
Kontrollutvalget 25.02.2020

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen



09.00 – 09.15 Åpning av møtet ved kontrollutvalgets leder
09.15 – 09.35 Økonomi v/Odd Inge Mjøen
09.35 – 09.55 Avdeling for plan, næring og kulturminner v/Kirsten Verdal
10.00 – 10.20 Avdeling veg v/Eva Solvi
10.20 – 10.40 Avdeling samferdsel v/Erlend Solem
10.40 – 11.00 Avdeling utdanning v/Anne Elisabeth Djupvik (skype)
11.00 – 11.10 Pause
11.10 – 11.30 Avdeling kultur og folkehelse v/Karen Espelund
11.30 – 11.50 Avdeling organisasjon, eiendom og tannhelse v/Ole Tronstad
11.50 – 12.00 Oppsummering v/Odd Inge Mjøen

Gjennomføring:



Økonomi



Budsjett 2020 - Drift



Budsjett 2020 - investering



Investeringer – Ø-plan 19-22 vs 20-23



Budsjett 2020 - lånegjeld

Økonomiplan 2019 - 2021 Økonomiplan 2020 - 2023



• Styringsrenten ble hevet med 0,25% til 1,5% i september 2019

• Forventer lavere styringsrente mot slutten av 
økonomiplanperioden enn i dag

• Budsjetterer med faktisk rente for lån med rentesikring

• Budsjetterer med fallende rente for lån med flytende rente – fra 
2,4% til 2,15% i perioden

Budsjett 2020 - renteutvikling



• Bruk av fritt disposisjonsfond – ca 40 mill kr i 4-årsperioden

Budsjett 2020 – disposisjonsfond

Økonomiplan 2019 - 2021 Økonomiplan 2020 - 2023

2020 2021 2022 2023

Bruk -43,2 -36,9 

Avsetning 32,5          8,0            



Analyse 2024 - 2030

• Avdrag – 380 mill kr pr år
• Låneopptak – 300 mill kr pr år
• Investeringsvolum – 375 mill kr pr år



Evaluering av sentraladministrasjonen



1.11.2019 - Evalueringsrapport ferdig fra avdelingene                                                                  
22.1.2020 – Informasjons- og drøftingsmøte
25.1.2020 - Hovedrapport ferdig fra prosjektgruppa                                                                         
31.1.2020 - Fylkesrådmannens beslutning 
14.2.2020 – Fylkesutvalget                                                                                                               
01.3.2020 – Realiseringsfase starter

Tidsplan



• De fleste rapportene konkluderer med at avdelinger og 
seksjoner er fornøyd med organiseringen

• Avdelingene er fornøyd med de sentrale 
støttefunksjonene og egne støttefunksjoner

• Kvalitetsteam
• Sentralisert vs desentralisert
• Håndtering av 2 administrasjonssteder
• Organisering av utviklingsarbeid
• Samhandling og koordinering på tvers og 

gjennomføringsevne 

Oppsummering hovedfunn





Regionreformen



Ny vegadministrasjon - finansiering

• Opprinnelig: Finansiering pr stilling 
som ble overført til fylkene

• Nå: En sum basert på historisk 
ressursbruk knyttet til fylkesvei



Forvaltningsansvar for Statens kulturhistoriske 
eiendommer i Trøndelag fra 1/1-2020:
• 200 bygg
• Eksempel:Trøndelag teater, hovedbygning NTNU og Nord 

Universitet, Skarnsundbrua, Namsbrua og Værnes garnison
• Freda fartøy
• Profane middelalderbygg
• Middelalderkirkesteder
• Avgjøre utgravinger over og under vann
• Avgjøre utgraving av skipsfunn og båter
• Tre tilskuddsordninger

Ruiner
• Steinvikholm slott
• Tautra kloster
• Munkeby kloster
• Sverresborgen

Beregna til 17-22 stillinger nasjonalt. I Trøndelag vil det si seks 
stillinger. I 2020 kompenseres dette med en 20% 
stillingsressurs

Kulturminner

Foto: Maxime Landrot / NTNU Comm.Div.



Overtakelse av fiskerihavnene i fylket

• Overføring av  ansvaret for 
fiskerihavnene fra Kystverket 
til fylkeskommunene fra 
1.1.2020 

• Status i Trøndelag per 
19.1.2020

- 34 næringsaktive fiskerihavner
- 22 marginalt/ikke næringsaktive 

fiskerihavner (under avvikling)

• TRFK har uttrykt ønske om kun å overta 
næringsaktive havner, bl.a pga stort 
vedlikeholdsetterslep, spesielt på kaier



Felles budsjettmerknad oversendt 
Samferdselsdepartementet 

• Innspill
✓ Kun overtakelse av aktive fiskerihavner

Kystverket får ansvar for avvikling av øvrige 
havner

✓ Avklare juridiske forhold i havnene
Grunneierforhold må avklares

✓ Investeringer og NTP
Avsetning i statsbudsjettet harmonerer ikke med 
handlingsprogram i NTP og snittrammen for 
bevilgninger til nyanlegg, tilskudd, vedlikehold og 
stormskader.

✓ Vedlikeholdsetterslep
Vedlikeholdsetterslep basert på gamle 
tilstandsrapporter. Reelt etterslep må 
oppjusteres

✓ Klima og miljø
Utfordringer med mer ekstremvær. Nødvendig å 
opparbeide økonomisk buffer

✓ Samfunnsutvikling
Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør 
må settes i stand til å ta oppgaven. 
Fiskerihavnene viktige for bosetting og 
utvikling på kysten.

• Fylkeskommunene fra Troms og 
Finnmark – Møre og Romsdal har 
IKKE ønsket å underskrive avtale 
med Kystverket om overtakelse fra 
2020.

