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Hensikt  

 Samfunnsplanen skal utarbeides som en 
overordnet strategisk plan for 
samfunnsutvikling i Porsanger 
kommune 

 Skal dekke 2014-2026 



Sluttsituasjon 

 En tidsriktig, oppdatert, forankret og 
funksjonell samfunnsplan for PK, som 
ivaretar vår kulturelle identitet og 
Porsanger samfunnets behov. 



PK målsetning 

 Porsanger kommunes målsetning er vekst. Porsanger 
kommune med Lakselv som sentrum, har en visjon 
om å øke folketallet slik at man fortsatt kan levere 
gode tjenester, gjerne i samarbeid med andre 
kommuner. Porsanger kommune skal være en 
attraktiv kommune for nyetableringer, og et 
kommunikasjonsnav i Finnmark og nordområdene.  



DESIGN 

Samfunnsplan 



Design av planen 

 Et verdigrunnlag for PK (Hva er viktig 
for PK – kultur, menneskene, natur?) 

 Utviklingstrekk – hvor går PK? 
(statistisk materiale og politisk styring) 

 En visjon – hvor vil vi hen? 

 Mål og innsatsområder for 
samfunnsutviklingen 

 



Innhold 

 Innledning (prosess og folkemøter) 

 Planens verdigrunnlag (visjon & mål) 

 Innsatsområder 

 Kultur & identitet 

 Folk & bosetning 

 Arbeids- og næringsliv 

 Levekår (skole, oppvekst, helse og omsorg) 

 Miljø (natur, omgivelser, forurensning mv) 

 

 

 



STYRENDE FORHOLD FOR 
PLANEN 

 Lokalsamfunnsutvikling: En attraktiv kommune 
for innbyggerne og besøkende. Et variert kultur- og 
næringsliv 

 Brukere og tjenester: Levere tjenester med 
kvalitet og kvantitet.  

 Organisasjon og medarbeidere: Organisasjon 
tilpasset oppgaver og virksomhet. Kvalifiserte og 
motiverte medarbeidere. 

 Økonomi: Økonomisk handlefrihet. Langsiktig og 
forutsigbar økonomisk planlegging 

 



Utgangspunkt for planen 

 langsiktige utfordringer i kommunesamfunnet 

 langsiktige utfordringer for sektorene enkeltvis og i 
samarbeid 

 miljømessige utfordringer, vurdering av fysiske 
konsekvenser for planens utviklings- og 
vernestrategier, som grunnlag for arealplan 

 prioriterte satsingsområder og områder for spesielle 
virkemidler 

 retningslinjer for handlingsprogram og økonomiplan 

 strategisk næringsutvikling  

 retningslinjer for kommunens planarbeid 

 



Kultur, næring og bolig 

 Videreutvikle kommunen som kultur og handelssenter 

 Nye etableringer gjennom regulering av industriområder. 
Industriområdet på Ildskogmoen bør fullføres med hensyn til utbygging 
av infrastruktur slik at det til enhver tid er byggeklare tomter for 
etablerere. 

 Kommunen skal igjennom arealplanen ha regulerte områder til bolig og 
næringsformål.  

 Primærnæringene – legge forholdene til rette for næringsetableringer 

 Kvalitet og variasjon i kulturtilbudene. Kommunen må skape gode 
relasjoner mellom innbyggerne, kulturlivet og næringslivet. Kulturtilbud 
må treffe unge mennesker.  

 Etablering av flere arbeidsplasser for å være attraktiv som 
bokommune.  



Rekreasjon og friluftsliv 

 Legge til rette for bruk av naturen i PK 

 Avklare forholdet til de vernede områdene. 

 Målsetning på 1000 nye hytter skal oppfylles 
så må eksisterende hytteområder fortettes i 
tillegg til at nye tomter må planlegges. 

