
Meeting Book: Telemark kontrollutval (13.12.2018) 

Telemark kontrollutval 

Date: 2018-12-13T13:00:00 

Location: Nisser 

Note: 

Meld fråfall til utvalssekretær Ingebjørg Liland på e-post: ingebjorg.liland@temark.no, eller tlf. 47034560, 

snarast mogeleg. 

 

Innkallast: 

Sak 33/18 Økonomisjef Marianne Tovsen Savio kl. 13:00 

Sak 34/18 Forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson kl. 13:30 
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Arkivsak-dok. 18/00168-50 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 13.12.2018 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Innkallinga er godkjent. 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteprotokoll 13.12.18 
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Arkivsak-dok. 18/00168-51 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll frå møtet 29.10.2018 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Protokoll 29.10.18 godkjennast. 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteprotokoll 29.10.18 
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Møteprotokoll  
 

Telemark kontrollutval 

 
Dato: 29.10.2018 kl. 13:00 – 15:00 

(Felles gjennomgang av rapport, sak 32/18, med KU Kragerø 15:00 – 16:00) 
Sted: Kragerø rådhus, Formannskapssalen  
Arkivsak: 18/00168 
  
Til stede:  Per Lykke (Leiar), Einfrid Halvorsen, Leif Refsdal, Tor Erik Baksås 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:  Karianne Hansen  
  
Andre: Forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson  

Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal (sak 28/18) 

Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal (sak 32/18) 

 

Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg 

Sekretær Ingebjørg Liland 
  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

7/18 18/00168-40 Godkjenning av innkalling 29.10.2018 3 

Møteprotokoll 

6/18 18/00168-43 Godkjenning av protokoll 30.08.18 4 

Saker til behandling 

27/18 17/14786-11 Rapport om tiltak for god eigarstyring 5 
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28/18 17/15264-9 Orientering om status - bypakke Grenland 7 

29/18 18/00192-6 Orientering frå revisjonen 29.10.2018 8 

30/18 18/00174-10 Referatsaker 29.10.2018 9 

31/18 18/00181-9 Eventuelt 29.10.2018 10 

32/18 18/02565-11 Selskapskontrollrapport om Kragerø Fjordbåtselskap IKS 11 

    

 

 
Kragerø, 29.10.2018 

 

 

Per Lykke       Ingebjørg Liland 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

7/18 Godkjenning av innkalling 29.10.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 29.10.2018 7/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Innkallinga er godkjent. 

 

 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 

Samrøystes. 

 

Vedtak  
Innkallinga er godkjent. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

6/18 Godkjenning av protokoll 30.08.18 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 29.10.2018 6/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Protokoll 30.08.18 godkjennast. 

 

 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 

Samrøystes. 

 

Vedtak  
Protokoll 30.08.18 godkjennast. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

27/18 Rapport om tiltak for god eigarstyring 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 29.10.2018 27/18 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Kontrollutvalet tar rapport frå eigarskapskontroll - Styresamansetning, styreevaluering og valprosess 

til orientering.  

 

Kontrollutvalet tilrår fylkestinget å gjere følgjande vedtak:  

Fylkestinget tar rapport frå eigarskapskontroll - Styresamansetning, styreevaluering og valprosess til 

orientering og ber om at revisors tilrådingar slik dei går fram av rapporten blir følgd opp.  

 

Fylkesrådmann bes gje kontrollutvalet ei skriftleg tilbakemelding innan utgangen av august 2019 om 

korleis rapporten blir følgt opp. 

 

 

Møtehandsaming 
Forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson la fram rapport «Tiltak for god eigarstyring» for 

kontrollutvalet, og svara på spørsmål frå utvalsmedlemmene.  

 

Leiar ønskjer at det leggast ved eit vedlegg til rapporten, før den handsamast i fylkestinget, med 

oversikt over kven som sit i dei forskjellige styra 

 

Det er feil i rapportens tittel i forslag til vedtak. «Styresamansetning, styreevaluering og valprosess» 

rettast til «Tiltak for god eigarstyring» i fyrste og andre avsnitt.  

 

Kontrollutvalsmedlem Tor Erik Baksås satt fram forslag om at rapportens anbefalingar blir teke med i 

vedtaket.   

 

Votering 

Samrøystes for forslag til vedtak med anbefalingar.  

 

Vedtak  
Kontrollutvalet tar rapport frå eigarskapskontroll «Tiltak for god eigarstyring» til orientering.  

 

Kontrollutvalet tilrår fylkestinget å gjere følgjande vedtak:  

Fylkestinget tar rapport frå eigarskapskontroll «Tiltak for god eigarstyring» til orientering og ber 

Telemark fylkeskommune kommune å: 

 vurderer om det er godt nok samsvar mellom ynskt praksis og formuleringar i 

eigarskapsmeldinga og delegasjonsreglementet  

 i større grad handsama eigarsaker i fylkesting eller fylkesutval, slik det står i retningsliner i 

eigarskapsmeldinga og tilrådingar frå KS  

 sikrar at habilitetsreglane vert følgde i handsaminga av eigarsaker  

 vurderer om styresamansetjing i Konsesjonskraftstyret er føremålstenleg i lys av 

habilitetsverknadene og årsmøtet sin kontrollfunksjon  

 vurderer å bruke valkomité for kvart selskap, jf. tilråding frå KS  
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 ser til at alle selskapa oppdaterer informasjon om styresamansetjinga i offentlege register  

 ser til at alle selskapa oppdaterer registreringar av styremedlemmer i styrevervregisteret  

 vurderer om det er behov for å klargjere fylkestinget sine forventningar  

 

Fylkesrådmann bes gje kontrollutvalet ei skriftleg tilbakemelding innan utgangen av august 2019 om 

korleis rapporten blir følgt opp. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/18 Orientering om status - bypakke Grenland 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 29.10.2018 28/18 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 

Møtehandsaming 
Telemark kommunerevisjon v/Kirsti Torbjørnson og Hildegunn Rafdal ga utvalet ei orientering om 

korleis utvalet kan svare på oppmodinga frå fylkestinget, tidsramme og ressurssituasjon.  

 

Leiar satt fram følgande forslag til vedtak:  

Kontrollutvalet handsama oppmoding frå fylkestinget om å sette i gang ei gransking av overskridingar 

i bypakkeprosjektet Fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen "Lilleelvprosjektet". Kontrollutvalet 

oppmodar Telemark kommunerevisjon om å prioritere arbeidet med Lilleelvkrysset og granskinga av 

Bypakke Grenland framfør alt anna.  
 

Alt i desembermøtet ber kontrollutvalet om ein status på framdrift i prosjektet. Kontrollutvalet er kjent 

med at det kjem ein delrapport I om Bypakke Grenland fyrst som og delvis omfattar Lilleelvkrysset, 

men at den endelege rapporten om Lilleelvkrysset ikkje vil ligge føre før juni 2019.  

 

Kontrollutvalet ber om å bli orientert dersom ein finn alvorlege økonomiske funn før juni månad.  

 

Kontrollutvalet ber og Telemark kommunerevisjon komme til kontrollutvalet snarast om det trengs 

eksterne ressursar for ytterligare vurderingar/bistand. 

 

Votering 
Samrøystes for leiars forslag til vedtak.  

 

Vedtak  
Kontrollutvalet handsama oppmoding frå fylkestinget om å sette i gang ei gransking av overskridingar 

i bypakkeprosjektet Fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen "Lilleelvprosjektet". Kontrollutvalet 

oppmodar Telemark kommunerevisjon om å prioritere arbeidet med Lilleelvkrysset og granskinga av 

Bypakke Grenland framfør alt anna.  
 

Alt i desembermøtet ber kontrollutvalet om ein status på framdrift i prosjektet. Kontrollutvalet er kjent 

med at det kjem ein delrapport I om Bypakke Grenland fyrst som og delvis omfattar Lilleelvkrysset, 

men at den endelege rapporten om Lilleelvkrysset ikkje vil ligge føre før juni 2019.  

 

Kontrollutvalet ber om å bli orientert dersom ein finn alvorlege økonomiske funn før juni månad.  

 

Kontrollutvalet ber og Telemark kommunerevisjon komme til kontrollutvalet snarast om det trengs 

eksterne ressursar for ytterligare vurderingar/bistand. 

 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/18 Orientering frå revisjonen 29.10.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 29.10.2018 29/18 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Saka vert teken til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

Oppdragsansvarlig revisor Birgitte Holmberg ga utvalet ei orientering om den løpande 

revisjonen i fylkeskommunen.  

 

Votering 

Samrøystes. 

 

Vedtak  
Saka vert teken til orientering. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/18 Referatsaker 29.10.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 29.10.2018 30/18 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

Det ble under referatsaker orientert om følgende:  
1. Fellesmøte med Vestfold fylkeskommune 

Kontrollutvalget ønsker å få hyppigere oppdateringer fra sakene som handsamast i fellesnemda. – 

Sekretariatet sender over sakspapira 

 

2. Temark sin haustkonferanse 14.11.2018 

3. Neste møte 13.12.2018 
 

 

Votering 

Samrøystes.  

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/18 Eventuelt 29.10.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 29.10.2018 31/18 

 

 

 

 

Møtehandsaming 

Ingen saker vart handsama.  

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/18 Selskapskontrollrapport om Kragerø Fjordbåtselskap IKS 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 29.10.2018 32/18 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget tar rapporten «Kragerø Fjordbåtselskap IKS» til orientering. 

 
Innstilling til fylkestinget: 

Fylkestinget tar rapporten til orientering og ber Telemark fylkeskommune kommune sørge for å: 

 følge opp KS sin anbefaling om å påse at selskapsstyrene utarbeider etiske retningslinjer. 

 følge opp anbefalingen om å påse at selskapenes etiske retningslinjene blir jevnlig revidert. 

 

Fylkestinget ber selskapet sørge for å: 

 treffe tiltak for å sikre at reglene om offentlige anskaffelser følges, f.eks. ved å etablere rutiner 

og retningslinjer for anskaffelser og kontrollere om gjeldende avtaler er anskaffet i samsvar 

med reglene, 

 iverksette tiltak for å sikre at habilitetsreglene håndteres av styre og administrasjon, 

 følge opp styrevedtaket om å revidere de etiske retningslinjene og sikre at dette blir gjort 

jevnlig, og 

 justere prosedyrene for varsling og klage slik at de er i tråd med krav og anbefalinger som er 

gitt, og sikrer involvering av de ansatte. 
 

 

Møtehandsaming 
Tor Erik Baksås var inhabil ved handsaminga av denne saka. Han har blitt partner Ernst & Young som 

er revisor for Kragerø Fjordbåtselskap IKS. Han fråtredde møtet.  

 

Kontrollutvalget var vedtaksføre i saken med tre av fem medlemmer tilstade.  

 

Leiar la frem forsalg om at følgande setning vert påført vedtaket som andre setning i første avsnitt: 

Kontrollutvalget vil fremheve styrets ansvar i saken og for at lovverket følges.  

 

Sekretariatet foreslo følgende tillegg til vedtak:  

Kommunestyret ber om at rådmannen og styreleder i Kragerø Fjordbåtselskap IKS kommer tilbake til 

kontrollutvalget i løpet av våren 2019 med en kortfattet skriftlig og i tillegg muntlig tilbakemelding i 

møte om hvordan vedtaket er fulgt opp. 

 

Telemark kommunerevisjon v/ Anne Sæterdal og Kirsti Torbjørnson la fram rapporten for 

kontrollutvala i Telemark fylkeskommune Kragerø kommune i fellesskap. Leiar og nestleiar deltok frå 

komtrollutvalet i fylkeskommunen.  

 

 

Votering 
Samrøystes for forslag til vedtak med tilleggsforslag frå leiar og sekretær.  

 

Vedtak  
Kontrollutvalet tar rapporten «Kragerø Fjordbåtselskap IKS» til orientering. 
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Kontrollutvalget vil fremheve styrets ansvar i saken og for at lovverket følges. 

 
Innstilling til fylkestinget: 

Fylkestinget tar rapporten til orientering og ber Telemark fylkeskommune kommune sørge for å: 

 følge opp KS sin anbefaling om å påse at selskapsstyrene utarbeider etiske retningslinjer. 

 følge opp anbefalingen om å påse at selskapenes etiske retningslinjene blir jevnlig revidert. 

 

Fylkestinget ber selskapet sørge for å: 

 treffe tiltak for å sikre at reglene om offentlige anskaffelser følges, f.eks. ved å etablere rutiner 

og retningslinjer for anskaffelser og kontrollere om gjeldende avtaler er anskaffet i samsvar 

med reglene, 

 iverksette tiltak for å sikre at habilitetsreglene håndteres av styre og administrasjon, 

 følge opp styrevedtaket om å revidere de etiske retningslinjene og sikre at dette blir gjort 

jevnlig, og 

 justere prosedyrene for varsling og klage slik at de er i tråd med krav og anbefalinger som er 

gitt, og sikrer involvering av de ansatte. 
 
Fylkestinget ber om at rådmannen og styreleder i Kragerø Fjordbåtselskap IKS kommer tilbake til 

kontrollutvalget i løpet av våren 2019 med en kortfattet skriftlig og i tillegg muntlig tilbakemelding i 

møte om hvordan vedtaket er fulgt opp. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/13124-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om budsjett 2019 - Telemark fylkeskommune 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet tek saka til orientering. 
 

 

Saksopplysningar: 
Fylkeskommunens budsjett skal ikkje handsamast av kontrollutvalet. Kontrollutvalet leverer bare sitt eige 

forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon. På dette området har utvalet sjølvstendig 

innstillingsrett, dvs. det budsjettforslaget som kontrollutvalet har vedtatt, skal gå uendra til fylkesutvalet 

og vidare til fylkestinget.  

 

Det er likevel av stor tyding for kontrollutvalet å få informasjon om fylkeskommunens budsjettsituasjon 

for året og åra som kjem.  

 

Økonomisjef Marianne Tovsen Savio vil orientere kontrollutvalet om budsjettet 2019 for Telemark 

fylkeskommune. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022 
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Fylkesrådmannens forslag

Budsjett og 
økonomiplan 
2019–2022
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Budsjett og økonomiplan 2019–2022 2 

 
Forsiden: Fylkesordførerne i Telemark og Vestfold på ja-benken foran Dalen hotell, 12. oktober 2016, ved oppstarten av forhandlingene for 
sammenslåing av fylkene 
Foto: Tania Ripoll 

Innhold 
 

 

1. Fylkesrådmannens prioriteringer ................................................................................... 4 

2. Nøkkeltall ............................................................................................................................ 6 

3. Målstyring ............................................................................................................................ 7 
3.1 Samfunnsmessige hovedmål.......................................................................................................... 8 
3.2 Fellesmål for hele organisasjonen ................................................................................................. 8 
3.3 Sektormål for hvert virksomhetsområde ....................................................................................... 9 
3.4 Utvikling økonomisk resultat ........................................................................................................ 9 
3.5 Fondsoppbygging ........................................................................................................................ 12 

4. Hovedtallene i budsjettforslaget .................................................................................. 15 
4.1 Sentrale inntekter ......................................................................................................................... 15 
4.2 Sentrale utgifter ........................................................................................................................... 17 
4.3 Gjeld og finanstransaksjoner ....................................................................................................... 19 
4.4 Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner .................................................................................... 20 
4.5 Til disposisjon for tjenesteområdene ........................................................................................... 20 
4.6 Budsjettskjema 1B – driftsbudsjettet ........................................................................................... 21 

5. Investeringer i økonomiplanen ..................................................................................... 22 
5.1 Investeringsprogrammet .............................................................................................................. 23 
5.2 Oversikt investering og finansiering ............................................................................................ 24 
5.3 Budsjettskjema 2B – per område ................................................................................................. 25 
5.4 Beskrivelse investeringer bygg .................................................................................................... 26 
5.5 Beskrivelse investeringer utstyr og IT ......................................................................................... 26 
5.6 Beskrivelse investering samferdsel ............................................................................................. 27 

6. Politisk styring og ledelse .............................................................................................. 28 
6.1 Økonomisk ramme ...................................................................................................................... 29 
6.2 Driftsbudsjett ............................................................................................................................... 29 
6.3 Prioriterte satsingsområder og tiltak ............................................................................................ 29 

7. Administrasjon, fellestjenester og folkehelse ............................................................ 30 
7.1 Økonomisk ramme ...................................................................................................................... 31 
7.2 Driftsbudsjett ............................................................................................................................... 31 



33/18 Orientering om budsjett 2019 - Telemark fylkeskommune - 18/13124-1 Orientering om budsjett 2019 - Telemark fylkeskommune : Budsjett og økonomiplan 2019-2022 FRM forslag 24102018

Budsjett og økonomiplan 2019–2022 3 

7.3 Mål ............................................................................................................................................... 33 
7.4 Prioriterte satsingsområder og tiltak ............................................................................................ 33 
7.5 Investeringsbudsjett ..................................................................................................................... 35 

8. Videregående opplæring ................................................................................................ 40 
8.1 Økonomisk ramme ...................................................................................................................... 41 
8.2 Driftsbudsjett ............................................................................................................................... 41 
8.3 Mål ............................................................................................................................................... 47 
8.4 Prioriterte satsingsområder og tiltak ............................................................................................ 48 
8.5 Investeringsbudsjett ..................................................................................................................... 50 

9. Tannhelse .......................................................................................................................... 52 
9.1 Økonomisk ramme ...................................................................................................................... 53 
9.2 Driftsbudsjett ............................................................................................................................... 53 
9.3 Mål ............................................................................................................................................... 54 
9.4 Prioriterte satsingsområder og tiltak ............................................................................................ 54 
9.5 Investeringsbudsjett ..................................................................................................................... 57 

10. Samferdsel og regional utvikling ................................................................................... 58 
10.1 Økonomisk ramme ...................................................................................................................... 59 
10.2 Driftsbudsjett ............................................................................................................................... 60 
10.3 Mål ............................................................................................................................................... 64 
10.4 Prioriterte satsingsområder og tiltak ............................................................................................ 66 
10.5 Investeringsbudsjett ..................................................................................................................... 70 

11. Kultur ................................................................................................................................. 74 
11.1 Økonomisk ramme ...................................................................................................................... 75 
11.2 Driftsbudsjett ............................................................................................................................... 75 
11.3 Økte behov det ikke er funnet rom for ........................................................................................ 75 
11.4 Mål ............................................................................................................................................... 77 
11.5 Prioriterte satsingsområder og tiltak ............................................................................................ 77 

12. Vedlegg ............................................................................................................................... 82 
Vedlegg 1: Budsjettskjema 1A – driftsbudsjettet ................................................................................ 83 
Vedlegg 2: Budsjettskjema 1B – driftsbudsjettet ................................................................................ 84 
Vedlegg 3: Budsjettskjema 3 – oversikt drift ...................................................................................... 85 
Vedlegg 4: Budsjettskjema 2A – investering ...................................................................................... 87 
Vedlegg 5: Budsjettskjema 2B – per område ...................................................................................... 88 
Vedlegg 6: Budsjettskjema 4 – oversikt investering ........................................................................... 89 
Vedlegg 7: Prosjektrammer investering .............................................................................................. 90 
Vedlegg 8: Økte behov og innsparinger – drift ................................................................................... 92 
Vedlegg 9: Fondsoversikt – saldo på disposisjonsfond og ubundne investeringsfond ........................ 94 



33/18 Orientering om budsjett 2019 - Telemark fylkeskommune - 18/13124-1 Orientering om budsjett 2019 - Telemark fylkeskommune : Budsjett og økonomiplan 2019-2022 FRM forslag 24102018

 Fylkesrådmannens prioriteringer 4 

Budsjett og økonomiplan 2019–2022 

1. Fylkesrådmannens prioriteringer 
Forsidebildet på årets budsjettdokument er historisk og peker inn mot en ny tid for fylkeskommunen: 
fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid, og fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes på benken 
utenfor Dalen hotell, der forhandlingene mellom Vestfold og Telemark formelt innledet regionreformen i 
regionen vår. Budsjett og økonomiplan 2019–2022 er det siste budsjettforslaget som fremmes for 
fylkestinget i Telemark.  

Økonomiplanen representerer de økonomiske ressursene som Telemark tar med seg inn i nye Vestfold og 
Telemark fylkeskommune. Etter inndelingsloven er det fellesnemnda som har ansvaret for det 
forberedende arbeidet med budsjettet for 2020 og økonomiplanen for den nye fylkeskommunen. Dette 
behandles i nyvalgt fylkesting i desember 2019, på grunnlag av forberedelsene fellesnemnda har gjort. 

Godt i gang med å etablere ny fylkeskommune 
Omstillingsprosessen med å etablere en ny fylkeskommune er godt i gang. Prosjektleder Jan Sivert 
Jøsendal er på plass, og vi har to fylkesordførere som leder godt an i motiverende samarbeid.  

Gjennom forslaget til budsjett og økonomiplan ønsker fylkesrådmannen å synliggjøre at vi forbereder oss 
for et år der vi både må arbeide med å etablere den nye fylkeskommunen, og samtidig drive Telemark 
fylkeskommune til det beste for innbyggerne, med en forsvarlig og god økonomisk drift. 

Krevende 2019 
Realnedgang i inntekter gjør det ekstra krevende å prioritere inn i en viktig omstillingsperiode. Hvis 
Telemark hadde fått økning i de frie inntektene fra 2018 på nivå med landsgjennomsnittet, ville vi hatt om 
lag 20 millioner kroner mer til disposisjon i budsjettet for 2019. Drøyt halvparten av nedgangen skyldes at 
inntektssystemet ble omlagt for noen år tilbake, og dette var vi forberedt på. Det har, på tross av dette, 
ikke vært behov for flere innsparingstiltak på avdelingene for å tilpasse oss dette. 

Støtte til regional utvikling under press 
Flere arbeidsplasser og bedre levekår er et overordnet mål for fylkeskommunen. Statlige tilskudd gjennom 
regionale utviklingsmidler har hatt stor betydning for næringsrettet arbeid både sammen med de tre 
omstillingskommunene Tinn, Kragerø og Fyresdal og sammen med øvrige kommuner. Det samme gjelder 
den muligheten vi har gjennom de regionale forskningsfondene.  

I år går vi inn i en budsjettperiode der vi har signaler om reduksjoner på begge disse områdene. Dette skjer 
samtidig som det varsles en gjennomgang av hele virkemiddelbruken uten fylkeskommunal deltakelse i 
arbeidet. 

Klare for å motta 150 nye medarbeidere 
I det vårt budsjettforslag går i trykken kommer meldingen til Stortinget med forslag om nye oppgaver til 
fylkeskommunene. Det tydeligste signalet på nye oppgaver har vært knyttet til overtakelse av sams 
vegadministrasjon. Her rigger vi oss, og har alt gjort et godt forarbeid for å kunne ta imot inntil 150 nye 
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Budsjett og økonomiplan 2019–2022 

medarbeidere fra 1. januar 2020.  Mye arbeid gjenstår både for å skaffe gode og hensiktsmessige 
arbeidsplasser, og for å kunne fremstå som en attraktiv arbeidsgiver for nåværende og nye medarbeidere. 

Nytt fylkeshus og samlokalisering av skoler 
På investeringssiden har fylkestinget vedtatt at det skal bygges nytt fylkeshus, og budsjettforslaget rommer 
midler både til planlegging og påfølgende byggeprosess.  

Arbeidet med samlokalisering av Porsgrunn videregående skole på avdeling nord, og samlokalisering av 
Bamble videregående skole på Grasmyr er også tatt inn i investeringsbudsjettet.  

Det er også tiltak som vi er forpliktet gjennom tunnelsikkerhetsforskriften til å gjennomføre på Vadfoss- 
og Kragerøtunnelen innen utgangen av 2020. 

Satser på fylkesveger 
Regjeringens forslag til statsbudsjett prioriterer å ruste opp og å vedlikeholde fylkesveger gjennom å legge 
om de frie inntektene. Telemark fylkeskommune sitt budsjett har allerede en sterk fylkesvegprofil, blant 
annet som følge av fylkestingets vedtak «veg i vellinga» i fjorårets budsjettsak. Med bakgrunn i dette har 
fylkesrådmannen derfor ikke økt budsjettet til veg. 

Flere lærlinger gir økonomiske utfordringer 
En positiv utvikling i antall lærlinger og deltakere på voksenopplæringen gir gode signaler knyttet til 
rekrutteringsmuligheter både i offentlig og privat virksomhet. Når dette skjer samtidig med færre elever i 
våre videregående skoler fører dette til store økonomiske utfordringer innen området videregående 
opplæring. 

Ikke rom for støtte til museum 
Telemark er et flott kulturfylke. I statsbudsjettet er det signalisert betydelige tilskudd både til nybygg ved 
Telemark museum og til Vinjesenteret. Her forventes det oppfølging gjennom økonomiske bidrag også fra 
fylkeskommunen. Dette har fylkesrådmannen ikke funnet rom for innenfor de rammer vi har til rådighet i 
ny budsjettperiode. 

Rigger oss for en ryddig og oversiktlig overgang 
Årets budsjettprosess har ikke medført de store endringene. Vi har arbeidet med å ta vare på og 
videreutvikle alle de gode tiltak som er utviklet i organisasjonen vår. Hovedprioritet har vært å rigge seg 
for en ryddig og oversiktlig overgang til det nye fylket. 

 

Skien, 24. oktober 2018 

 

Evy-Anni Evensen 
fylkesrådmann 
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Budsjett og økonomiplan 2019–2022 

2. Nøkkeltall 
 

2019  2022 

173 810 
Antall telemarkinger 

Statistisk sentralbyrå (SSB) forventer en lavere befolkningsvekst i Telemark enn i 
landet for øvrig. Dette betyr at Telemark vil få en lavere andel av inntektene fra staten. 

175 374 

2,6 mrd. 
Totale driftsinntekter 

Skatt og rammetilskudd er frie midler fylkestinget selv kan disponere. Dette utgjør 
ca. 84 % av totale driftsinntekter. 

2,6 mrd. 

2,5 mrd. 
Totale driftsutgifter 

Mer enn 5 av 10 kroner går i dette budsjettet til videregående opplæring, mens nesten 
3 av 10 kroner blir brukt på veg og kollektivtransport. 

2,5 mrd. 

87 mill. 

Netto driftsresultat 
Netto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter og netto finansutgifter. Et 
positivt driftsresultat er en forutsetning for å kunne egenfinansiere investeringer og 

bygge opp fond. 

53 mill. 

3,3 % 
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter 

Den sentrale handlingsregelen for fylkeskommunene sier at netto driftsresultat bør være 
minst 4 prosent av inntektene. 

2,0 % 

365 mill. 

Disposisjonsfond 
Disposisjonsfond er fylkeskommunens buffer, og gir muligheter til å finansiere 

politiske prioriteringer og uforutsette hendelser gjennom året. Av dette fondet utgjør 
premieavviksfond 192,5 millioner kroner. 

315 mill. 

102 mill. Fond til fri disposisjon for fylkestinget 
En stor del av totalt disposisjonsfond er allerede disponert gjennom politiske vedtak. 30 mill. 

761 mill. Totale investeringer 
Investeringsstrategi for 2018–2027 har en ramme på 2,3 milliarder kroner. 367 mill. 

55 % Andel egenfinansiering (korrigert) 
Korrigert for bompengefinansierte investeringer. 63 % 

2,5 mrd. Lånegjeld 
Investeringsgjelden forventes å øke med 25 prosent fra 2019 til 2022. 3,1 mrd. 

96 % Gjeldsgrad 
Nøkkeltalet viser fylkeskommunens gjeld i prosent av driftsinntektene. 121 % 
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Budsjett og økonomiplan 2019–2022 

3. Målstyring 
For å sikre at ressursbruken i fylkeskommunen styres i ønsket retning, må det 
være god sammenheng mellom de ulike styringsdokumentene. Det vil si at de er 
basert på de samme utfordringene, og at mål og satsinger er gjennomgående.  

Figuren under viser sammenhengen mellom styringsdokumentene i Telemark fylkeskommune. 

 
Budsjett og økonomiplan skal vise prioriteringer, aktiviteter og konkrete tiltak for å nå målene. 
Dokumentet bygger på føringer gitt i utfordringsnotatet og andre vedtak.  
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Målstyring som styringsverktøy er innført i hele organisasjonen for å sikre at virksomheten styres med god 
kvalitet, og at resultater og måloppnåelse blir systematisk vurdert. Målstrukturen deles i tre nivåer: 

 

3.1 Samfunnsmessige hovedmål 

I utfordringsnotatet for 2019–2022 er det definert fire overordnede samfunnsmessige hovedmål. Det er 
befolkningsvekst, flere arbeidsplasser, renere klima og gode levekår. Måloppnåelse på de 
samfunnsmessige hovedmålene er avhengig av en rekke ulike faktorer og innsats fra en rekke ulike 
aktører. Fylkeskommunen vil være en bidragsyter gjennom prioriteringer og aktivitet innen sine 
ansvarsområder. 

3.2 Fellesmål for hele organisasjonen 

Mål Målindikator 

Effektivisere arbeidsprosessene og øke utnyttelsen av 
ressursene  

Økonomi: 
- 8 % av driftsinntektene på disposisjonsfond som 
er til fri disposisjon 
- Avvik fra driftsbudsjett på maksimalt 1 % 
- Gjennomsnittlig egenfinansiering på 50 % 
- Netto driftsresultat på minst 4% 

 Effekter av digitaliseringstiltak:  
- Bedre tjenestekvalitet 
- Bedre dialog med tjenestemottagerne 
- Mer effektiv ressursbruk 

Styrke viljen og evnen til omstilling og utvikling Mestringsorientert ledelse: Verdi mellom 4 og 4,5 i 
medarbeiderundersøkelsen (KS’ 10-FAKTOR)  

  Mestringsklima: Verdi mellom 4 og 4,5 i 
medarbeiderundersøkelsen (KS’ 10-FAKTOR)  

 Fleksibilitetsvilje: Verdi mellom 4 og 4,5 i 
medarbeiderundersøkelsen (KS’ 10-FAKTOR)  
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3.3 Sektormål for hvert virksomhetsområde 

Mål for hvert virksomhetsområde er beskrevet under områdenes kapitler. 

3.4 Utvikling økonomisk resultat 

Økt gjeld og reduserte inntekter krever god økonomisk styring. En økonomisk politikk med overordnede 
økonomiske mål er en viktig forutsetning for å skape en bærekraftig økonomi. 

Kommunenes sentralforbund (KS) måler økonomisk handlingsrom for fylkeskommunene ved tre 
indikatorer; netto driftsresultat, netto lånegjeld og disposisjonsfond. Fylkestinget vedtok økonomiske mål 
basert på disse indikatorene i sak 43/18, Utfordringsnotat 2018–2022. 

Tabellen under viser hva KS mener er lite, moderat eller godt økonomisk handlingsrom for 
fylkeskommuner basert på de tre indikatorene. 

I prosent av totale driftsinntekter Lite handlingsrom Moderat handlingsrom Godt handlingsrom 

Korrigert netto driftsresultat Under 3 3 - 5 Over 5 

Korrigert netto lånegjeld Over 90 60 - 90 Under 60 

Korrigert disposisjonsfond Under 5 5 - 10 Over 10 
 

KS bruker begrepene korrigert netto driftsresultat, korrigert netto lånegjeld og korrigert disposisjonsfond. 
Forskjellen mellom korrigert netto driftsresultat og netto driftsresultat er at netto driftsresultat ikke er 
justert for bruk og avsetning til bundne fond. Korrigert netto lånegjeld er netto lånegjeld fratrukket 
ubundne investeringsfond og korrigert for netto udekket finansiering i investeringsregnskapet, mens 
korrigert disposisjonsfond er disposisjonsfond korrigert for regnskapsmessig mer- og mindreforbruk.  

Utviklingen i netto driftsresultat, lånegjeld og disposisjonsfond til fylkestingets disposisjon følger under. 

3.4.1 Netto driftsresultat 

Netto driftsresultat er den viktigste indikatoren på en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi, og det 
viktigste økonomiske målet å oppnå i økonomiplanperioden. Et godt netto driftsresultat bidrar til et 
handlingsrom for framtiden. Anbefalt nivå på netto driftsresultat for fylkeskommuner er på fire prosent, og 
tilsier et moderat handlingsrom. Hvis fylkeskommunen har en sårbar økonomi i form av små 
disposisjonsfond, stort premieavvik og lav egenfinansiering, bør driftsresultatet være høyere. Figuren på 
neste side viser utviklingen i netto driftsresultat fra 2017 til 2022, basert på fylkesrådmannens forslag til 
budsjett og økonomiplan for perioden 2019. 
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Tabellen under viser det årlige netto driftsresultatet i økonomiplanperioden, sammenlignet med regnskap 
for 2017 og opprinnelig budsjett 2018. 