• Felles budsjettmerknad til 
Statsbudsjettet oversendt 8.11.2019 
med ønske om møte med 
samferdsels- og kommunal- og 
moderniseringsminister, basert på 
forslag til budsjettavsetning til 
fiskerihavner – 120,5 mill kr

• Krav om økning av rammetilskudd



NY ERP-LØSNING

Enterprise resource planning



• Jobbet med anskaffelse i 2019

• System som skal byttes ut er Agresso, webcruiter, 
Dossier, tidbank og Mercell
• HR
• Lønn
• Økonomi
• Regnskap
• Innkjøp 

ANSKAFFELSE AV NYTT ERP



MANGE BLIR BERØRT

• Handler mer om å endre 
arbeidsprosesser enn nye 
verktøy

1. Bemanningsprosessen
• fra rekruttering til avgang

2. Medarbeiderprosessene
• behandling av ansattopplysninger

3. Innkjøpsprosessen
Fra bestilling til betaling av varer og tjenester

4. Salgsprosessen

5. Økonomiprosessene



VIKTIG I DE NYE 
ARBEIDSPROSESSENE

• Digitalisering og automatisering
➢ Vi kan få til mer med mindre ressurser
➢ Vi kan bruke tiden vår på mer 

verdiskapende arbeidsoppgaver

➢ Forenkling og standardisering

➢God brukeropplevelser

➢ Forbedret ledelsesinformasjon



• Capgemini 

• (system Oracle og Zalaris lønn)

• Implementering i 2020
• Av nye arbeidsprosesser
• Av nye verktøy

NY LEVERANDØR



Avdeling for plan, næring og 
kulturminner

Kontrollutvalget 25.02.2020



Organisering av avdelingen

• Seksjon kulturminner

• Seksjon næring

• Seksjon plan

• Seksjon kulturminner

• Seksjon næring

• Seksjon regional

• Seksjon kommunal



Seksjon plan

• Hovedarbeidsoppgaver
• Regional planlegging (gjennomgående ansvar)
• Statistikk og analyse
• Geodata og GIS
• Klima og miljø (gjennomgående ansvar)
• Kommuneveiledning iht PBL
• Planforum
• Planbehandling etter PBL, vegloven og vannforskrift (og annet lovverk som 

fylkeskommunen ivaretar som planmyndighet)
• Dispensasjoner fra PBL
• Dispensasjoner fra byggegrenser, søknad om avkjørsel og nabovarsler på veg
• Vannforvaltningsmyndighet og vannregionkoordinator
• Viltforvaltning



Seksjon kommunal

• Kommunale planer 

• Kommuneveiledning iht PBL

• Lokalsamfunnsutvikling mot distriktskommuner

• Viltforvaltning

• Vannforvaltningsmyndighet og vannregionkoordinator

• Overføring av oppgaver fra SVV (SAMS)

• Oppfølging av regionrådene



Seksjon regional

• Regionale planer og strategier 

• Statistikk og analyse

• Geodata og GIS

• Kompetanse  + Partnerskap kompetanse

• Klima/miljø 

• Digitalisering 

• FoU og innovasjon i off.sektor

• Sirkulærøkonomi 

• Oppfølging Arena Trøndelag



• De største risikoene
• Lovpålagte oppgaver – sikre likebehandling og avveiing

• Vannforvaltning – sikre god vannforvaltning iht til Regional plan

• Vegforvaltning
• Sikre at kommunene har nok kunnskap om ulike krav i saksbehandlingen 

• Sikre likebehandling

Seksjon plan- risiko



Seksjon næring

Hovedsatsingsområdene i Strategi for innovasjon og verdiskaping og 
handlingsprogrammet

• Regionale utv.midler
• Landbruksvirkemidler
• Interreg
• Regionale forskningsfond
• Distr.forsk
• Marin forvaltning
• Oppfølging av Næringshager og Inkubatorer
• Oppdragsgiver/bestillerfunksjon distriktsrettede virkemidler
• Oppfølging Partnerskap innovasjon og næring



• Regionale utviklingsmidler
• Retningslinjer som vedtas årlig (budsjettsaken i HU Næring i februar)

• Skal bidra til å nå hovedmålet i Strategi for Innovasjon og verdiskaping
• Bidra til å nå målene i KMDs distrikts-og regionalpolitikk
• Skal forvaltes i tråd med regelverket for økonomistyring i staten, gjeldende retningslinjer og 

statsstøtteregelverket innenfor EØS-avtalen

• Regionalt forskningsfond (RFF)
• Nytt fra 1/1-2020
• Endringer og tilpasninger i rutiner og prosedyrer

• Landbruksvirkemidlene
• Rekrutterings-og kompetansetiltak i landbruket (RK-midler)
• Regionale tilretteleggingsmidler landbruk (RT-midler)
• Kystskogbruksmidler
• RT- og RK-midlene skal begge forvaltes innen rammer fastsatt i jordbruksoppgjøret, 

statsbudsjettet, føringer i regionale strategier og prioriteringer fastsatt av det regionale 
partnerskapet(bestående av faglagene i landbruket, Fylkesmannen, fylkeskommunen og 
Innovasjon Norge)

Seksjon næring- ex. på risiko



• Kulturminner som ressurs i lokal 
verdiskaping, klimaarbeidet, by- og 
stedsutvikling, folkehelse osv.

• Skjøtsel av automatisk freda kulturminner

• Rådgivning overfor kommuner, eiere og 
tiltakshavere

• Formidling av kunnskap og opplevelse av 
kulturminner

• Kompetanseheving og rekruttering av 
håndverkere til arbeid på freda og 
verneverdig bebyggelse 

• Forvaltning etter bestemmelsene i 
kulturminneloven av:
• Automatisk freda kulturminner
• Fartøy og skipsfunn
• Freda bygninger
• Freda kulturmiljø

• Forvaltning etter plan- og 
bygningsloven
• Kulturminner med nasjonale og regionale 

verdier

• Bevaring av Verdensarv Røros 
Bergstad og Cirkumferensen

Forvaltningsoppgaver Samfunnsutviklerrollen

Hovedoppgaver kulturminneseksjonen



Misforholdet mellom nye oppgaver og 
manglende finansiering gir risiko:

- Store og små utbyggingsprosjekt forsinkes

- Dårlig omdømme for FK

- Viktige kulturminner kan gå tapt

- Flere klager og innsigelser, fordi vi ikke får vært tidlig i 
dialog

- Dårligere service og oppfølging av eiere

- Mindre tid til rådgivning om skjøtsel og istandsetting

- Innskrenket mulighet til å være en viktig aktør i 
samfunnsutviklingen

• 320 objekt

• 76 Røroseiendommen

• 152 i Trondheim

• Statsbygg, Forsvarsbygg, Helsesektoren, Kunnskapssektoren

• Statsbygg: 7 store prosjekt i trøndelag i 2020

• Forventing om tett oppfølging av prosjekt 

• Ruiner

• Middelalderkirkesteder og - gårder

• Profane middelalderbygg
• Større myndighet for automatisk freda kulturminner over 

og under vann

• Tilskuddsordninger for 
• Fartøy

• Brannvern 

• Teknisk-industrielle kulturminner

Statens kulturhistoriske eiendommer

Andre nye oppgaver

Nye oppgaver 



Prosjekt rutiner og maler

o Etablere gode/ forbedre rutiner for 
dispensasjonsbehandling innenfor 
alle områder der vi er myndighet.

o Forbedre rutiner for 
plansaksbehandling

o Skaffe oversikt og se på rutiner der 
fylkeskommunen har dobbeltroller, 
eks både som eier og 
forvaltningsmyndighet av et 
kulturminne

DELMÅL

o Intern kompetanseheving for å oppnå 
større trygghet på egne faglige 
vurderinger

o Etablere rutinebeskrivelser, sjekklister 
o.l og oppdatere maler og 
standardtekster/-brev

o Inngå avtaler med statlige sektorer og 
andre aktuelle aktører som gir en god 
rolleavklaring og samtidig gir 
effektiviseringsgevinster

HOVEDMÅL
Oppnå mer effektiv saksbehandling og oppgavehåndtering



Ny vegavdeling, 

Presentasjon kontrollkommiteen 25/2-2020
Eva Solvi 



Ny vegavdeling TRFK
Organisering
Status

Handlingsplan Veg 2020-2023 

Utfordringer

Politiske føringer

Innhold



Dimensjonering Vegavdelingen TRFK

• Tot beregnet antall årsverk: 219
• Vegavdelingen 196
• Andre avdelinger 23

• Planforvaltning, økonomi, IT, Arkiv, Org, 
internservice, kommunikasjon

• Årsverk er beregnet ut fra hvor mye ressurser 
SVV brukte til å løse fylkesvegoppgaver i 
Trøndelag. 

• Rekruttering skal primært skje fra Statens 
vegvesen etter avtalte prosedyrer (felles hele 
landet)

• Satser på ca 175 personer ved oppstart, er nå 
155 ansatte





Veg
Eva Solvi

Strategi og 
utvikling

Oddveig Kipperberg

Investering og 
fornying

Jo Bernt Brønstad

Drift og 
vedlikehold

Arild Hamrum-Norheim

Vegfag

Anne Karin Skjeflo

Vegforvaltning

Hilde Øfsti

• Årsplanlegging og 
handlingsprogram

• Økonomioppfølging 
og rapportering

• Saksforberedelser til 
politisk behandling

• Overordnet strategi
• Miljøpakkekoordineri

ng
• Kvalitet og 

fagutvikling
• FOU, innovasjon og 

kontraktsstrategi
• Samfunnssikkerhet 

og beredskap

• Gjennomføre 
investeringsprosjekt

• Team Fv 17
• Team Fosenpakken
• Team Laksevegen
• Team Miljøpakken
• Team fornying og 

mindre prosjekt

•

• Følge opp og styre 
drift og vedlikehold

• Team Drift Nord
• Team Drift 

Trondheimsområdet
• Team Drift Sør
• Team asfalt og 

fagkontrakter
• Team vedlikehold

• Utvikle og bidra 
med 
fagkompetanse 

• Team Bru og 
fergekai

• Team Berg og 
geoteknikk

• Team Planlegging 
og prosjektering

• Team Grunnerverv

• Vegforvaltning
• Trafikksikkerhet, 
• FTU
• Saksbehandling 

etter vegloven
• Trafikkdata, 

trafikk- analyser 
og -utredninger

• Geodata



Planer fremover –
Rammer gitt i økonomiplan
(rådmannens forslag)

• D&V som lagt til grunn i økonomiplan 2019

• Investeringsramme redusert med 1200 mill. kr over 4 år



• Drift og vedlikehold 

• krevende marked, økte priser, flate rammer

• Miljø og klima 

• nye krav og problemstillinger

• Utfordringer fra klimaendringer 

• Økt antall akutte hendelser -ras, flom, stengte veier mm

• Vedlikeholdsetterslepet (er nesten 5 mrd kr)

• Bærende konstruksjoner

• Mange utslitte kulverter og bruer , kan kollapse

• Godstransport – økt omfang, større slitasje, økt fremkommelighet

• Trafikksikkerhet

HP 2020-23, hovedutfordringer



• Få organisasjonen til å fungere
• Gjennomføringsevne/effektivitet
• Gjennomføre Miljøpakkeprosjekter – utfordrende/målkonflikter
• Gjennomføre vegstrategien – mange kryssende behov og ønsker

• Bli integrert i resten av TRFK
• Ha tilstrekkelig fagkompetanse (geologi og geoteknikk, 

tunnel, bru, trafikkanalyser mm)
• Samarbeidsavtaler med SVV på kritiske områder
• Langsiktige IT-løsninger

Implementering av egen 
vegadministrasjon



• Implementere politiske føringer:
• Trøndelag har erklært klimakrise ( FT juni 2019)

• Vi skal legge til rette for reduksjon i klimagassutslipp i alt vi gjør!!
• Vi skal jobbe for å realisere FN sine bærekraftmål

• Vi skal utnytte vår innkjøpsmakt – stille krav – jobbe tettere 
med leverandører – utnytte handlingsrommet og muligheter i 
anskaffelsesreglementet.

• Utrede større grad av egenregi – spesielt innenfor drift
• Utnytte teknologiske muligheter, tenke og handle smart.

• Mere veg for pengene!

