
Kommunestyret 15.12.2016 

 

Budsjettforslag 2017 - Økonomiplan 2017 - 2020 
Porsanger Ap, SV, Sp 

 

Porsanger Ap/SV/Sp har gått til valg på forutsigbar økonomistyring, med mål om å komme ut 
av ROBEK. Det er nærliggende å tenke en friskmelding fra ROBEK allerede ved 
regnskapsavslutning i 2017, men dog senest i 2018. Vi er fornøyd med å ha dekket inn en så 
stor del av tidligere års underskudd at det kun gjenstår en mindre andel i 2017. Og vi er 
opptatt av å fremme et realistisk og forutsigbart budsjett som legger til rette for bolyst trivsel 
og god samfunns- og næringsutvikling i Porsanger kommune.  

Fornuftige prioriteringer sikrer god velferd til innbyggerne. Derfor har vi vært opptatt av at 
planarbeidet må ha høy prioritet, for på denne måten å sikre et godt grunnlagsdokument for de 
prioriteringene som skal gjøres i årene som ligger foran oss. Kommuneplanleggeren ble 
prioritert i budsjett 2016, og vi er nå godt i gang med arbeidet med både samfunns- og 
arealplan i tillegg til andre planer på andre områder.  

Porsanger kommunes viktigste verktøy for samfunns og næringsutvikling er kapasitet og 
kompetanse innenfor teknisk sektor. Teknisk avdeling er fortsatt under press, og det 
iverksettes kortsiktige tiltak for å ta ned på restanser, i tillegg er rådmannen i gang med en 
omorganiseringsprosess, som forventes å gi resultater. Vårt nye nettsted og digitale løsninger 
for søknadsbehandling vil på sikt også gi oss bedre saksbehandlingskapasitet.  

Samarbeid med andre er en viktig suksessfaktor for å lykkes. Derfor velger vi å gå inn i Vest 
Finnmark regionråd, der vi har strategisk viktige samarbeidspartnere når nye samfunns og 
næringsutviklingsprosjekter skal realiseres. Lakselv styrkes som logistikk-nav når den nye 
fraktterminalen tas i bruk, og det vil åpne nye muligheter for samarbeid som vil generere ny 
aktivitet i kommunen. Vi vil derfor planlegge for prosjektering av Ildskogmoen 
industriområde i 2018 og 2019. Samarbeidet med Nordkapp og Lebesby innen havn er et 
annet eksempel som har gitt gode resultater. Derfor har vi også initiert samarbeid med våre 
nabokommuner om reisemålsutvikling i regionen og Finnmark.  

En stram kommuneøkonomi gir oss lite handlingsrom når prioriteringer skal gjøres. Porsanger 
Ap/SV/Sp har derfor valgt en nøktern tilnærming til neste års budsjett. Rådmannens 
anbefaling til budsjett følger i hovedsak opp våre viktige saker. Vi ønsker å bygge gode 
lokalsamfunn i hele Porsanger kommune. Og vi vil styrke våre tre språk og kulturer. Vi 
applauderer en ny giv i Billefjord, med flere sentrale og viktige næringsetableringer. Dette 
bygger opp under og gir oss en bekreftelse på at skole og barnehage er viktig infrastruktur for 
positiv bygdeutvikling.  

Børselv har et annet næringsgrunnlag, samtidig som vi ser fremtidige muligheter for både økt 
næringsutvikling og bolyst når 420 kV-linja, mv, bygges videre østover. Vi vil gi bygda og 
skolen en sjanse, og har et mål om på sikt også å kunne tilby barnehage slik at unge kan gis 
mulighet til å etablere seg der. Vi velger også å sette av 100.000 som et engangstiltak for å 
bidra til et prosjekt for bygdeutvikling i Børselv. 

Barn og unge er et viktig innsatsområde for oss – i hele Porsanger. Trygge oppvekstmiljø, 
gode skoler og barnehager og et godt fritidstilbud er viktig for trivsel og gode 
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utviklingsmuligheter for våre barn og unge. Vi vil beholde ressursene i grunnskolen og 
Porsanger Ap/SV/Sp vil styrke pedagogtettheten i Lakselv barnehage, for å imøtekomme de 
utfordringene de har fått med mange barn med innvandrerbakgrunn.   