  Regnskap Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Netto driftsresultat 179 267 26 667 87 020 106 088 79 765 53 044 
 

Budsjettet for 2019 viser et netto driftsresultat på 3,3 prosent av driftsinntektene. Det er en forbedring i 
forhold til budsjett for 2018, men lavere enn anbefalt nivå. For å oppnå et netto driftsresultat i 2019 på 
4 prosent skulle driften vært kuttet med nesten 18 millioner kroner. Et lavt netto driftsresultat gjør 
fylkeskommunen sårbar ved uforutsette hendelser og budsjettavvik. 

Gjennomføring av tidligere vedtatte innsparinger vil bedre fylkeskommunens handlingsrom i 
økonomiplanperioden, men samtidig øker finanskostnadene knyttet til investeringer. Netto driftsresultat 
forventes å ligge på om lag 4 prosent i 2020, før det igjen reduseres. Med de forutsetninger som er lagt til 
grunn i denne økonomiplanen forventes det et netto driftsresultat i 2022 på 2 prosent. Dette tilsier et lite 
handlingsrom, jf. definisjonen fra KS. 

Netto driftsresultat viser hvor mye fylkeskommunen har til disposisjon til investeringer og 
fondsavsetninger, og er i rådmannens budsjettforslag disponert slik: 

  Regnskap Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Overført til investering 47 398 53 080 58 000 85 000 85 000 85 000 
Netto fondsavsetning (inklusiv 
bundne fond) 131 869 -26 413 29 020 21 088 -5 235 -31 956 

Netto driftsresultat 179 267 26 667 87 020 106 088 79 765 53 044 
       

3.4.2 Lånegjeld 

Fylkeskommunens gjeld er høy og økende. Lånegjeld i prosent av driftsinntekter sier noe om 
fylkeskommunens evne til å betjene gjelden. De senere årene har fylkeskommunens gjeld økt, og figuren 
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under viser at denne utviklingen vil fortsette med det planlagte investeringsnivået. I 2019 tilsvarer gjelden 
95,5 prosent av driftsinntektene, mens i 2022 øker den til 120,6 prosent. Grafen viser at gjelden øker mer 
enn forventet utvikling i driftsinntekter i perioden. 

 

KS mener at fylkeskommuner med lånegjeld over 90 prosent har lite handlingsrom. For fylkeskommuner 
med så høy gjeld er det spesielt viktig å ha midler på fond. 

3.4.3 Egenfinansiering av investeringer 

Det er et overordnet mål å øke egenfinansieringen av investeringer for å bremse veksten i lånegjeld. 
Langsiktig mål er at egenfinansiering av investeringer skal være 50 prosent. I økonomiplanen er den 
gjennomsnittlige egenfinansieringen 47 prosent. Utviklingen i økonomiplanperioden er positiv som følge 
av forventede salgsinntekter. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til inntekter ved salg av bygg som 
ligger noen år frem i tid. 
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I grafen på forrige side er korrigert egenfinansiering vist for også tidligere år. Korrigert egenfinansiering 
holder bompengefinansierte investeringer utenfor. Gjennomsnittlig egenfinansiering uten korrigering er 
42 prosent, mens med korrigering utgjør 47 prosent for økonomiplanperioden. 

Egenfinansiering er sammensatt av overføring fra drift, bruk av fond, merverdiavgiftskompensasjon og 
salg av fast eiendom. 

3.5 Fondsoppbygging 

Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter er den tredje måleindikatoren på økonomisk handlingsrom. 
Frie midler på fond utgjør en buffer for uforutsette hendelser gjennom året, og endringer i 
rammebetingelser som for eksempel økte renter.  

Ved utgangen av 2. tertial 2018 stod det 388,4 millioner kroner på disposisjonsfond. Av dette utgjorde 
premieavviksfondet 192,5 millioner kroner. Det er også viktig å være oppmerksom på at store deler av 
midlene på disposisjonsfond allerede er bundet opp i politiske prioriteringer, som klimafond og 
resultatfond for virksomhetene. Den delen av disposisjonsfond som er til fri disposisjon for fylkestinget 
utgjør 102,7 millioner kroner per 31.08.2018.  

Disposisjonsfond på mellom 5 og 10 prosent av inntektene representerer moderat økonomisk handlefrihet 
iht. KS sine indikatorer på økonomisk handlingsrom i fylkeskommunene. Målet som er vedtatt i 
Utfordringsnotat 2019–2022 er at den delen av disposisjonsfond som er til fri disposisjon for fylkestinget 
skal utgjøre 8 prosent av driftsinntektene. Figuren under viser at vi beveger oss lenger bort fra dette målet 
i økonomiplanperioden. Dette skyldes i hovedsak den store økningen i finanskostnader som følge av høye 
investeringer mot slutten av perioden. 
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Tabellen under viser utviklingen i disposisjonsfond i økonomiplanperioden. 

Disposisjonsfond 2018 2019 2020 2021 2022 

Til fri disposisjon for fylkestinget         102 419            89 236            87 725            72 516            30 465  

Bruk av disposisjonsfond             13 183              1 511            15 209  42 051 

Sum disposisjonsfond         378 084          364 604          382 392          349 857          314 601  

      
Spesifikasjon av avsetning til og bruk av disposisjonsfond er vist i tabellen under. Det er ikke budsjettert 
med avsetning til disposisjonsfondet til fri bruk for fylkestinget i økonomiplanperioden. 

  2019 2020 2021 2022 

Premieavvik             16 403             16 799               4 674               7 795  
Tunnelsikkerhet og investeringsstrategi             20 000                    -                      -                       -    
Egenkapital innskudd KLP               3 300               3 300               3 300               3 300  
Klimaplanfond               3 000               3 000               3 000                     -    
Utstyrsfond yrkesfag               2 500                     -                       -                       -    
Gaveprofessorat                   500                  500                     -                       -    
Andre formål              -3 500  -1 000 -1 000 -1 000 
Fylkestingets disposisjonsfond          -13 183              -1 511           -15 209           -42 051  

Netto bruk og avsetning til disposisjonsfond i drift            29 020             21 088              -5 235           -31 956  

Bruk i investeringsregnskapet:         
Egenkapital innskudd KLP             -3 300              -3 300              -3 300              -3 300  
Finansiering av investeringer          -39 200                     -             -24 000                     -    
Netto bruk og avsetning til disposisjonsfond totalt          -13 480             17 788           -32 535           -35 256  

 

3.5.1 Overholde vedtatte budsjettrammer 

En forutsetning for god økonomisk kontroll er aktiv budsjettoppfølging. Dette er spesielt viktig når 
budsjettrammene er stramme. Flere av rammeområdene har redusert budsjettramme i 
økonomiplanperioden. Fylkestinget har vedtatt i økonomireglementet at det skal utarbeides 
gjenopprettingsplaner straks det blir konstatert budsjettavvik. Dette følges opp gjennom 
månedsrapporteringer med prognoser og i tertialrapportene. Aktiv bruk av reglementet for 
resultatvurdering skal også bidra til en bedre budsjettstyring gjennom året. Dette bidrar også til at 
rammeområder får beholde den ekstra innsparingen til bruk til engangstiltak. 

3.5.2 Effekter av digitaliseringstiltak 

Digitaliseringsarbeidet fram til nå har gitt fylkeskommunen en effekt på 18 000 sparte arbeidstimer på 
årlig basis. I tillegg kommer en rekke kvalitative gevinster som i første rekke handler om nye og bedre 
tjenester til innbyggere og ansatte, større likebehandling og bedre informasjonssikkerhet. Videre bidro 
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digitaliseringen av arkivet i 2014 til å redusere den totale arkivbemanningen i fylkeskommunen med 
4,8 årsverk, dvs. med 30 prosent. Gevinsten har tilfalt de videregående skolene. 

3.5.3 Styrke viljen og evnen til omstilling og utvikling 

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor gjennomføres på nytt høsten 2018. Denne legger vekt på 
oppfølgings- og utviklingsarbeid innen de målbare indikatorene mestringsorientert ledelse, mestringsklima 
og fleksibilitetsvilje. Indikatorene skal bidra til både forbedrede evner og muligheter for omstilling og 
utvikling. 

Forrige undersøkelse ble gjennomført i oktober 2016, og viste at organisasjonen samlet sett er innenfor 
målene for en mer utviklingsorientert organisasjon. Hovedutfordringen fremover blir å følge opp 
utviklingsarbeidet i etterkant av medarbeiderundersøkelsen, og sikre fortsatt god utvikling. 

Lederutviklingsprogrammet som skulle bidra til å modne organisasjonen for digitale omstillinger ble 
avsluttet i september. Erfaringer fra dette programmet blir tatt med videre inn i 2019. Dette vil være et 
godt grunnlag å ha når vi nå skal bygge en ny fylkeskommune sammen med Vestfold. 
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4. Hovedtallene i budsjettforslaget

4.1 Sentrale inntekter 

  Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 2022 
Skatt på inntekt og formue -959 600 -980 600 -980 600 -980 600 -980 600
Rammetilskudd -1 146 400 -1 165 600 -1 153 900 -1 153 900 -1 153 900
Andre generelle statstilskudd -10 056 -12 052 -11 584 -10 985 -10 273
Sum sentrale inntekter -2 116 056 -2 158 252 -2 146 084 -2 145 485 -2 144 773

Fylkeskommunens inntekter består i hovedsak av skatt og rammetilskudd, også kalt frie inntekter. I tillegg 
kommer andre generelle statstilskudd, som i tabellen over består av rentekompensasjon til veg og 
skolebygg.  

I regjeringens forslag til statsbudsjett er det lagt til grunn at fylkeskommunene totalt får en nominell vekst 
i frie inntekter på 2,3 prosent for 2019. Veksten for Telemark fylkeskommune er på 1,9 prosent, noe som 
er vesentlig lavere enn gjennomsnitt for landet. 

Frie inntekter har økt med 40,4 millioner kroner fra opprinnelig budsjett 2018 (se tabellen på neste side). 
Dette innebærer i realiteten en nedgang i inntektene. Den nominelle veksten skal dekke lønns- og 
prisstigning, før en kommer frem til realveksten. For Telemark fylkeskommune er lønns- og prisøkning i 
2019 anslått til 59,7 millioner kroner (inkludert lønnsoverheng i 2020). Dette innebærer en realnedgang i 
frie inntekter på om lag 19,3 millioner kroner. 

Tabellen under viser hvordan inntektene er satt sammen i 2019, sammenlignet med opprinnelig budsjett 
for 2018. 

 Beløp i 1000 2018 2019 Endring 
Innbyggertilskudd 976 481 995 028 18 547 
Saker med særskilt fordeling 76 600 84 250 7 650 
Utgiftsutjevning - 57 426 - 50 204 7 222 
Overgangsordning nytt inntektssystem 21 244 9 254 - 11 990 
Skjønnstilskudd 11 700 11 700 0 
Sum rammetilskudd 1 028 599 1 050 028 21 429 
Skatt 959 615 980 641 21 026 
Inntektsutjevning 117 785 115 737 -2 048 
Sum frie inntekter 2 106 000 2 146 400 40 400 

Innbyggertilskuddet er et likt beløp per innbygger for alle fylkeskommunene. For 2019 er dette beløpet på 
5 736 kroner per innbygger.  
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I forslaget til statsbudsjett for 2019 er det kun to innlemminger eller korreksjoner som er gjort i grunnlaget 
for beregning av innbyggertilskudd. Dette er et trekk på 20,3 millioner kroner som følge av økt elevtall i 
statlige og private skoler, og det er en økning på 51,3 millioner kroner tilknyttet utvidet rett til 
videregående opplæring for innvandrere (helårsvirkning). Videregående opplæring har fått økt rammen 
med 1,6 millioner kroner som følge av dette. 

Telemark får en økning i saker med særskilt fordeling med 7,7 millioner kroner. Dette er frie inntekter for 
fylkeskommunen, men inntektene er begrunnet i enkeltsaker og satsinger. Tabellen under viser fordeling 
av saker med særskilt fordeling. 

 Beløp i 1000 2018 2019 Endring 
Opprusting og fornying av fylkesvegnettet 73 859 81 380 7 521 
Tunnelsikkerhetsforskrift 2 067 2 125 58 
Styrking av båt og ferjesektoren 674 745 71 
Sum 76 600 84 250 7 650 

 

Økningen for Telemark skyldes i hovedsak en omfordeling av frie inntekter knyttet til opprusting og 
fornying av fylkesveg. Fylkesveger er allerede høyt prioritert i fylkeskommunen sitt budsjett, blant annet 
som følge av fjorårets vedtak om «veg i vellinga». Samferdselsområdet har derfor ikke fått justert sine 
budsjettrammer som følge av denne omfordelingen. 

Utgiftsutjevningen skal korrigere for ulikheter i utgiftsbehov mellom fylkeskommunene. Utgiftsbehovet er 
avhengig av en rekke kriterier, som andel innbyggere, hvor 16–18 åringer har spesielt stor vekt. Andre 
kriterier med stor vekst er vegstandard og søkere til høykostnads-utdanningsprogram. Telemark 
fylkeskommune har et beregnet utgiftsbehov som er lavere enn landsgjennomsnittet og får dermed et trekk 
i rammetilskuddet på 50,2 millioner kroner. Det største trekket er knyttet til at Telemark ikke har noen 
ferjesamband. 

I 2015 ble inntektssystemet til fylkeskommunene lagt om. For Telemark fylkeskommune medførte nytt 
inntektssystem et inntektstap på 61,5 millioner kroner. Det er laget en overgangsordning over fem år med 
1/5 innfasing hvert år. 2019 er siste år i overgangsordningen. 

Budsjett for frie inntekter bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett, og blir ikke oppdatert i henhold 
til endelig vedtatt statsbudsjettet i Stortinget. Konsekvensene av endringer i vedtatt statsbudsjett vil bli 
redegjort for i 1. tertial 2019. Det er også verdt å merke seg at det er stor usikkerhet knyttet til anslag på 
rammetilskuddet, spesielt fra 2020. Det er varslet nytt inntektssystem for fylkeskommunene fra 2020, for 
blant annet å tilpasse inntektssystemet til ny regioninndeling. I tillegg vil eventuelt nye oppgaver påvirke 
inntektsfordelingen mellom fylkeskommunene.  

4.1.1 Skatt og inntektsutjevning 

Fylkeskommuner med skatteinntekt under landsgjennomsnittet blir kompensert med 87,5 prosent av 
differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Telemark er et skattesvakt fylke, og får 
kompensasjon for dette gjennom inntektsutjevning. I 2018 utgjør inntektsutjevningen 116 millioner 
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kroner. For Telemark er det derfor skatteinngangen på landsbasis som har størst betydning for totale 
inntekter. 

Beregnet økning i skatteinntektene fra opprinnelig budsjett 2018 er på 2,5 prosent. Merskatteveksten i 
2018 er en engangsinntekt som ikke vil kunne finansiere varige økninger i driftsutgiftene. Anslaget for 
skattenivået i 2019 er basert på regjeringens anslag i grønt hefte. Anslaget er basert på skattenivået i 2018 
justert med forventet landsskattevekst på 3,25 prosent i 2018 og 1,77 prosent i 2019. For Telemark er 
anslaget på henholdsvis 2,5 prosent og 1,7 prosent. 

I regjeringens forslag til statsbudsjett er det er lagt inn en realøkning i frie inntekter totalt for 
kommunesektoren på 2,6 milliarder kroner. Alt dette tilfaller kommunene, og fylkeskommunene får 
dermed ingen realøkning fra 2018 til 2019. 

4.2 Sentrale utgifter 

  Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 2022 
Pensjon 8 000 4 500 6 500 6 500 6 500 
Lønnsavsetning 20 551 22 903 35 991 35 991 35 991 
Sum sentrale utgifter 28 551 27 403 42 491 42 491 42 491 

Sentrale utgifter består av avsetninger til pensjon og lønn felles for rammeområdene. 

Rammen til pensjon er justert ned med 3,5 millioner kroner sammenlignet med tidligere vedtatt budsjett. 
Dette skyldes økt pensjonssats for Statens pensjonskasse (SPK), som har medført at videregående 
opplæring har fått økte pensjonskostnader fra og med 2019.  

Rammen vil bli fordelt på områdene når lønnsoppgjøret er klart. Lønnsveksten for 2019 er beregnet til 
36 millioner kroner, inklusiv overheng til 2020. Overheng betyr at deler av lønnsoppgjøret 2019 først får 
helårsvirkning året etter.  

4.2.1 Budsjettsatser 

Tabellen på neste side viser satser for arbeidsgivers andel av pensjon, arbeidsgiveravgift og lønns- og 
prisvekst som er utgangspunktet for fylkesrådmannens forslag til budsjettet. Satsene baserer seg på den 
kommunale lønns- og prisveksten slik den er beregnet i statsbudsjettet. Kommunal deflator er vektet 
lønns- og prisvekst for kommunal sektor. Budsjettet for pensjon baserer seg på anslag fra pensjonskassene 
Kommunal Landspensjonskasse (Klp) og Statens pensjonskasse (SPK). 
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  2018 2019 

Klp 23,55 % 23,56 % 

SPK 13,32 % 13,97 % 

Arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 % 

Lønnsvekst 3,00 % 3,25 % 

Prisvekst 1,80 % 2,10 % 

Deflator 2,60 % 2,80 % 
 

4.2.2 Betalbare utgifter pensjon 

Utgifter til pensjon baserer seg på anslag fra pensjonskassene Klp og SPK. Den betalbare pensjonen 
fordeles ut på rammeområdene, mens andre pensjonsutgifter, i hovedsak premieavvik, budsjetteres på et 
fellesområde. 

Tabellen nedenfor viser de betalbare pensjonsutgiftene i økonomiplanperioden. 

 Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Anslag fra pensjonskassene 157 805 169 217 170 402 176 647 
Arbeidstakers andel 2% -15 974 -17 129 -17 249 -17 881 
Sum pensjonskassene 141 831 152 088 153 153 158 766 

Arbeidsgiveravgift 19 998 21 444 21 595 22 386 
Sum betalbar pensjon 161 829 173 532 174 748 181 152 

 

Prognose viser at betalbar pensjon vil øke hvert år. Det presiseres at det er spesielt vanskelig å budsjettere 
pensjon, da mindre endringer i forutsetningene kan gi store utslag i utgiftene. 
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4.3 Gjeld og finanstransaksjoner 

Gjeldsnivå ved utgangen av økonomiplanperioden er beregnet til 3,1 milliarder kroner. Dette utgjør en 
økning i gjeldsbelastningen på om lag 800 millioner kroner sammenlignet med utgangen av 2018. 

 

Figuren over viser utvikling i lånegjeld i millioner kroner. 

  Regnskap Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Renteinntekter og utbytte 16 243 11 121 10 122 10 122 10 122 10 122 
Renteutgifter og låneomkostninger 42 905 50 081 52 968 65 730 87 229 106 059 
Avdrag på lån 65 064 71 800 75 100 75 800 85 800 96 100 
Resultat eksterne finanstransaksjoner 91 726 110 760 117 946 131 408 162 907 192 037 

 

Tabellen over viser finansinntekter og -utgifter. Renteutgifter er budsjettert med 53 millioner kroner i 
2019 og øker til 106 millioner kroner i 2022. Hoveddelen av denne økningen skyldes økt låneopptak som 
følge av nye investeringer som tidligere ikke har vært med i budsjettet. Økt investeringsramme til 
tunnelsikring og nytt fylkeshus er hovedårsaken. Renteutgifter er basert på beregninger gjort av 
fylkeskommunens gjeldsforvalter, hvor Telemark fylkeskommune sin gjeldsportefølje og nye lån er lagt til 
grunn. Gjennomsnittlig budsjettrente er 2,19 prosent i 2019 og øker i økonomiplanperioden. Det er tatt 
hensyn til at fylkeskommunen i sitt reglement har et minimumskrav til andel lån med fastrente. 

Avdrag på lån er i budsjettet 75,1 millioner kroner i 2019 og øker til 96,1 millioner kroner i 2022. Avdrag 
er minimumsavdrag beregnet etter såkalt forenklet metode. Det betyr at avskrivninger hvert år, verdi på 
anleggsmidler og gjeldsnivå påvirker størrelsen på avdrag. Endringer i avdrag sammenlignet med tidligere 
vedtatt budsjett og økonomiplan er små. Størst økning i avdrag kommer først fra og med 2022 på grunn av 
økt låneopptak i siste del av økonomiplanperioden. 
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Neste figur viser utvikling i netto finansutgifter i millioner kroner. 

4.4 Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 

  Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 2022 
Til ubundne avsetninger 39 627 29 300 6 800 6 300 3 300 
Bruk av ubundne avsetninger -65 838 -13 183 -1 511 -15 209 -42 051
Netto avsetninger -26 211 16 117 5 289 -8 909 -38 751
Netto avsetninger i tjenesteområdene -9 844 -3 499 -999 -999 -999
Totale avsetninger -36 054 12 618 4 290 -9 908 -39 750

Avsetninger til fond reduseres i økonomiplanperioden, mens bruk av ubundne avsetninger øker. Dette 
skyldes i hovedsak økte finanskostnader utover i perioden, samt nedgang i frie inntekter. 

4.5 Til disposisjon for tjenesteområdene 

Beløp i 1000 Budsjett Økonomiplan 
Oppsummering sentrale poster 2018 2019 2020 2021 2022 

Frie disponible inntekter -2 116 056 -2 158 252 -2 146 084 -2 145 485 -2 144 773
Finansinntekter/-utgifter 112 200 119 385 132 847 164 346 193 476 
Avsetninger og bruk av avsetninger -26 211 16 117 5 289 -8 909 -38 751
Overført til investering 53 000 58 000 85 000 85 000 85 000

Sum sentrale inntekter og utgifter - Til fordeling 
tjenesteområdene -1 977 067 -1 964 750 -1 922 948 -1 905 048 -1 905 048

Sum fordelt tjenesteområdene 1 977 067 1 964 750 1 922 948 1 905 048 1 905 048 
Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0 
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Tabellen på forrige side viser at det blir mindre midler til drift i årene som kommer. Dette kommer i 
tillegg til innsparinger som allerede er realisert de siste årene, jf. sak om «omprioriteringer og 
rasjonalisering» i 2016. 

4.6 Budsjettskjema 1B – driftsbudsjettet 

Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Politisk styring og ledelse 27 993 29 170 30 564 29 814 29 814 29 814 
Administrasjon, fellestjenester og 
folkehelse 162 045 154 516 155 607 152 477 151 977 151 977 

Videregående opplæring 981 690 1 006 219 1 014 144 1 005 444 990 444 990 444 
Tannhelse 72 225 76 675 77 748 76 628 76 628 76 628 
Samferdsel og regional utvikling 564 257 623 458 601 273 558 083 556 083 556 083 
Kultur 54 232 58 478 58 011 58 011 57 611 57 611 
Pensjon og lønnsavsetning 12 686 28 551 27 403 42 491 42 491 42 491 
Felles finansiering 101 0 0 0 0 0 
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 1 875 229 1 977 067 1 964 750 1 922 948 1 905 048 1 905 048 

Tabellen over viser hvordan driftsmidlene er fordelt på rammeområder. Forrige budsjett og økonomiplan 
ligger til grunn for de økonomiske rammene for områdene. Rammen er korrigert for politiske vedtak 
gjennomåret 2018. Det er gitt kompensasjon for lønnsvekst i 2018 og endret pensjonssats. Prisvekst for 
2019 er også innarbeidet i rammeområdenes budsjettrammer. 

Det er kun videregående opplæring som har fått økt budsjettramme i dette budsjettforslaget. 1,6 millioner 
kroner går til styrket rett til videregående opplæring for innvandrere. 
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5. Investeringer i økonomiplanen
Fylkeskommunen er inne i en periode med store investeringer. 
Investeringsprogrammet for årene som kommer legger vekt på å ta igjen 
etterslepet på fylkesvegene og prioritere renovering av bygg. Tiltak knyttet til 
tunneloppgradering, samlokalisering av skoler og nytt fylkeshus er prioritert i 
økonomiplanperioden. 

Foto: Hanna Hekkelstrand 
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5.1 Investeringsprogrammet 

5.1.1 Investeringsstrategi gir føringer 

Fylkestinget vedtok i juni 2017 en 10-årig investeringsstrategi og handlingsprogram, sak 40/17. Strategien 
gir føringer for de overordnede prioriteringene for investeringer. I fylkestingets vedtak i sak 120/17 ble 
investeringsprogrammet økt med 242 millioner kroner. 

I investeringsstrategien ble flere prosjektrammer lagt inn med en høy grad av usikkerhet. Årsaken er at 
prosjektene var i en tidlig planleggingsfase. Mer detaljert planlegging vil kunne gi endringer i 
kostnadsoverslag. I arbeidet med investeringsbudsjettet er det stilt krav til å finne inndekning innenfor 
eget område. Det legges frem egne saker for fylkestinget høsten 2018 for prosjekter som trenger 
finansiering. Fylkesrådmannens forslag til endringer er innarbeidet i forslag til investeringsbudsjett for 
2019–2022. 

5.1.2 Endring i prosjektrammer 

Prosjektrammer blir vedtatt av fylkestinget og gjelder for hele prosjektets levetid. Prosjektrammer er 
uavhengig av år, og vil ofte strekke seg ut over økonomiplanperioden. Prosjekter som pågår eller starter 
opp i perioden 2019-2022 er vist i eget vedlegg med foreslått endring i prosjektrammer. 

Innenfor fylkesveg er det lagt inn økning på 31 millioner kroner til tunnelsikring. 

Bypakke Grenland fase 1 har hvert år nye tiltak inn i investeringsbudsjettet. Økte rammer i 
budsjettforslaget er basert på revidert handlingsprogram for bypakka som legges frem for politisk 
behandling høsten 2018.  

Investering i bygg har økte rammer for samlokalisering av Porsgrunn videregående skole og nytt fylkeshus 
i Skien. Det er delvis funnet inndekning ved å redusere rammen for andre tiltak. Ny finansiering til økte 
investeringer i bygg på 420,6 millioner kroner er foreslått ved bruk av fond på 24 millioner kroner og 
fellesfinansiering med økt låneopptak. Prosjektrammen til ny Skien videregående skole på Klosterøya er 
34,4 millioner kroner lavere enn tidligere vedtatt. Det er foreslått å tilbakeføre midlene til fond. 

5.1.3 Endringer i investeringsprogrammet 

I forslag til budsjett og økonomiplan 2019–2022 er forskyvninger mellom år tatt hensyn til. Både innenfor 
bygg og fylkesveger ble årsbudsjett forskjøvet mellom 2018 og 2019. Endringer i økonomirapport 
2. tertial er tatt hensyn til når budsjett for 2019 er lagt.
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5.2 Oversikt investering og finansiering 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
          

Investeringer 761 428 510 740 640 098 366 671 
Egenkapitalinnskudd Klp 3 300 3 300 3 300 3 300 

Sum finansieringsbehov 764 728 514 040 643 398 369 971 
 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
          

Låneopptak -239 941 -336 133 -418 089 -137 748 
Overføring fra drift -58 000 -85 000 -85 000 -85 000 
Øremerkede investeringstilskudd 0 0 0 0 
Mva kompensasjon -129 657 -89 607 -113 009 -63 923 
Bompenger -240 630 0 0 0 
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 
Bruk av fond investeringsstrategi -20 000 0 0 0 
Bruk av fond til kapitalinnskudd Klp -3 300 -3 300 -3 300 -3 300 
Bruk av generelt disposisjonsfond -19 200 0 -24 000 0 
Bruk av investeringsfond 0 0 0 0 
Lånopptak 0 0 0 0 
Mva-kompensasjon 0 0 0 0 
Salg av bygg -54 000 0 0 -80 000 

Sum finansiering -764 728 -514 040 -643 398 -369 971 
 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
          
Sum finansieringsbehov 764 728 514 040 643 398 369 971 
Sum finansiering -764 728 -514 040 -643 398 -369 971 
Udekket finansiering 0 0 0 0 
 

Investeringsprogram for perioden har en korrigert egenfinansiering på 47 prosent. Egenfinansiering er 
sammensatt av overføring fra drift, merverdiavgiftskompensasjon, bruk av fond og salg av bygg. Det 
langsiktige målet er 50 prosent egenfinansiering. Budsjettert egenfinansiering i 2019 er 38 prosent. Andel 
egenfinansiering i økonomiplanperioden varierer, men den gjennomsnittlige andelen når ikke opp til det 
langsiktige målet. Egenfinansiering av investeringer er nærmere omtalt under kapittel for økonomiske 
måleindikatorer. 

Samlede investeringer er 761 millioner kroner i 2019. Fremdriften i prosjekter gjør at investeringsnivå 
varierer hvert år i økonomiplanperioden. Egenkapitalinnskudd i Klp er økt til 3,3 millioner kroner årlig 
sammenlignet med vedtatt budsjett for 2018.  

Nye lån og bompenger er de største finansieringskildene i 2019, hvor hver av dem utgjør om lag 
240 millioner kroner. Overføring fra drift er 58 millioner kroner i 2019 og øker til 85 millioner i de neste 
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årene. Økningen i overføring fra drift henger sammen med vedtatt investeringsstrategi for 2017–2028, 
vedtatt av fylkestinget juni 2017. 

All merverdikompensasjon knyttet til investeringsprosjekter er med på å finansiere 
investeringsprogrammet. Beregnet inntekt i investeringsbudsjettet er basert på erfaringstall for hvert 
område. 

Bruk av disposisjonsfond i 2019 ble vedtatt i budsjett og økonomiplan 2018–2021 med 20 millioner 
kroner knyttet til investeringsstrategien og 19,2 millioner kroner fra generelt disposisjonsfond. Bruk av 
disposisjonsfond i 2021 med 24 millioner kroner henger sammen med foreslått finansiering av økt ramme 
for samlokalisering av Porsgrunn videregående skole. 

Inntekter ved salg av bygg er lagt inn med forventet salg i det året bygget blir frigjort. Det er knyttet stor 
usikkerhet til salgsinntektene. Markedet og reguleringsmessige forhold vil kunne påvirke prisen. 
Skolebygg i Skien, Prestejordet og Brekkeby, selges i 2019 med en estimert inntekt på til sammen 
54 millioner kroner. Forventet salgsinntekt for Brekkeby er nedjustert etter lav respons i markedet. Salg av 
bygget på Croftholmen i Bamble ligger inne med 35 millioner kroner, men er utsatt til 2022 i tråd med 
fremdriften i byggeprosjektet for Bamble videregående skole. Salg av Porsgrunn sør er uendret på 45 
millioner kroner basert på et estimat. Tidspunkt er utsatt til 2022 i tråd med fremdrift i byggeprosjektet for 
Porsgrunn videregående skole. Et fremtidig salg av fylkeshuset er ikke hensyntatt i denne økonomiplanen. 

I fylkestingets budsjettvedtak sak 121/16 ble det satt av midler på fond til tunnelsikkerhet og fremtidige 
investeringer. Bruk av fond er lagt inn som finansiering med 29,2 millioner kroner i 2019. 

Finansiering av Bypakke Grenland består i all hovedsak av bompenger og merverdiavgiftskompensasjon. 
Enkelte tiltak på fylkesveger finansieres av statlige midler. Forventet behov for bompenger i 2019 er 240,6 
millioner kroner. Beløpet vil justeres i takt med fremdrift og oppdaterte prognoser. Fylkeskommunen 
forplikter seg til en egenandel på 53 millioner kroner årlig. 

