådet har synliggjort at vedtak måtte treffes før 

fylkestingets neste møte 

 ett tilfelle der vedtaket ikke ble lagt fram i førstkommende fylkestingssamling til orientering.  
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8 ANBEFALING 

 

Selv om de fleste fylkestingsvedtakene vi har sett på, er iverksatte, finner vi - med henvisning til 

revisors funn, vurderinger og konklusjon - grunn til å anbefale fylkeskommunen å gjøre tiltak for å 

sikre at samtlige fylkestingsvedtak iverksettes i henhold til kravene i kommuneloven.  
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9 HØRING 

 

 

Revisor sendte den 9. november 2016 denne rapporten til Troms fylkeskommune, ved 

fylkesrådsleder Cecilie Myrseth, for høringsuttalelse.  

 

Innen fristen for høringsuttalelse, den 23. november 2016, mottok revisor følgende tilbakemeldinger 

fra administrasjonen på vegne av fylkesrådslederen. 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Troms fylkeskommune: 

 

Fylkesveger, 2016 

Ressursbruk og kvalitet i videregående skole, 2015 

Kollektivtransport – oppfølging av bruttokontrakter, 2014 

Offentlige anskaffelser, 2013 

Ressursbruk og kvalitet i tannhelsetjenesten, 2012 

Miljørevisjon – inneklima i fylkeskommunens bygg, 2010 

Kulturetatens forvaltning av tilskuddsordninger, 2010 

Ungt entreprenørskap i Troms, 2008 

Bruken av RDA-midler, 2008 

Offentlige anskaffelser, 2007 

Økonomistyring, 2006 

Bevertning og representasjon Troms fylkeskommune, 2006 

Tilpasset opplæring i Troms fylke, 2005 

Trygg skolevei i Troms, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontor i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes, Storslett og 

Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Rettsvitenskap 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Samfunnsøkonomi 
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