 Legge til rette for økt bruk av 
sjøområder/strandsonen 



Kommunikasjon og samferdsel 

 Videreutvikle Banak flyplass som 
kommunikasjonsnav og charterflyplass.  

 Transportnav i Finnmark.  

 Turn-around port i Hamnbukt.  

 Godkjenning av veien mellom Karigasniemi og 
Porsanger for økt totalvekt til 60 t. 

 Oppgradering av E-6, E-69 og Fv 98 



Demografi, skole & helse 

 PK ønsker flere kompetansearbeidsplasser og dette vil være et 
mål.  

 Det skal legges til rette for etablering av trivselsområder i og 
utenfor bebygde områder.  

 PK skal legge vekt på forbyggende helsearbeid, igjennom 
holdningsskapende arbeid og konkret rettede tiltak.   

 Rent vann og ren luft  

 



Oppvekstsvilkår 

 PK vil gjøre en innsats for å få utflyttet 
ungdom tilbake til PK. 

 Kommunen ønsker å legge forholdene 
til rette for gode oppvekstsvilkår for 
barn og ungdom.  

 Barn og unges innflytelse i kommunalt 
planarbeid, og samtidig gi ungdom 
mulighet for mer innflytelse i eget 
nærmiljø 



Universell utforming  

 Kommunen vil sørge for at 
bygningsmassen og offentlige rom 
tilpasses slik at kommunale tjenester 
kan brukes av alle. Ivaretakelse av 
Universell utforming bør skje i alle 
planverk 



Samfunnssikkerhet & 
beredskap 

 PK anser sikkerhet- og beredskapsarbeid som 
et viktig område for kommunen og regionen. 

 Kompetanse og planverk må tilpasses nye 
krav. Overordnede ROS-analyser er 
gjennomført, og samfunnssikkerhet skal 
tilpasses i areal- og virksomhetsplaner 

 Robust og tilpasset beredskap 

 Klimaendringer – villere, varmere og våtere  



Kommunens organisasjon 

 En stadig eldre befolkning preger kommunen og 
dette gir spesielle utfordringer. Dette samtidig som 
store utviklingsprosjekter krever fokus og 
tilrettelegging. 

 Kompetanseheving vil være viktige satsingsområder 

 Ønske om å tiltrekke seg prosjekter, arbeidskraft og 
legge til rette for en yngre befolkning  

 Rekruttering av kompetente medarbeidere. 

 Bedre kommunens omdømme og skape bolyst. PK 
må fremstå som en attraktiv kommune. 



Visjon PK 

 Porsanger – stolt, sterk og synlig 



Mål og innsatsområder 

 Kultur & identitet 

 Folk & bosetning 

 Arbeids- og næringsliv 

 Levekår (skole, oppvekst, helse og 
omsorg) 

 Natur & Miljø (natur, omgivelser, 
forurensning mv) 



KOMMUNEPLANENS 
SAMFUNNSDEL 

Utkast til  



Visjon PK 

 Porsanger – stolt, sterk og synlig 



PK målsetning 

 Porsanger kommunes målsetning er vekst. Porsanger 
kommune med Lakselv som sentrum, har en visjon 
om å øke folketallet slik at man fortsatt kan levere 
gode tjenester, gjerne i samarbeid med andre 
kommuner. Porsanger kommune skal være en 
attraktiv kommune for nyetableringer, og et 
kommunikasjonsnav i Finnmark og nordområdene.  



Innhold 

 Innledning (prosess og folkemøter) 

 Planens verdigrunnlag (visjon & mål) 

 Innsatsområder 

 Kultur & identitet 

 Folk & bosetning 

 Arbeids- og næringsliv 

 Levekår (skole, oppvekst, helse og omsorg) 

 Natur & Miljø (natur, omgivelser, forurensning mv) 

 

 

 



Visjon 

Porsanger kommune – 
stolt, sterk og synlig 

Kultur og 
identitet  

Porsangers 3 
språklighet og 

kultur skal 
ivaretas og 
utvikles. 