5.3 Budsjettskjema 2B – per område 

Tjenesteområde Regnskap Budsjett Økonomiplan Sum 

Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 - 
2022 

Administrasjon, fellestjenester og folkehelse 
Investering IT 7 033 3 000 3 000 3 000 3 000 3 100 12 100 
Rullerende prosjekt bygg 39 629 40 388 43 133 26 000 11 298 28 000 108 431 
Nybygg og ombygging 414 556 189 305 188 100 263 000 396 000 152 771 999 871 
Sum 461 218 232 693 234 233 292 000 410 298 183 871 1 120 402 

Videregående opplæring 
Utstyr skole 8 205 3 500 3 500 3 900 3 900 4 300 15 600 
Sum 8 205 3 500 3 500 3 900 3 900 4 300 15 600 

Tannhelse 
Investering tannhelse 4 733 3 100 3 200 3 300 3 400 3 500 13 400 
Sum 4 733 3 100 3 200 3 300 3 400 3 500 13 400 
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Tjenesteområde Regnskap Budsjett Økonomiplan  Sum 

Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 - 
2022 

Avdeling for samferdsel og regional utvikling        
Investering kollektiv 2 915 1 000 11 000 0 0 0 11 000 
Fylkesveger utenom Bypakka 71 874 144 057 215 865 158 540 169 500 122 000 665 905 
Bypakke Grenland fase 1 265 363 296 100 293 630 53 000 53 000 53 000 452 630 
Sum 340 152 441 157 520 495 211 540 222 500 175 000 1 129 535 
Sum investeringer 814 308 680 450 761 428 510 740 640 098 366 671 2 278 937 
 

5.4 Beskrivelse investeringer bygg 

Rullerende prosjekt bygg består av renovering av bygg, oppgradering, brann- og tekniske anlegg, 
universell utforming og effektive skolelokaler. I 2019 er det avsatt 43,1 millioner kroner til dette. Samlet i 
økonomiplanperioden er det avsatt 108,4 millioner kroner. 

I økonomiplanene er det foreslått 1 milliard kroner til nybygg og ombygging. De største prosjektene er: 

• Utbygging av Bamble videregående skole er igangsatt, og det er avsatt 78 millioner kroner i 
budsjett for 2019. Investeringen fordeles over fire år, med en samlet ramme på 223,7 millioner 
kroner. 

• Fylkesrådmannen foreslår i egen sak at utredning av nytt fylkeshus i Skien påbegynnes. Det er 
avsatt 4,5 millioner kroner til utredning i 2019. Det foreløpige estimatet på byggekostnader er 
innarbeidet i økonomiplanen med 506 millioner kroner i perioden 2020 til 2022. 

• I 2019 er det avsatt 88 millioner kroner til samlokalisering av Porsgrunn videregående skole. I 
økonomiplanperioden er det samlet sett avsatt 253 millioner kroner.  

Under tjenesteområdet administrasjon, fellestjenester og folkehelse er det gitt ytterligere forklaringer til de 
enkelte investeringsområdene. 

5.5 Beskrivelse investeringer utstyr og IT 

I budsjett og økonomiplan 2019–2022 er det satt av 3 millioner kroner til IT-investeringer hvert år. 
Investeringene er omtalt under administrasjon, fellestjenester og folkehelse. 

Det er satt av mellom 3,5 og 4,3 millioner kroner årlig til utskifting av utstyr på skolene. Investeringene er 
omtalt under videregående opplæring. 

Det er satt av mellom 3,2 og 3,5 millioner kroner hvert år til utskifting av utstyr på tannklinikkene. 
Investeringene er omtalt under tannhelse. 
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5.6 Beskrivelse investering samferdsel 

I tidligere vedtatt investeringsbudsjett for kollektiv er det satt av 6 millioner kroner til nytt billettsystem. I 
tillegg kommer 5 millioner kroner fra avviklingen av Vestviken Kollektivtrafikk AS.  

I 2019 er det satt av 520,5 millioner kroner til investeringer på fylkesvegene. 

Investering fylkesveg utenom bypakka fordeles etter programområder i tråd med i investeringsstrategien. 
Nytt handlingsprogram for 2019-2022 ble vedtatt i fylkestinget juni 2018. I 2019 investeres det for 215,8 
millioner kroner som følge av dette. 

Bypakke Grenland konkretiserer hvert år nye tiltak innenfor rammen gitt i stortingsproposisjon 134 S fra 
2015. Nytt revidert handlingsprogram 2019-2022 vedtas høsten 2018. Investeringsbudsjettet for Bypakke 
Grenland er lagt opp i samsvar med foreslått handlingsprogram. Det er lagt opp til investeringer for 293,6 
millioner kroner i 2019. 

Investeringene er omtalt under området samferdsel og regional utvikling. 

5.6.1 Finansiering bypakka 

Fylkeskommunens egenandel er 53 millioner kroner hvert år, eller minimum størrelsen på 
merverdiavgiftskompensasjonen. For 2019 er egenandelen større enn beregnet 
merverdiavgiftskompensasjon. Behovet for bompenger er beregnet å være 240,6 millioner kroner ut fra 
den planlagte aktiviteten for 2019. 

 Beløp i 1000 2019 

Fylkeskommunens egenandel  53 000  
Bompenger  240 630  
Sum finansiering bypakka  293 630 
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6. Politisk styring og ledelse 
Politisk styring og ledelse omfatter fylkeskommunens politiske ledelse og 
styringsorganer, de fylkeskommunale rådene og tilskudd til de politiske partiene. 

 

  

Foto: Dan Riis 
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6.1 Økonomisk ramme 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Opprinnelig budsjett 29 170 29 170 29 170 29 170 

Sum Tekniske justeringer 644 644 644 644 
Sum Tidligere vedtatte tiltak 750 0 0 0 

Konsekvensjusteringer 1 394 644 644 644 
Konsekvensjustert ramme 30 564 29 814 29 814 29 814 
Ramme 2019-2022 30 564 29 814 29 814 29 814 

6.2 Driftsbudsjett 

6.2.1 Fordeling av ramme 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Kontrollutvalget 3 560 3 900 3 974 3 974 3 974 3 974 
Politisk ledelse og utvalg 17 927 18 653 19 787 19 037 19 037 19 037 
Tilskudd til politiske partier 6 506 6 617 6 802 6 802 6 802 6 802 

Sum 27 993 29 170 30 564 29 814 29 814 29 814 
 

6.2.2 Sammendrag budsjett 

Utgangspunktet for områdets økonomiske ramme er budsjettet og økonomiplanen som er vedtatt for 
2018–2021. I fylkesrådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2019–2022 er rammen korrigert 
for tekniske endringer. 

Tekniske endringer for området politisk styring og ledelse består av lønnsvekst med 0,4 millioner kroner 
og prisvekst med 0,2 millioner kroner. 

6.3 Prioriterte satsingsområder og tiltak 

I 2019 er det budsjettert med 0,5 millioner kroner til valgutgifter og 0,25 millioner kroner til 
landskonferansen for eldreråd. 

I 2021 er det igjen lagt inn 0,5 millioner kroner i valgutgifter. Samtidig utgår partnerskapsavtalen med 
Odds Ballklubb, og den økonomiske rammen er derfor ikke økt fra året før. 

I tråd med fylkestingets vedtak i sak 39/18 er det lagt inn en bevilgning 0,15 millioner kroner hvert år til 
råd for frivillige i Telemark. Utgiften er dekt innenfor rammen til politisk styring og ledelse. 
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7. Administrasjon, fellestjenester og 
folkehelse 

Rammeområdet omfatter fylkesrådmannen og fellesfunksjoner i fylkeskommunen. 
Fellesfunksjonene er stabsavdelingen, økonomiavdelingen og personal- og 
organisasjonsavdelingen. Fra og med 2018 inngår også team folkehelse, idrett og 
friluftsliv i rammeområdet. 

  

Foto: Dan Riis 
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7.1 Økonomisk ramme 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Opprinnelig budsjett 154 689 154 689 154 689 154 689 

Sum Tekniske justeringer 3 098 3 098 3 098 3 098 
Sum Tidligere vedtatte tiltak -2 180 -5 310 -5 810 -5 810 

Konsekvensjusteringer 918 -2 212 -2 712 -2 712 
Konsekvensjustert ramme 155 607 152 477 151 977 151 977 

Økte behov     
Sum Økte behov 0 0 0 0 

Ramme 2019-2022 155 607 152 477 151 977 151 977 
 

7.2 Driftsbudsjett 

7.2.1 Fordeling av ramme 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Fylkesrådmann 4 644 5 401 5 811 5 301 5 301 5 301 
Økonomi og innkjøp 12 715 14 086 14 152 14 052 14 052 14 052 
Personal og organisasjon 33 438 35 990 36 033 36 223 36 213 36 213 
Stabsavdelingen 97 687 85 264 85 633 83 873 83 883 83 883 
Team folkehelse, idrett og friluftsliv 13 561 13 775 13 979 13 029 12 529 12 529 

Sum 162 045 154 516 155 607 152 477 151 977 151 977 
 

7.2.2 Sammendrag budsjett 

Utgangspunktet for områdets økonomiske ramme er budsjettet og økonomiplanen som er vedtatt for 
2018–2021. Rammen er så korrigert for politiske vedtak gjennom året. I fylkesrådmannens forslag til 
budsjett og økonomiplan for 2019–2022 er rammen i tillegg korrigert for tekniske endringer. I 2018 er 
folkehelse flyttet fra regionalavdelingen til administrasjon og fellestjenester. Budsjettrammen til 
folkehelse er ikke endret.  

Tekniske endringer for administrasjon, fellestjenester og folkehelse består av lønnsvekst med 1,9 millioner 
kroner og prisvekst med 1,2 millioner kroner. 
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Tidligere års innsparinger 
Beløp i 1000         
  2019 2020 2021 2022 

Fylkesrådmann                     -              -510            -510              -510  
Stabsavdelingen                 -960         -2 460         -1 960           -1 960  
Personal og organisasjon                 -610         -1 230         -1 230           -1 230  
Økonomi og innkjøp                 -260            -360            -360              -360  
Sum endring fra 2018               -1 830         -4 560         -4 060           -4 060  

Endring fra året før               -1 830         -2 730             500                 -    
 

Administrasjon og fellestjenester har vært under økonomisk omstilling, og har redusert driftsnivået med 
rundt ti prosent siden 2016. Driftsrammene for området er redusert med 7,7 millioner kroner fra 2017 til 
2022. 

Arbeidet med regionreform og sammenslåingen med Vestfold fylkeskommune krever betydelig innsats, 
ikke minst i sentraladministrasjonen. Fylkesrådmannen mener derfor at det ikke er rom for ytterligere kutt. 
Tvert imot vil resterende fond fra tidligere års mindreforbruk tas i bruk for å avlaste driftsorganisasjonen i 
reformarbeidet. 

7.2.3 Økte behov 

Mobbeombud 
Fylkestinget vedtok i sak 29/18 å ansette et mobbeombud på åremål i 6 år. Stillingen blir delvis finansiert 
av utdanningsdirektoratet i 2018 og 2019, men fra 2020 må fylkeskommunen selv finansiere denne i sin 
helhet. Den årlige kostnaden er på om lag en million kroner. Fylkesrådmannen foreslår å dekke 
mobbeombudstillingen fra fylkestingets disposisjonsfond fra 2020. 
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7.3 Mål 

Administrasjon og fellestjenester har ikke egne mål. I tabellen under vises derfor bare målene for 
folkehelse, samt fellesmålene for hele organisasjonen. 

Mål Målindikator 

Anleggsutbyggere og arrangører av større idretts- og 
friluftsarrangementer opplever fylkeskommunen som en 
forutsigbar samarbeidspartner i planleggings- og 
oppstartsfasen  

Rapportere på om arrangørnettverk er etablert og på 
prosentvis økt tilskudd til større idretts- og 
friluftsarrangementer og forprosjekter på 
regionale/interkommunale idrettsanlegg 

Fire nye kommuner deltar i Program for folkehelsearbeid i 
kommunene 

Rapportere på antall kommunale prosjekter som 
fylkeskommunen har mottatt statlig støtte til 

Seks kommuner i Telemark starter opp prosjektet Liv og 
røre i Telemark fra august 2019. Totalt elleve kommuner er 
da med i prosjektet Liv og røre i Telemark. 

Rapportere på antall kommuner som er med i 
prosjektet 

Effektivisere arbeidsprosessene og øke utnyttelsen av 
ressursene  

Økonomisk resultat 

  Effekter av digitaliseringstiltak  

Styrke viljen og evnen til omstilling og utvikling Mestringsorientert ledelse: Verdi mellom 4 og 4,5 i 
medarbeiderundersøkelsen (KS’ 10-FAKTOR)  

  Mestringsklima: Verdi mellom 4 og 4,5 i 
medarbeiderundersøkelsen (KS’ 10-FAKTOR)  

 Fleksibilitetsvilje: Verdi mellom 4 og 4,5 i 
medarbeiderundersøkelsen (KS’ 10-FAKTOR)  

7.4 Prioriterte satsingsområder og tiltak 

7.4.1 Administrasjon og fellestjenester 

Regionreformen 
Regionreformen blir førsteprioritet og hovedsatsing for fylkeskommunen i 2019. Arbeidet vil kreve 
betydelige ressurser fra administrasjonen, og den øvrige driften må tilpasses dette. 

Området administrasjon og fellestjenester har stramme rammer etter flere år med budsjettreduksjoner. 
Fylkesrådmannen tar derfor i bruk gjenstående fond fra tidligere års mindreforbruk for å avlaste 
driftsorganisasjonen i reformarbeidet i 2019.  

• Fylkeskommunes arkiv og informasjon som er lagret i fagsystemer ordnes og overføres til depot. 
Det må samtidig sikres at materialet er tilgjengelig for ny fylkeskommune. 

• Den teknologiske grunnstrukturen og alle felles IT-systemer må klargjøres for ny fylkeskommune 
– herunder må nye arbeidsrutiner avklares 

• Eierskap og eiendommer overføres til ny fylkeskommune etter avklaring med fellesnemnda og 
prosjektorganisasjonen. 
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• Gjeldende avtaler og kontrakter sies opp eller overføres til ny fylkeskommune. 
• Støtte opp om og bidra i reformarbeidet med deltakelse i utredninger og avklaringer sammen med 

Vestfold fylkeskommune og prosjektledelsen. 

Byggeprosjekter 
• Holde planlagt framdrift innen vedtatte økonomiske rammer for utbyggingene ved Bamble og 

Porsgrunn videregående skoler. 

Digitaliseringsarbeidet 
Regionreformen påvirker digitaliseringsarbeidet i 2019. Prosessen med å etablere den nye 
fylkeskommunen på en felles plattform ble startet våren 2018. Dette er et omfattende og komplekst arbeid, 
og vil kreve at begge de to fylkeskommunene bidrar med kapasitet og kompetanse også i 2019. Samtidig 
åpner nye teknologiske produkter for nye måter å løse oppgavene på. Fylkesrådmannen har i høst opprettet 
en intern gruppe kalt «Teknologihagen». Denne er knyttet til team IT og skal teste ut teknologi som kan 
tas i bruk og gi gevinster for driften.  

Prioriterte satsinger for 2019:  

• Teste ut ny teknologi, vurdere gevinstmuligheter og pilotere praktisk anvendelse. 
• Bidra til ønskede løsninger for den nye fylkeskommunen.  

7.4.2 Team folkehelse, idrett og friluftsliv 

Prioriterte satsingsområder og tiltak tar utgangspunkt i målene og strategiene i Regional plan for 
folkehelse i Telemark 2018–2030 og Strategi for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016–2020. I tillegg 
vedtok fylkeskommunen sin egen frivillighetsmelding i 2017, og nye tiltak er knyttet opp til iverksetting 
av satsingsområdene i denne meldingen. 

Regionreformen vil prege arbeidet i 2019, og arbeidet med å samordne oppgaver, ordninger og 
kompetanse i Vestfold og Telemark vil bli prioritert. Det er noen ulikheter i organiseringen som må 
avklares i 2019, slik at vi i 2020 har en enhetlig organisering klar med avklarte roller og oppgaver. I 
forbindelse med regionreformen er det innenfor folkehelse, idrett og friluftsliv viktig å få kartlagt hvordan 
tilskuddsordningene og partnerskapsavtalene er organisert, og å utarbeide en oversikt over helsetilstanden 
og påvirkningsfaktorene i fylket. Dette må gjøres i samarbeid med Vestfold. 

Regional plan for folkehelse i Telemark 2018-2030 
Et hovedmål for det regionale folkehelsearbeidet er å iverksette tiltak som kan utjevne sosiale ulikheter 
ved å tilrettelegge for helsefremmende og inkluderende aktiviteter og områder. Konkrete tiltak i 2019 vil 
være: 

• å starte opp Liv og Røre i seks nye kommuner fra 2019, og følge opp de seks som allerede er med 
i prosjektet 

• å gjennomføre pilot Liv og Røre i barnehager i Bamble kommune, basert på Liv og Røre i 
Telemark 
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• å lede arbeidet som programfylke for den nasjonale satsingen Program for folkehelsearbeid i 
kommunene og etablere prosjektet i kommunene i fylket 

• å utarbeide en oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i den nye regionen i samarbeid 
med Vestfold fylkeskommune 

• å følge opp tiltaksplanen i frivillighetsmeldingen og videreutvikle samarbeidet med de fem 
frivillige organisasjonene fylkeskommunen har en partnerskapsavtale med 

Med hensyn til det siste punktet på listen vil konkrete tiltak i 2019 vil være: 

• å videreføre veiledningsarbeidet og fordele stimuleringsmidler til kommuner som utarbeider 
frivillighetsmeldinger, med mål om at fire nye kommuner setter i gang planarbeid i 2019 

• å gjennomføre en frivillighetskonferanse i samarbeid med Råd for frivillige 

Utviklingsprosjekter – Strategi for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016–2020 
Forvaltning av høstbare arter av vilt og innlandsfisk, sikring av arealer til friluftslivsformål, 
framtidsrettede regionale og interkommunale idrettsanlegg, samt toppidrettssatsing og tilrettelegging for 
store idretts- og friluftsarrangementer er viktige satsingsområder i strategien. 

Konkrete tiltak i 2019 vil være: 

• å gjennomføre prosjektet Kartlegging og verdifastsetting av friluftsområder i kommunene 
• å videreføre nettverket Vilt og trafikk – Telemark 
• å gjennomføre undersøkelser/taksering av tilgjengelig elg-beite i fylket 
• å gjennomføre bestandsanalyse av elg i fylket 
• å forvalte tilskuddsordningen for fylkeskommunale midler til regionale og interkommunale 

idrettsanlegg og følge opp store anleggsprosjekter i fylket 
• å gjennomføre tiltak for og i samarbeid med arrangørnettverket for idretts- og 

friluftsarrangementer i Telemark, som ble startet i 2018. Avklare økonomiske støttemuligheter til 
viktige nasjonale- og internasjonale arrangementer, som følge av reduksjonen i og endrede 
prioriteringer i bruken av regionale utviklingsmidler. 

• å arbeide for etablering av flere gode aktivitetsanlegg og nærfriluftsområder ved de videregående 
skolene i fylket for å stimulere til økt fysisk aktivitet. Vurdere å sette av søkbare midler som kan 
støtte skolenes anleggsprosjekter (som videre kan legges inn som egenkapital i 
spillemiddelsøknader) 

Effektivisering og bedre ressursbruk 
Arbeidet med å digitalisere søknadsprosedyrer til arrangementer og tiltak innen folkehelse og idrett, i 
samarbeid med avdeling for kultur, videreføres i 2019. 

7.5 Investeringsbudsjett 

Det er planlagt investeringer i bygg for over en milliard kroner i årene 2019–2022. 
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Samtidig med fremleggelsen av budsjett og økonomiplan, er det også fremmet egne saker om økte 
investeringsrammer for nytt fylkeshus og ombygging av Porsgrunn videregående skole. Konsekvensen av 
endrede rammer er innarbeidet i budsjett og økonomiplan. 

For rullerende prosjekter er det gitt årlige investeringsmidler som senere konkretiseres som tiltak i ulike 
bygg. Tallene for 2019 inneholder også forskyvninger fra tidligere år. 

Beløp i 1000 Økonomiplan Sum 
Investeringsprosjekter Utgift 2019 Utgift 2020 Utgift 2021 Utgift 2022 Utgift 

2019-22 
Investering IT      

IT-investering felles 3 000 3 000 3 000 3 100 12 100 
Sum Investering IT 3 000 3 000 3 000 3 100 12 100 

Rullerende prosjekt bygg      
Effektive skolelokaler 5 000 5 000 0 5 000 15 000 
Oppgradering brann og tekniske anlegg 21 133 14 000 11 000 11 000 57 133 
Renovering av bygg 10 000 5 000 0 10 000 25 000 
Salg av bygg og tomter 1 0 0 0 1 
Universell utforming 7 000 2 000 298 2 000 11 298 
Sum Rullerende prosjekt bygg 43 134 26 000 11 298 28 000 108 432 

Nybygg og ombygging      
Nytt fylkeshus i Skien 4 500 60 000 300 000 141 000 505 500 
Ombygging mindre prosjekter 13 700 0 0 0 13 700 
Oppgradering Porsgrunn vgs. ferdig 2017 0 0 0 0 0 
Samlokalisering Porsgrunn vgs. 88 000 108 000 51 000 6 000 253 000 
Skien vgs. Klosterøya 3 000 0 0 0 3 000 
Utbygging Bamble vgs. 78 000 95 000 45 000 5 771 223 771 
Utbygging Skogmo og Hjalmar Johansen 
vgs. 900 0 0 0 900 

Sum Nybygg og ombygging 188 100 263 000 396 000 152 771 999 871 
Sum investeringsprosjekter 234 234 292 000 410 298 183 871 1 120 403 
 

IT-investering felles 
Det er satt av tre millioner kroner årlig til IT-investeringer. Dette omfatter oppgradering av infrastruktur, 
innkjøp og utvikling av fagsystemer, telefonsentral og servere. Rammen til investeringer for dette området 
er gitt i fylkestingssak 40/17, investeringsstrategi for 2018–2027. 

Effektive skolelokaler 
Det er satt av fem millioner kroner årlig til gode, pedagogiske og effektive skolelokaler. Tiltakene bidrar 
til godt inneklima og arbeidsmiljø, og gir mulighet for bygningsmessige tilpassinger til endring av 
pedagogisk arbeidsmåter. Tiltak er satt i gang i 2018. 

I sak om økt kostnadsramme til samlokalisering av Porsgrunn videregående skole foreslår 
fylkesrådmannen å omdisponere fem millioner kroner i 2021 fra prosjektet effektive skolelokaler til 
samlokaliseringen. Prosjektet effektive skolelokaler har derfor ingen midler i 2021.  
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Oppgradering brann og tekniske anlegg 
Årlig ramme til oppgradering brann og teknisk anlegg er på 14 millioner kroner i 2019 og 2020 og 
11 millioner kroner fra og med 2021. Budsjett for 2019 inneholder i tillegg ubrukt budsjettramme fra 
tidligere og er tilsammen 21,1 millioner kroner. Pålegg og mangler som følger av lover og forskrifter 
prioriteres høyt. Prosjekter settes i gang fortløpende, slik at avvik og mangler blir rettet.  

Renovering av bygg 
For at de fylkeskommunale byggene skal fremstå som attraktive og gode lokaliteter er det bevilget ti 
millioner kroner årlig til renovering av bygg. Kartlegging av behovet for oppgradering er satt i gang. 
Kartleggingen danner grunnlag for prioritering av tiltak. 

I 2018 og 2019 er det satt i gang renovering av tak ved Vest-Telemark videregående skole, oppgradering 
av fasade på Notodden videregående skole og på laboratoriet ved Kragerø videregående skole. 

Det er foreslått å omdisponere til sammen 15 millioner kroner fra dette prosjektet i 2020 og 2021 til 
samlokalisering av Porsgrunn videregående skole, se egen sak til fylkestinget høsten 2018. 

Universell utforming 
Arbeidet med å lage en tilstandsvurdering på universell utforming for alle fylkeskommunale bygg er satt i 
gang og forventes ferdigstilt i 2019. Det lages videre en handlingsplan, slik at alle bygg i størst mulig grad 
skal være tilgjengelige for alle. 

Fylkesrådmannen foreslår å omdisponere en million kroner i 2021 fra dette prosjektet til 
samlokaliseringen av Porsgrunn videregående skole.  

Nytt fylkeshus i Skien 
Fylkestinget vedtok i juni 2018 at den planlagte utbedringen av fylkeshuset ikke skal gjennomføres. 
I stedet skal det bygges et nytt fylkeshus for den nye fylkeskommunen. Fylkestinget har bedt om å få 
utredet plassbehovet, og at det blir sett på aktuelle lokaliseringsalternativer i Skien. Fellesnemnda har også 
behandlet spørsmålet om nytt fylkeshus, og bedt om at utredningen tar hensyn til de beslutningene som 
fellesnemnda skal ta om lokalisering av ulike funksjoner. 

Fylkestinget får en egen sak i oktober med forslag til videre prosess i denne saken. Bedre fysiske 
arbeidsforhold er en viktig sak for de ansatte i administrasjonen. For å bidra til best mulig framdrift 
foreslår fylkesrådmannen at det blir tatt høyde for investeringen i budsjett og økonomiplan 2019–22. 

Det er tidligere vedtatt en prosjektramme på 75 millioner kroner. Som følge av at omfanget av 
investeringer er økt er ny prosjektramme er estimert å være 506 millioner kroner. Økningen på 431 
millioner kroner er innarbeidet i budsjettforslaget. Det er lagt inn 4,5 millioner kroner til planlegging og 
utredning i 2019, og 501 millioner kroner til bygging i årene 2020 til 2022. Ny prosjektramme er basert på 
en grov kalkyle, hvor det er tatt anslått arealbehov for 450 arbeidsplasser, fylkestingssal og møteplasser. 
Estimert investeringsramme er gjort på et tidlig stadium i planleggingen og beløpet må ikke forstås som 
endelig ramme for prosjektet. 
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Ombygging mindre prosjekter 
Det er bevilget 4,5 millioner kroner til ladepunkt for elbiler, 7 millioner kroner til infrastruktur for betalt 
parkering og 3,5 millioner kroner til varslingsanlegg for trusselsituasjoner på fylkeskommunale bygg. 
Prosjektering av disse tiltakene er i gang. Planlagt investering i 2019 er 13,7 millioner kroner. 

Samlokalisering Porsgrunn videregående skole 
Fylkestinget vedtok i sak 119/17 å sette i gang arbeid med samlokalisering av Porsgrunn videregående 
skole, samt å avsette 180 millioner kroner til samlokaliseringen i tillegg til de 32 millionene som ble avsatt 
i investeringsstrategien. 

I sak 52/18, justering av programstrukturen i videregående opplæring i nedre Telemark fra 2020, vedtok 
fylkestinget at programområdet frisør- blomster- og interiørdesign (FBI) skal ligge på Porsgrunn 
videregående skole, avdeling nord. I påvente av denne saken ble fremdriftsplanen for samlokalisering 
forskjøvet. Fagskolen får derfor ikke 'egne lokaler' før i løpet av 2021. 

I opprinnelig budsjett er programområdet FBI ikke tatt med. I tillegg er det nå gjennomført foreløpige 
geotekniske undersøkelser av tomta. Disse konkluderer med at nybygg bør plasseres nærmest mulig 
eksisterende bygg. Det anbefales dermed å rive eksisterende paviljong (som i dag huser 90 elever) og 
inkludere dette behovet i nybygget. Ekstra kostnad for disse endringsbehovene er grovt estimert til 
45 millioner kroner. Finansiering av økt prosjektramme er innarbeidet i budsjettforslaget ved inndekning 
fra andre investeringer og bruk av fond: 

• 1 millioner kroner fra prosjektet Universell utforming i 2021 
• 15 millioner kroner fra prosjektet Renovering av forskjellige bygg i 2020 og 2021 
• 5 millioner kroner fra prosjektet Effektive skolelokaler i 2021 
• 24 millioner kroner fra fylkestinget sitt disposisjonsfond i 2021 

Skien videregående skole Klosterøya 
Ny Skien videregående skole på Klosterøya ble tatt i bruk ved skolestart høsten 2018. Sluttoppgjør viser at 
prosjektrammen kan nedjusteres med 34,4 millioner kroner. Omdisponering av ledig investeringsramme 
legges frem for fylkestinget oktober 2018. I budsjettforslaget er det satt av tre millioner kroner til 
investeringer i 2019. Planlagt investering i 2019 og forslag til omdisponering av ledig investeringsramme 
er også omtalt nærmere i egen politisk sak.  

Utbygging Bamble videregående skole 
Prosjektering av samlokalisering av Bamble videregående skole på Grasmyr er satt i gang og skal etter 
planen være ferdig i løpet av 2021. 

Det er tidligere vedtatt en prosjektramme på 224 millioner kroner for dette prosjektet. Årsbudsjett for 
2019-2022 er satt ut fra en planlagt fremdrift i prosjektet. 

Som følge av at Bamble kommune bygger ny ungdomsskole på Grasmyr har de gjennomført en 
omregulering av området. Konsekvensen av denne omreguleringen er økte kostnader knyttet til 
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infrastruktur for fylkeskommunens prosjekt. Hvor mye kostnadene øker er foreløpig ikke kjent, men 
forventes avklart i løpet av høsten 2018. 

Utbygging Skogmo og Hjalmar Johansen videregående skoler 
Utbyggingen av Skogmo og Hjalmar Johansen videregående skoler var ferdig i 2018. For Hjalmar 
Johansen videregående skole er det holdt tilbake 0,9 millioner kroner som utbetales til hovedentreprenør i 
2019, etter godkjent prøvedriftperiode.  
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8. Videregående opplæring 
Videregående opplæring omfatter opplæring i skole og arbeidsliv, 
karriereveiledning, oppfølgingstjenesten, pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT), 
voksenopplæring og fagskoletilbudet i Telemark samt utdanningstilbud til barn og 
unge som er i institusjoner. De 11 videregående skolene i fylket tilbyr opplæring 
innenfor alle de 13 nasjonale utdanningsprogrammene. Avdeling for videregående 
opplæring legger også til rette for gjennomføring av privatisteksamener og 
formidler ungdom til opplæringskontrakter i ca. 100 ulike fag i offentlig og privat 
arbeidsliv i 1000 godkjente lærebedrifter. 

  

Foto: Hanna Hekkelstrand 
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8.1 Økonomisk ramme 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Opprinnelig budsjett 1 006 219 1 006 219 1 006 219 1 006 219 

Sum Tekniske justeringer 24 375 24 375 24 375 24 375 
Sum Tidligere vedtatte tiltak -18 050 -26 750 -41 750 -41 750 

Konsekvensjusteringer 6 325 -2 375 -17 375 -17 375 
Konsekvensjustert ramme 1 012 544 1 003 844 988 844 988 844 

Innsparingstiltak     
Besparelse elev-PC -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 
Redusert ramme til skolene -4 800 -9 600 -9 400 -3 900 
Psykososialt arbeid -2 500 -6 000 -6 000 -6 000 
Til hovedutvalgets disposisjon -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 
Avvikle gratis grøt -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 
IT-skolesystemer -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Kompetanseheving  -500 0 0 0 
Økte inntekter fra privatisteksamen -401 -501 -501 -500 
Utviklingsmidler -200 0 0 0 
Gjesteelever 0 -1 000 -1 000 -1 000 
Sum Innsparingstiltak -18 401 -27 101 -26 901 -21 400 

Økte behov     
Flere lærlinger i kontrakt 12 000 13 500 15 000 15 000 
Gjestelærlinger 4 000 4 000 4 000 4 000 
Styrket rett til videregående opplæring 1 600 1 600 1 600 1 600 
Voksenopplæring 1 400 1 400 1 400 1 400 
Økt behov for særskilt tilrettelegging 1 000 1 000 1 000 1 000 
Opplæring for prøvenemder 1 1 1 0 
Samlokalisering Bamble 0 2 000 2 500 0 
Én skole i Porsgrunn 0 5 200 3 000 0 
Sum Økte behov 20 001 28 701 28 501 23 000 

Økte behov og innsparinger 1 600 1 600 1 600 1 600 
Ramme 2019-2022 1 014 144 1 005 444 990 444 990 444 

8.2 Driftsbudsjett 

8.2.1 Fordeling av ramme 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Diverse formål videregående opplæring 7 255 6 347 3 932 3 932 3 832 3 832 
PPT, OT og Talenthus 17 177 19 293 26 243 26 243 26 243 26 243 
Prosjekter kompetanse -1 260 1 600 0 0 0 0 
Seksjon for drift 35 875 50 715 46 293 45 193 45 193 45 194 
Seksjon for kvalitet og utvikling 159 173 168 533 187 344 185 044 185 044 185 043 
Videregående skoler og fagskolen 763 470 759 730 750 330 745 030 730 130 730 130 

Sum 981 690 1 006 219 1 014 144 1 005 444 990 444 990 444 
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8.2.2 Sammendrag budsjett 

Utgangspunktet for områdets økonomiske ramme er budsjettet og økonomiplanen som er vedtatt for 
2018–2021. Rammen er så korrigert for politiske vedtak gjennom året. I fylkesrådmannens forslag til 
budsjett og økonomiplan for 2019–2022 er rammen i tillegg korrigert for tekniske endringer. Som en følge 
av statsbudsjettet er det lagt inn en økning med 1,6 millioner kroner til styrket rett til videregående 
opplæring. I statsbudsjettet er også tilskuddet til kombinasjonsklasser doblet. Telemark fylkeskommune 
vil søke om økt tildeling for 2019, og tilskuddet vi mottar vil være kjent våren 2019. Tilskuddet vil sikre et 
godt samarbeidet rundt kombinasjonsklassene med kommunene. 