Utfordringer og politiske føringer



Samferdselsområdet 
for Kontrollutvalget, 25. februar 2020 

Erlend Solem, fylkesdirektør for samferdsel



SAMFERDSELSSTRATEGIEN

«Tilgjengelighet
gjennom mobilitet og 
kommunikasjon»



SAMFERDSELSOMRÅDET

Bybuss
Regionbuss

Ferge

HurtigbåtDrosjeFly



OGSÅ SAMFERDSEL



• Ca. 40 mill. kollektivreiser årlig.
• Ca. 20.000 skolereiser daglig.
• Ca. 400 bussruter, 11 fergesamband og 6 hurtigbåtruter.
• Ca. 600 drosjeløyver.
• 22 basestasjoner og 155 fiberprosjekter pågående.
• Ca. 1,1 mrd. kr. i driftsbudsjett.
• 26 ansatte i fylkesadministrasjonen.
• 99 ansatte i AtB. 

SAMFERDSEL I TRØNDELAG 



Transporttilbudet



BYBUSS-ANBUD 2019
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«Metrobuss» for 
Stor-Trondheim i 2019, 
100% fossilfritt.
Økonomisk ramme 
ca. 200 mill. årlig. 



REGIONBUSS-ANBUD 2021

Regionbuss for 
hele Trøndelag i 
2021.
Buss og Flex.
Økonomisk ramme 
470 mill. årlig.



FORUTSETNING 

Nett til alle, 
overalt, 
alltid!



FORUTSETNING: «APP»

Én app for alle 

transporttilbud

FORUTSETNING



AtB
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Trøndelag 
fylkeskommunes 
mobilitetsselskap.



BYMILJØAVTALEN 2016



«DET GRØNNE SKIFTET»
Mål om 50% kutt i egne utslipp



KLIMAPLANEN
Mål om 50% kutt i egne utslipp

Hybrid-
ferger
i 2019

Utslippsfrie 
hurtigbåter 

i 2024? 

Fossilfrie 
bybusser i 

2019

600 busser

6 ferger

5 hurtigbåter



Trinn 3: 
Hurtigbåt
i 2024?

Visjonen er «Verdens første 
utslippsfrie hurtigbåt»



GODSTRAFIKKEN MOT 2050

Vekst på 290 mill. tonn:
• Tog + 20 mill. tonn.
• Sjø +  30 mill. tonn.
• Vei + 240 mill. tonn.
Ref: Planforslaget til NTP



50.000 flere vogntog 
hvert døgn

GODSTRAFIKKEN MOT 2050



STRATEGISK BRUK AV EGEN 
INNKJØPSMAKT

Fremtidens hurtigbåt

Nordens største elbuss-flåte «Jøa t-land 24/7» Bærekraftig lufttransport

Nye hybridferger



KONTROLLUTVALGET

Tirsdag 25.februar 2020
Avdeling Utdanning



Fakta om 
utdanningsområdet:

Skole/fagskole:
• Ca. 15.600 elever
• Ca. 1700 voksenelever
• Ca. 800 fagskolestudenter
• 31 videregående skoler (33 

skolesteder)
• 7 fagskoler (Fra 1.8.20: En 

fagskole med sju avdelinger)

Fagopplæringsområdet:
• Ca. 4500 lærlinger
• 49 opplæringskontor 
• 229 frittstående lærebedrifter 

utenfor opplæringskontor. 
• 1735 medlemsbedrifter

Totalt budsjett: Ca. 3 milliarder 
kroner



• Kompetansestrategien
• Skole – nærmiljø
• Ressurssentervirksomhet
• Utleie
• Deltakelse i lokale 

næringsforum
• Små og store prosjekt, for 

eksempel samarbeidet med 
Kina (langrennssatsing)

• Opplæring for elever, voksne, 
lærlinger, lærekandidater, 
fagskolestudenter

• Realkompetansevurdering
• Karriereveiledning
• Eksamensgjennomføring

Tjenesteyter Samfunnsutvikler

ROLLER



• Vi skal jobbe målrettet for best mulig gjennomføring, 
læringsmiljø og læringsresultater i videregående 
opplæring og høyere yrkesfaglig utdanning.

• Vi har en rolle som samfunnsutvikler og har ansvar for 
kompetanse i et livslangt perspektiv for befolkningen i 
Trøndelag.

MÅL OG AMBISJONER PÅ 
UTDANNINGSOMRÅDET



• Elevtallsutviklingen i og utenfor Trondheim
• Økning i Trondheim, delvis reduksjon i distriktene
• Et eventuelt fritt skolevalg
• Ny skole i Trondheim øst

• Økning i antall læreplasser
• Nasjonale støtteordninger for lærlinger og lærekandidater med 

behov for særskilt tilrettelagt opplæring er fra 2020 lagt inn i 
rammetilskuddet – betyr mindre midler til oss enn tidligere.

• Fagfornyelsen og ny struktur innenfor yrkesfaglige 
utdanningsprogram

• Økt ressursbehov knyttet til voksenopplæring og 
minoritetsspråklige elever.

• Trøndelag høyere yrkesfagutdanning - underfinansiert

DE STØRSTE ØKONOMISKE 
UTFORDRINGENE I 
ØKONOMIPLANPERIODEN



HØRING OM FRITT SKOLEVALG



Kunnskapsdepartementet sendte, via utdanningsdirektoratet forslag om fritt skolevalg 
på høring den 23. august 2019 med høringsfrist 31.12. 2019. 

Hovedpunktene: «Høringen gjelder følgende forslag ved inntak til Vg1: 

Alternativ 1: Fylkeskommunene skal innføre fritt skolevalg i hele fylket eller fritt 
skolevalg innenfor fastsatte inntaksområder i fylket. 

Alternativ 2: Fylkeskommunene skal innføre fritt skolevalg i fylket, og kan bare 
fastsette inntaksområder dersom det kan begrunnes i store avstander eller trafikale 
forhold. 