Porsangers 
befolkning skal 
kunne  være 

stolte og 
engasjerte 

Folk & 
bosetning 

Porsanger skal 
ha et sterkt 
sentrum og 

levende 
lokalsamfunn, 
hvor folk trives  

Arbeids- & 
næringsliv 

Porsanger skal ha 
et allsidig og 

konkurransedyktig 
næringsliv med 
høy kompetanse 

og jobbmuligheter. 
Kjernevirksomheter 
i Porsanger skal gis 

muligheter og 
rammevilkår for 

vekst og utvikling. 

Levekår 

Barn og unge 
skal motiveres til 
utdanning for å 

møte 
morgendagens 

utfordringer. Det 
skal være trygt 
og godt å bo i 

Porsanger. 
Samfunnet skal 

være 
inkluderende og 

tolerant    

Natur & 
Miljø 

Porsanger skal 
verne om natur 
og miljø, med 

vekt på å ta vare 
på de verdier vi 

tradisjonelt 
verdsetter. Vi 
skal fremme 

gode holdninger 
og bevissthet 

om vår miljø- og 
naturarv .  



Befolkningsutvikling 

 Porsanger vil: 

 Legge forholdene til rette for vekst i 
kommunen 

 Ha en balansert befolkningsstruktur, som 
gjør at kommunen kan levere gode og 
solide tjenester 

 Utvikle mangfold og støtte opp om en 
variert befolkningsstruktur, som ivaretar 
identitet og egenart.  



Kultur og identitet  

• Synliggjøre kvensk og samisk i hverdagen 

• Skoler og barnehager skal ha et samisk og kvensk 
tilbud 

• Kommunal forvaltning skal kunne betjene samisk og 
kvensk 

Porsanger skal være en 3 
kulturell kommune 

• Bevist satse på idrett for å skape gode holdninger og 
forebygge god helse i alle deler av befolkningen.  

• Samarbeide med næringslivet og frivillig sektor for å 
få en helhetlig og kraftfull markedsføring av 
kommunens kultur-, idretts- og aktivitetstilbud 

• Videreutvikle idrettsanlegg og muligheter i kommunen 

Idrett og kultur skal ha en 
framtredende plass i 

lokalsamfunnet 

Overordnet mål – Kultur og identitet  

Porsangers 3 språklighet og kultur skal ivaretas og utvikles. Porsangers befolkning 

skal kunne være stolte og engasjerte 



Kultur og identitet (forts)  

• Arrangementer skal gis mulighet for utvikling og 
sammen med lokale drivkrefter skal kommunen bruke 
dette for å synliggjøre samfunnet. 

• Store arrangementer er kulturelle fyrtårn og viktige 
kulturbærere, som fremmer vår identitet. 

Porsanger kommune skal være en 
arrangement kommune 

• Kultur som en drivkraft for kommuneutvikling 

• Vår kulturarv og identitet er viktig. Innbyggerne skal 
stimuleres til å dyrke og ta vare på dette 

• PK kvaliteter som bostedskommune igjennom 
synliggjøring av kultur og egenart. 

Porsanger kommune skal være 
attraktiv og levende 

Overordnet mål – Kultur og identitet  

Porsangers 3 språklighet og kultur skal ivaretas og utvikles. Porsangers befolkning 

skal kunne være stolte og engasjerte 

 



Kultur og identitet (forts)  

• Barnehager og skoler skal være aktive 
kulturformidlere og arena for å skape identitet og 
tilhørighet.  