Tekniske endringer for området består av lønnsvekst med 15,7 millioner kroner, prisvekst med 
5,3 millioner kroner og økte pensjonskostnader til statens pensjonskasse med 3,4 millioner kroner.  

Tidligere års innsparinger 
Budsjettrammen for området reduseres med 22,4 millioner kroner fra 2018 til 2019, med 35,8 millioner 
kroner i 2020 og med 51,1 millioner kroner fra 2021 og videre. Dette skyldes innsparinger som er vedtatt i 
tidligere års økonomiplaner, og som er fordelt mellom seksjon for kvalitet og utvikling og de videregående 
skolene. Se tabellen nedenfor. 

 Tall i hele tusen 2019 2020 2021 2022 

Seksjon for kvalitet og utvikling               -2 100           -3 600           -5 100            -5 100  
Videregående skoler             -20 300         -32 200         -46 000          -46 000  
Sum endring fra 2018             -22 400         -35 800         -51 100          -51 100  

Endring fra året før             -22 400         -13 400         -15 300                  -    
 

For seksjon for kvalitet og utvikling skyldes reduksjonen tiltak som fører til mer effektiv drift, samt en 
forventning om nedgang i antall lærekontrakter. Reduksjonen i de videregående skolene skyldes i 
hovedsak elevnedgang samt forventninger om innsparinger i driften i forbindelse med utbyggingen av 
Porsgrunn og Bamble videregående skoler. Fra 2020 ligger det også inne kutt i skoletilbudet og/eller 
besparelser som gjelder behov for endring av struktur jf signaler gitt i tidligere styringsdokumenter. 

8.2.3 Innsparingstiltak 

Besparelse elev-PC 
Elev-PC ordningen ble endret fra høsten 2017 ved å innføre en ordning med leie. På noen skoler ble det 
investert i infrastruktur i 2017. Mindreforbruket i 2018 er stilt til disposisjon for hovedutvalg for 
kompetanse. Det forslås nå å omdisponere den forventede besparelsen i 2019 til formål som har behov for 
en økt ramme. I løpet av 2019 vil det bli lagt fram en politisk sak på evalueringen av forsøket med BYOD 
(«Bring Your Own Device»), som har blitt gjennomført på tre skoler: Hjalmar Johansen videregående 
skole, Bø videregående skole og Notodden videregående skole. 
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I Budsjett og økonomiplan 2017–2020 uttalte fylkesrådmannen: «Budsjettjustering bør vurderes fra 2020 
som en fast ordning. Etter at nødvendige investeringskostnader er dekket, vil det ligge betydelige årlige 
gevinster i en slik ny ordning.» 

Fra høsten 2019 er alle de tre årskullene på de videregående skolene inne på den nye ordningen med leie. 
Forventet leieinntekt i 2019 og årene framover er 6 millioner kroner. 

Redusert ramme til skolene 
Fylkesrådmannen ser seg nødt til å redusere rammene til de videregående skolene for å få budsjettet i 
balanse. Hovedårsaken er de økte behovene som omtalt under. Det vil være en stor utfordring for 
videregående opplæring å håndtere denne innsparingen i tillegg til det som tidligere er vedtatt. 

Det er tidligere vedtatt at budsjettet for 2019 skal reduseres med ca. 20 millioner kroner som følge av 
elevtallsnedgangen. Dette har skolene forberedt seg på ved å gjennomføre en naturlig nedskalering av 
tilbudene. 

I den gjeldende økonomiplanen har fylkestinget vedtatt et tilleggskutt i skoletilbudet på 2,2 millioner i 
2019. Dette kuttet skal øke til 13,4 millioner i 2020 og 23,7 millioner i 2021. 

Fylkesrådmannen ser at en ytterligere reduksjon på 4,8 millioner (altså totalt 7 millioner) i 2019 vil ramme 
alle skolene hardt.  

Et alternativ kan være å ta bort tiltak som fungerer og har bidratt til økt gjennomføring i Telemark. På 
Notodden videregående skole gjennomføres nettundervisning for ungdom som er for syke til å være på 
skolen. Dette er et tiltak som ikke er lovpålagt, men som bidrar til at ca. 40 elever kan ta så mye utdanning 
de klarer i løpet av skoleåret. Det vil være et nederlag for videregående opplæring i Telemark å måtte 
slutte med dette gode tiltaket som følge av trang økonomi. Årsvirkningen av å avslutte tiltaket er 
5,3 millioner kroner, men det anbefales ikke. Å kutte kombinasjonsklassene vil gi en innsparing i samme 
størrelsesorden (ca. 5 millioner), men det anbefales heller ikke. Det er imidlertid mulig å spare midler ved 
å slå sammen klasser, når det er mulig, må det gjøres kommende skoleår og fremover. 

Et godt årsresultat i 2018 gjennom sunn og nøktern drift vil kunne gi en buffer som skolene kan møte noen 
av utfordringene i 2019 med. Fylkesrådmannen har formidlet dette budskapet til skolene i 2018. 

Det samlede innsparingsbehovet i 2020 og 2021 blir da: 

2020 2021 
Årets innsparing 9,6 9,4 
Tidligere års innsparing 13,4 23,7 
Sum innsparing 23,0 33,1 

Fylkesrådmannen kan ikke se at det er mulig å oppfylle dette innsparingsbehovet ved å kutte i rammene til 
skolene og er avhengig av et tett og godt samarbeid med politisk nivå om å gjennomføre mer strukturelle 
tiltak som vil gi større innsparinger. 
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Psykososialt arbeid 
Fylkestinget har vedtatt å satse på psykisk helse i videregående opplæring. Parallelt med denne 
økonomiplanen legger fylkesrådmannen fram en sak om innretningen på denne satsingen. Imidlertid ser 
ikke fylkesrådmannen at det er mulig å prioritere de økonomiske rammene som er vedtatt for satsingen 
med de utfordringer som ellers presenteres i denne økonomiplanen. Fylkesrådmannen understreker at 
arbeidet for god psykisk helse blant ungdommene i skolene i Telemark uansett er tydelig på skolenes 
dagsorden, og dette framheves også i den omtalte saken. En eventuell økonomisk forsterkning av 
satsingen kan tas opp igjen i samarbeid med Vestfold. 

Til hovedutvalgets disposisjon 
Fylkesrådmannen er oppmerksom på fylkestinget sitt ønske om at hovedutvalg for kompetanse skal ha 
midler som kan disponeres fritt. 

Med de tiltak som ikke kan iverksettes, samt at skolenes rammer må reduseres, er det ikke funnet rom for 
å opprettholde denne posten. Forslaget innebærer at hovedutvalget ikke har midler som fritt kan 
disponeres. 

Avvikle gratis grøt 
Helsedirektoratet har pekt på at det å spise handler om mer enn å bli mett. Det sosiale samlingspunktet 
som måltidet representerer, er viktig for elevenes fellesskap, og for å skape trivsel. Med de innsparingene 
som skolene må gjennomføre de kommende årene, finner ikke fylkesrådmannen rom for å fortsette med 
gratis skolegrøt. 

Skolene må likevel sørge for at det finnes gode muligheter for bespisning som også ivaretar måltidets 
sosiale funksjoner. De av elevene som kommer på skolen uten å ha spist frokost hjemme, bør få mulighet 
til å spise medbrakt mat i skolens arealer før de starter skoledagen. 

IT-skolesystemer 
Telemark fylkeskommune er med på å teste og vil være først ute med å innføre Visma InSchool, som er 
det nye skoleadministrative systemet. Som følge av dette har Telemark fylkeskommune tatt mesteparten 
av kostnadene i løpet av 2018. Da Telemark fylkeskommune også gjør en jobb for utviklerne i testingen, 
vil det være rom for å redusere rammen til IT-skolesystemer med en million kroner i årene framover. 

Kompetanseheving 
Det er viktig å heve lærernes kompetanse, og dette arbeidet vil fortsette i tråd med strategien for 
kompetanse. Innsparingen vil ha liten innvirkning på deltakelsen i regjeringens satsing Kompetanse for 
kvalitet og rektorskolen, som uansett vil være prioriterte satsingsområder (forutsatt at direktoratet 
fortsetter å bevilge midler). Reduksjonen vil derimot få konsekvenser for andre satsinger som er knyttet til 
den kollektive kompetansehevingen på den enkelte skole. 

Økte inntekter fra privatisteksamen 
Utviklingen innenfor området privatisteksamen har vist at det er mulig å spare inn ytterligere 0,4 millioner 
kroner årlig. Innsparingen vil ikke påvirke tilbudet. 



33/18 Orientering om budsjett 2019 - Telemark fylkeskommune - 18/13124-1 Orientering om budsjett 2019 - Telemark fylkeskommune : Budsjett og økonomiplan 2019-2022 FRM forslag 24102018

 Videregående opplæring 45 

Budsjett og økonomiplan 2019–2022 

Det var et mindreforbruk i regnskapet for 2017, og det forventes også et mindreforbruk på rundt 
0,4 millioner kroner i regnskapet for 2018. Det er lagt inn en liten forventning om at denne innsparingen 
kan økes til 0,5 millioner kroner i 2020 og årene framover. 

Utviklingsmidler 
Det er mulig å redusere utviklingsmidler med 0,2 millioner kroner i 2019. Utover dette har Telemark 
fylkeskommune et forpliktende pågående prosjekt sammen med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) der 
innarbeiding av grunnleggende ferdigheter i alle fag har fått en organisatorisk og metodisk tilnærming. 
Universitetet skal både veilede og følgeforske innovasjonsarbeidet, blant annet gjennom et tildelt 
doktorgradsstipend for offentlig sektor. Telemark fylkeskommune, USN og Forskningsrådet samarbeider 
om dette de neste fire årene. De gjenværende utviklingsmidlene skal benyttes til fylkeskommunens 
forpliktelser i prosjektet. Prosjektet er dessuten en direkte oppfølging av politisk vedtatt satsing på arbeid 
med grunnleggende ferdigheter.  

Gjesteelever 
Elever kan fritt velge å gå på videregående skole i andre fylker dersom det er ledig plass. Hjemstedsfylket 
må betale for elevplassen til fylket eleven går på skole i.  

Fra 1. januar 2020 vil faktureringen mellom Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune 
opphøre som følge av fylkessammenslåingen. Ut fra dagens situasjon medfører dette en netto innsparing 
for Telemark fylkeskommune på ca. en million kroner årlig. Dette er lagt inn som en innsparing fra 2020. 

8.2.4 Økte behov 

Flere lærlinger i kontrakt 
I vedtatte prognoser har fylkesrådmannen forutsatt at nedgangen i elevkullene etter hvert gir seg utslag i 
færre lærlingkontrakter. Denne prognosen må imidlertid oppjusteres kraftig. Det har i 2018 blitt tegnet 
betydelig flere lærlingkontrakter enn budsjettert. Dette er et utslag av stadig høyere måloppnåelse: flere 
formidles og flere gjennomfører. I tillegg til vekst i ungdomskullene ser vi en betydelig vekst i antall 
voksne lærlinger. Den sistnevnte veksten skyldes at arbeidsmarkedet generelt har et økende behov for 
arbeidskraft. I de sektorene som har lærefag, forventes det dessuten at behovet for arbeidskraft vil fortsette 
å øke i de kommende årene, noe som kan bety at volumet på lærekontrakter øker ytterligere. Det er en stor 
utfordring at denne veksten ikke har kompenserende effekter på inntektssiden til fylkeskommunene. 

Årsresultatet for 2018 viser nå en prognose på 4 millioner kroner i merforbruk på området. Dette vil 
fylkesrådmannen håndtere ved å fremme sak om disponering av tilbakeført midler som opprinnelig ble 
stilt til hovedutvalgets disposisjon, slik det ble signalisert i årsoppgjørssaken. Beregninger viser at denne 
økte aktiviteten medfører at budsjettet fra og med 2019 må økes med 10,5 millioner kroner. For 2020 og 
2021 har fylkesrådmannen valgt å reversere tidligere forventede innsparinger, men ikke å legge inn 
ytterligere vekst. Dette er høyst usikkert, og fylkesrådmannen må komme tilbake med nye prognoser til 
fylkestinget. Blant annet har Utdanningsdirektoratet bestemt at en ny ordning, Fagbrev på jobb, skal 
iverksettes fra 2018. Fylkeskommunene venter fortsatt på retningslinjer om denne ordningen fra 
direktoratet. Denne ordningen kan føre til at antall lærlingkontrakter, og dermed utgiftene øker ytterligere. 
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Gjestelærlinger 
Når lærlinger og lærekandidater gjennomfører bedriftsopplæringen i et annet fylke, er det hjemfylkets 
plikt å betale for opplæringen. I Telemark har volumet vært økende de siste årene. Utbetaling av tilskuddet 
til gjestelærlinger kan forventes å øke proporsjonalt med tilskuddet til lærlinger som får opplæringen i 
hjemfylket. Prognosene tilsier at kostnadene vil øke med ca. fire millioner kroner i årene framover. 

Styrket rett til videregående opplæring 
Videregående opplæring har fått økt ramme i statsbudsjettet med 1,6 millioner kroner som følge av 
endring i opplæringsloven for å styrke retten til videregående opplæring for innvandrere med opplæring 
fra utlandet som ikke godkjennes i Norge. 

Voksenopplæring 
Så langt i 2018 ser fylkesrådmannen at antall deltakere i voksenopplæringsløpene vil fortsette å øke mer 
enn forventet. Fylkesrådmannen legger imidlertid til grunn at det i 2019 blir en utflating av antallet som er 
inne i et tilrettelagt voksenopplæringsløp. Det er behov for å styrke området for å sikre at alle får den 
voksenopplæringen de etter loven har krav på.  

Flere voksne enn tidligere ønsker å ta videregående opplæring, og de fleste søkerne har rett til slik 
opplæring. Etter en lovendring i 2017 har personer som har fullført videregående opplæring i et annet 
land, og som ikke godkjennes som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge, rett til videregående 
opplæring. Utdanningsdirektoratet har kommet med en tolkning av lovendringen som sier at denne 
gruppen har rett til å søke seg til en ny sluttkompetanse i Norge selv om de bare mangler norsk og engelsk 
for å oppnå studiekompetanse. Når søkere har rett til voksenopplæring, må fylkeskommunen innen rimelig 
tid gi dem et tilbud. 

Det er ønskelig at flest mulig i Telemark får formell utdanning, men flere søkere og flere tilbud gir økte 
kostnader. Se også punktet under om «styrket rett til videregående opplæring». 

Økt behov for særskilt tilrettelegging 
I inneværende skoleår har fylkeskommunen tatt imot flere elever med større behov for pleie og omsorg og 
flere elever med store atferdsutfordringer enn tidligere. Dette medfører et behov for større lærertetthet og 
alternative opplæringsarenaer. Fylkesrådmannen arbeider med utfordringene i skjæringspunktet mellom 
opplæring og helse, og målet er at kommunene skal påta seg et større økonomisk og praktisk ansvar for 
disse elevgruppene. Resultatet av dette er imidlertid fortsatt usikkert. 

Opplæring for prøvenemder 
Oppnevning av nye prøvenemndsmedlemmer medfører behov for kompetanseheving. Kostnaden er noe 
usikker da dette må harmoniseres med Vestfold. 

Telemark hadde i forrige periode en omfattende skoleringspakke av nemndene i samarbeid med 
Høyskolen i Hedmark. For prøvenemndene i den neste perioden vil det være en rekke nye elementer som 
vil kreve kompetanseheving. Nye prøvenemnder skal organiseres i det nye fylket og alle fagprøver skal 
organiseres og gjennomføres etter det nye fylkets forvaltningsprinsipper.  
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Prøvenemndene i Telemark er også tildelt rolle som yrkesutvalg der de brukes til ulike 
kvalitetssikringsoppdrag knyttet til VG3 læreplanen. Når læreplanene i den nye tilbudsstrukturen 
foreligger i 2020 vil alle prøvenemndene mangle innsikt i de nye vg3 læreplanene som er grunnlaget for 
deres vurderingsarbeid. 

Tidligere beregninger har vist en årlig kostnad på ca. 1,2 millioner. Det er ikke funnet rom for denne 
økningen de kommende tre årene, og fylkesrådmannen vil vurdere om skoleringen kan gjennomføres ved 
hjelp av nettbasert opplegg til betydelig lavere kostnader. 

Samlokalisering Bamble 
Status for prosjektet er at det nye bygget på Grasmyr vil være klart til bruk høsten 2021, og ikke som 
tidligere vedtatt høsten 2020. Konsekvensen av dette er at vedtatt forventet innsparing blir forskjøvet med 
ett år. 

Én skole i Porsgrunn 
I fylkestingets budsjettvedtak i desember 2017 ble det vedtatt en innsparing i 2020 på 5,2 millioner kroner. 
Dette er helårsvirkningen av den forventede innsparingen (gevinsten) av samlokaliseringen i Porsgrunn. 

Byggeplanene viser nå at det nye bygget ved avdeling nord i Porsgrunn kan tas i bruk av elevene høsten 
2021. Konsekvensen av dette er at det ikke er mulig med innsparinger på 5,2 millioner kroner i 2020 eller 
3 millioner kroner vårhalvåret 2021. 

8.3 Mål 

Mål Målindikator 

Økt læringsutbytte Faglige resultater til eksamen i matematikk skal 
innen 2021 være: 

-karakteren 3,0 for 2P-Y

-karakteren 3,6 for 1T

-karakteren 3,0 for 2P

Andelen lærlinger med bestått resultat på fagprøven 
skal være på minst 95 prosent 

Økt gjennomføring Alle elever skal gjennomføre videregående 
opplæring 

Andelen som fullfører og består per skoleår, skal 
innen 2021 være på 85 prosent 

Effektivisere arbeidsprosessene og øke utnyttelsen av 
ressursene 

Rapportere økonomisk resultat 

Rapportere om effekter av digitaliseringstiltak 
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Styrke viljen og evnen til omstilling og utvikling Mestringsorientert ledelse: Verdi mellom 4 og 4,5 i 
medarbeiderundersøkelsen (KS’ 10-FAKTOR) 

Mestringsklima: Verdi mellom 4 og 4,5 i 
medarbeiderundersøkelsen (KS’ 10-FAKTOR) 

Fleksibilitetsvilje: Verdi mellom 4 og 4,5 i 
medarbeiderundersøkelsen (KS’ 10-FAKTOR) 

8.4 Prioriterte satsingsområder og tiltak 

8.4.1 Overgang mellom skole og fagopplæring 

Høsten 2017 ble det innført en ny ordning som gjaldt overgangen mellom skole og fagopplæring, det vil si 
mellom Vg2 og Vg3. De elevene som ikke hadde fått læreplass når skolen startet, møtte på den 
videregående skolen de hadde gått på. Høsten 2018 møtte i underkant av 90 ungdommer opp. Etter den 
første skoleuken ble kandidatene samlet på Notodden og Talenthuset til kvalifiseringstiltak. Oppstart av 
Vg3 i skole vurderes kontinuerlig slik at alle har tilbud etter gjennomført kvalifiseringstiltak. 

Dette er et av de viktigste tiltakene som skal bidra til å øke gjennomføringen i yrkesfagene, og det er i 
2019 viktig å videreføre satsingen med samme innretning som inneværende år for å videreutvikle kvalitet 
og ivaretakelse av den enkelte. Fylkesrådmannen har forventninger til at denne endringen skal resultere i 
høyere gjennomføringstall de kommende årene. 

8.4.2 Effektivisere arbeidsprosessene og utnytte ressursene bedre 

Fra 2018 skal avdeling videregående opplæring nedbemannes med 2 millioner kroner. Denne innsparingen 
er i rute. I tillegg har gjeldende økonomiplan en ambisjon om å effektivisere driften innenfor 
fagopplæringen med 1 million kroner i 2018 og 1,5 millioner kroner fra 2019. Foreløpig har det ikke vært 
mulig å hente ut disse innsparingene fra arbeidsprosessene innenfor fagopplæringen og de er belastet 
avdelingen for øvrig. Det er fortsatt ambisjoner om innsparinger når digitaliseringen er i full drift. 

En region med Telemark og Vestfold vil gjøre det mulig å oppnå ytterligere innsparinger etter 2020. 
Avdeling videregående opplæring arbeider kontinuerlig med å utnytte ressursene bedre og effektivisere 
arbeidsprosessene. Avdelingen prøver å oppnå samhandling og ressursutnyttelse på tvers av seksjonene i 
tillegg til å gjennomgå arbeidsoppgaver og prioriteringer. Våren 2018 prioriterte avdelingen å gå gjennom 
honoreringen av prøvenemnder. 

Arbeidet med testingen av Visma InSchool fortsetter på Bamble videregående skole. Skien videregående 
skole ble våren 2018 tatt ut av pilotprosjektet. Prosjektet har støtt på utfordringer og systemet vil bli tatt i 
bruk på alle de videregående skolene i Telemark senere enn antatt. Trolig vil systemet ikke være innført 
før i løpet av 2020. Den opprinnelige planen var at Bamble og Skien videregående skoler skulle ta i bruk 
Visma InSchool fra august 2018. Det er tidligere vedtatt innsparinger innenfor videregående opplæring 
fordi man forventet at ressursutnyttelsen på skolene ville bli bedre etter innføringen av Visma InSchool. 
For 2018 var beløpet 2,9 millioner kroner og fra 2019 4,6 millioner kroner. Det er ikke mulig å ta ut disse 
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gevinstene. Forsinkelsene i prosjektet innebærer at gevinstene tidligst kan tas ut i 2020. Beløpene som 
tilsvarer de forventede innsparingene er belastet rammen for de videregående skolene. 

Fylkestinget ønsker at klasser med få elever organiseres slik at tallet på små klasser går ned. Den 
forventede innsparingen på 2 millioner kroner har til nå ikke vært mulig å ta ut. Fylkesrådmannen mener 
det er nødvendig å samle små klasser i enkelte programområder på færre skoler. Dette gjelder spesielt 
klasser på Vg2- eller Vg3-nivå. 

8.4.3 Pedagogisk arbeid 

At samarbeid mellom lærere internt og på tvers av skoler er viktig for å styrke lærerens, og i neste omgang 
elevenes læring, understrekes i både forskning og utdanningspolitikk. Det å bygge en slik kollektiv 
kapasitet krever særskilte lederegenskaper. Som en konsekvens av dette starter avdeling for videregående 
opplæring kompetanseheving av sine ledere i 2018. Kompetansehevingen omfatter også en videreføring 
av FYR (fellesfag, yrkesretting og relevans) for å forbedre lærerpraksisen, og rammeverket Led skole vil 
bli tatt i bruk. Led skole er et utviklingsprogram for skoleledere som er utviklet av KS. Et 
konsulentselskap, IMTEC, vil bistå i utviklingsarbeidet og være prosessledere ut mot skolene. Satsingen 
blir finansiert av midler fra utdanningsdirektoratet og av opplysnings- og utviklingsmidler fra KS. 

Åpen dør-prosjektet videreføres under navnet Grunnleggende ferdigheter i alle fag (se omtale under 
innsparinger) på ytterligere tre skoler, med oppstart i august 2018. Da utviklingsmidlene i budsjettet øker 
fra og med 2019, vil behovet for følgeforskning og arbeidet som gjøres i skolene, bli dekket innenfor 
budsjettet fra og med 2019. Grunnleggende ferdigheter er forutsetninger for læring og utvikling i skole, 
arbeid og samfunnsliv og er en del av den overordnede delen av læreplanen. Telemark fylkeskommune 
mottar i tillegg forskningsmidler fra forskningsrådet i en fireårs periode for å gjennomføre 
aksjonsforskning knyttet til satsningen på grunnleggende ferdigheter samt veiledning av Universitetet i 
SørØst-Norge.  

Videreføringen av matematikksatsingen fortsetter, men vil ses i sammenheng med satsingen knyttet til 
grunnleggende ferdigheter. Fylkeskommunen viderefører arbeidet knyttet til vurdering for læring, tilpasset 
undervisning, flerkulturelt arbeid, spesialundervisning og entreprenørskap i 2019. 

Fylkeskommunen samarbeider i dag med kommunene i Telemark om kombinasjonsklasser ved fem av de 
videregående skolene. Det er totalt ni klasser i skoleåret 2018/2019 og det er en økning på tre nye klasser 
fra oppstart forrige skoleår. I kombinasjonsklassene får minoritetsspråklige elever med dårlig språk og 
svake faglige kunnskaper grunnskoleopplæring av lærere fra kommunen på en av våre videregående 
skoler. Det er viktig å utvikle dette samarbeidet og inngå avtaler med kommuner som ønsker 
kombinasjonsklasser. Det er grunn til å tro at kombinasjonsklassene vil bidra til å øke den framtidig 
gjennomføring. Telemark fylkeskommune har fått støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til 
dette arbeidet. I budsjettet er det lagt inn en forventning om støtte også de kommende årene. 

Telemark fylkeskommune vil fortsette samarbeidet med kommunene om satsingsområdet kvalitet i 
karriereveiledningen. 
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8.4.4 Talenthuset – ungdom på utsiden 

Med bakgrunn i Riksrevisjonens rapport 3:9 (2015/2016) «Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av 
ungdom utenfor opplæring og arbeid» har fylkestinget vedtatt driften av Talenthuset i Skien i samarbeid 
med NAV Skien. I økonomiplanen for 2018–2021 ble det lagt inn en økning til lønn fra 2019 på en 
million kroner. Målet er å øke tiltaksaktiviteten for ungdommer i oppfølgingstjenesten fra 10 til 30 plasser. 
Hovedmålsetningen til Talenthuset er å få flere ungdommer tilbake til utdanning og arbeid. 

Talenthuset, som startet opp 1. september 2018 i tre av bygningene på gamle Klosterskogen videregående 
skole i Skien, skal være en samspillsarena for veiledning og tiltak for ungdom som ikke er i opplæring 
eller arbeid. Talenthuset er et sameie mellom Telemark fylkeskommune med oppfølgingstjenesten i 
Grenland og Kompetansesenteret og NAV Skien med ungdomsveiledere og tiltaksarrangører. Eierne har 
sammen tilsatt en felles leder med ansvar for både veiledere og tiltak i begge organisasjonene. Talenthuset 
skal utnytte kompetansen på tvers av enheter og ansvarsområder for å finne de beste løsningene for den 
enkelte ungdom. Fylkesrådmannen, rådmannen i Skien kommune og fylkesdirektøren i NAV har store 
forhåpninger om at Talenthuset skal bidra til økt deltakelse i samfunnet og at færre faller utenfor. 

Ungdommene på Talenthuset tilhører en av tre målgrupper: OT-ungdom, ungdom som får opplæring 
(VG3 grunnkompetanse eller lærerkandidater) på alternativ opplæringsarena og ungdommer med 
utfordrende atferd. I tillegg har Talenthuset ansvar for læreplasskurset i nedre Telemark. For den 
sistnevnte gruppen etablerer Talenthuset en helhet i det fireårige opplæringsløpet mellom videregående 
skoler og fagopplæringen for å få formidlet flest mulig kandidater til læreplass. 

Fylkestinget har bedt administrasjonen om å utrede hvordan fylkeskommunen kan etablere et tettere og 
mer forpliktende samarbeid med NAV og kommunene i resten av Telemark. Dette arbeidet har nettopp 
startet med NAV i Midt-Telemark. 

8.5 Investeringsbudsjett 

Beløp i 1000 Økonomiplan Sum 
Investeringsprosjekter Utgift 2019 Utgift 2020 Utgift 2021 Utgift 2022 Utgift 

2019-22 
Utstyr skole 

Større utstyr skole 3 500 3 900 3 900 4 300 15 600 
Sum Utstyr skole 3 500 3 900 3 900 4 300 15 600 

Sum investeringsprosjekter 3 500 3 900 3 900 4 300 15 600 

Større utstyr skole 
Det er satt av 3,5 millioner kroner i 2019, 3,9 i 2020 og 2021, og 4,3 millioner kroner i 2022 til utskifting 
av utstyr på skolene. Hvert år fordeles midler til skolene etter en prioritering. Behov for investering av 
utstyr tas med i vurderingen ved oppretting eller nedleggelse av programområder på en eller flere skoler. 
Flere av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene krever at utstyr skiftes på flere skoler. 

Den økonomiske rammen er gitt i investeringsstrategien for 2018–2027, fylkestingssak 40/17. Det ble gitt 
økt ramme og lagt inn forventet prisvekst i rammene. Når ny struktur innen yrkesfagene er vedtatt og nye 
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fagplaner er kjent, vil fylkesrådmannen vurdere om det bør gjøres endringer i utstyrsinvesteringen til 
skolene. 

Den ekstra muligheten til innkjøp av utstyr som videregående opplæring fikk i 2018, som følge av 
5 millioner fra overskuddet i 2017, var til god hjelp. Det var da mulig å kjøpe inn utstyr som var 
pedagogisk viktig for de skolene som fikk det, men som ikke enkeltvis var av en slik karakter at de 
tilfredsstilte kravet til å føres i investeringsregnskapet. 
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9. Tannhelse 
Tannhelse omfatter fylkestannlegen og 17 tannklinikker, inkludert 3 
spesialistklinikker. Den offentlige tannhelsetjenesten skal sikre regelmessig 
oppsøkende og utadrettet tannhelsetjenester til prioriterte grupper, sammen med 
tilgang til nødvendige spesialistbehandling. Tilbudet skal vektlegge forebyggende og 
helsefremmende aktiviteter framfor behandling. 

  

Foto: Dan Riis 
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9.1 Økonomisk ramme 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Opprinnelig budsjett 76 675 76 675 76 675 76 675 

Sum Tekniske justeringer 1 704 1 704 1 704 1 704 
Sum Tidligere vedtatte tiltak -630 -1 750 -1 750 -1 750 

Konsekvensjusteringer 1 074 -46 -46 -46 
Konsekvensjustert ramme 77 748 76 628 76 628 76 628 
Ramme 2019-2022 77 748 76 628 76 628 76 628 

9.2 Driftsbudsjett 

9.2.1 Fordeling av ramme 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Fylkestannlegen 3 004 3 267 3 273 3 273 3 273 3 273 
Tannhelsetjenesten 4 762 7 585 7 066 6 566 6 566 6 566 
Tannklinikker 64 460 65 823 67 410 66 790 66 790 66 790 

Sum 72 225 76 675 77 748 76 628 76 628 76 628 

9.2.2 Sammendrag budsjett 

Utgangspunktet for områdets økonomiske ramme er budsjettet og økonomiplan som er vedtatt for 2018–
2021. I fylkesrådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2019–2022 er rammen korrigert for 
tekniske endringer.  

Tekniske endringer for tannhelse består av lønnsvekst med 2 millioner kroner og prisvekst med -
0,3 millioner kroner.  