[…] Ved fritt skolevalg kan alle elevene søke seg til de videregående skolene de selv 
ønsker å gå på, uavhengig av hvor de bor eller hvor skolene ligger. Det er elevenes 
karakterer som avgjør hvilken skole de blir tatt inn til. For elever som er bosatt i 
fylkeskommuner som ikke har fritt skolevalg, er bosted avgjørende for hvilke 
videregående skoler de har mulighet til å søke seg til. […] 

Vi tar sikte på at en eventuell endring kan tre i kraft høsten 2021.» 



VEDTAK I FYLKESTINGET 
DESEMBER 2019

1. Fylkestinget ønsker ikke å støtte innføring av fritt skolevalg i hele Trøndelag på 
grunn av følgende vurderinger […]

2. Fylkestinget ønsker ikke å innføre fritt skolevalg i inntaksområder på grunn av 
følgende vurderinger […]

Begrunnelse ble gitt i ulike perspektiv: Elevperspektiv, skoleperspektiv, 
skoleeierperspektiv



KOSTNADER PGA. ØKT ELEVTALL I 
TRONDHEIM
INVESTERINGER OG DRIFT
MULIG KONSEKVENS AV FRITT SKOLEVALG



HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING
I TRØNDELAG



FYLKESKOMMUNALE FAGSKOLER 
I TRØNDELAG

• Det er sju fylkeskommunale fagskoler i Trøndelag
• Chr. Thams fagskole: 250 studenter
• Gauldal fagskole 30 studenter
• Levanger fagskole 70 studenter
• Steinkjer fagskole 80 studenter
• Stjørdal fagskole 240 studenter
• Trondheim fagskole 230 studenter (5 i samarbeid med Nordland)
• Ytre Namdal fagskole 45 studenter

• www.fagskoleiNT.no

http://www.fagskoleint.no/


• Fylkestingsvedtak desember 2018 om etablering av 
Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF)
• Dagens sju skoler slås sammen og blir avdelinger
• Sentral stab med grunnbemanning på 3 stillinger
• Prosjektrektor tiltrådt 1.8.2019

Rådgiver tilsatt fra samme dato
• THYF etableres fra 1.8.2020, prosjektrektor blir rektor

ORGANISERING AV 
FYLKESKOMMUNAL HØYERE 
YRKESFAGLIG UTDANNING



• Øke studenttallet
• Områdeakkreditering
• «Arbeidslivets utdanning» - vi må være 

tilpasningsdyktige
• Økt studenttall = behov for mer fysisk areal

• Trøndelag høyere yrkesfagutdanning er underfinansiert. 
Vi får ca. 67 millioner fra nasjonalt nivå og må finansiere 
med ca. 11 millioner selv.

HØYE AMBISJONER



KOMPETANSESTRA
TEGI FOR 
TRØNDELAG 

HANDLINGSPROG
RAM 
2020 – 2022

ORIENTERING FOR HOVEDUTVALG  
UTDANNING 4.2. 2020

VEGARD IVERSEN, FYLKESDIREKTØR 
FOR UTDANNING



Kompetansestrategi for 
Trøndelag har som mål at
enkeltmennesker og 
virksomheter har en 
kompetanse som gir Trøndelag 
et

• konkurransedyktig 
næringsliv,

• en effektiv og god offentlig 
sektor

• og at færrest mulig står 
utenfor arbeidslivet.



SYSTEMATISK SAMARBEID GJENNOM FORPLIKTENDE PARTNERSKAP MELLOM NÆRINGSLIV, OFFENTLIG SEKTOR

OG UTDANNINGSUTDANNINGSAKTØRENE.

SAMARBEID FOR KOMPETANSEUTVIKLING – KOMPETANSEFORUM TRØNDELAG

Kompetanseforum Trøndelag etableres og driftes

Regionale kompetansefora etableres der det ikke finnes fra før

Etablere kontaktpunkter mellom arbeids- og næringsliv og regionale partnerskap for 

kompetanseutvikling



HOVEDMÅLENE I 
KOMPETANSESTRAT
EGI FOR 
TRØNDELAG

HOVEDMÅL 1: 

HELHETLIG SYSTEM FOR KARRIEREVEILEDNING SKAL BEDRE

SAMSVAR MELLOM ETTERSPØRSEL ETTER ARBEIDSKRAFT I

ARBEIDSLIVET OG DEN ENKELTES BRUK AV EGEN KOMPETANSE.

HOVEDMÅL 2: 

TRØNDELAG SKAL HA ET FLEKSIBELT UTDANNINGSSYSTEM SOM

MØTER ARBEIDSLIVETS KOMPETANSEBEHOV.

HOVEDMÅL 3: 

TRØNDELAG SKAL HA ET ARBEIDSLIV SOM ER PREGET AV GODE

LÆRINGSMULIGHETER OG GOD BRUK AV KOMPETANSE, DER

FLERE BLIR FAGLIG KVALIFISERT I SAMSVAR MED ARBEIDSLIVETS

BEHOV



VISMA INSCHOOL (VIS)

Et felles skoleadministrativt system



• Skal innføres i alle fylkeskommuner og Oslo kommune

• Opprinnelig plan: innført i alle fylkeskommuner i løpet av 2017

• Første forsinkelse varslet desember 2015, flere forsinkelser.

• Ferdig skolestart 2021(?)

VIS



VIS - UTRULLINGSPLAN



• Utfordrende innføring av VIS i Viken
• Ca 25 000 elever og over 3000 lærere, 35 skoler 

• Feil avdekkes i løsningen, mange rettet men påvirker tilliten til 
systemet

• Bekymret for om løsningen er robust nok til å tas i bruk av flere 
skoler/brukere

• Kan forskyve utrullingen ytterligere

VIS



TALL OG STATISTIKK



Fordeling yrkesfag og studieforberedende
- Trøndelag



Fordeling yrkesfag og studieforberedende
- Sammenlignet med nasjonale tall



ELEVUNDERSØKELSEN
KILDE: HJERNEN & HJERTET.
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trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke



Kontrollutvalget

Karen Espelund
25.02.20



Kultur og folkehelse 65 ansatte



Omfatter: 
• Kunst- og kulturfeltet (profesjonelle – institusjoner og det frie feltet samt fritidskulturen) – egne 

fylkesmusikere

• Idrett, friluftsliv

• Frivillighet

• Fylkesbiblioteket 

• Folkehelse

• Koordineringsansvar for samiske saker, ungdom, inkludering, folkehelse

• Elev- og lærlingeombud og mobbeombudet

Virkemidler:

• Planer og strategier

• Kompetanse

• Eierskap (A/S, IKS, foreninger --- stiftelser)

• Nettverk/Arena – koblingsrolle (lokalt/regionalt/nasjonalt)

• Økonomi – tilskudd – forvalter statlige tilskuddsordninger (spillemidler idrett, kulturbygg, friluftsliv) – ca

1200 søknader i året

• Myndighetsrolle – juridiske virkemidler (forvaltning statlige friluftsområder)

• Kunnskapsgrunnlag/analyse/statistikk

KULTUR OG FOLKEHELSE





Kobling til Trøndelagsplanens mål

• I 2030 er kunst og kultur en viktig 
drivkraft for samfunnsutvikling i 
Trøndelag 

• I 2030 skal god livskvalitet og mangfold 
kjennetegne Trøndelag 

• I 2030 er Trøndelag best i Norge på 
regional samhandling 

• I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig 
og framtidsrettet arbeids- og næringsliv 

• I 2030 har Trøndelag et balansert 
utbyggings- og bosettingsmønster 



1. Kunnskapsgrunnlag for kultur i Trøndelag

2. Kulturens betydning i Trøndelag

3. Kulturutvikling og virkemidler i Trøndelag

Strategidel: Tre hovedbolker



Eierskap

Tegning Arne Nøst



KULTURINSTITUSJONER 
– TRØNDELAG FK 

(DEL)EIERSKAP

Kolstad Arena 
A/S

Museene i Sør- Trøndelag AS
• Ringve museum
• Trondheim kunstmuseum
• Sverresborg – Trøndelag 

Folkemuseum
• Nordenfjelske 

Kunstindustrimuseum
• Rockheim 
• Museet Kystenes Arv 
• Kystmuseet i Sør-Trøndelag
• Orkla Industrimuseum
• Rørosmuseet
• Rindal?

Stiklestad Nasjonale 
Kultursenter AS
• Egge museum
• Stjørdal museum Værnes
• Bergkunstmuseet
• Levanger Fotomuseum
• Nils Aas Kunstnerverksted
• Stiklestad Nasjonale 

Kultursenter

Museet Midt IKS
• Namdalsmuseet
• Norsk sagbruksmuseum
• Kunstmuseet Nord-

Trøndelag
• Kystmuseet Norveg



A

MiST: Museene i Sør-Trøndelag AS
SNK: Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS
Museet Midt: Museet Midt IKS

A:   MiST Ringve museum
MiST Trondheim kunstmuseum
MiST Sverresborg – Trøndelag Folkemuseum
MiST Nordenfjelske Kunstindustrimuseum
MiST Rockheim 

B:   SNK Egge museum
C:   SNK Stjørdal museum Værnes
C:   SNK Bergkunstmuseet
D:   SNK Levanger Fotomuseum
D2: SNK Nils Aas Kunstnerverksted
E:    SNK Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS 

F:   Museet Midt Namdalsmuseet
Museet Midt Norsk sagbruksmuseum
Museet Midt Kunstmuseet Nord-Trøndelag     

G:  Museet Midt Kystmuseet Norveg

H:   MiST Museet Kystenes Arv 
I:     MiST Kystmuseet i Sør-Trøndelag
J:     MiST Orkla Industrimuseum
K:    MiST Rørosmuseet

L:  - Museet Midt Bygdesamlinger 

M: Rindal skimuseum

B

c

D

E

F

G

HI

J

K

L

L

L
L

L

L

Tegnforklaring:       MUSÉER

M



• Ca. 65% av netto budsjett – bundet opp i avtaler mellom 
stat/fk/kommune(r) - kulturinstitusjoner

• Stor søknadsmengde på tilskuddsordninger vitner om 
god aktivitet

• Folkehelsesatsing – strukturell i tilnærming viktig for 
TRFKs tilnærming – alle kommuner ønskes involvert 
Investeringsbehov:
• Etterslep kulturbygg og idrett
• Museumsområdet – NB – samlede prioriteringer påkrevd

ØKONOMISK SITUASJON



TILSKUDD SOM FØLGER STATSBUDSJETTET 
(SAMFINANSIERING STAT/ REGION – 2019 
TALL

Samlet: Kr 84 421 000



ANDRE INSTITUSJONER 
(KULTURRÅD/REGION) – 2019 TALL

Samlet kr. 19 940 000



• Betydelig andel av budsjettet til institusjoner og 
organisasjoner - begrenset rom for nyskaping – nye 
initiativ

• Større region – tilbud til hele regionen? Differensiering!
• Ta en sterkere koordineringsrolle for bygging av større 

idrettsanlegg
• Se på virkemidlene overfor barn/unge – mulighet for 

deltagelse kultur og idrett
• Tatt samfunnsutviklerrollen på folkehelseområdet
• Investeringsbehov museumssektoren

UTFORDRINGER OG MULIGHETER



• Betydelig andel av budsjettet til institusjoner og 
organisasjoner

• Hvordan forsterke rollen som regional utviklingsaktør 
med begrenset handlingsrom – ta initiativ – nyskaping…?

• Regionale kulturfond etterspørres av eksterne – utrede?
• Krever helhetlig gjennomgang av alle prioriteringer og 

virkemidler
• Kulturmelding – nye oppgaver/finansieringsendringer?