• Tilrettelegge for kulturaktiviteter for alle 

Kulturopplevelser for Porsanger 
samfunnet 

• Ivaretakelse av kulturminner 

• Tilgjengeliggjøring av vår kulturarv 

• Spre kunnskap og formidle vår felles arv til neste 
generasjon  

• Støtte ildsjeler og historielag som ivaretar vår historie  

Ivareta Porsangers historie og 
kulturarv  

Overordnet mål – Kultur og identitet  

Porsangers 3 språklighet og kultur skal ivaretas og utvikles. Porsangers befolkning 

skal kunne være stolte og engasjerte 

 



Folk & bosetning 

• Tilgjengelige arealer for utbygging, både næring og 
bolig 

• Et grunnleggende servicetilbud for hele kommunen 

• Kompetente og robuste fagmiljøer  

 

Lakselv skal være drivkraft og 
ressurs for hele kommunen 

• Tilstrekkelig kommunalt servicetilbud 

• Tilgjengelige arealer for utvikling 

• Samfunnsstruktur for trivsel  

• Tilretteleggelse for infrastruktur  

Porsanger kommune skal ha 
levende distrikter 

Overordnet mål – Folk & bosetning 

Porsanger skal ha et sterkt sentrum og levende lokalsamfunn, hvor folk trives.  

 



Arbeids- & næringsliv 

•Gode og forutsigbare rammevilkår  

•God og effektiv kommunal tjenesteyting  

• Tilpasset skole- og utdanningstilbud  

• En næringsvennlig kommune 
Konkurransedyktig næringsliv 

•Gode og bærekraftige rammevilkår 

• Tilrettelegge tilstrekkelige arealer 

•God forvaltning av fornybare naturressurser 

•Direkte stimuleringstiltak 

•Utnytte kultur-/naturgitte potensialer i kommunen 

 

Levedyktige primærnæringer 

Overordnet mål – Arbeids- & næringsliv 

Porsanger skal ha et allsidig og konkurransedyktig næringsliv med høy kompetanse og 

jobbmuligheter. Kjernevirksomheter i Porsanger skal gis muligheter og rammevilkår for 

vekst og utvikling. 



Arbeids- & næringsliv 

• Samarbeidsfora mellom Forsvaret og PK 

• Sikre arealer for Forsvarets aktivitet  

• Felles prosjekter innenfor utvikling av infrastruktur  

• Tettere integrering av Forsvarets aktivitet i PK 

 

Sikre forsvarsvirksomhet i 
Porsanger 

• Kartlegging og registrering av muligheter 

• Avsette arealer til industri formål 

•Utrede muligheter for bergverks virksomhet 

 

Kartlegging og forberedelser for 
Industri og bergverks virksomhet 

Overordnet mål – Arbeids- & næringsliv 

Porsanger skal ha et allsidig og konkurransedyktig næringsliv med høy kompetanse og 

jobbmuligheter. Kjernevirksomheter i Porsanger skal gis muligheter og rammevilkår for 

vekst og utvikling. 



Arbeids- & næringsliv 

•Markedsføring av Porsanger som et nav i fylket 

• Tilrettelegging og utvikling av flyfrakt fra Banak 

• Bedret veistandard og heve vektbegrensninger på 
hovedveiene i kommunen 

• Avsette arealer for logistikk og havneutbygging  

 

Lakselv som logistikk- og 
transportnav 

•Gode rammevilkår og kommunale tjenester for 
servicenæring 

• Tilrettelagte parkeringsplasser i Lakselv 

• Tilgjengelige offentlige tjenester 

•Markedsføring av Lakselv som handelssentrum 

 

Lakselv et handelssentrum i Midt-
Finnmark 

Overordnet mål – Arbeids- & næringsliv 

Porsanger skal ha et allsidig og konkurransedyktig næringsliv med høy kompetanse og 

jobbmuligheter. Kjernevirksomheter i Porsanger skal gis muligheter og rammevilkår for 

vekst og utvikling.  