Tidligere års innsparinger 
        
 Tall i hele 1000 2019 2020 2021 2022 

Redusert forbruk medisinsk forbruksmateriell              -       -500     -500         -500  
Økt inntjening tannpleier som har fått økt ansvar    -630   -1 250   -1 250      -1 250  
Sum endring fra 2018    -630   -1 750   -1 750     -1 750  

Endring fra året før -630 -1 120              -                     -    
 

9.2.3 Tidligere vedtatte tiltak 

Tidligere vedtatte tiltak er videreført i budsjett og økonomiplan. 
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9.3 Mål 

Mål Målindikator 

Forbedring av tannhelsen hos barn, unge og eldre med 
dårlig tannhelse 

Tannhelse hos indikatorårskullene 5-,12- og 18 år 
skal være på landsgjennomsnittet 

Intensivert tilsyn og oppfølging av barn og unge 
med mer enn fem hull skal gi en 5 prosent bedring i 
deres DMFT-tall (mål på antall hull og manglende 
tenner) 

Andelen av eldre og kroniske syke i 
hjemmesykepleien som får tilbud og behandling 
skal økes til 40 prosent 

Voksne betalende pasienter skal ha et solid faglig 
tannhelsetilbud i rimelig avstand fra sitt bosted 

Tall på betalende pasienter skal opprettholdes på 
2016-nivå 

Inntjening en fra betalende klienter skal utgjøre 
minst 50 prosent av tannhelsetjenestens 
nettobudsjett 

Effektivisere arbeidsprosessene og øke utnyttelsen av 
ressursene 

Rapportere økonomisk resultat 

Rapportere om effekter av digitaliseringstiltak 

Styrke viljen og evnen til omstilling og utvikling Mestringsorientert ledelse: Verdi mellom 4 og 4,5 i 
medarbeiderundersøkelsen (KS’ 10-FAKTOR) 

Mestringsklima: Verdi mellom 4 og 4,5 i 
medarbeiderundersøkelsen (KS’ 10-FAKTOR) 

Fleksibilitetsvilje: Verdi mellom 4 og 4,5 i 
medarbeiderundersøkelsen (KS’ 10-FAKTOR) 

9.4 Prioriterte satsingsområder og tiltak 

I tillegg til avdelingens hovedsatsingsområder, som er omtalt under, vil også tannhelse ha stort fokus på 
regionreformen i 2019. Sammenslåing av tannhelsetjenestene i Vestfold og Telemark fylkeskommuner 
krever dialog og samarbeid hvor eksisterende ulikheter kan harmoniseres. Dette er særlig knyttet til 
avtaleverk, spesialisttilbud og tilbud til voksne betalende pasienter som i stor grad er knyttet til 
geografiske forskjeller mellom de to fylkene. Avdelingen deltar også i arbeidsgruppen knyttet til strategi 
for digitalisering av tjenestetilbudet til brukere og pasienter. 

Fylkesrådmannen forventer at prosessen i avdelingen vil kunne gjennomføres innenfor eksisterende 
ressursrammer. 

Under omtales satsingsområder videreført fra utfordringsnotatet for 2019–2022. 
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9.4.1 Redusere sosiale, økonomiske og kulturelle forskjeller i tannhelse 

Det er fremdeles betydelige forskjeller mellom de mange som har god eller svært god tannhelse og de få 
som har store tannhelseproblemer. Bildet er gjennomgående for alle aldersgrupper. 

Dårlig tannhelse hos barn  
Dårlig tannhelse hos barn skyldes hovedsakelig dårlig kosthold, ofte sammen med mangelfulle 
tannpussevaner. Omsorgssvikt er dessverre ofte en del av dette bildet. Tannhelsetjenesten vil videreføre 
sine tiltak for å oppsøke og skape bedre kontakt med foreldre og foresatte slik at særlig barn med 
utfordringer får informasjon, hjelp og støtte til å sikre god tannhelse for sine barn: 

• Arbeid med mor og barn på helsestasjoner har gitt gode resultat. Informasjon og opplæring av 
kommende og nybakte foreldre skal videreføres sammen med helsesøstre i kommunene. 

• Samarbeidet med Folkehelseavdelingens Liv og røre-prosjekt vil være et verdifullt tiltak. Dette 
styrker samarbeidet med skoler og lærere og åpner mange muligheter for å gi tannhelse en naturlig 
plass i læreplaner. Kunnskap skaper gode holdninger og adferd som fremmer både helse generelt 
og tannhelse spesielt. Prosjektet anvender moderne pedagogiske virkemidler som film og digitale 
motivasjonsprogram for å skape bedre dialog med barn og unge på skoler og i barnehager. 

• Tannhelse har også innført tiltak som særlig er rettet mot individuell oppfølging av barn, foreldre 
og foresatte hvor tannhelseproblemer ofte er en del av et større bilde med problemer på mange 
felt. Generelle målinger av forbedringer her er utfordrende fordi det heldigvis handler om en svært 
liten andel av mer enn 33.000 barn og unge i Telemark som tannhelse har ansvar for. Tidlig 
identifisering og kontinuerlig oppfølging på klinikkene prioriteres i tillegg til generelle tiltak som 
primært gjennomføres av tannpleiere, men også andre i tannhelseteamene på klinikkene. 

Eldre og kronisk syke 
Eldre og kronisk syke rammes ofte av dårlig tannhelse, selv om de tidligere har hatt god tannhelse. 
Årsakene er oftest generelle akutte og kroniske sykdommer og helseutfordringer som kan gi store 
tannhelseproblemer på kort tid. Andre faktorer skyldes økonomiske eller sosiale forhold, og dessverre er 
det mange eldre som utsetter tannbehandling fordi de ikke kjenner sine rettigheter. Ny forskning fra 
Professor G. Westerhus Strand ved Universitetet i Bergen viser at mer enn 50 prosent av eldre som har rett 
til gratis tannbehandling etter tannhelsetjenesteloven ikke er klar over dette. 

Tannhelse vil videreføre arbeidet med å etablere et tett og målrettet samarbeid med primærhelsetjenesten i 
kommunene slik at eldre tilbys støtte både gjennom fastleger, sykehus og kommunal helse- og 
omsorgstjeneste. Eldre i institusjon og hjemmesykepleie trenger sunn ernæring og godt tann- og 
munnstell. Arbeidet med å bevisstgjøre og lære opp personell i primærhelsetjenesten og samtidig tilby 
dem støtte i særlig vanskelige situasjoner er et viktig tiltak som styrkes i kommende periode. 

En viktig observasjon, som ikke er tallfestet, er at mottakere av medisinske og psykososiale helsetjenester 
i hjemmet øker i Telemark. Derfor vil Helse- og omsorgsdepartementets målrettede innsats for pasienter 
som har utfordringer med rus og psykisk helse være viktig for tannhelsetjenesten i Telemark 
fylkeskommune i kommende periode. 
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Styrke og videreføre TOO-tilbudet 
Dette er et psykologstøttet tannhelsetilbud til ofre for tortur, overgrep og pasienter med odontofobi 
(tannlegeskrekk). Tilbudet har eksistert i Telemark i lengre tid, men særlig de to siste årene har vi sett et 
økende antall voksne som har særdeles dårlig tannhelse. Sprøyteskrekk og generell tannlegeskrekk 
grunnet redsel for smerter er ikke den dominerende årsaken, men derimot overgrep i barne- og 
ungdomsalderen. Pasientene har skamfølelse og tross tannsmerter og infeksjoner i mange år, har de ikke 
hatt mot til å oppsøke tannlege for å få hjelp. 

Behandlingen er krevende og er basert på tett samarbeid mellom psykolog og tannlege. Arbeidet har i 
lengre tid virket med leie av psykolog og dette vil skje frem til ny psykolog er ansatt ved årsskiftet 18/19. 
Tannhelsetjenesten vil videreføre kompetansetiltak innenfor dette fagfeltet hos allerede etablerte 
rehabiliteringsteam. Det er tannhelseteam ved 8 tannklinikker spredt rundt i fylket hvor pasienter som har 
gjennomført behandling hos psykolog kan bli ferdigbehandlet på tannklinikk nær eget bosted. 

All TOO behandling rapporteres og følges opp sammen med Helsedirektoratet som innvilger noe 
økonomisk støtte til tiltaket. 

9.4.2 Bemanning 

Stabil bemanning er en av nøkkelfaktorene for et godt tannhelsetilbud. Det bidrar til å bygge, utvikle og 
etablere solid kompetanse og bedre samhandling med et bredt spekter av samarbeidspartnere. 

Tannhelsetjenesten i Telemark har over noen år gjennomgått et generasjonsskifte og vi har en økt andel 
yngre og uerfarne medarbeidere. Samtidig ser vi at stadig flere av våre prioriterte grupper har komplekse 
utfordringer innen fysisk og psykisk helse, og sosioøkonomiske og kulturelle utfordringer hvor trygghet i 
behandlingssituasjonen er viktig for å oppå gode resultater. Dette innebærer at organisasjonen vil 
videreføre målrettede tiltak for utvikling av kliniske ferdigheter og fremover også fokusere på 
kompetanseutvikling som gir bred forståelse for pasientens helhetlige helse- og sosiale situasjon. 
Samarbeidet med kommunenes primærhelsetjeneste skal intensiveres og arbeidet med lokale fagsirkler vil 
fortsette som før. 

Sammenfattet er meningsfullt arbeid, faglig utvikling, godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige 
arbeidsvilkår de viktigste faktorene for å sikre stabil bemanning i tannhelsetjenesten i Telemark. 
Klinikklederteamet sammen med fylkestannlegen følger opp dette arbeidet kontinuerlig, spesielt på 
månedlige klinikkledermøter. 

9.4.3  Effektiv drift og organisering gjennom digitaliseringstiltak 

Regjeringen har de siste årene opprettet et eget direktorat for e-helse, med mål om å utvikle nye 
elektroniske helsetjenester på nasjonalt nivå. Tannhelsetjenesten i Telemark fylkeskommune har en av 
landets ledende eksperter på digitalisering innenfor tannhelse, med en proaktiv rolle i arbeidet for å utvikle 
elektroniske tjenester både for den offentlige og den private tannhelsetjenesten. 

Virksomheten er avhengig av nasjonale tiltak og retningslinjer. De nasjonale satsingene omfatter innføring 
av en kjernejournal, en pasient en journal (EPEJ). Utover dette jobber E-helsedirektoratet med at 
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leverandører av elektroniske pasientjournaler gjennomfører nødvendige endringer. Nylig ble et felles 
elektronisk diagnosesystem, Snomed, ferdigstilt i E-helsedirektoratet. Dette skal med tiden innføres også 
for tannhelsefeltet. 

Mange av tiltakene og tjenestene som det jobbes med, må tilpasses vårt eget elektroniske 
pasientjournalsystem, Opus. Tannlegeforeningen og offentlige tannlegers arbeidsutvalg jobber sammen 
for å påskynde endringene, men Opus eies av en privat leverandør og arbeidet har vist seg å være 
tidkrevende. For tiden jobbes det med innføring av elektronisk resept og online timebestilling som 
forventes ferdigstilt i 2019. Andre endringer forventes ikke ferdige før tidligst 2020, altså etter 
sammenslåingen av Vestfold og Telemark fylker. 

I tråd med de signalene som ble gitt i Budsjett og økonomiplan 2018–2021 ble fylkestannlegen bedt om å 
opprette en arbeidsgruppe med mål om en gjennomgang av spesialisttannhelsetjenesten i Telemark. 

Arbeidsgruppens rapport har avdekket behov for endringer. Fylkesrådmannen ber fylkestannlegen om å 
finne en løsning slik at spesialist-tannhelsetilbudet ved Skien tannklinikk blir økonomisk bærekraftig og i 
samsvar med ESA lovverket. 

9.5 Investeringsbudsjett 

Beløp i 1000 Økonomiplan Sum 
Investeringsprosjekter Utgift 2019 Utgift 2020 Utgift 2021 Utgift 2022 Utgift 

2019-22 
Investering tannhelse 

Tannhelse - oppgradering utstyr 3 200 3 300 3 400 3 500 13 400 
Sum Investering tannhelse 3 200 3 300 3 400 3 500 13 400 

Sum investeringsprosjekter 3 200 3 300 3 400 3 500 13 400 

9.5.1 Tannhelse - oppgradering utstyr 

Det er satt av 3,2 millioner kroner årlig til utskifting av utstyr på tannklinikkene i 2019. For å ta høyde for 
prisvekst øker rammen hvert år til 3,5 millioner kroner i 2022. Økonomisk ramme er gitt i 
investeringsstrategien 2018–2027, fylkestingssak 40/17. 

Investeringsbehovet kartlegges og prioriteres hvert år. Kjøp av utstyr gjøres innenfor inngåtte 
rammeavtaler. Tannhelsetjenesten har 78 uniter operative til enhver tid og seks skallerøntgenapparat. I 
investeringsstrategien legger til grunn en gjennomsnittlig utskiftingstakt hvert syvende år for uniter og 
anskaffelse av gjennomsnittlig et nytt røntgenapparat annen hvert år. 
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10. Samferdsel og regional utvikling
Samferdsel og regional utvikling omfatter team kollektiv, team plan og samferdsel 
og team næring og innovasjon. Avdelingen har ansvar for den regionale og lokale 
kollektivtransporten inkludert skoleskyss, 1900 kilometer fylkesveg, oppfølging av 
regionale areal- og transportplaner, koordinering av rettledning og uttalelser til 
kommunenes samfunnsarealplaner og løyvebehandling. Avdelingen skal også legge 
til rette for fylkeskommunens formelle påvirkningsrolle overfor nasjonale 
myndigheter når det gjelder statlig samferdsel, og bidra til den regionale 
utviklingen gjennom næringsutvikling, reiseliv, forskning og utvikling (FoU), 
vannforvaltning, klima, internasjonalt arbeid og landbruk. 

Foto: Bjørn Harry Schønhaug 



33/18 Orientering om budsjett 2019 - Telemark fylkeskommune - 18/13124-1 Orientering om budsjett 2019 - Telemark fylkeskommune : Budsjett og økonomiplan 2019-2022 FRM forslag 24102018

 Samferdsel og regional utvikling 59 

Budsjett og økonomiplan 2019–2022 

10.1 Økonomisk ramme 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Opprinnelig budsjett 623 285 623 285 623 285 623 285 

Sum Tekniske justeringer 17 353 17 353 17 353 17 353 
Sum Tidligere vedtatte tiltak -39 365 -82 555 -84 555 -84 555 

Konsekvensjusteringer -22 012 -65 202 -67 202 -67 202 
Konsekvensjustert ramme 601 273 558 083 556 083 556 083 

Innsparingstiltak     
Reduserte kostnader nye busskontrakter utenfor Grenland fra 
01.07.2019 -14 250 -28 500 -28 500 -28 500 

Avvikle avganger med få reisende -5 640 -5 940 -7 740 -7 740 
Redusere dekkeleggingsprogrammet -5 275 0 0 0 
Effektivisere fergetilbudet i Porsgrunn og Kragerø -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 
Redusere -andre driftskostnader- på kollektivområdet -1 310 -1 410 -1 610 -1 610 
Avvikle typiske turist-/reiselivsruter -950 -950 -950 -950 
Fjerne parallellkjøring med ekspressbuss og tog -750 -750 -750 -750 
Reduserte kostnader til fergedriften i Kragerø fra 01.01.2020 0 -5 500 -5 500 -5 500 
Gjøre om avganger til bestillingsruter i skolens sommerferie 0 -1 600 -1 600 -1 600 
Sum Innsparingstiltak -31 675 -48 150 -50 150 -50 150 

Økte behov     
Reversering av tidligere vedtatte innsparinger på 
kollektivområdet 12 150 19 650 21 650 21 650 

Økte kostnader knyttet til ny Telemark Vest kontrakt 12 000 12 000 12 000 12 000 
Nye bussavganger mellom Kragerø og Grenland 1 200 1 200 1 200 1 200 
Skyss av elever i videregående skole i nye busskontrakter 
01.07.2019 1 100 2 750 2 750 2 750 

Økt bruk av Farte periodebillett på ekspressbuss  1 000 2 000 2 000 2 000 
Kjøp av marginale avganger utenfor Grenland 01.07.2019 1 000 2 000 2 000 2 000 
Økte strømkostnader 1 000 1 000 1 000 1 000 
Reversere nedlegging av avgang på dagtid mellom Kragerø-
Skjelsvik 700 700 700 700 

Takst av nullutslippskjøretøy på offentlige fergesamband 300 300 300 300 
Økte kostnader for skoleskyss 300 300 300 300 
Nøytrale kollektivknutepunkt 225 225 225 225 
Oppfølging transportkontrakter - miljø (Euro VI) og rus (alkolås) 200 200 200 200 
Rutetilbud mellom Notodden stasjon og Notodden Skysstasjon 200 0 0 0 
Medlemskap i Lyntogforum 200 0 0 0 
Felles billett i Vestfold, Telemark og Jernbanedirektoratet/NSB 100 100 100 100 
Økt tilskudd til Brevik Fergeselskap 0 1 000 1 000 1 000 
Dekkelegging  0 2 725 2 725 2 725 
Tilbakeføring av finansiering eierskap til prosjekt 0 2 000 2 000 2 000 
Sum Økte behov 31 675 48 150 50 150 50 150 

Ramme 2019-2022 601 273 558 083 556 083 556 083 
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10.2 Driftsbudsjett 

10.2.1 Fordeling av ramme 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Samferdsel og regional utvikling 21 313 22 846 23 731 23 531 23 531 23 531 
Team kollektiv 267 996 277 971 261 696 244 396 242 396 242 396 
Team næring og innovasjon 28 552 36 810 24 439 24 439 24 439 24 439 
Team plan og samferdsel 246 397 285 831 291 407 265 717 265 717 265 717 

Sum 564 257 623 458 601 273 558 083 556 083 556 083 
 

10.2.2 Sammendrag budsjett 

Utgangspunktet for områdets økonomiske ramme er budsjettet og økonomiplanen som er vedtatt for 
2018–2021. Rammen er så korrigert for politiske vedtak gjennom året. I budsjett og økonomiplan for 
2019–2022 er rammen i tillegg korrigert for tekniske endringer.  

Tekniske endringer for området samferdsel og regional utvikling består av prisvekst med 16,3 millioner 
kroner og lønnsvekst med 0,9 millioner kroner.  

Tidligere års innsparinger 
Reduksjonen i områdets økonomiske ramme fra 2018 til 2019 skyldes innsparinger på til sammen 
1,6 millioner kroner fra tidligere års økonomiplaner. I 2020 reduseres rammen med 9,1 millioner kroner 
og 11,1 million kroner fra 2021. Innsparingene er fordelt mellom kollektivtrafikk og team plan og 
samferdsel. Se tabell nedenfor. 

Tall i hele 1000 2019 2020 2021 2022 

Kollektivtrafikk -1250 -8750 -10750 -10750 
Team plan og samferdsel -350 -350 -350 -350 
Sum endring fra 2018 -1600 -9100 -11100 -11100 

Endring fra året før -1600 -7500 -2000 0 
 

For kollektivtrafikk skyldes reduksjonen avvikling av flexiruter med få reisende og utsettelse av 
innføringen av vedtak om å utvide barnebillett fra 15 år til 17 år. 

Innsparingen på team plan og samferdsel gjelder reduksjon i Aksjon skoleveg-midler. 

10.2.3 Innsparingstiltak 

Reduserte kostnader nye busskontrakter utenfor Grenland fra 01.07.2019 
En reduksjon i ruteproduksjonen (ca. 300.000 rutekilometer) i nye busskontrakter utenfor Grenland, og 
betaling for skyss av elever i videregående skole forklarer deler av kostnadsreduksjonen.  
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Avvikle avganger med få reisende 
Dette er en korrigering av en tidligere vedtatt innsparing. Tiltaket går ut på å avvikle avganger med få 
reisende, eller avganger som ikke er bundet opp i skoleskyss, og som gir store innsparinger. Det gjelder 
hele Telemark, og blant annet vil bybusstilbudet på Notodden, Kragerø og Bø bli redusert og effektivisert. 
Rutebilselskapene tas med i prosessen med å velge ut hvilke avganger som skal velges. Konsekvensene 
blir et dårligere tilbud, færre reisende og økt bruk av privatbil. 

Redusere dekkeleggingsprogrammet 
For å opprettholde dagens dekketilstand på fylkevegene er det årlige behovet for midler høyere enn 
foreslåtte årlige bevilgning. Reduksjonen i tildelingen til dekkeleggingsprogrammet vil medføre økt 
etterslep på dekketilstanden på fylkesvegnettet. 

Effektivisere fergetilbudet i Porsgrunn og Kragerø 
Dette er en korrigering av en tidligere vedtatt innsparing. For 2018 vedtok fylkestinget å gi et økt 
driftstilskudd til Kragerø Fjordbåteselskap IKS og Brevik Fergeselskap IKS på henholdsvis 1 million 
kroner og 0,5 millioner kroner. Det økte driftstilskuddet videreføres ikke i 2019. I tillegg er det tidligere 
vedtatt et innsparingstiltak i fergetilbudet på 2 millioner kroner, henholdsvis 1,47 millioner kroner i 
Kragerø og 0,53 milloner kroner i Porsgrunn. Tiltaket går ut på å legge ned ruten med færrest reisende, og 
erstatte bilfergen på enkelte med passasjerbåt. Dette vil gi et dårligere tilbud for reisende med bil, færre 
antall registrerte reiser, og økt bruk av egen båt og taxibåt. Skoleskyssen blir ivaretatt innenfor lovverket. 
Fergeselskapene og medeierne av fergeselskapene tas med i prosessen med å velge ut hvilke ruter som 
skal velges. 

Redusere andre driftskostnader på kollektivområdet 
Gjennom hele året kan det være økonomisk usikkerhet knyttet til de ulike tjenestene team kollektiv har 
ansvaret for. Kollektivområdet budsjetterer derfor med en buffer for å kunne håndtere usikkerheten 
innenfor egen ramme. Reduksjonen i bufferen medfører økt sårbarhet for endringer eller behov som 
oppstår i budsjettåret. 

Avvikle typiske turist-/reiselivsruter 
Dette er en videreføring av en tidligere vedtatt innsparing. Tiltaket innebærer å legge ned Kanalbussen sju 
dager i uka i sommersesongen og all kjøring mellom Rauland og Rjukan. Begge tiltakene gir et dårligere 
tilbud til de reisende-, og færre reisende. I tillegg fjerner man et tilbud som støtter opp under 
reiselivsnæringen i området. 

Fjerne parallellkjøring med ekspressbuss og tog 
Dette er en korrigering av en tidligere vedtatt innsparing. Tiltaket går ut på å fjerne lokale ruter som 
betjener strekninger der det er et tilbud med ekspressbuss eller tog. Rjukanekspressen som er en lokal rute 
og som kjører parallelt med Bratsbergbanen, legges ned på strekningen Notodden–Porsgrunn. 
Konsekvensene blir et dårligere tilbud, færre reisende på buss og en overgang til bruk av tog, drosje og 
privatbil.  
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Reduserte kostnader til fergedriften i Kragerø fra 01.01.2020 
Det kan være ulike tiltak som er aktuelle. Fylkeskommunen har rett til å definere hva slags rutetilbud som 
skal tilbys innbyggerne i fylket, men har plikt til å sørge for skoleskyss. Dersom rutetilbudet til 
øysamfunnene skal opprettholdes, kan et tiltak være å reforhandle selskapsavtalen med tanke på å øke 
Kragerø kommunes bidrag til driften av fergetilbudet på det kommunale vegsambandet. Alternativt kan 
man redusere rutetilbudet. Dette vil i så fall utgjøre en vesentlig reduksjon og ramme ordinære reisende. Et 
annet alternativ kan være å avvikle eierskapet og konkurranseutsette tjenestene. Fylkeskommunen kan 
konkurranseutsette tjenestene fylkeskommunen har ansvar for, og kommunen kan konkurranseutsette 
tjenestene kommunen har ansvar for, eller man kan samarbeide om konkurranseutsettingen. Ved et 
samarbeid må kommunen øke sin medfinansiering utover dagens nivå. Fergeselskapet og Kragerø 
kommune som medeier i fergeselskapet tas med i prosessen med å velge ut hvilke tiltak som skal 
gjennomføres.  

Gjøre om avganger til bestillingsruter i skolens sommerferie 
Alle avganger i Vest-Telemark, Tinn og Drangedal gjøres om til bestillingsruter i skolens sommerferie. 
Tiltaket vil medføre færre reisende med kollektivtransport og økt bruk av privatbil. 

10.2.4 Økte behov 

Reversering av tidligere vedtatte innsparinger på kollektivområdet 
Tidligere vedtatte innsparingstiltak på 12,15- millioner kroner er gjennomgått og korrigert ut fra 
forventede endringer i reisemønster og økonomiske rammer. De korrigerte innsparingstiltakene omtales i 
avsnittet som beskriver innsparingstiltak. 

Økte kostnader knyttet til ny Telemark Vest kontrakt 
Som følge av en ny Telemark Vest- kontrakt blir det en kostnadsøkning på 12 millioner kroner i året. 
Økningen skyldes til en viss grad en økt satsing på vedlikehold i kontrakten. 

Nye bussavganger mellom Kragerø og Grenland 
En tidligere planlagt reduksjon av avganger mellom Kragerø og Skjelsvik på dagtid reverseres, da Kragerø 
kommune, fylkeskommunen og transportøren samarbeider om et bedre busstilbud mellom Kragerø og 
Grenland. 

Fylkeskommunen har i samarbeid med Kragerø kommune og transportøren avtalt at rutetilbudet mellom 
Kragerø og Grenland skal forbedres, slik at det treffer etterspørselen bedre. Kragerø kommune har 
forpliktet seg til å delta i markedsføringen av tilbudet som opprettes i oktober 2018. Det forventes flere 
reisende når den nye bomstasjonen åpner på E18 i 2019.  

Skyss av elever i videregående skole i nye busskontrakter 01.07.2019 
I nye busskontrakter utenfor Grenland må fylkeskommunen betale særskilt for transport av elever i 
videregående skole. Endringen som trer i kraft 1. juli 2019, må ses i sammenheng med 
kostnadsreduksjonen i de nye busskontraktene. 
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Økte strømkostnader 
Strømkostnadene øker som følge av høyere strømpriser. 

Økt bruk av Farte periodebillett på ekspressbuss 
I september 2018 åpnes det ny bomstasjon på rv.36. Fylkeskommunen kjøper adgang for bruk av Farte 
periodebillett på den kommersielle ruta Telemarkekspressen. Det forventes en passasjervekst på ca. 8 
prosent i 2019 og ca. 15 prosent i 2020. 

Kjøp av marginale avganger utenfor Grenland 01.07.2019 
Enkelte bussavganger med få reisende og avganger med undertransportør ble ikke lagt inn i de nye 
busskontraktene utenfor Grenland da kontraktene ble konkurranseutsatt. Avgangene må derfor kjøpes i 
tillegg. Kostnadsøkningen her må ses i sammenheng med kostnadsreduksjonen i de nye busskontraktene. 

Reversere nedlegging av avgang på dagtid mellom Kragerø–Skjelsvik 
Tidligere planlagt reduksjon reverseres da Kragerø kommune, fylkeskommunen og transportør 
samarbeider om et bedre busstilbud mellom Kragerø og Grenland. 

Takst av nullutslippskjøretøy på offentlige fergesamband 
Staten har fastsatt at nullutslippskjøretøy ikke skal betale mer enn maksimalt 50 prosent av takstene for 
kjøretøy på bilferger fra og med 1. juli 2018. Dette gjelder også bilferger på fylkeskommunale og 
kommunale samband. Fylkeskommunen kompenserer derfor fergeselskapene for reduserte billettinntekter. 

Økte kostnader for skoleskyss 
Tinn Montessori skole har fått flere elever. Minibuss har ikke lenger kapasitet til å utføre skoleskyssen, og 
transportoppdraget er overført til ruteselskapet i området. 

Nøytrale kollektivknutepunkt 
Dette tiltaket gjelder spleiselag med aktører om drift og leie av nøytrale kollektivknutepunkt på Rjukan, 
Åmot, Seljord og Skien. Målet er for å sikre kundene publikumsfasiliteter uavhengig av hvilket busselskap 
de reiser med. 

Rutetilbud mellom Notodden stasjon og Notodden Skysstasjon 
Arbeidet med elektrifisering av jernbanen fram til Notodden Skysstasjon er forsinket. Rutetilbudet mellom 
Notodden stasjon og Notodden Skysstasjon blir derfor videreført i 2019. Fjernes denne ruta, blir 
konsekvensen et dårligere tilbud til reisende, færre reisende på buss og tog-, og økt bruk av privatbil. 

Oppfølging transportkontrakter – miljø (Euro VI) og rus (alkolås) 
I transportkontraktene er det satt krav til at det skal være alkolås i alle kjøretøy. Det er også satt krav til at 
drosjer og minibusser skal ha Euro-VI-motor, som har redusert CO2- og partikkelutslipp. En 
kontrolltjeneste skal kontrollere at kravene oppfylles i kontraktsperioden. Denne tjenesten skal kjøpes 
eksternt. 
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Medlemskap i Lyntogforum 
Fylkesutvalget vedtok i sak 108/17 at fylkeskommunen skulle søke medlemskap i Lyntogforum for 2018. 
Medlemskapet videreføres ut i 2019. Fylkestingets vilkår i vedtakspunkt 2 i sak 92/17 om evaluering av 
medlemskapet før evt. videreføring i 2019 er ikke oppfylt. Grunnen er at det var for kort tid til å evaluere 
virkning ut fra. Det vil derfor bli gjennomført en evaluering av medlemsskapet før evt. videreføring i 
2020.  

Felles billett i Vestfold, Telemark og Jernbanedirektoratet/NSB 
Dette tiltaket gjelder takstsamarbeid med Vestfold Kollektivtrafikk AS og Jernbanedirektoratet/NSB om 
felles periodebillett på buss og tog. Kostnaden skal dekke eventuelle dokumenterte reduserte inntekter hos 
ruteselskap i Telemark. Takstsamarbeidet gjør det nye kollektivtilbudet med tog mellom Vestfold og 
Telemark, i kombinasjon med lokalbuss, mer attraktivt for de reisende. 

Økt tilskudd til Brevik Fergeselskap 
Brevik Fergeselskap IKS er i gang med å anskaffe av en ny elektrisk ferge. Etter planen skal fergen tas i 
bruk i 2020. Som følge av økte kapitalkostnader og anløpskostnader for bruk av havneanleggene, må 
fylkeskommunen påregne å øke det årlige driftstilskuddet. 

Tilbakeføring av finansiering eierskap til prosjekt 
To millioner kroner er i 2018 og 2019 benyttet til finansiering av kjøp av reiselivstjenester og disse 
midlene blir tilbakeført i 2020 til prosjektet «Flere arbeidsplasser og økt tilflytting til Telemark». 

Dekkelegging  
Budsjettposten må ses i sammenheng med innsparingstiltaket «redusere dekkeleggingsprogrammet». 

10.3 Mål 

Mål Målindikator 

0 hardt skadde og drepte i trafikken Antall hardt skadde og drepte skal reduseres til 
maksimalt 19 i vegtrafikken i Telemark i 2024, jfr. 
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 
2018–21. 

  Tallet på utforkjøringsulykker med drepte og hardt 
skal reduseres med 15 % innen 2019 og 38 % innen 
2024. Jfr. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 
på veg 2018–21 

 Antall ulykker med myke trafikanter skal reduseres 
med 15 % innen 2018 og 38 % innen 2024. Jfr. 
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 
2018–21 

Attraktive byer og tettsteder 70 % av nye boliger i Telemark i perioden 2015–
2025 er lokalisert innenfor en definert 
senterstruktur. 
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  Det skal være økt tetthet i alle kommunesenter i 
Telemark målt i folketall og arbeidsplasser i 
perioden 2014–2025. 

 Minimum 80 % av nye boliger i Grenland skal 
komme innenfor bybåndet 

Lettere å reise miljøvennlig Andelen personreiser i Grenland med andre 
transportmidler enn bil skal øke til minst 35 % 
innen 2018. Fordeling: 
- kollektivtransport: 8 % 
- sykkel: 8 % 
- gange: 19 % 

  100 % av holdeplasser langs metrolinjene og 
holdeplasser med flere enn 3 000 påstigende per år 
langs pendellinjene i Grenland skal utbedres og 
være universelt utformet. 

 Andelen personreiser med gange og sykkel i 
Telemark skal øke til 35 % i 2025. 

God framkommelighet for alle trafikanter Strategisk viktige og viktige fylkesveger skal ikke 
få redusert standard for spordybde og jevnhet. 
Etterslepet skal være redusert med 10 % fra 2015 til 
2025. 

  Bussene i Grenland skal være maksimalt 3 minutter 
forsinket 

 Næringstrafikkens gjennomsnittshastighet i rushtid 
skal øke minst 10 %. 