PRIORITERINGER -
VIRKEMIDLER



Tilgang til profesjonell kultur i hele fylket:
• Vrimmel – opprettholde i Namdalen og utvide til øvrige 

distrikt – ressurser?
• Fylkesmusikerne
• Turneteateret
• TSO - turnevirksomhet

STØRRE REGION -
RESSURSUTFORDRINGER



• Fullføre oversikt – grunnlag for framtidige prioriteringer –
lokale behov

• Rosendal teater – nybygg – rom også for Dansit
• Museer: Orkla Industrimuseum – Nils Aas –nytt 

kunstmuseum – nytt bygg Røros museet ++ -
finansieringsbehov

• Begrensede ressurser 

KULTURARENAER -
INVESTERINGER



• Fylkeskommunen har tatt samfunnsutviklerrollen på 
området (strategisk retning, mobilisering, samordning)

• Utfordringer:
• Alle kommuner med i folkehelseprogrammet – finansiering
• Hunt i sørfylket gjennomført!
• Ulike statlige initiativ – ikke koordinerte
• Folkehelsealliansen – flere deltagere
• Felles innsats for å få etablert Nasjonalt senter for 

implementering av folkehelsearbeid (NTNU)

FOLKEHELSE



✓ Tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme 
befolkningens helse og livskvalitet. 

✓ Satsinga skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske 
folkehelsearbeid jf. folkehelseloven. 

Programmet skal særlig bidra til i enda større grad å integrere psykisk 
helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt  
rusforebyggende arbeid. 

✓ Barn og unge er prioritert målgruppe. 
✓ Kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak bl.a. for å styrke barn 

og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser.
✓ Hindre utenforskap ved å fremme tilhørighet, deltakelse og aktivitet i 

lokalsamfunnet.

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot 
risikogrupper. 

Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027



Hattfjelldal

Grane

Bindal

Lesja

Dovre

Sunndal

Surnadal

Rind
al

Halsa

Aure

Smøla

Engerdal

Folldal

Tynset
Tolga

Os

Meråker
Stjørdal

Levanger

Frosta

Verdal

Inderøy

Verran
Steinkjer

Snåsa

Flatanger

Namdalseid

Namsos

Lierne

Grong

Overhalla

FosnesHøylandet

Røyrvik

Namsskogan

NærøyVikna

Leka

Leksvik

Osen

Roan

Åfjord

Bjugn

Rissa
Ørland

Agdenes

Frøya

Hitra

Snillfjord

Hemne OrkdalSkaun

Trondheim

Klæbu

Melhus Selbu

Meldal

Rennebu

Oppdal

Midtre Gauldal

Holtålen

Tydal

Røros

Malvik

2019 - kommuner 
• Høylandet
• Midtre Gauldal  
• Steinkjer og Verran

• Leka
• Fosen-kommunene (Ørland/ 

Bjugn, Åfjord/Roan og Indre 
Fosen)

• Osen

2017-kommuner
• Oppdal
• Frøya
• Trondheim
• Nye Namsos
• Nærøy 

2018-kommuner
• Hemne
• Malvik
• Værnesregionen (fem 

kommuner)
• Levanger
• Snåsa 
• Overhalla
• Vikna

2020-kommuner
• Rindal
• Rennebu
• Røros
• Melhus
• Verdal
• Lierne

Kommuner i Trøndelag som deltar i programmet 

2017- og 2018-kommuner støttes av Hdir.
2019- og 2020-kommuner støttes hovedsakelig av 
fylkeskommunen

Kommuner som gjenstår
• Hitra
• Orkland
• Holtålen
• Skaun
• Grong 
• Namsskogan
• Flatanger
• Røyrvik
• Inderøy



• Oppfølging Sametingsavtalen 
• Saemien Sijte – tilskuddsnivå framover – dialog med KUD og 

Sametinget

• TRFKs eget arbeid som tospråklig fylke
• Samarbeid de sørsamiske språksentrene imellom 
• Aajeges rolle som kultursenter – lokal/regional forankring
• Bokbussløsning fra høsten 2020? 
• Ungdommens Fylkesting – flere kommuner (31 i 2019)
• Mobbeombudsordningen framover – statlig avklaring?

PROBLEMSTILLINGER «UNDER 
ARBEID»



• Friluftsliv: Koordinere ulike initiativ (pilegrim, DNT, gamle 
kongeveg etc) – kulturarv – næring. Scenarioprosjekt i gang

• Flere regionale friluftsråd ønskes etablert
• Frivillighetens tilgang til lokaler – FKs egne skolebygg
• Kompetanseprogram – frivillighetens samfunnsansvar - VOFO
• Idrett – terskel for barn/unges deltagelse – se flere 

virkemidler i sammenheng?
• Kompetanse på bygging av idrettsanlegg – hvem bygger
• Samordning større anlegg – fotballhaller, svømmehaller
• Arrangement i Trøndelag framover – finansiering – bidra til 

læring/samordning



• Konsoliderte museer – videre samarbeid – eierskap –
innfasing nye (Rindal)

• Radio-TV-museet – ansvarliggjøring statlig nivå
• Forsterket samarbeid med FoU institusjonene – jfr. 

kulturstrategien



• UKMs videre utvikling
• DKS – ressurser til produksjoner framover
• DKS forankring på skolenivå
• Barnehagekonserter

BARN/UNGE TILBUD



• Alle kommuner – leseombudsordning
• Skolebibliotekene = viktige – varierer i rolle og kvalitet –

ny læreplan – nye muligheter?
• Samarbeid om folkeverksted i gang (utprøving i 

kommuner)

BIBLIOTEK



Kontrollutvalget  25/2-20
Ole Tronstad

Assisterende fylkesrådmann



Evalueringsrapport av setnraladministrasjonen



Evalueringsrapport av setnraladministrasjonen



• 53 klinikker (340 ansatte)
• 38 fast bemannet – 10 av dem i Trondheim
• 15 ambuleringsklinikker

• I tillegg betjenes klinikker på sykehusene og i Trondheim fengsel

Ca. 100 000 personer blir årlig undersøkt og behandlet 
i den offentlige tannhelsetjenesten

• Administrasjon samlet på Steinkjer (6 ansatte)

Seksjon tannhelse



KOSTRATALL tannhelse 2018
Har foreløpig ikke tall for 2019



• Vi utfører tannbehandling i narkose på St. Olavs hospital og på 
sykehusene på Røros, i Levanger og Namsos.
• Til sammen 7 dager pr. uke – likevel delvis lange ventelister 
• Mer enn 500 pasienter behandlet i 2019 – de fleste tilhørte prioriterte grupper