Levekår 

• Kvalifiserte og motiverte lærere og fagarbeidere  

•Godt skole-hjem samarbeid 

• Aktivt utviklingsarbeid i skolen 

•Nært samarbeid med videregående skole 

•Utstrakt kulturformidling 

•Utvikle godt læringsmiljø 

Gode skole- og oppvekstsentre 

• Kvalifiserte og motiverte ansatte 

• Full barnehagedekning   

• Trygge og utviklende barnehager 

•God kommunikasjon mellom hjem-barnehage 

• Aktivt utviklingsarbeid i barnehagen 

•God kulturformidler 

Gode barnehager 

Overordnet mål – Levekår 

Barn og unge skal motiveres til utdanning for å møte morgendagens utfordringer. Det skal 

være trygt og godt å bo i Porsanger. Samfunnet skal være inkluderende og tolerant   



Levekår 

• Forbyggende helsetjenester 

•Oppdatert folkehelseplan 

• Kompetente og motiverte helsearbeidere 

• Enhetlige og tilgjengelige tjenester  

•Godt samarbeid med helseforetak  

Velfungerende og gode 
helsetjenester 

• Kvalifiserte og motiverte helse ansatte 

• Kvalitet og kunnskap i tjeneste leveransen 

•God integrasjon i samhandlingsreformen  

•Utvikling av kunnskapsbasert pleie- og 
omsorgstjeneste 

Tilpasset pleie- og omsorgstilbud 

Overordnet mål – Levekår 

Barn og unge skal motiveres til utdanning for å møte morgendagens utfordringer. Det skal 

være trygt og godt å bo i Porsanger. Samfunnet skal være inkluderende og tolerant   



Levekår 

• PK skal ta imot flyktninger og fokusere på en helhetlig 
innsats for integrering 

• Legge til rette for flerkulturelle arbeidsplasser 

• Aktiv bosetning av fremmedkulturelle innbyggere 

 

Et inkluderende og tolerant 
samfunn 

• Sikre og etablere gode arbeidsplasser i PK 

• Trygge og attraktive omgivelser og oppvekstsvilkår 

•Gode livsvilkår med et gjennomgående og helhetlig 
tilbud 

•Gi omsorg og oppfølging til de som trenger dette 

 

Det gode liv i Porsanger - trivsel 

Overordnet mål – Levekår 

Barn og unge skal motiveres til utdanning for å møte morgendagens utfordringer. Det skal 

være trygt og godt å bo i Porsanger. Samfunnet skal være inkluderende og tolerant   



Natur og miljø 

• Kunnskap om lokalt biologisk mangfold 

•God forvaltning av miljøverdier og vernede områder 

• Tilrettelegge bærekraftig friluftsliv 

•Utnytte våre fortrinn som «en arktisk oase» 

• Vern om biologisk mangfold og våre naturgitte verdier 

 

Porsanger som naturkommune 

• Tilrettelegge forholdene for et aktivt friluftsliv 

•Godt merkede og tilpassede snøscooter- og 
barmarksløyper 

•Merkede og etablerte tur- og skiløyper 

• Tilrettelagte severdigheter for besøkende 

 

Tilrettelagte muligheter for 
rekreasjon og naturopplevelser 

Overordnet mål – Natur og miljø 

Porsanger skal verne om natur og miljø, med vekt på å ta vare på de verdier vi 

tradisjonelt verdsetter. Vi skal fremme gode holdninger og bevissthet om vår miljø- 

og naturarv  

 



Natur og miljø 

•Miljøsertifisering av virksomheter i kommunen 

•Markedsføre ordningen med miljøfokusering blant 
virksomheter i PK 

 

 

Porsanger som miljøfyrtårn 

• Verne om kulturlandskap som er typisk for PK 

• Videreutvikling av avfalls- og kildesortering 

•Gode beredskapsordninger for forurensning og utslipp 

•Gi plass til grønne områder i bebyggelse  
Porsanger som miljøkommune 

Overordnet mål – Natur og miljø 

Porsanger skal verne om natur og miljø, med vekt på å ta vare på de verdier vi 

tradisjonelt verdsetter. Vi skal fremme gode holdninger og bevissthet om vår miljø- 

og naturarv 