Mer nyskaping og flere nyetableringer gjennom 
forpliktende samarbeid med kommuner, 
virkemiddelaktører, næringsliv og kunnskapsaktører 

Rapportere på om samarbeid og infrastruktur er 
etablert og med hvilke parter 

Økt bruk av forskning og samhandling med FOU- og 
kunnskapsaktører for å løse samfunnsutfordringer gjennom 
vårt arbeid i Oslofjordfondet og Innovasjonsregion 
Telemark 

Stabil eller økt deltakelse fra bedrifter eller 
offentlige virksomheter i regionale, nasjonale og 
internasjonale programsatsinger 

Utvikle en regional klimaplan som bidrar til å oppfylle 
nasjonale og regionale klimamål.  

Rapportere på nasjonale og regionale klimamål om 
klimagassutslipp og tilpasning til klimaendringer 

Effektivisere arbeidsprosessene og øke utnyttelsen av 
ressursene  

Rapportere på økonomisk resultat 

  Rapportere om effekter av digitaliseringstiltak 

Styrke viljen og evnen til omstilling og utvikling Mestringsorientert ledelse: Verdi mellom 4 og 4,5 i 
medarbeiderundersøkelsen (KS’ 10-FAKTOR)  

  Mestringsklima: Verdi mellom 4 og 4,5 i 
medarbeiderundersøkelsen (KS’ 10-FAKTOR)  

 Fleksibilitetsvilje: Verdi mellom 4 og 4,5 i 
medarbeiderundersøkelsen (KS’ 10-FAKTOR)  
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10.4 Prioriterte satsingsområder og tiltak 

Samferdsel og regional utvikling omfatter team kollektiv, team plan og samferdsel og team næring og 
innovasjon. I de påfølgende avsnittene omtaler vi de prioriterte satsningsområdene og tiltakene til 
samferdsel og regional utvikling. Vi begynner med tjenesteområdene team kollektiv og team plan og 
samferdsel. Til sist omtaler vi satsingsområdene og tiltakene tilhørende team næring og innovasjon. 
Bakgrunnen for denne todelingen er de organisatoriste endringene som ble foretatt 01.06.18, der team 
næring og innovasjon ble slått sammen med avdeling for areal og transport. Satsingsområdene og tiltakene 
bygger på utfordringsnotatet for 2019–22. 

10.4.1 Kollektiv og plan og samferdsel 

Team kollektiv og team plan og samferdsel har ansvar for å utarbeide og følge opp Regional plan for 
samordna areal og transport i Telemark 2015–2025 (ATP Telemark). I planen er det lagt opp til 
samordning av virkemiddelbruken innenfor hele areal- og transportområdet for å øke måloppnåelsen. 
Planen inneholder fem definerte overordnede satsingsområder: 

• Satse på hovedferdselsårer – for større mobilitet for arbeidsreisende og næringstransport 
• Trygging av skoleveger – for bedre folkehelse og trivsel 
• Styrke kollektivknutepunkt – for et mer brukervennlig og effektivt kollektivtilbud 
• Effektivisere transportsystemet – for mer miljøvennlig transport, god forvaltning og god 

framkommelighet 
• Styrke byer og tettsteder – for trivsel, miljø og utvikling 

I utfordringsnotatet er det definert tre konkrete tiltaksområder for perioden 2019–22. Det er fylkevegene, 
Bystrategi Grenland, som også inkluderer Bypakke Grenland og belønningsavtalen 2017–2021, og 
regionreformen. 

Fylkesveger og trafikksikkerhet  
Den største utfordringen på fylkesvegbudsjettet i Telemark de neste årene er oppfølgingen av 
tunnelsikkerhetsforskriften. Innen 1. januar 2020 skal Porsgrunnstunnelen være oppgradert. Innen 
1. januar 2021 skal også Vadfosstunnelen og Kragerøtunnelen være oppgradert. De to siste er per dato 
ikke finansiert. Finansieringsbehovet for disse to tunnelene er beregnet til å være i overkant av 
31 millioner kroner. Investeringer utover det som kreves for å oppgradere tunnelene vil være knyttet til 
trafikksikkerhetstiltak som rekkverk og utbedring av sideterreng, og tiltak for å ta igjen noe av forfallet på 
fylkesvegnettet jf. rullering av handlingsprogrammet i ATP-Telemark. I de kommende fire årene er det 
ikke satt av investeringsmidler til for eksempel gang- og sykkelvegutbygginger langs fylkesvegnettet ut 
over det som sikres gjennom tilskuddsordningen Aksjon skoleveg, kollektiv eller tettstedsutvikling. 

Bystrategi Grenland – inkludert Bypakke Grenland og belønningsavtalen 2019–2022 
Fylkeskommunen har en koordinerende rolle i bystrategi-samarbeidet. Bypakke Grenland har vedtatt et 
handlingsprogram med årlig rullering og hovedrevisjon hvert fjerde år. Totalt ca. 2,8 milliarder kroner 
ligger inne i pakka. Det settes av 53 millioner kroner årlig på fylkeskommunens investeringsbudsjett til 
Bypakke Grenland. Dette er en tydelig prioritering fra fylkeskommunens side. Det settes i tillegg av 
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interne ressurser i avdeling for samferdsel og regional utvikling for å følge opp den store satsingen som 
skjer i Grenland på dette området.  

Grenland er ett av ni byområder i landet som kan forhandle med staten om en byvekstavtale. 
Byvekstavtalen vil samle dagens bypakke og belønningsavtale i én og samme avtale, som skal sikre 
miljøvennlig og attraktiv byutvikling, større statlige investeringer og økt samfunnsnytte. Forhandlinger, 
forberedelse og tiltak gjennom bystrategisamarbeidet, et samarbeid mellom fylkeskommunen og 
kommunene, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. 

Regionreformen  
Regionreformen vil få spesielt stor innvirkning på fagområdene kollektivtransport og fylkesveg. 
Fylkesrådmannen forventer at medarbeidere må bidra i ulike prosjekter og utredninger som igangsettes i 
2019. Det vil bety noe redusert kapasitet på tjenester, som må forsøkes kompensert gjennom forflytning av 
medarbeidere og kjøp av konsulenttjenester. 

Kollektivtransport 
Konsekvensene av ulike måter å organisere kollektivtrafikken og skoleskyssen på i det nye fylket, er under 
utredning. Den politiske komiteen som gjennomfører utredningene skal levere sin anbefaling innen 
1. februar 2019.  

Telemark fylkeskommune administrerer i dag kollektivtrafikken i sin egen organisasjon. I Vestfold 
fylkeskommune er det Vestfold kollektivtrafikk AS som administrerer kollektivtrafikken på vegne av 
fylkeskommunen.  

Utredningen vil legge vekt på potensialet for passasjervekst. Staten og fylkene har store ambisjoner om å 
nå nullvekstmålet ved å ta trafikkveksten med økt sykkel, gange og kollektivtransport. En organisasjon 
som skal ivareta dette ansvaret, vil ha behov for et sterkt kompetansemiljø både på drift og utvikling, og i 
utredningsarbeidet ser man blant annet nærmere på aspekter som kostnadseffektiv drift, tette relasjoner til 
kommuner og interessenter samt kontraktsformer og graden av politisk styring. 

Fylkesveger 
Regionreformen vil få betydelig innvirkning på fylkeskommunens rolle som fylkesvegeier.  

Det er besluttet at sams vegadministrasjon skal overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå 
med virkning fra 1. januar 2020. Overføringen av sams-vegadministrasjon vil medføre endringer i 
fylkeskommunens budsjett fra og med 2020, men er per oktober 2018 ikke ferdig utredet.  

Sams vegadministrasjon er en ordning hvor både stat og fylkeskommuner benytter seg av den samme 
vegadministrasjonen. Statens vegvesen har ansvar for å stille med ressurser for å gjennomføre oppgavene 
knyttet til administrasjonen av fylkesvegene for fylkeskommunene. Dette vil endres fra 2020.  

Utredninger har anslått at mellom 110 og 150 ansatte fra Statens vegvesen vil bli overført til Vestfold og 
Telemark fylkeskommune. Det er gjennomført et forprosjekt som er levert til prosjektlederen for Vestfold 
og Telemark.  



33/18 Orientering om budsjett 2019 - Telemark fylkeskommune - 18/13124-1 Orientering om budsjett 2019 - Telemark fylkeskommune : Budsjett og økonomiplan 2019-2022 FRM forslag 24102018

 Samferdsel og regional utvikling 68 

Budsjett og økonomiplan 2019–2022 

10.4.2 Tiltak 

Satse på hovedferdselsårer 
• Det vil bli bygget en ny gang- og sykkelveg langs fylkesvegen på strekningen Mælagata–

Aalsgate–Gjerpensgate, og fylkesvegen vil bli omlagt. Arbeidet ferdigstilles i 2019.  
• Det vil bli satt i gang trafikksikkerhetstiltak i ulykkesutsatte krysningspunkt for myke trafikanter. 

Tiltakene ferdigstilles i 2019.  
• Det vil bli iverksatt kollektiv-, sykkel- og byromstiltak langs fylkesveg 356 på strekningen 

Linaaesgate–Raschbakken over Porsgrunnsbroa. Tiltakene ferdigstilles i 2020. 
• Det vil bli anlagt fortau langs Gulsetvegen, fylkesveg 43. Arbeidet ferdigstilles i 2020. 

Trygging av skoleveger  
• Skoleveger skal sikres gjennom Aksjon skolevegordninga. Arbeidet gjennomføres i 2019. 

Styrke kollektivknutepunkt  
• Arbeidet med å utvikle knutepunkt og holdeplasser prioriteres på bakgrunn av behov, innspill til 

handlingsprogrammet for ATP Telemark, finansieringsmuligheter og i samarbeid med aktuelle 
aktører. Arbeidet startet opp i 2018 og gjennomføres i løpet av første halvår i 2019. 

• Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i knutepunkt videreføres. Arbeidet gjennomføres i 
2019. 

Effektivisere transportsystemet  
• Fylkeskommunen inngår en byvekstavtale med staten, som én av sju parter i bystrategi Grenland-

samarbeidet. Avtalen inngås vinteren 2018/2019. 
• Det vil bli gjennomført en helhetlig konseptvurdering av kollektivtransporten i Grenland. 

Vurderingen gjennomføres i 2019. 
• Søknadsprosessen for alle typer skoleskyss vil bli digitalisert. Søknadsprosessen for 

grunnskoleelever som benytter kollektivtilbudet, og for alle skoleelever som bruker tilrettelagt 
skyss, blir trinnvis implementert innen skolestart høsten 2019. Parallelt med implementeringen vil 
det bli gitt opplæring i bruk av fagsystemet. Systemet vil inneholde funksjoner for administrasjon 
av flexiruter i løpet av første halvår 2019.  

• Oppstart av kjøring i nye busskontrakter for kollektivtransport utenfor Grenland sommeren 2019. 
Fylkeskommunen må sikre at operatørens leveranse er i samsvar med kontraktene, og installere 
elektroniske billettmaskiner og sanntidsinformasjonssystem i bussene. Dette gjennomføres i 2019. 

• Det vil bli inngått nye kontrakter om kjøring av tilrettelagt skoleskyss og flexiruter med drosje og 
turvogn i Drangedal, Kviteseid, Tokke, Vinje og Tinn. Kjøringen starter opp sommeren 2019. 

• Takstsamarbeidet med NSB og Vestfold Kollektivtrafikk AS for reisende mellom byene i 
Vestfold og Grenland på Vestfoldbanen videreutvikles. Dette gjennomføres i 2019. 

• Fylkeskommunen innfører enhetstakst for kommunenes betaling for skyss av grunnskoleelever. 
Arbeidet starter opp i 2018 og gjennomføres i 2019. 

• Fylkeskommunen inngår kontrakt med virksomhet som skal kontrollere at kravene om Euro VI 
motor og alkolås i transportkontraktene oppfylles. Dette gjennomføres i 2019.  
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• Et nytt billettsystem til fergene i Brevik og Kragerø innføres. Arbeidet starter opp i 2018, og 
gjennomføres i 2019.  

Styrke byer og tettsteder 
• Hovedvegnett for sykkeltrafikk i Grenland og Strategi og plan for myke trafikanter i Grenland vil 

bli revidert. Revisjonsarbeidet koordineres med utarbeidelse av forhandlingsgrunnlaget for 
byvekstavtalen og kommunedelplanen for sykkel-ekspressveg. Dette gjennomføres i 2019. 

• Fylkeskommunen skal stimulere kommunene i Telemark til å utvikle sentrumsnære turveger med 
universell utforming gjennom nettverk, temadager og aktiviteter. Dette gjennomføres i 2019 i 
samarbeid med fylkesmannen, Statens vegvesen og fylkeskommunalt råd for personer med nedsatt 
funksjonsevne.  

• Planveiledningen og planuttalelser spisses mot regionale hensyn og interesser knyttet til areal- og 
transportplanene for Grenland og Telemark. Dette videreføres i 2019. 

• Fylkeskommunen bidrar til gjennomføringen av by- og stedsutviklingsprosjekter som bygdepakke 
Bø og Sauherad, bygdepakke Vest-Telemark og bymiljøpakke Kragerø. Dette videreføres i 2019. 

• Når det gjelder den regionale planen for kystsonen i Telemark vil kartleggingen av 
utfordringsbildet og utredningen i henhold til det vedtatte planprogrammet videreføres i 2019. 
Sluttføringen av planarbeidet starter i 2020 og sees i sammenheng med kystsoneplanen i Vestfold. 

10.4.3 Næring og innovasjon 

For team næring og innovasjon vil satsingsområdene i 2019 være de samme som i 2018. I tillegg vil 
regionreformen prege arbeidet i 2019, og arbeidet med å samordne oppgaver, ordninger og kompetanse i 
Vestfold og Telemark vil bli prioritert. 

I langtidsprioriteringer (LTP) for 2018–2021 er ressurser til gjennomføring av tiltak i avdelingen sortert 
under to hovedområder, regionale planer og samarbeid om næringsutvikling. Tiltakene henger sammen 
med vedtatte handlingsprogrammer for regionale planer for nyskaping og næringsutvikling, reiseliv og 
opplevelser. 

10.4.4 Tiltak 

Utarbeidelse og iverksetting av regionale planer 
Næring og innovasjon har ansvar for å utarbeide to regionale planer, jf. regional planstrategi. 
Planprosessene har noe ulik framdrift, og konkrete tiltak i 2019 vil være: 

• Regional plan for klima 2019–2026 følger vedtatt prosjektplan. Den endelige sluttbehandlingen av 
planen er planlagt våren 2019. 

Samarbeid om næringsutvikling 
Etableringen av et forpliktende samarbeid og en organisatorisk infrastruktur som styrker samhandlingen 
og næringsutviklingen i fylket, skal prioriteres. Konkrete tiltak i 2019 vil være: 



33/18 Orientering om budsjett 2019 - Telemark fylkeskommune - 18/13124-1 Orientering om budsjett 2019 - Telemark fylkeskommune : Budsjett og økonomiplan 2019-2022 FRM forslag 24102018

 Samferdsel og regional utvikling 70 

Budsjett og økonomiplan 2019–2022 

• Fylkeskommunen skal drifte Regionalt Partnerskap Telemark, det regionale partnerskap for 
næringsutvikling med kommuner, virkemiddelaktører, næringsliv og kunnskapsaktører. Det tas 
initiativ til samhandling med Verdiskaping Vestfold, partnerskapet i Vestfold fylkeskommune  

• Fylkeskommunen skal styrke samarbeidet med virkemiddelaktørene, næringsselskapene, 
utdannings-, forsknings- og utviklingsinstitusjonene, inkubatorer, næringshager, LO og NHO, ved 
å gjennomføre fire samlinger og utarbeide en samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og disse 
aktørene i 2019. 

Arbeidet med å øke bruken av forskning og samhandling med FoU- og kunnskapsaktører er et prioritert 
satsingsområde for fylkeskommunen. Prosjektet i FORREGIONEN, Innovasjonsregionen Telemark skal 
øke verdiskapingen for bedrifter i fylket gjennom forskningsdrevet innovasjon. Konkrete tiltak i 2019 vil 
være: 

• Kompetansemeglere skal besøke 100 bedrifter som legger vekt på bærekraftig opplevelsesnæring 
eller grønn vekst. Dette skal resultere i minst to internasjonale prosjekter og 20 
forskningsprosjekter som tilsvarer forprosjekter i regionale forskingsfond. 

• Et samarbeid med ti bedrifter som legger vekt på bærekraftig opplevelsesnæring eller grønn vekst, 
skal føre til at minimum 50 studenter fra Høgskolen i Sørøst-Norge er involvert i ti 
studentprosjekter på bachelor- og masternivå. Målet er at tre av disse videreføres som større 
forskningsprosjekter. 

• Det skal gjennomføres fire nettverksmøter i året med næringsliv som legger vekt på grønn vekst 
eller bærekraftig opplevelsesnæring for å mobilisere til forskningsdrevet innovasjon 

• Fylkeskommunen skal delta i styringsgruppen for Leverandørutviklingsprogrammet (KS og NHO) 
og arbeide for at lokalt næringsliv blir tilstrekkelig involvert i dialogmøter. 

• Fylkeskommunen skal delta i omstillingsstyrene som observatør i de tre omstillingskommunene 
Tinn, Fyresdal og Kragerø. 

10.5 Investeringsbudsjett 

I økonomiplanperioden er det planlagt investeringer til samferdselsformål for over 1 milliard kroner i 
årene 2019–2022. 

Det er satt av 11 millioner kroner til billetteringssystem og andre investeringer knyttet til 
kollektivtransport.  

Investeringer i veg utenfor bypakka utgjør 665,9 millioner kroner i perioden 2019-2022. Vadfoss- og 
Kragerøtunnelene ble tatt ut av budsjett og økonomiplan 2018–2021. Innen utgangen av 2020 skal disse 
tunnelene være oppgradert. Dette medfører at rammen for tunnelsikring må økes med 31 millioner kroner i 
2020. Økte tunnelinvesteringer medfører at behov for lån er økt i dette budsjettforslaget. Det er ikke gjort 
noen kutt i andre investeringer innenfor fylkesveg for å dekke inn denne økningen. 

Totalrammen på ti millioner kroner for Fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen, gassvegen er eksternt finansiert av 
Bamble kommune og Nye Veier. 
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I tilskuddsprogram for skredsikring på fylkesveg, gitt over statsbudsjettet 2019, har Telemark fått en 
tildeling på tilsammen 138 millioner kroner fordelt på fem år. Tiltak er ikke innarbeidet i budsjettforslaget 
da dette vil være tiltak som finansieres av statlige øremerkede midler. 

Investeringer til Bypakke Grenland fase 1 utgjør 452,6 millioner kroner i perioden 2019-2022. Nytt 
handlingsprogram for Bypakke Grenland vedtas høsten 2018. Nye tiltak i 2019 er lagt inn i budsjettet i 
tråd med ny handlingsplan. 

I Bypakke Grenland fase 1, Porsgrunn kommune, økes rammene til nye prosjekter med oppstart 2019 med 
totalt 97 millioner kroner. 

Tilsvarende for nye prosjekter i Skien kommune med oppstart 2019 økes rammene til disse med totalt 
21,4 millioner kroner. 

Kommuneovergripende tiltak økes rammen med fem millioner kroner. 

Konsekvensen av endrede rammer er innarbeidet i budsjett og økonomiplan. 

Investeringstiltak er nærmere beskrevet videre i dette kapittelet. 

 

Beløp i 1000 Økonomiplan Sum 
Investeringsprosjekter Utgift 2019 Utgift 2020 Utgift 2021 Utgift 2022 Utgift 

2019-22 
Investering kollektiv      

Kollektivtransport  11 000 0 0 0 11 000 
Sum Investering kollektiv 11 000 0 0 0 11 000 

Fylkesveger utenom Bypakka      
Gang- og sykkelveger 3 000 0 4 000 4 000 11 000 
Grunnerverv og planlegging 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 
Infrastruktur og regional utvikling 0 0 0 0 0 
Kollektivtiltak og universell utforming 0 0 0 1 000 1 000 
Miljø- og servicetiltak 0 0 1 000 0 1 000 
Større prosjekt veg 5 500 84 500 54 500 5 500 150 000 
Trafikksikkerhetstiltak 14 000 14 000 20 000 20 000 68 000 
Tunnelsikring 134 640 31 040 0 0 165 680 
Utbedring og etterslep 53 725 24 000 85 000 86 500 249 225 
Sum Fylkesveger utenom Bypakka 215 865 158 540 169 500 122 000 665 905 

Bypakke Grenland fase 1      
Bypakke fase 1 fv i Kommuneovergripende 15 800 53 000 53 000 53 000 174 800 
Bypakke fase 1 fv i Porsgrunn 129 300 0 0 0 129 300 
Bypakke fase 1 fv i Siljan 0 0 0 0 0 
Bypakke fase 1 fv i Skien 82 330 0 0 0 82 330 
Lilleelvgate 57 900 0 0 0 57 900 
Planlegging Bypakke fase 2 4 000 0 0 0 4 000 
Prosjekter Bypakka belønningsmidler 0 0 0 0 0 
Prosjektkontor Bypakka 4 300 0 0 0 4 300 
Sum Bypakke Grenland fase 1 293 630 53 000 53 000 53 000 452 630 

Sum investeringsprosjekter 520 495 211 540 222 500 175 000 1 129 535 
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Kollektivtransport  
Det er satt av seks millioner kroner til nytt billettsystem i bussene utenfor Grenland i 2019. Rammen er 
gitt i investeringsstrategien 2018–2027, fylkestingssak 40/17. 

I forbindelse med avvikling av Vestviken Kollektivtrafikk AS blir fylkeskommunens aksjekapital på fem 
millioner kroner satt av på bundet investeringsfond i 2019, se fylkestingssak 68/18. Forslag til bruk av 
midlene blir behandlet i egen sak i desember 2018.  

Gang- og sykkelveger 
Det er satt av tre millioner kroner til gang- og sykkelveginvesteringer i 2019. Dette går i sin helhet til 
tilbakebetaling til Fyresdal kommune knyttet til forskuttering av gang- og sykkelvegprosjekt på fylkesveg 
355. 

Grunnerverv og planlegging 
Det er satt av fem millioner til planlegging og grunnerverv utenom bypakka i 2019. 

Større prosjekt veg 
Under Større prosjekter fylkesveg er det i 2019 to poster. Prosjektet på strekningen Kaste–Stoadalen langs 
fylkesveg 359 har en bevilgning på fem millioner kroner. Refusjon til Porsgrunn kommune på 
forskuttering av strekningen Mjølner–Kleppevegen langs fylkesveg 34 har en bevilgning på fem hundre 
tusen kroner. 

For prosjektet Fv. 359 Kaste–Stoadalen jobbes det med å finne løsninger innenfor bevilget ramme. 

Trafikksikkerhetstiltak 
Det er satt av 14 millioner kroner i 2019 og 2020 til Trafikksikkerhetstiltak utenom bypakka. Dette 
fordeler seg på tiltak mot utforkjøringsulykker, sikring av gang og kryssingssteder, samt tiltak etter 
trafikksikkerhetsinspeksjoner. Bevilgning til trafikksikkerhetsinspeksjoner økes med en million kroner fra 
og med 2021. I 2021 og 2022 er det satt av midler til belysning med fem millioner kroner for hvert av 
årene. 

Tunnelsikring 
Totalt er det satt av 135,7 millioner kroner til tunnelsikring av Porsgrunnstunnelen. I 2019 skal det brukes 
134,6 millioner kroner til sikring av denne. Som følge av fylkestingets vedtak i sak 120/17 ble tunnelene 
Vadfoss og Kragerø tatt ut av investeringsprogrammet. 

I henhold til tunnelsikkerhetsforskriften er Telemark fylkeskommune forpliktet til å gjennomføre tiltak på 
disse to tunnelene innen utgangen av 2020. Det er derfor lagt inn i budsjett og økonomiplan 2019–2022 en 
økning på 31 millioner kroner i 2020 til dette. 

Ny totalramme for tunnelsikring etter økningen er 174,4 millioner kroner. 
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Utbedring og etterslep 
Utbedring og etterslep er beskrevet som et satsingsområde i investeringsstrategien. I fylkestingets vedtak i 
sak 120/17 ble det bevilget 98 millioner til satsingen «veg i vellinga». 60,5 millioner kroner i 2018 og 
37,5 millioner kroner i 2019. Samlet bevilgning til utbedring og etterslep utgjør 53,7 millioner kroner i 
2019. Bevilgningen fordeler seg over flere små prosjekter knyttet til etterslep på veg og bruer i tråd med 
vedtatt handlingsplan.  

Bypakke fase 1 fylkesveg – kommuneovergripende 
Kommuneovergripende prosjekter rommer tiltak som ikke bør, eller som ikke foreløpig er geografisk 
plassert. Det er kommuneovergripende prosjekter for 24,1 millioner kroner på fylkesveg i 2019. I denne 
summen er også utgifter til prosjektkontor innarbeidet, samt midler til planlegging av prosjekter som 
foreløpig ikke har fått egen ramme eller som skal inn i bypakkas fase 2. 

Bypakke fase 1 fylkesveg i Porsgrunn 
Fylkesveg 356 Linaaesgt–Rachebakken er det største bypakke investeringsprosjektet i Porsgrunn som har 
oppstart i 2019. Prosjektet innebærer halvering av trafikken over Porsgrunnsbrua og tiltak som prioriterer 
kollektivtrafikk, syklende og gående. Totalrammen for dette prosjektet er 153 millioner kroner. For 2019 
er det satt av 80 millioner kroner til Linaaesgate–Raschebakken. Ombyggingen av PP-krysset vil være det 
første tiltaket som gjennomføres på denne veglenken.  

Lilleelvprosjektet åpnes for trafikk i 2018. Det gjenstår noe arbeid før sluttføringen i 2019. Samlet sum på 
fylkesveg i Porsgrunn vil være 187,2 millioner kroner i 2019. 

Bypakke fase 1 fylkesveg i Skien 
Det ligger inne midler til seks bypakkeprosjekter på fylkeveg i Skien i 2019. Det største er fylkesveg 44 
Mælagata–Aalsgate–Gjerpensgate med 41 millioner kroner i 2019. Prosjektet har en total ramme på 
75,5 millioner kroner. Prosjektet innebærer etablering av gang- og sykkelveg og omlegging av fylkesveg. 
Også prosjektet Fv.43 Gulsetvegen, med etablering av fortau, skal ha oppstart i 2019. Prosjektet har en 
totalramme på 35 millioner kroner. 

Det skal investeres for totalt 82,3 millioner kroner på fylkesveg i Skien i 2019. 

Lilleelvgate 
Lilleelvprosjektet åpnes for trafikk i 2018. Det gjenstår imidlertid noe arbeid i 2019 før prosjektet kan 
avsluttes helt. Forskyvningen er innarbeidet i budsjettet med 57,9 millioner kroner i 2019. Prosjektets 
totalramme er 710 millioner kroner. 

Planlegging Bypakke fase 2 
Det er i 2019 satt av 4 millioner kroner til planlegging av prosjekter i bypakkas fase 2/ prosjekter til en 
mulig byvekstavtale med staten. 

Prosjektkontor Bypakka 
For 2019 er det lagt inn 4,3 millioner kroner til prosjektkontor Bypakke Grenland. Dette er i tråd med det 
reviderte handlingsprogrammet til Bypakke Grenland 2019–2022.  
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11. Kultur 
Avdeling for kultur omfatter arkeologi, nyere tids kulturarv, Den kulturelle 
skolesekken (DKS), konserter, Ung Kultur Møtes (UKM), teater, museer, 
festivaler, film, generell kultur, kunstformidling og bibliotek. I tillegg er 
verdensarvkoordinatoren faglig tilknyttet avdelingen. 

  

Foto: Anne Hermansen 
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11.1 Økonomisk ramme 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Opprinnelig budsjett 58 478 58 478 58 478 58 478 

Sum Tekniske justeringer 1 595 1 595 1 595 1 595 
Sum Tidligere vedtatte tiltak -2 000 -2 000 -2 400 -2 400 

Konsekvensjusteringer -405 -405 -805 -805 
Konsekvensjustert ramme 58 073 58 073 57 673 57 673 
Ramme 2019-2022 58 073 58 073 57 673 57 673 
 

11.2 Driftsbudsjett 

11.2.1 Fordeling av ramme 

 Regnskap    Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Bibliotek 5 910 5 581 5 729 5 729 5 729 5 729 
Kultur 41 087 43 708 42 894 42 894 42 494 42 494 
Kulturarv 5 070 7 360 7 583 7 583 7 583 7 583 
Verdensarv 2 165 1 829 1 867 1 867 1 867 1 867 

Sum 54 232 58 478 58 073 58 073 57 673 57 673 
 

11.2.2 Sammendrag budsjett 

Utgangspunktet for områdets økonomiske ramme er budsjettet og økonomiplanen som er vedtatt for 
2018–2021. Rammen er så korrigert for politiske vedtak gjennom året. I fylkesrådmannens forslag til 
budsjett og økonomiplan for 2019–2022 er rammen i tillegg korrigert for tekniske endringer.  

Tekniske endringer for området kultur består av lønnsvekst med 0,6 millioner kroner og prisvekst med 
1 millioner kroner. 

11.3 Økte behov det ikke er funnet rom for 

Fylkestinget vedtok i LTP 2018–2021 følgende: «Innenfor hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse sitt 
område brukes driftsmidler til å bidra til investeringer på viktige kulturarenaer i fylket. Dette bes 
hensyntatt i fremtidig budsjett og handlingsplan.»  

Med de store reduksjonene i driftsrammene på grunn av reduserte inntekter og økte finansutgifter er det 
ikke funnet rom for å bidra til de utgiftene og investeringene som vises i tabellen på neste side. 
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Beløp i 1000 Økonomiplan 

  2019 2020 2021 2022 

Økte stillingsressurser 225 2 250 2 250 2 250 
Støtte til nytt museumsbygg til Telemark Museum 26 845 845 845 845 
Investeringsstøtte Vinjesenteret 2 000 0 0 0 
Økte driftstilskudd Telemarksarkivet 990 990 990 990 
Driftsstøtte til Dansekunst i Grenland 400 400 400 400 

Sum             30 460               4 485               4 485           4 485  

 

Økte stillingsressurser 
Det er behov for to og en halv stilling for å ivareta oppgaver og ansvar i forbindelse med den nye 
ansvarsforskriften til kulturminneloven. Det legges opp til at fylkeskommunene skal ta over 
førstelinjeansvaret for de fleste typer kulturminner. I tillegg til dagens oppgaver vil fylkene blant annet få 
ansvar for middelalderbygg, fredede bygg i statlig eie, middelalderbyene Skien og Tønsberg, fartøyvern 
og ulike tilskuddordninger. De vil også få økt myndighet i dispensasjonssaker for automatisk fredede 
kulturminner. 

Støtte til nytt museumsbygg til Telemark museum 
Telemark museum har søkt fylkeskommunen om 26 millioner kroner i investeringsstøtte til nybygg, og 
0,85 millioner kroner i økt årlig driftsstøtte. 

Regjeringen forslår i statsbudsjettet å bevilge 10 millioner kroner til Telemark museum i 2019, til 
oppføring av nybygg i Brekkeparken i Skien. Dette vil gi museet et helårsåpent museumstilbud. I tillegg 
foreslås et tilsagn om ytterligere 35 millioner kroner i senere budsjettår, slik at samlet statlig tilskudd til 
prosjektet blir 45 millioner kroner. Finansiering over statsbudsjettet forutsetter støtte fra fylkeskommunen. 

Investeringsstøtte Vinjesenteret 
Det søkes om investeringsstøtte til nybygg ved Vinjesenteret. Totalbudsjettet er på 10,2 millioner kroner, 
og Telemark fylkeskommune er bedt om å bidra med 2 millioner kroner. 

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bevilge 3,1 millioner kroner til Vinje kommune/Nynorsk 
kultursenter i 2019 til ombygging og påbygging av gamle Vinje skule for å sikre større lokaler til 
Vinjesenteret. I tillegg foreslås et tilsagn om ytterligere 5,3 millioner kroner i senere budsjettår, slik at 
samlet statlig tilskudd til prosjektet blir 8,4 millioner kroner. 

Økte driftstilskudd Telemarksarkivet 
Fylkeskommunen yter i 2018 1,26 millioner kroner i driftsstøtte til Telemarksarkivet fordelt med 
0,4 millioner kroner til hvert av de konsoliderte museene. Telemarksarkivet har søkt om en økning av 
driftstøtten på 1 millioner kroner fra 2019 for å fullfinansiere de tre arkivarstillingene. 
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I strategi for kultur, kulturarv og bibliotek er det er mål å sikre permanent drift av de privathistoriske 
arkivene i samarbeid med de konsoliderte museene gjennom det som nå er Telemarksarkivet. 