• Vi tilbyr også noen steder lystgass ved tannbehandling  

• Tannklinikk i Trondheim fengsel bemannes to/tre dager pr. uke

• Ved Statens barnehus i Trondheim er det tannlege tre dager pr. uke

• Tilrettelagt tilbud til pasienter med tannbehandlingsangst

• Fylkeskommunen organiserer tannlegevakt i helger og høytider

Spesielle tjenester



• Netto driftsbudsjett 2019 ca. 240 millioner kroner
• Honorarinntekter fra behandling av voksne pasienter: nesten 90 millioner

• Merforbruk på 7 millioner i 2019, derav 5,3 millioner fra 2018
• Endringer av fylkesgrensen har gitt  tannhelsetjenesten i Trøndelag ansvar for 

tjenester til flere innbyggere 
• Tannhelsen blant barn og unge blir stadig bedre, men det blir flere pasienter med 

behov for ressurskrevende behandling

• Behandling av prioriterte grupper må derfor effektiviseres
• Utfordrende å effektivisere og samtidig sikre et godt tilbud til alle prioriterte grupper
• Nye samarbeidsavtaler med kommunene er ennå ikke på plass

Økonomiske utfordringer og risiko for avvik



Seksjon eiendom
Funksjonsorganisering (85 ansatte)



Investeringer pr tjenesteområde

Budsjett 2020 - investering

Tjenesteområde Beløp (1000)

Administrasjon 18 000                      

Skolebygg 442 800                   

Tannhelse 3 500                        

Fylkesveg 1 347 300                

Kollektiv 94 900                      

SUM 1 906 500                



Investeringer – Ø-plan 19-22 vs 20-23



Delt ansvar FDV



• Anskaffelsesforskriften
• Arbeidslivskriminalitet – seriøsitetsbestemmelser
• Volum innkjøp – økonomisk utroskap
• Delt FDV-ansvar – miljørettet helsevern/ 

internkontrollforskriften

Risiko-områder Seksjon Eiendom vs
lov/forskrift



Seksjon  Kommunikasjon

Seksjonsleder 
kommunikasjon

Digital kommunikasjon Internkommunikasjon
Kommunikasjonsrådgivning og 

innholdsproduksjon

Modell for organisering:



• HR og personalforvaltning
• Arbeidsgiverpolitikken med underliggende styrende dokumenter
• Organisasjonsutvikling og analysere HR data
• Sertifiserte rekrutterer 
• Lønnsforhandling, drøftinger, tariff og arbeidsrett

• HMS
• Internkontrollsystem
• Avvikssystem for HMS
• Inkluderende arbeidsliv

• Informasjonssikkerhet

• Beredskap/samfunnssikkerhet

• Arbeidsgiver for hovedtillitsvalgte

• Lønnskjøring og offentlig rapporteringer

• Refusjoner fra NAV

• Varslingssekretariat

Seksjon organisasjon 

Fagområder:



• Det er ikke foretatt en fullstendig risikokartlegging og analyse av 
fagområdene

• Risikobilde personvern innenfor fagområdene viser at en del 
manuelle operasjoner øker risikoen for uønskede hendelser.

• Seksjonen har ansvar for fagområder som ikke har mange 
politiske vedtak, risikoen er lav for avvik i oppfølging av vedtak.

Risikovurdering



• Tilrettelegging og koordinering av fylkeskommunens politiske organer, 

møteavvikling

• Dokumenthåndtering 

• Regnskap politiske organer

• Personaladministrasjon, reiseregninger for folkevalgte 

• IKT-systemer og utstyr for folkevalgte

• Valg 

• Oppnevningssaker, oppfølging av deltakelse i styrer og råd

Seksjon Politisk sekretariat



• Kjennskap til kommunelov/forvaltningslov/offentlighetslov/regnskapslovgiving og 
annet regelverk som regulerer området er vesentlig for korrekt forvaltning på 
området. 

• Kunnskap vurderes pr dato som god. Kursing/opplæring jevnlig for å oppdatere ansatte i seksjonen

• Kompetanse på saksbehandlingssystem viktig for effektiv og korrekt oppgaveutføring
• Pr dato god kompetanse. 

• Nytt/endret saksbehandlingssystem innføres vinter 2020. 
• Endring i personalsituasjonen- ressurspersoner ute av seksjonen i 2020

• Fokus på opplæring og kunnskapsdeling – gjennom egne superbrukere og kursing 

• økonomi 
• Seksjonens budsjett går i hovedsak til lønnskostnader og reising. Ingen investeringer eller større økonomiske 

disposisjoner ventes 

• oppfølging av vedtak
• Vedtak som seksjonen iverksetter følges opp fortløpende, i hovedsak informasjonsformidling 

Risikobildet for avvik



• Hovedmål:
•
• Være førstelinjetjeneste og et godt bindeledd mellom 

fylkeskommunen og innbyggerne i Trøndelag.
•
• Yte best mulig tjenester for brukere, ansatte og leietakere. 

• Seksjon service har totalt 16 fast ansatte (13,7 årsverk) 
• publikumstjenesten (5,3 årsverk),
• renhold (2,6 årsverk), 
• kantine (2,8 årsverk) + 1 lærekandidat, 
• drift/vaktmestertjenester (1 årsverk), 
• kjøretøyforvaltning (1 årsverk) og leder (1 årsverk).

Seksjon service



Risikovurdering

Risikovurderinger for seksjonen gjøres i forhold til:

Kantine: Mattilsynet
Renhold: Registrering og bruk av farlig stoffer
Publikumstjenesten: Trusler og vold
Drift: Miljøsertifisering. Branntilsyn.



• Bistår:
• Fylkesordfører og fylkesvaraordfører 

• Hovedutvalgsledere og nestledere

• Gruppeledere – posisjonsleder og opposisjonsleder 

Fylkesordførerens kontor 



• Taler og presentasjoner, fakta innhenting,prosesstøtte

• Interpellasjoner og spørsmål i fylkesting

• Spørsmål til fylkesordfører i fylkesutvalg

• Liten transparent enhet, det brukes lite eksterne 
tjenester

Fylkesordførerens kontor bistår 
blant annet med: 



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