Driftsstøtte til Dansekunst i Grenland 
Dansekunst i Grenland har fått driftsstøtte fra fylkeskommunen fra de regionale utviklingsmidlene, men 
det er ikke anledning å opprettholde denne støtten. Dansekunst i Grenland mottar driftsstøtte fra 
kulturrådet, og er avhengig av fylkeskommunal støtte for at dette skal fortsette. Etablering av et fast 
danseensemble er prioritert i strategi for kultur, kulturarv og bibliotek. 

11.4 Mål 

Mål Målindikator 

Økt attraktivitet som bo- og besøkssted Økt besøkstall til bibliotek- og kulturattraksjoner 
hvor fylkeskommunen er en samarbeidspartner eller 
bidragsyter 

Tilrettelegge for gode bibliotektjenester ved blant annet å 
arrangere kompetansehevende læringsnettverk/kurs for 
bibliotekansatte i Telemark 

Tilfredsheten til deltakerne på kompetansehevende 
nettverk/kurs skal innen 2021 være 4 eller bedre på 
en skala fra 1 til 5. 

Fylkeskommunale virkemidler og støtteordninger skal 
brukes til å støtte opp om regional kulturaktivitet 

Forutsigbare retningslinjer for søkere 

  Sikre bredden i kulturlivet 

Effektivisere arbeidsprosessene og øke utnyttelsen av 
ressursene  

Rapportere økonomisk resultat 

  Rapportere om effekter av digitaliseringstiltak 

Styrke viljen og evnen til omstilling og utvikling Mestringsorientert ledelse: Verdi mellom 4 og 4,5 i 
medarbeiderundersøkelsen (KS’ 10-FAKTOR)  

  Mestringsklima: Verdi mellom 4 og 4,5 i 
medarbeiderundersøkelsen (KS’ 10-FAKTOR)  

 Fleksibilitetsvilje: Verdi mellom 4 og 4,5 i 
medarbeiderundersøkelsen (KS’ 10-FAKTOR)  

11.5 Prioriterte satsingsområder og tiltak 

For kulturavdelingen er det handlingsprogrammet i strategi for kultur, kulturarv og bibliotek som styrer 
prioriteringene for 2019. Regionreformen vil dessuten prege arbeidet, og man vil ha fokus på å samordne 
oppgaver, ordninger og kompetanse.  

I budsjett- og økonomiplanen for 2018–2021 er det angitt to satsingsområder som samsvarer med målene: 

• Øke attraktiviteten som bo- og besøkssted 
• Legge til rette for gode bibliotektjenester 
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I tillegg er det i den reviderte handlingsplanen for Strategi for kultur, kulturarv og bibliotek, vedtatt i 
fylkestinget 24.04.18, definert tre satsningsområder:  

• Bred verdiskaping 
• Formidling 
• Kompetanse 

Videre er det på et overordnet nivå definert tre fyrtårnsatsninger: 

• Synliggjøre Ibsen gjennom en egen fyrtårnsatsing 
• Synliggjøre industriarven i fylket gjennom å bygge opp om verdensarvsenteret for Rjukan-

Notodden Industri-arv 
• Styrke folkekulturen gjennom en egen fyrtårnsatsing 

Regionreformen 
Innen kulturavdelingen er det ingen som jobber i prosjektorganisasjonen, men det utføres alt oppgaver 
knyttet til utredninger ol. som er del av byggingen av den nye fylkeskommunen. Innen bibliotek deler 
Vestfold og Telemark fylkesbiblioteksjefen med hver sin 50 prosent stilling fram til 1. oktober 2019. 

Det forventes at det må settes av ressurser til oppgaver innen sammenslåing i løpet av 2019. Dette vil 
kunne ha en negativ innvirkning på gjennomføring av de mål og tiltak avdelingen har satt seg. 

Bred verdiskaping – ved å legge opp til en helhetlig tilnærming til utviklingsarbeid i samarbeid med 
andre aktører 
Bred verdiskaping innebærer en helhetlig tilnærming til utviklingsarbeid, gjennom et samspill mellom 
økonomiske, sosiale, kulturelle og miljømessige verdier. Ved å se på fylkeskommunens oppgaver i 
sammenheng, og bidra til å opprettholde og skape nye attraksjoner er kulturavdelingens oppgaver en 
viktig drivkraft for utvikling i regionen. Vi skal legge grunnlaget for at de gode og viktige 
kulturopplevelsene kan finne sted, og bidra til både å opprettholde og til å skape nye kulturarbeidsplasser i 
fylket.  

Konkrete tiltak i 2019: 

• Bidra til å sikre økte statlige tilskudd til prioriterte kulturbygg og arenaer. 
• Styrke Telemarks kulturelle identitet gjennom de tre fyrtårnsatsingene Ibsen, verdensarvsenter og 

folkekultur. 
• Tilrettelegge for gode bibliotektjenester i folke- og skolebibliotekene. Dette ved å videreføre 

ordningene PressReader, E-bøker, Sommerles og felles transportordning for bøker. Videre vil en 
samarbeide med Telemarkskommunene om å etablere og videreføre leseombud og språkkafe, 
styrke bibliotekets rolle i stedsutviklingen ved å bidra til at folkebibliotekene er en møteplass.  

• Styrke Telemark som attraktivt kulturfylke. Dette gjennom å bidra til at flere av fylkets 
kulturaktører deltar i internasjonale prosjekter, samarbeide med regionale kunstnere og 
kunstinstitusjoner om produksjoner til Den kulturelle skolesekken og å forsterke samarbeidet med 
Telemark kunstsenter og kommunene i Telemark om satsingen på kunst i offentlige rom.  

• Sørge for at kulturminneverdiene i Telemark ivaretas på en bærekraftig måte ved å være proaktive 
tidlig i planer, prosesser og istandsettingsprosjekter på kulturminnefeltet, være aktivt deltagende i 
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bystrategiarbeid for å løfte inn betydningen av kulturarven i utviklingsarbeidet, og følge opp 
Riksantikvarens bystrategi.  

• Følge opp mål og tiltak i Forvaltningsplan for Rjukan-Notodden Industriarv, og forvalte 
verdensarvverdiene slik at de fremstår som beste praksis for vern av kulturminner og –miljøer og 
formidle kulturminners samfunnsnytte og økonomiske verdier.  

• Utarbeide oversikt og sikre et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljøer innen 2025 ved 
å kartlegge andre typer kulturminner enn de som er representert per i dag som oppfølging av 
Riksantikvarens fredningsstrategi.  

• Starte arbeidet med å identifisere områder med automatisk fredede kulturminner som har særskilt 
høy verdi, og forberede områdefredning for å bevare kulturminnenes virkning i miljøet og 
beskytte viktige vitenskapelige interesser.  

Formidling – ved å tilby gode kulturopplevelser med vekt på barn og unge 
Mye av kulturavdelingens arbeid handler i bred forstand om formidling. Barn og unge er vår prioriterte 
målgruppe, og det er viktig å gi dem gode kulturopplevelser i håp om at dette danner grunnlaget for en 
bred kulturforståelse senere. Dette gjør vi gjennom ulike formidlingsarenaer. Vi har ansvar for Den 
kulturelle skolesekken i Telemark, for Ung kultur møtes og for barnehagekonserter. Fylkesbiblioteket 
styrker formidlingskompetansen hos folkebibliotekene. Kulturarv bidrar til formidling av historie og 
kulturminner. Fylkeskommunen disponerer dessuten virkemidler som årlig brukes til å støtte opp om 
kulturarrangementer og tiltak i fylket, og ønsker å stimulere til bredde og kunstnerisk mangfold. 

 Konkrete tiltak i 2019:  

• Synliggjøre tilbudene i folke- og skolebibliotek, samt fokusere på bibliotekenes rolle som 
litteraturformidlere ved å videreutvikle Lesersørvis og tilby nettkurs i Lesersørvis-metodikken, 
bidra til økt kompetanse på litteraturformidling i tradisjonell og digital forstand, legge til rette for 
samarbeid mellom litteraturaktører i fylket. Bidra til at litteraturfestivalene også er møteplass for 
bibliotekansatte og videreutvikle formidlingstiltak som kan fremme leselyst og leseutvikling hos 
barn og ungdom. 

• Sikre et godt kulturtilbud til barn og unge gjennom å gi kunnskap om aktuelle kulturelle fyrtårn i 
Den kulturelle skolesekken, videreutvikle Ung kultur møtes (UKM), videreutvikle ordningen 
Unge arrangører, opprettholde konserttilbudet til barnehagene, stille krav om at aktører som 
mottar fast fylkeskommunal driftsstøtte skal ha et formidlingstilbud til barn og unge og prioritere 
søknader rettet mot barn og unge i vår tilskuddsbehandling.  

• Styrke bredden i kulturtilbudet i Telemark gjennom å informere om aktuelle produksjoner i Den 
kulturelle skolesekken som er på turné for å stimulere til bedre ressursutnyttelse og et bredere 
kulturtilbud. Videre stille krav om at aktører med fast driftsstøtte fra fylkeskommunen må arbeide 
for å inkludere personer med innvandrerbakgrunn og støtte opp om arrangementer og tiltak som 
skaper kunstnerisk mangfold. 

• Synliggjøre kulturarven i fylket gjennom formidling, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner i 
konkrete prosjekt i samarbeid med kommuner, museer og frivillige.  

• Bidrag til prosjekter i Den kulturelle skolesekken. 
• Publisering av månedens kulturminne på nett og i media. 
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Kompetanse – ved å bidra til kompetanseheving innenfor kulturfeltet 
Kulturfeltet er i stadig utvikling og påvirkning gjennom nasjonal og europeisk politikk, og det er et 
kontinuerlig behov for kompetanseheving. Avdeling for kultur prioriterer kompetanseheving gjennom å 
tilby kurs og konferanser, og gjennom å samarbeide med kulturaktørene og kommunene i fylket via ulike 
nettverk. Avdelingen har som mål å være oppdatert på det kulturpolitiske området og derigjennom 
formidle muligheter. 

Konkrete tiltak i 2019: 

• Bidra til kompetanseheving innen kulturområdet gjennom å tilby kompetansehevende kurs, møter 
og nettverk innen relevante områder, bl.a. med vekt på ny teknologi, digital formidling og 
publikumsutvikling. 

• Legge til rette for økt kompetanse for de ansatte i folke- og skolebibliotek, og bidra til at 
biblioteka gir aktuelle og relevante bibliotekstjenester i Telemark gjennom å styrke 
fylkesbibliotekets rolle som strategisk utviklingspartner og rådgivende organ ovenfor 
folkebibliotekene. Dette gjennom intern kompetanseheving og holde kurs og workshops for å 
bidra til økt digital og teknisk kompetanse hos bibliotekansatte. 

• Være pådriver for kompetanseheving og nettverk, blant annet gjennom å Samarbeide med Norsk 
kulturforum Telemark og kulturinstitusjonene, samarbeide med kommunene og Telemark 
kulturnettverk om det frivillige kulturlivet, arrangere fylkeskulturkonferansen og delta i 
pilotprosjekter for å forbedre kvaliteten på formidlingen til barn og unge i Den kulturelle 
skolesekken.  

• Samarbeide med Vestfold om å gjennomføre en bred markedsundersøkelse innenfor kulturfeltet i 
Telemark for å sikre et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med publikumsutvikling og gjennomføre 
en kartlegging av profesjonelle kunstnere og kulturnæringer i begge fylker for å sikre felles 
kunnskapsgrunnlag. 

• Heve kompetansen på kulturminnefeltet i kommunene, blant håndverkere og eiere ved å utvikle 
fagskoletilbudet for bygningsvern i Telemark, arrangere en årlig samling om kulturarv for 
håndverkere og for kommunene og bruke eksisterende arenaer og virkemiddel i prosjektet 
Kulturminneplaner i kommunene.  

• Tilgjengeliggjøre informasjon gjennom å sikre og digitalisere bildearkivet fra SEFRAK, et 
register over bygninger som er eldre enn 1900 og etablere et prosjekt for kontrollregistrering av 
arkeologiske objekter i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. 

Styrke viljen og evnen til omstilling og utvikling 
Oppfølging av handlingsdelene til strategi for kultur, kulturarv og bibliotek er avdeling for kultur sitt 
viktigste dokument med hensyn til utviklingsoppgaver. På kulturområdet skal videreutvikling av tilbudet i 
den kulturelle skolesekken for det 13-årige skoleløpet og oppfølging av de tre fyrtårn-satsingene være en 
hovedaktivitet. På kulturarvområdet skal synliggjøring av kulturarv som grunnlag for utvikling og 
verdiskaping, formidling av kulturminner og kompetanseheving for kommuner, eiere, håndverkere og 
forvaltningen ha særlig prioritet, og på bibliotekområdet skal kompetansehevende tiltak for ansatte i 
bibliotekene i Telemark og synliggjøring av bibliotekets verdi i lokalsamfunnet ha særlig prioritet. For 
Rjukan-Notodden industriarv skal arbeidet med oppfølgning av forvaltningsplanene ha prioritet. 
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Telemarkskanalen regionalpark 
Telemarkskanalen regionalpark har fornyet sin strategiske handlingsplan for perioden 2018–2022. 
Hovedmålet er å få flere til å besøke og oppleve det unike teknisk-industrielle kulturminnet som 
Telemarkskanalen er, samt opplevelsene man finner i områdene rundt kanalen. Vi legger vekt på å jobbe i 
et bredt samarbeid mellom offentlige aktører, private aktører og frivillige lag og foreninger. 

Det er fire prioriterte satsingsområder som vi vil jobbe med: 

1. Hvordan skal vi få flere til å komme – vi må samordne innsatsen med markedsføring og salg av 
store og små opplevelser på en bedre måte for å nå gjennom i markedet. 

2. Vi må videreutvikle et samarbeid som løfter – vi må på tvers av kommuner og regioner og 
sektorer lykkes med å etablere en best mulig organisering og oppgavefordeling. 

3. Utvikling av salgbare kvalitetsprodukter – de opplevelsene vi ønsker å vise fram for besøkende 
må være tilgjengelige og kvalitetssikret. 

4. Finansiering av felles utviklingsprosjekter er svært viktig for å lykkes med å løfte 
Telemarkskanalen. 
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Vedlegg 1: Budsjettskjema 1A – driftsbudsjettet 

Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Frie disponible inntekter 
Skatt på inntekt og formue -940 580 -959 600 -980 600 -980 600 -980 600 -980 600
Ordinært rammetilskudd -1 176 953 -1 146 400 -1 165 600 -1 153 900 -1 153 900 -1 153 900
Andre generelle statstilskudd -7 624 -10 056 -12 052 -11 584 -10 985 -10 273
Sum frie disponible inntekter -2 125 156 -2 116 056 -2 158 252 -2 146 084 -2 145 485 -2 144 773

Finansinntekter/-utgifter 
Renteinntekter og utbytte -14 086 -9 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000
Renteutgifter, prov. og andre 
fin.utgifter 42 813 50 000 52 885 65 647 87 146 105 976 

Avdrag på lån 64 646 71 200 74 500 75 200 85 200 95 500 
Finansinntekter/-utgifter 93 373 112 200 119 385 132 847 164 346 193 476 

Avsetninger og bruk av avsetninger 
Til ubundne avsetninger 123 084 39 627 29 300 6 800 6 300 3 300 
Bruk av tidl. års regn.messige 
mindreforbruk -54 790 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger -10 831 -65 838 -13 183 -1 511 -15 209 -42 051
Netto avsetninger 57 463 -26 211 16 117 5 289 -8 909 -38 751

Overført til investering 
Overført til investering 42 500 53 000 58 000 85 000 85 000 85 000 
Til fordeling drift -1 931 820 -1 977 067 -1 964 750 -1 922 948 -1 905 048 -1 905 048
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 875 229 1 977 067 1 964 750 1 922 948 1 905 048 1 905 048 
Merforbruk/mindreforbruk -56 591 0 0 0 0 0 
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Vedlegg 2: Budsjettskjema 1B – driftsbudsjettet 

Beløp i 1000 Regnskap Oppr. 
bud. 

Økonomiplan 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Politisk styring og ledelse 27 993 29 170 30 564 29 814 29 814 29 814 
Administrasjon, fellestjenester og 
folkehelse 162 045 154 516 155 607 152 477 151 977 151 977 

Videregående opplæring 981 690 1 006 219 1 014 144 1 005 444 990 444 990 444 
Tannhelse 72 225 76 675 77 748 76 628 76 628 76 628 
Samferdsel og regional utvikling 564 257 623 458 601 273 558 083 556 083 556 083 
Kultur 54 232 58 478 58 011 58 011 57 611 57 611 
Pensjon og lønnsavsetning 12 686 28 551 27 403 42 491 42 491 42 491 
Felles finansiering 101 0 0 0 0 0 
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 1 875 229 1 977 067 1 964 750 1 922 948 1 905 048 1 905 048 
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Vedlegg 3: Budsjettskjema 3 – oversikt drift 

Beløp i 1000 Regnskap Oppr. 
bud. 

Økonomiplan 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Driftsinntekter 
Brukerbetalinger -50 293 -56 114 -57 404 -56 904 -56 904 -56 904
Andre salgs- og leieinntekter -40 038 -31 434 -32 063 -32 063 -32 063 -32 063
Overføringer med krav til motytelse -266 656 -165 030 -166 307 -162 597 -162 597 -162 596
Rammetilskudd -1 176 953 -1 146 400 -1 165 600 -1 153 900 -1 153 900 -1 153 900
Andre statlige overføringer -297 452 -195 186 -200 091 -199 623 -199 024 -198 312
Andre overføringer -13 831 -12 118 -12 186 -12 186 -12 186 -12 186
Inntekts- og formuesskatt -940 580 -959 600 -980 600 -980 600 -980 600 -980 600
Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0 
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0 
Sum driftsinntekter -2 785 802 -2 565 882 -2 614 251 -2 597 873 -2 597 274 -2 596 561

Driftsutgifter 
Lønnsutgifter 841 073 840 551 863 792 874 560 874 560 874 560 
Sosiale utgifter 252 562 265 212 263 925 265 529 277 654 274 533 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon 575 143 639 880 583 630 520 575 503 475 503 474 

Kjøp av tjenester som erstatter 
kommunal tjenesteproduksjon 456 078 445 064 448 187 445 287 443 287 443 287 

Overføringer 413 766 299 773 311 820 316 495 317 695 317 695 
Avskrivninger 105 380 122 517 138 999 149 667 164 840 179 767 
Fordelte utgifter -23 813 -62 025 -62 070 -62 070 -62 070 -62 070
Sum driftsutgifter 2 620 189 2 550 970 2 548 284 2 510 044 2 519 442 2 531 247 

Brutto driftsresultat -165 613 -14 912 -65 967 -87 829 -77 832 -65 314

Finansinntekter 
Renteinntekter og utbytte -16 243 -11 121 -10 122 -10 122 -10 122 -10 122
Gevinst finansielle instrumenter 
(omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 0 0 
Sum finansinntekter -16 243 -11 121 -10 122 -10 122 -10 122 -10 122

Finansutgifter 
Renteutgifter og låneomkostninger 42 905 50 081 52 968 65 730 87 229 106 059 
Tap finansielle instrumenter 
(omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån 65 064 71 800 75 100 75 800 85 800 96 100 
Utlån 0 0 0 0 0 0 
Sum finansutgifter 107 968 121 881 128 068 141 530 173 029 202 159 

Resultat eksterne finanstransaksjoner 91 726 110 759 117 946 131 408 162 907 192 037 

Motpost avskrivninger 
Motpost avskrivninger -105 380 -122 517 -138 999 -149 667 -164 840 -179 767
Sum avskrivninger -105 380 -122 517 -138 999 -149 667 -164 840 -179 767
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Budsjett og økonomiplan 2019–2022 

Beløp i 1000 Regnskap Oppr. 
bud. 

Økonomiplan  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
       
Netto driftsresultat  -179 267 -26 669 -87 020 -106 088 -79 765 -53 044 

       
Bruk av avsetninger       
Bruk av tidligere års regnskapsmessige 
mindreforbruk -54 790 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond -57 826 -78 347 -16 683 -2 511 -16 209 -43 051 
Bruk av bundne driftsfond -19 082 -1 661 1 1 1 1 
Sum bruk av avsetninger -131 699 -80 008 -16 682 -2 510 -16 208 -43 050 

       
Avsetninger       
Overført til investering 47 398 53 080 58 000 85 000 85 000 85 000 
Avsatt til dekning av tidligere års 
regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0 0 

Avsatt til disposisjonsfond 140 289 53 598 45 703 23 599 10 974 11 095 
Avsatt til bundne driftsfond 66 948 0 0 0 0 0 
Sum avsetninger 254 635 106 678 103 703 108 599 95 974 96 095 
       
Regnskapsmessig merforbruk (+)/  
mindreforbruk (-) -56 331 0 0 0 0 0 
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Budsjett og økonomiplan 2019–2022 

Vedlegg 4: Budsjettskjema 2A – investering 

Beløp i 1000 Regnskap Oppr. 
bud. 

Økonomiplan 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 -2022 
Finansieringsbehov 
Investeringer i anleggsmidler 814 308 680 450 761 428 510 740 640 098 366 671 2 278 937 
Utlån og forskutteringer 80 500 0 0 0 0 0 
Kjøp av aksjer og andeler 3 137 3 200 3 300 3 300 3 300 3 300 13 200 
Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0 0 
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 0 
Avsetninger 1 081 0 0 0 0 0 0 
Årets finansieringsbehov 818 605 684 150 764 728 514 040 643 398 369 971 2 292 137 

Ekstern finansiering 
Bruk av lånemidler -252 988 -210 938 -239 941 -336 133 -418 088 -137 748 -1 131 911
Inntekter fra salg av anleggsmidler -51 161 0 -54 000 0 0 -80 000 -134 000
Tilskudd til investeringer -5 874 0 0 0 0 0 0 
Kompensasjon for merverdiavgift -149 949 -120 013 -129 657 -89 607 -113 010 -63 923 -396 197
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -252 454 -243 100 -240 630 0 0 0 -240 630
Andre inntekter 0 0 0 0 0 0 0 
Sum ekstern finansiering -712 426 -574 050 -664 228 -425 740 -531 098 -281 671 -1 902 738

Intern finansiering 
Overført fra driftsbudsjettet -47 398 -53 000 -58 000 -85 000 -85 000 -85 000 -313 000
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 0 
Bruk av avsetninger -21 024 -57 100 -42 500 -3 300 -27 300 -3 300 -76 400
Sum intern finansiering -68 423 -110 100 -100 500 -88 300 -112 300 -88 300 -389 400

Udekket/udisponert 37 757 0 0 0 0 0 -1
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Budsjett og økonomiplan 2019–2022 

Vedlegg 5: Budsjettskjema 2B – per område 

Tjenesteområde Regnskap Oppr. 
bud. Økonomiplan Sum 

Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 - 
2022 

Administrasjon, fellestjenester og folkehelse 
Investering IT 7 033 3 000 3 000 3 000 3 000 3 100 12 100 
Rullerende prosjekt bygg 39 629 40 388 43 133 26 000 11 298 28 000 108 431 
Nybygg og ombygging 414 556 189 305 188 100 263 000 396 000 152 771 999 871 
Sum 461 218 232 693 234 233 292 000 410 298 183 871 1 120 402 

Videregående opplæring 
Utstyr skole 8 205 3 500 3 500 3 900 3 900 4 300 15 600 
Sum 8 205 3 500 3 500 3 900 3 900 4 300 15 600 

Tannhelse 
Investering tannhelse 4 733 3 100 3 200 3 300 3 400 3 500 13 400 
Sum 4 733 3 100 3 200 3 300 3 400 3 500 13 400 

Avdeling for samferdsel og regional utvikling 
Investering kollektiv 2 915 1 000 11 000 0 0 0 11 000 
Fylkesveger utenom Bypakka 71 874 144 057 215 865 158 540 169 500 122 000 665 905 
Bypakke Grenland fase 1 265 363 296 100 293 630 53 000 53 000 53 000 452 630 
Sum 340 152 441 157 520 495 211 540 222 500 175 000 1 129 535 
Sum investeringer 814 308 680 450 761 428 510 740 640 098 366 671 2 278 937 
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Budsjett og økonomiplan 2019–2022 

Vedlegg 6: Budsjettskjema 4 – oversikt investering 

Beløp i 1000 Regnskap Oppr. 
bud. 

Økonomiplan 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Investeringsinntekter 
Salg av driftsmidler og fast eiendom -50 951 0 -54 000 0 0 -80 000
Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 0 
Overføringer med krav til motytelse -207 454 -243 100 -240 630 0 0 0 
Kompensasjon for merverdiavgift -149 949 -120 013 -129 657 -89 607 -113 010 -63 923
Statlige overføringer -5 611 0 0 0 0 0 
Andre overføringer -263 0 0 0 0 0 
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0 
Sum inntekter -414 228 -363 113 -424 287 -89 607 -113 010 -143 923

Investeringsutgifter 
Lønnsutgifter 3 269 0 0 0 0 0 
Sosiale utgifter 1 067 0 0 0 0 0 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon 659 199 680 450 631 771 421 133 527 089 302 748 

Kjøp av tjenester som erstatter 
kommunal tjenesteproduksjon 422 0 0 0 0 0 

Overføringer 150 349 0 129 657 89 607 113 009 63 923 
Renteutgifter og omkostninger 2 0 0 0 0 0 
Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0 
Sum utgifter 814 308 680 450 761 428 510 740 640 098 366 671 

Finanstransaksjoner 
Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0 
Utlån 80 500 0 0 0 0 
Kjøp av aksjer og andeler 3 137 3 200 3 300 3 300 3 300 3 300 
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 
Avsatt til ubundne investeringsfond 210 0 0 0 0 0 
Avsatt til bundne investeringsfond 871 0 0 0 0 0 
Sum finanstransaksjoner 4 297 3 700 3 300 3 300 3 300 3 300 

Finansieringsbehov 404 377 321 038 340 441 424 433 530 388 226 048 

Finansiering 
Bruk av lån -252 988 -210 938 -239 941 -336 133 -418 088 -137 748
Salg av aksjer og andeler -210 0 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån -45 000 0 0 0 0 0 
Overført fra driftsbudsjettet -47 398 -53 000 -58 000 -85 000 -85 000 -85 000
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 
Bruk av disposisjonsfond -20 082 -55 819 -42 500 -3 300 -27 300 -3 300
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0 
Bruk av ubundne investeringsfond -449 -1 281 0 0 0 0 
Bruk av bundne investeringsfond -493 0 0 0 0 0 
Sum finansiering -366 621 -321 038 -340 441 -424 433 -530 388 -226 048

Udekket/udisponert 37 757 0 0 0 0 0 
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Budsjett og økonomiplan 2019–2022 

Vedlegg 7: Prosjektrammer investering 

 

Investeringstiltak 
 
Beløp i 1000 

Vedtatt 
prosjekt-
ramme * 

Ny prosjekt-
ramme 

Endring 
prosjekt-
ramme 

Kommentar 

* Vedtatt ramme er sum av tidligere vedtak og inkluderer foreslåtte endringer i økonomirapport 2. tertial 2018 

 Investering utstyr og IT         

Utstyr skole start 2019 3 500              3 500    
Utstyr skole start 2020 3 900              3 900    
Utstyr skole start 2021 3 900              3 900    
Utstyr skole start 2022 4 300              4 300    
Utstyr skolene 5 mill. kr i 2018 6 138              6 138    

Utstyr skole 21 738           21 738    

Investering tannhelse 2019 3 200              3 200    
Investering tannhelse 2020 3 300              3 300    
Investering tannhelse 2021 3 400              3 400    
Investering tannhelse 2022 3 500              3 500    

   Investering tannhelse 13 400           13 400    

IT-investering 2019 3 000              3 000    
IT-investering 2020 3 000              3 000    
IT-investering 2021 3 000              3 000    
IT-investering 2022 3 100              3 100    

   Investering IT 12 100           12 100    

Investering kollektiv 2019-2022 11 000             11 000    

   Investering kollektiv 11 000           11 000    
         

Fylkesveger utenom Bypakka        

Gang- og sykkelveger 122 050           122 050    
Grunnerverv og planlegging 56 700             56 700    
Infrastruktur og regional utvikling 33 200             33 200    
Kollektivtiltak og universell utforming 23 720             23 720    
Miljø- og servicetiltak 3 000              3 000    
Rassikring 7 236              7 236    
Større prosjekt veg 204 943           204 943    
Trafikksikkerhetstiltak 155 807           155 807    
Tunnelsikring 143 180         31 040          174 220  Økt ramme 
Utbedring og etterslep 342 640           342 640    

Fylkesveger utenom Bypakka 1 092 476        31 040     1 123 516    
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Bypakke Grenland fase 1        
         

Bypakke fase 1 fv i Porsgrunn 163 787         97 000          260 787  Økt ramme 
Bypakke fase 1 fv i Siljan 24 033             24 033    
Bypakke fase 1 fv i Skien 113 218         21 430          133 718  Økt ramme 
Bypakke fase 1 fv kommuneovergripende 41 700           5 000            46 700  Økt ramme 
Lilleelvgate 710 000           710 000    
Planlegging Bypakke fase 2 15 400             15 400    
Prosjekter Bypakka belønningsmidler 15 800             15 800    
Prosjektkontor Bypakka 11 800             11 800    

Bypakke Grenland fase 1 1 095 738      123 430     1 218 238    

Sum fylkesveger 2 188 214      154 470     2 341 754    
         

Investering bygg        
         

Effektive skolelokaler 32 482          -5 000            27 482  Omdisponere 
Oppgradering brann og tekniske anlegg 125 373           125 373    
Renovering av bygg 50 000        -15 000            35 000  Omdisponere 
Salg av bygg/tomter 600                 600    
Universell utforming 15 700          -1 000            14 700  Omdisponere 

Rullerende prosjekt bygg 224 155       -21 000        203 155    
         

Nytt fylkeshus i Skien 75 000       431 000          506 000  Økt ramme 
Ombygging mindre prosjekter 15 200             15 200    
Oppgradering Porsgrunn vgs. ferdig 2017 27 807             27 807    
Samlokalisering Porsgrunn vgs. 212 000         45 000          257 000  Økt ramme 
Skien vgs. Klosterøya 708 300        -34 400          673 900  Redusert ramme 
Utbygging Bamble vgs. 224 000           224 000    
Utbygging Skogmo og Hjalmar Johansen vgs. 230 100           230 100    

Nybygg og ombygging 1 492 407      441 600     1 934 007    

Sum bygg 1 716 562      420 600     2 137 162    
         

Totalsum prosjektrammer 3 963 014    575 070   4 526 154    
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Budsjett og økonomiplan 2019–2022 

Vedlegg 8: Økte behov og innsparinger – drift 

Videregående opplæring     

     

Økte behov 2019 2020 2021 2022 

Flere lærlinger i kontrakt         12 000          13 500          15 000          15 000  
Gjestelærlinger          4 000           4 000           4 000           4 000  
Styrket rett til videregående opplæring          1 600           1 600           1 600           1 600  
Voksenopplæring          1 400           1 400           1 400           1 400  
Økt behov for særskilt tilrettelegging          1 000           1 000           1 000           1 000  
Samlokalisering Bamble               -             2 000           2 500                -    
Én skole i Porsgrunn               -             5 200           3 000                -    
Opplæring for prøvenemder                 1                  1                  1                -    

Sum økte behov       20 001        28 701        28 501        23 000  

     
Innsparinger 2019 2020 2021 2022 

Besparelse elev-PC -6 000  -6 000  -6 000  -6 000  
Redusert ramme til skolene -4 800  -9 600  -9 400  -3 900  
Psykososialt arbeid -2 500  -6 000  -6 000  -6 000  
Til hovedutvalgets disposisjon -1 800  -1 800  -1 800  -1 800  
Avvikle gratis grøt -1 200  -1 200  -1 200  -1 200  
IT-skolesystemer -1 000  -1 000  -1 000  -1 000  
Kompetanseheving  -500  0  0  0  
Økte inntekter fra privatisteksamen -401  -501  -501  -500  
Utviklingsmidler -200  0  0  0  
Gjesteelever 0  -1 000  -1 000  -1 000  

Sum innsparingstiltak -18 401  -27 101  -26 901  -21 400  

     

Netto innsparing videregående opplæring 1 600 1 600 1 600 1 600 

     

Samferdsel og regional utvikling     

     
Økte behov 2019 2020 2021 2022 

Reversering av tidligere vedtatte innsparinger på 
kollektivområdet 12 150  19 650  21 650  21 650  
Økte kostnader knyttet til ny Telemark Vest kontrakt 12 000  12 000  12 000  12 000  
Nye bussavganger mellom Kragerø og Grenland 1 200  1 200  1 200  1 200  

Skyss av elever i videregående skole i nye 
busskontrakter 01.07.2019 1 100  2 750  2 750  2 750  
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Økt bruk av Farte periodebillett på ekspressbuss  1 000  2 000  2 000  2 000  

Kjøp av marginale avganger utenfor Grenland 
01.07.2019 1 000  2 000  2 000  2 000  
Økte strømkostnader 1 000  1 000  1 000  1 000  

Reversere nedlegging av avgang på dagtid mellom 
Kragerø-Skjelsvik 700  700  700  700  

Takst av nullutslippskjøretøy på offentlige 
fergesamband 300  300  300  300  
Økte kostnader for skoleskyss 300  300  300  300  
Nøytrale kollektivknutepunkt 225  225  225  225  

Oppfølging transportkontrakter - miljø (Euro VI) og rus 
(alkolås) 200  200  200  200  

Rutetilbud mellom Notodden stasjon og Notodden 
Skysstasjon 200  0  0  0  
Medlemskap i Lyntogforum 200  0  0  0  

Felles billett i Vestfold, Telemark og 
Jernbanedirektoratet/NSB 100  100  100  100  
Økt tilskudd til Brevik Fergeselskap 0  1 000  1 000  1 000  
Dekkelegging  0  2 725  2 725  2 725  
Tilbakeføring av finansiering eierskap til prosjekt 0  2 000  2 000  2 000  

Sum økte behov 31 675 48 150 50 150 50 150 

     

Innsparinger 2019 2020 2021 2022 

Reduserte kostnader nye busskontrakter utenfor 
Grenland fra 01.07.2019 -14 250  -28 500  -28 500  -28 500  
Avvikle avganger med få reisende -5 640  -5 940  -7 740  -7 740  
Redusere dekkeleggingsprogrammet -5 275  0  0  0  
Effektivisere fergetilbudet i Porsgrunn og Kragerø -3 500  -3 500  -3 500  -3 500  
Redusere -andre driftskostnader- på kollektivområdet -1 310  -1 410  -1 610  -1 610  
Avvikle typiske turist-/reiselivsruter -950  -950  -950  -950  
Fjerne parallellkjøring med ekspressbuss og tog -750  -750  -750  -750  

Reduserte kostnader til fergedriften i Kragerø fra 
01.01.2020 0  -5 500  -5 500  -5 500  

Gjøre om avganger til bestillingsruter i skolens 
sommerferie 0  -1 600  -1 600  -1 600  

Sum innsparinger -31 675 -48 150 -50 150 -50 150 

     

Netto innsparing samferdsel og regional utvikling 0 0 0 0 
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Budsjett og økonomiplan 2019–2022 

Vedlegg 9: Fondsoversikt – saldo på disposisjonsfond og ubundne investeringsfond 

 

Formål Saldo pr. 
31.08.2018 Forklaring 

Beløp i 1000 
  

Ubundne investeringsfond   
Kollektiv - investeringsfond                        -210  til investeringer 2018 
Notodden vgs. - investeringer                        -141  til investeringer 2018 

Sum ubundne investeringsfond                       -351  Kan kun brukes i investeringsregnskapet 

   
Disposisjonsfond   
Til fri disposisjon fylkestinget                  -102 744   
Sum udisponert disposisjonsfond                -102 744    

   
Premieavviksfond                  -192 524  Brukes som motpost til amortisering av 

premieavvik 

Bufferfond renter                    -10 000  
Avsatt som buffer når rentebinding er lav, FT 
sak 121/16 

Kollektivtiltak (5520)                    -14 325  FT-sak 99/14 mva VKT  
Bratsbergbanen - elektrifisering Notodden                     -6 300  FT-sak 40/14 
Utstyrsfond yrkesfag                     -5 000  FT-sak 120/17 - oppr.bud 2018 

Telemark Museum                     -3 950  
FT-sak 13/14, 4/17 og 120/17 - investering nytt 
museum 

Klimaplanfond                     -3 561  FT-sak 121/16 - budsjettvedtaket for 2017 
HU kompetanse 2017                     -1 126  HUK 32/17 og 64/17 Restmidler grøt og 

forskning 
Stimuleringstilskudd idrettslag                     -1 000  FT-sak 4/17 - resultatvurdering åop 2016 
Eierskap                     -1 000  FT-sak 120/17 - oppr.bud 2018 
Næringsprosjekter                        -970  FT-sak 71/13 - prosjekter ikke avslutta 
Matematikk i skolane                        -916  FT-sak 03/11 - årlig tilbud/planlagte tiltak 
Gaveprofessorat                        -500  FT-sak 120/17 - oppr.bud 2018 
Frivillig arbeid                        -400  FT-sak 99/14 - Til disposisjon HU kultur 
Egenkapital bedriftshytta Annebu                        -317  Fond tilknyttet bankkonto hytteforeningen 
Satsing entreprenørskap                        -253  Skal brukes i 2018 
Offentlige konserter (frå avvikling av AS'et)                        -223  Fond fra opphør Telemarkskonsertar AS 
Regionreformen BTV                        -200  FT-sak 91/15 - regionreformen 
Fylkeskommunens viltfond                        -250  FU-sak 128/13 - årlig avsetning  
Investering kollektiv (5520)                        -174  Rest - skal brukes til investering på 

kollektivområdet 
Hordalandsdiagonalen                        -150  FT-sak 3/16 - bevilget i åop-saken 
Tannhelse pilotprosjekt                        -150  Opprinnelig kursfond, sist brukt i 2009 
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Avsatt av FT til ulike formål                -243 288    
 

    
Mindreforbruk administrasjonen                     -8 726  til disposisjon for administrasjonen 
Mindreforbruk tannhelse                     -8 777  til disposisjon for tannhelsetjenesten 
Mindreforbruk vgo - administrasjon                     -4 137  til disposisjon for vgo. administrasjon 
Mindreforbruk kollektiv                     -3 980  til disposisjon for kollektivtrafikk 
Mindreforbruk Hjalmar Joh. vgs.                     -3 474  til skolens disposisjon 
Mindreforbruk Bamble vgs.                     -2 840  til skolens disposisjon 
Mindreforbruk Skogmo vgs.                     -2 806  til skolens disposisjon 
Mindreforbruk areal og transport                     -2 700  til skolens disposisjon 
Mindreforbruk Notodden vgs.                     -1 835  til skolens disposisjon 
Mindreforbruk Nome vgs.                     -1 620  til skolens disposisjon 
Mindreforbruk Bø vgs.                     -1 109  til skolens disposisjon 
Mindreforbruk regional utvikling                        -324  til disposisjon for regional utvikling 

Avsatt av FT - resultatvurdering                  -42 328    

Sum disposisjonsfond              -388 360    
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Arkivsak-dok. 17/15264-13 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Status og prosjektplan - Bypakke Grenland - Lilleelvprosjektet 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet godkjenner prosjektskisse på forvaltningsrevisjonsprosjekt Bypakke Grenland - 

Lilleelvprosjektet  slik den ligg føre.  

 

Kontrollutvalet har budsjettert med kr. 100 000 til konsulenttenester/selskapskontroll i budsjettet for 

2019. Desse midlane nyttast til kostnader ved innhenting av ekstern bistand. 

 

Telemark kommunerevisjon bes komme attende fortlaupande dersom det er behov for meir ressursar, slik 

at kontrollutvalet kan be om ekstra midlar i frå fylkestinget i deira fyrstkommande møte 10-11. april.  

 

 

Bakgrunn for saka: 
Kontrollutvalet handsama i møte 29.10.18, i sak 28/18, ei oppmoding frå Fylkestinget om å setje 

i gang ei gransking som finn grunnar til overskridingane i bypakkeprosjekt fv. 32. Gimelvegen-

Augestadvegen «Lilleelvprosjektet» og kven som har ansvar for desse. Kontrollutvalet fatta 

følgande vedtak i saka: 

 
Kontrollutvalet handsama oppmoding frå fylkestinget om å sette i gang ei gransking av 

overskridingar i bypakkeprosjektet Fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen "Lilleelvprosjektet". 

Kontrollutvalet oppmodar Telemark kommunerevisjon om å prioritere arbeidet med 

Lilleelvkrysset og granskinga av Bypakke Grenland framfør alt anna.  

 

Alt i desembermøtet ber kontrollutvalet om ein status på framdrift i prosjektet. Kontrollutvalet er 

kjent med at det kjem ein delrapport I om Bypakke Grenland fyrst som og delvis omfattar 

Lilleelvkrysset, men at den endelege rapporten om Lilleelvkrysset ikkje vil ligge føre før juni 

2019.  

 

Kontrollutvalet ber om å bli orientert dersom ein finn alvorlege økonomiske funn før juni 

månad.  

 

Kontrollutvalet ber og Telemark kommunerevisjon komme til kontrollutvalet snarast om det 

trengs eksterne ressursar for ytterligare vurderingar/bistand.  
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Saksopplysningar: 
Med bakgrunn i kontrollutvalets vedtak har Telemark kommunerevisjon utarbeida ei prosjektskisse.   

 

Avklaring av oppdraget 

1. Telemark kommunerevisjon skal finne årsaker til overskridingane i bypakkeprosjektet fv. 32 

Gimlevegen-Augestadvegen. Dei vil undersøke om følgande hypotesar aleine eller i fellesskap kan 

forklare overskridingane:  

a. Overskridingane skyldas forhold ved forarbeid og planlegging.  

b. Overskridingane skyldas forhold ved styring og oppfølging av prosjektet.  

c. Usikkerhet i kostnadsoverslag er ikkje godt nok formidla til slutningstakar. 

d. Slutningstakar har ikkje følgt opp eventuell informasjon om usikkerhet i kostnadsoverslag.  

e. Overskridingane skyldas uføresette forhold.  

f. Overskridingane skyldas andre forhold enn dei som er skissert over.  

 

Dette er arbeidshypotesar som må tilpassast etter kvart som revisjonen arbeider med prosjektet.  

 

2. Revisjonen vil kartlegge kven som har hatt ansvar for å planlegge, gjennomføre og følgje opp dei ulike 

fasane i prosjektet.  

 

Avgrensing  

Revisjonen vil ikkje undersøke om anskaffingane i dette i prosjektet er gjort i samsvar med reglene om 

offentlege anskaffingar. Dei vil imidlertid innhente og vurdere noko av dokumentasjonen knytt til 

anskaffingsprosessane, f.eks. konkurransegrunnlag/kravspesifikasjon og kontraktar.  

Undersøkinga er ikkje innretta mot å vurdere grunnlag for erstatningsansvar.  

 

Behov for ekstern bistand 

Revisjonen vil gjerne innhente ekstern bistand til denne forvaltningsrevisjonen. Dei meiner at det vil vere 

mest aktuelt å bruke teknisk og juridisk bistand laupande under prosjektarbeidet. Dei ønskjer å hente 

bistand frå fagmiljø som har erfaring og kompetanse på kvalitetssikring av vegprosjekt. 

 

Ekstern bistand innhentas av Telemark kommunerevisjon etter behov og nærmare avtale med 

kontrollutvalet. Revisjonen ser for seg at fylkeskommunen v/kontrollutvalet vil bli fakturert for 

kostnadene ved slik bistand. Dette føresett at fylkeskommunen stiller økonomisk ramme til disposisjon. 

 

Status 

Revisjonsarbeidet er formelt satt i gang ved oppstartsbrev til fylkeskommunen 21.11.18. Revisjonen har 

hatt møte/intervju med Statens vegvesen, og har starta innhenting av data. 

 
 

Vurdering frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet har budsjettert med kr. 100 000 til konsulenttenester eller selskapskontroll.  Sekretariatet 

tilrår at desse midlane nyttast for å betale for ekstern bistand i prosjektet. Fylkestinget har ikkje møte før 

10-11. april, så om ein ikkje ønskjer å nytte desse midlane i prosjektet, må det bes om ei løyving frå 

Fylkestinget. Dette kan ha verknad på om prosjektet kan gjennomførast innanfor tidsramma. 

 

  

 

Vedlegg:  

- Prosjektskisse – Bypakke Grenland – Lilleelvprosjektet. 
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Utarbeidet dato: 

Vår ref: 18/1901/700040/ahs 

 

Nov.18/kt 

Prosjekt: 
 

700 040 Bypakke Grenland - 
Lilleelvprosjektet 

 
 

1 
 

 
Prosjektskisse 

1. Bestilling 

Vedtak i fylkestinget, jf. møte 24.10.18, sak 91/18: 

Fylkestinget ber kontrollutvalet om å setje i gang ei gransking som finn grunnar til overskridingane 
i bypakkeprosjekt fv. 32. Gimelvegen-Augestadvegen «Lilleelvprosjektet» og kven som har ansvar 
for desse.  
 
Fylkestinget ber kontrollutvalet vurdere om det er mogleg å finansiere granskinga ved å disponere 
om ressursar som allereie er avsett til formålet. 
 
Granskinga skal vere ferdig før neste års revisjon av Bypakke Grenlands handlingsprogram. 

 

 

Vedtak i kontrollutvalget, jf. møte 29.10.18, sak 28/18: 

Kontrollutvalet handsama oppmoding frå fylkestinget om å sette i gang ei gransking av 
overskridingar i bypakkeprosjektet Fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen "Lilleelvprosjektet". 
Kontrollutvalet oppmodar Telemark kommunerevisjon om å prioritere arbeidet med Lilleelvkrysset 
og granskinga av Bypakke Grenland framfør alt anna.  
 
Alt i desembermøtet ber kontrollutvalet om ein status på framdrift i prosjektet. Kontrollutvalet er 
kjent med at det kjem ein delrapport I om Bypakke Grenland fyrst som og delvis omfattar 
Lilleelvkrysset, men at den endelege rapporten om Lilleelvkrysset ikkje vil ligge føre før juni 2019.  
 
Kontrollutvalet ber om å bli orientert dersom ein finn alvorlege økonomiske funn før juni månad.  
 
Kontrollutvalet ber og Telemark kommunerevisjon komme til kontrollutvalet snarast om det trengs 
eksterne ressursar for ytterligare vurderingar/bistand.   

 
 

2. Om Lilleelvprosjektet 

Bypakkeprosjekt nr. 2 v. 32 Gimlevegen-Augestadvegen (Lillelvprosjektet) gjelder ny vegtrase 

med løsmassetunnel øst for jernbanen i Porsgrunn kommune. Prosjektet skal bidra til økt 

framkommelighet for næringstrafikk og kollektiv. Prosjektet var kostnadsberegnet til 583 

mill. kr, men vil ifølge prognose per 2. tertial 2018 koste 710 mill. kr, dvs. en overskridelse på 

127 mill. kr eller 22 %. Prosjektet er også noe forsinket.  
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3. Avklaring av oppdraget 

1. Telemark kommunerevisjon skal finne årsaker til overskridelsene i bypakkeprosjektet 

fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen. Vi vil undersøke om følgende hypoteser alene 

eller i fellesskap kan forklare overskridelsene: 

a. Overskridelsene skyldes forhold ved forarbeid og planlegging.  

b. Overskridelsene skyldes forhold ved styring og oppfølging av prosjektet.   

c. Usikkerhet i kostnadsoverslag er ikke godt nok formidlet til beslutningstaker. 

d. Beslutningstaker har ikke fulgt opp eventuell informasjon om usikkerhet i 

kostnadsoverslag.  

e. Overskridelsene skyldes uforutsette forhold.  

f. Overskridelsene skyldes andre forhold enn de som er skissert over.  

Dette er arbeidshypoteser som må tilpasses etter hvert som vi arbeider med 

prosjektet.  

2. Vi vil kartlegge hvem som har hatt ansvar for å planlegge, gjennomføre og følge opp 

de ulike fasene i prosjektet.  

 

4. Avgrensning 

Vi vil ikke undersøke om anskaffelsene i dette i prosjektet er gjort i samsvar med reglene om 

offentlige anskaffelser. Vi vil imidlertid innhente og vurdere noe av dokumentasjonen 

knyttet til anskaffelsesprosessene, f.eks. konkurransegrunnlag/kravspesifikasjon og 

kontrakter. 

Undersøkelsen er ikke innrettet mot å vurdere grunnlag for erstatningsansvar.  

 

5. Behov for ekstern bistand 

Vi vil gjerne innhente ekstern bistand til denne forvaltningsrevisjonen. Vi mener at det vil 

være mest aktuelt å bruke teknisk og juridisk bistand løpende under prosjektarbeidet. Vi 

ønsker å hente bistand fra fagmiljøer som har erfaring og kompetanse på kvalitetssikring av 

veiprosjekter.  
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Ekstern bistand innhentes av Telemark kommunerevisjon etter behov og nærmere avtale 

med kontrollutvalget. Vi ser for oss at fylkeskommunen v/kontrollutvalget vil bli fakturert for 

kostnadene ved slik bistand. Dette forutsetter at fylkeskommunen stiller økonomisk ramme 

til disposisjon.  

 

6. Ressursbruk 

Det gjenstår anslagsvis 700 timer til forvaltningsrevisjon i denne perioden. I møte 29.10.18 

åpnet kontrollutvalget for at disse timene kan gå til undersøkelsen av Lillelvprosjektet, og at 

gjenstående prosjekter i Plan for forvaltningsrevisjon stilles i bero inntil videre.  

Forvaltningsrevisjonen vil bli gjennomført av Hildegunn Rafdal og Anne Hagen Stridsklev, 

med Kirsti Torbjørnson som oppdragsansvarlig. Det er også aktuelt å bruke flere interne 

ressurser i arbeidet. 

 

7. Status i vårt arbeid – videre prosess 

I den første fasen gjør vi kartlegginger og vurderinger for å planlegge og gjennomføre 

revisjonen i samsvar med god kommunal revisjonsskikk (RSK 001). Revisjonsarbeidet er 

formelt satt i gang ved oppstartbrev til fylkeskommunen 21.11.18. Vi har hatt møte/intervju 

med Statens vegvesen, og har startet innhentingen av data.  

Vi vil holde kontrollutvalget orientert om prosjektplan og status underveis i arbeidet. 
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Arkivsak-dok. 18/00192-8 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering frå revisjonen 13.12.2018 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Saka vert teken til orientering. 

 

 

Saksopplysningar: 
Kontrollutvalet har eit ansvar for å sjå til at det blir gjennomført revisjon i fylkeskommunen. For å holde 

seg orientert om det pågåande revisjonsarbeidet i fylkeskommunen, orienterer revisor kontrollutvalet 

gjennom året. 

 

Revisor Birgitte Holmberg vil orientere om det pågåande revisjonsarbeidet i fylkeskommunen. 
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Arkivsak-dok. 18/13125-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Møte- og arbeidsplan 2019 - Telemark kontrollutval 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Møte- og arbeidsplan 2019 for Telemark kontrollutval godkjennast.  
 

Kontrollutvalet står fritt til å ta opp dei saker og halde dei møter utvalet ønskjer.  

 

Møtedatoar 2019: torsdagar kl. 13:00 24.01, 14.03, 25.04, 16.05, 13.06, 29.08, 26.09, 07.11, 05.12. 

 

 

Bakgrunn for saka: 
Kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune står fritt til å ta opp saker fortløpande i løpet av året. Det kan 

likevel vere greitt å ha ei skisse over kva det enkelte møte skal ta opp av fast saker i løpet av året.  

Kontrollutvalet bør også vurdere om det er ønskelig med besøk eller befaring ut i einingar og bedrifter i 

løpet av året. 

 

Saksopplysningar: 
Sekretariatet legg med dette fram ei eiga sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalet. Saka vert 

vidare lagt fram som orienteringssak i fylkestinget.  

 

Møte- og arbeidsplanen er ikkje å forstå som ein fullstendig presentasjon av alle dei oppgåver/saker som 

kontrollutvalet vil handsame i løpet av året, men legg vekt på dei oppgåver som utvalet etter eigen 

forskrift er pålagt å handsame.  

 

Kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune har ni møter i året, fordelt på fem møter på våren og fire 

møter på hausten. Lengda på møta vert avgjort av talet saker/typen saker som skal opp i møtet.  

 

Kontrollutvalet har vald å leggje fram møte- og arbeidsplanen for fylkestinget, framfor å utarbeide ein 

samla plan for verksemda i valperioden. Møte- og arbeidsplanen er ein samla plan som etter 

behandling i fylkestinget tilfredsstill forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar av 

15.06.04.  
 

Møtetidspunkta er satt opp i forhold til når tid fylkestinget skal ha møte, slik at utvalet skal få med 

aktuelle saker inn i fylkestinget, og på bakgrunn av tidlegare år. 

 

Sekretariatet legg fram følgjande forslag til møtetidspunkt og forslag til agenda for 2019: 
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Torsdag 24. januar 2019 kl. 13:00  

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Forvaltningsrevisjonsrapport del I – Bypakke Grenland 

 Årsmelding 2018 for Telemark kontrollutval 

 Forvaltningsrevisor sin eigenvurdeing av sjølvstende 

 Orientering frå revisor 

 Referatsaker/Eventuelt 

 

Torsdag 14. mars 2019 kl. 13:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Orientering frå verksemdsområde 

 Orientering frå revisor 

 Referatsaker/Eventuelt 

 

Torsdag 24. april 2019 kl. 13:00  

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Årsrekneskap for Telemark fylkeskommune 2018 

 Referatsaker/Eventuelt 

 

Torsdag 16. mai 2019 kl. 13:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Orientering frå revisor 

 Referatsaker/Eventuelt 

 

Torsdag 13. juni 2019 kl. 13:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Orientering om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 

 Forvaltningsrevisjonsrapport del 2 – Bypakke Grenland «Lilleelvkrysset» 

 Revisor sin eigenvurdeing av sjølvstende 

 Orientering frå revisor 

 Referatsaker/Eventuelt 

 

Torsdag 29. august 2019 kl. 13:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Orientering frå revisor 

 Referatsaker/Eventuelt 

 

Torsdag 26. september 2019 kl. 13:00  

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2019 

 Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon for 2019 

 Referatsaker/Eventuelt 

 

Torsdag 7.november 2019 kl. 13:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Evaluering av kontrollutvalets arbeidsform og saker  

 Orientering frå revisjonen i møte 

 Referatsaker/Eventuelt 

 

Torsdag 5. desember 2019 kl. 13:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Orientering om Vestfold og Telemark fylkeskommune sitt budsjett for 2020 

 Orientering frå revisor 
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Planen er rettleiande og kontrollutvalet står fritt til å ta opp saker og avhalde dei møte dei ynskjer. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Forvaltningsrevisjonar og selskapskontroll  

Gjennomførte forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar vert lagde fram/handsama fortløpande  

Nye prosjekt vert bestilt tilsvarande.  

 

Fellesmøte/prosjekt med andre kontrollutval  
Vert halde/planleggast etter utvalas ynskje og behov som dukkar opp ila arbeidsåret.  

 

Kurs/konferansar 

Det stillast stadig større krav og forventningar til kontrollutvalets kompetanse, både frå det politiske 

miljøet og kommunens innbyggjarar. Endra regelverk gjer det nødvendig å leggje til rette for opplæring 

og kurs for alle medlemmer av kontrollutvalet. Kunnskap om kontrollutvalets rolle, oppgåver og lovverk 

er nødvendig for å utføre dei oppgåver som gjeng fram av lov og forskrift. Slik opplæring og 

kursverksemd kan skje lokalt (haust- og vårkonferanse i regi av Temark) eller gjennom sentrale tilbod. 

Kontrollutvalet inviterast blant anna årleg til landskonferansen for kontrollutval i regi av Norges 

kommunerevisorforbund (NKRF) eller Forum for kontroll og Tilsyn (FKT). Dette er ei viktig samling for 

å tilføre kontrollutvalets medlemmer ny kunnskap, og det er ein arena der kontrollutvalsmedlemmer frå 

hele landet møtast og drøftar saker og arbeidsmetodar. 

 

Aktuelle datoar:  

- NKRF sin Kontrollutvalskonferanse 30-31. januar 2019, på Gardermoen  

- Temark Vårkonferanse i april  

- Temark Haustkonferanse i november  

- Forum for kontroll og tilsyn, konferanse 4-5. juni, i Kristiansand 
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Arkivsak-dok. 18/00174-12 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 13.12.2018 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysningar: 
1. NKRF kontrollutvalskonferanse på Gardermoen 30-31. januar 2019. Påmeldingsfrist 18. 

desember.  

2. Protokoll frå representantskap i Temark 14.11 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll Temark representantskapsmøte 14.11 
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Møteprotokoll  
 

Temark Representantskapet 

 
Dato: 14.11.2018 kl. 12:15-13:00 
Sted: Bø Hotell, Bø i Telemark 
Arkivsak: 18/00109 
  
Til stede:  Bjørg Kyrkjebø Staaland  - Telemark fylkeskommune 

Erik Bystrøm – Porsgrunn kommune 

Bjarne Bakken – Notodden kommune 

Jone Blikra – Kragerø kommune 

Bjørn Nordskog – Nome kommune 

Anne Carine Nilsen – Bø kommune 

Helge Aarnes – Sauherad kommune 

Bengt Halvard Odden – Hjartdal kommune  

Halfdan Haugan – Seljord kommune 

Kjell Sverre Thoresen – Fyresdal kommune  

Tarjei Gjelstad – Kviteseid kommune 

Eva Flatland – Vinje kommune 

Halvor Homme – Nissedal kommune 

Per Kristian Lunden – Risør kommune 

Tore Fredvig Erichssen – Grimstad kommune 

Liv Andersen – Arendal kommune 

Svein Hansen – Tvedestrand 

Knut Erik Ulltveit – Gjerstad kommune 

Atle Drøsdal – Kristiansand kommune 

Tore Askildsen – Vest-Agder fylkeskommune 
  
  
Ikke tilstede:  Bamble kommune 

Siljan kommune 

Drangedal kommune 

Tinn kommune 

Tokke kommune 

Vegårshei kommune 

Froland kommune 

Lillesand kommune 

Birkenes kommune 

Åmli kommune 

Songdalen kommune 

Søgne kommune 

Vennesla kommune 

Aust-Agder fylkeskommune 
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Andre: Styreleder Jørund Ruud 

Styremedlem Dag Eide 

Ansatte representant Alexander Etsy Jensen 

Daglig leder Line Bosnes Hegna 
  
Protokollfører: Daglig leder  
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/18 18/00109-8 
Opptelling av representanter. Godkjenning av innkalling og 

saksliste. 
3 

 

Saker til behandling 

7/18 18/00109-9 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 4 

8/18 18/10683-5 Budsjett for Temark 2019 5 

9/18 18/12092-1 Fordeling av kostnader mellom eierne for 2019 6 

10/18 18/10683-6 Økonomiplan 2020-2023 7 

11/18 18/04056-13 Utvidelse av selskapet - tilbud om inntreden 8 

12/18 18/04738-3 Eventuelt 14.11.18 9 

    

 

 
Bø, 14.11.2018 

 

 

 

Anne Carine Nilsen      Erik Bystrøm 

Bø kommune       Porsgrunn kommune  
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Møteinnkalling 

2/18 Opptelling av representanter. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Temark Representantskapet 14.11.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Representantskapet er beslutningsdyktig. 

Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. 

 

 

Møtehandsaming 

20 av 34 eiere møtte og disse representerte 68,5% av eierandelene. 

 

Votering 

Enstemmig for forsalg til vedtak. 

 

Vedtak  

Representantskapet er beslutningsdyktig. 

Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

7/18 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Temark Representantskapet 14.11.2018 7/18 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges………………….og 

………………………. 

 

 

Møtehandsaming 

Representantskapets leder foreslo Anne Carine Nilsen, Bø kommune og Erik Bystrøm, 

Porsgrunn kommune. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag fremsatt i møte. 

 

Vedtak  

 

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges Anne Carine Nilsen og Erik 

Bystrøm. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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8/18 Budsjett for Temark 2019 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Temark Representantskapet 14.11.2018 8/18 

 

 

Forslag til vedtak: 

 



 Årsbudsjett for 2019 på kr 7 530 000. 

 Beløp til kostnadsfordeling mellom eierne for 2019 på kr 6 645 000.  

 I tillegg et engangsbeløp på kr 500 000 som fordeles kun på sammenslåingskommuner.  

 Styrets godtgjøring: det utbetales møtegodtgjørelse til styrets medlemmer etter lav sats i 

hht KS sitt reglement og det utbetales møtegodtgjørelse til styrets leder etter lav sats i hht 

KS sitt reglement med tillegg på 50%.  

 

 

 

Møtehandsaming 

Korreksjon av feil tall i forslag til vedtak. Budsjett skal være kr 7 955 000.  Det korrekte tallet 

er budsjett inkludert bruk av disposisjonsfond kr 425 000. Kr 5 000 legges inn som utgift i 

investeringsbudsjettet og dekkers av disposisjonsfondet. Dette er innbetaling til KLP. 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt for korrigert forsalg til vedtak. 

 

Vedtak  

 Årsbudsjett for 2019 på kr 7 955 000, derav bruk av disposisjonsfond kr 425 000 . 

 Beløp til kostnadsfordeling mellom eierne for 2019 på kr 6 645 000.  

 I tillegg et engangsbeløp på kr 500 000 som fordeles kun på sammenslåingskommuner.  

 Styrets godtgjøring: det utbetales møtegodtgjørelse til styrets medlemmer etter lav sats i 

hht KS sitt reglement og det utbetales møtegodtgjørelse til styrets leder etter lav sats i hht 

KS sitt reglement med tillegg på 50%.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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9/18 Fordeling av kostnader mellom eierne for 2019 

 
Handsama av Møtedato Saknr 
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Forslag til vedtak: 

 
Kostnadene fordeles for året 2019 som vist i saken, med totalt 7 145 000. 

 

 

Møtehandsaming 

Ingen merknader. 

 

Votering 

Enstemmig for forsalg til vedtak. 

 

Vedtak  
Kostnadene fordeles for året 2019 som vist i saken, med totalt 7 145 000. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/18 Økonomiplan 2020-2023 

 
Handsama av Møtedato Saknr 
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Forslag fra sekretariatet: 

 

Økonomiplan for 2020-2023 vedtas. 

 

 

Møtehandsaming 

Merknader fra eierne at man følger samme kostnadsutvikling/rammer som kommunene. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Økonomiplan for 2020-2023 vedtas. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/18 Utvidelse av selskapet - tilbud om inntreden 

 
Handsama av Møtedato Saknr 
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Forslag fra sekretariatet: 

 

Representantskapet innstiller til eierkommunene: 

 

Følgende kommuner og fylkeskommuner godkjennes som deleiere i Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS med inntreden 1.1.2020: 

 

Vestfold fylkeskommune, Færder, Re, Tønsberg, Holmestrand, Horten, Sande og Larvik 

kommuner. 

 

Ny selskapsavtale utformes, der også eierendringer som følge av fylkes- og 

kommunesammenslåinger 1.1.20,  hensynstas. Selskapsavtalen legges frem for fylkesting, 

kommunestyrer og fellesnemnder våren 2019. 

 

 

Møtehandsaming 

Saken ble presentert og lagt frem for representantskapet. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Representantskapet innstiller til eierkommunene: 

 

Følgende kommuner og fylkeskommuner godkjennes som deleiere i Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS med inntreden 1.1.2020: 

 

Vestfold fylkeskommune, Færder , Re, Tønsberg, Holmestrand, Horten, Sande og Larvik 

kommuner. 

 

Ny selskapsavtale utformes, der også eierendringer som følge av fylkes- og 

kommunesammenslåinger 1.1.20,  hensynstas. Selskapsavtalen legges frem for fylkesting, 

kommunestyrer og fellesnemnder våren 2019. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/18 Eventuelt 14.11.18 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Temark Representantskapet 14.11.2018 12/18 

 

 

Møtehandsaming 

Ingen saker meldt inn. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/00181-12 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 13.12.2018 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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