For å sikre en arena for god integrering og legge til rette for frivillig arbeid, er vi fornøyde 
med å ha fått statlig rammeoverføring til frivilligsentral. For å løse ut rammetilskuddet må vi 
sikre Porsanger kommunes egenandel i prosjektet, da det fortsatt skal rapporteres på. En 
frivilligsentral vil gi mennesker en god arena å møtes på, der de kan både gi av sin fritid eller 
bidra på annen måte. Den kan være en arena for språktrening for våre bosatte flyktninger, den 
kan være en arena for aktivitetsplikt for unge under 30 og bidra til at eldre og hjelpetrengende 
får bistand til å utføre oppgaver.   

Porsanger Ap/SV/Sp vil styrke personalavdelingen med en stilling som HR-konsulent, for å 
jobbe systemrettet med sykefravær. Med ca 400 ansatte er det viktig å ha en god 
arbeidsgiverstrategi for å sikre at vi har den best kvalifiserte arbeidskraften til å utføre 
tjenester i alle ledd i Porsanger kommune. Lærlinger er et satsingsområde for oss, og det er 
gledelig å registrere at vi er på tur mot målet om 8 lærlinger (2 pr 1000 innbyggere). Vi 
prioriterer å fylle opp de tre siste lærlingehjemlene fra 2018.  

Legesituasjonen i Porsanger er prekær. Derfor velger vi tiltak som både vil avhjelpe den 
vanskelige situasjonen, samtidig som den sørger for våre svakeste. Å sikre en stilling som skal 
jobbe innenfor rusfeltet er viktig for å gi mennesker hjelp til å mestre livene sine vil på sikt 
også gi en positiv økonomisk effekt. Porsanger Ap/SV/Sp vil igangsette et arbeid for at det 
etableres en pilot for etableringen av et kommunalt DPS, i tråd med satsingen som 
signaliseres fra staten.  

Vi prioriterer også ombygging av legevaktskontoret på sykeavdelinga, noe som totalt sett vil 
gi bedre arbeidsforhold. Med en ekstra ressurs på laboratoriet, møter vi utfordringene som har 
vedvart over tid. I 2017 vil vi også igangsette et arbeid med å forprosjektere rehabilitering/ny 
legestasjon. Det er også et viktig rekrutteringstiltak å sørge for moderne fasiliteter å arbeide i.  

Økt grunnbemanning Porstun møter dagens utfordringsbilde, der pleiefaktoren i dag er høyere 
enn da Porstun i sin tid ble etablert. Vi velger å gi rådmannen anledning til å omorganisere 
turnus på Trekløveren, i tillegg vil vi innhente mer kunnskap om dimensjonering innenfor de 
ulike områdene før vi vil prioritere å øke driften. Helse- og omsorgsplanen er under 
utarbeiding, og vi imøteser et bredere statusbilde før endringer anbefales iverksatt.  

Porsanger Ap/SV/Sp ønsker å målsette et større netto driftsresultat enn det vi legger frem i 
budsjettet. Rådmannen varsler en stram økonomistyring i 2017 og når en ny ledergruppe får 
satt seg, forventer vi at rådmannen sammen med ansatte og politikere finner nye og bedre 
løsninger som også gir økonomisk uttelling. Det ligger etter all sannsynlighet også an til et 
overskudd i regnskapet for 2016, og vi velger derfor å ta høyde for at de grepene vi har gjort i 
2016 og planlegger for i 2017 vil gi resultater også på bunnlinja.  

Porsanger Ap/SV/Sp støtter formannskapets innstilling med følgende endrings- og 
tilleggsforslag, jfr vedlegg: 

Investeringsbudsjettet. 

- Ildskogmoen industriområde   5,5 mill 2018 og 2019 
- Ombygging legevakt sykeavdelinga  1 mill  2017 
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Driftsbudsjettet: 

- Aviser/tidsskrifter folkevalgte  -21796  2017 – 2020 
- Bygdeutvikling Børselv    100.000 2017 
- Kafe Blå, husleie    120.000  2018 - 20201  
- Tilskudd North Cape Golf Club  -12.000 2017 – 2020 
- Vest Finnmark regionråd   150.000 2017 – 2020 
- 100-års jubileum Samefolkets dag  80.000  2017 
- Lærlinger     175.000 2018 – 2020 
- Omgjøre assistent til pedagogstilling  200.000 2017 – 2020 
- Styrking av grunnbemanning Porstun 283.000 2017 – 2020 
- Styrke jordmor, 50% stilling   293.400 2017 – 2020 
- Restrukturering/avdragsutsettelse lån -1.000.000 2017 

I tillegg overføres Årets Porsangerværing á 15.000 til Lion’s Club for å styrke Porsanger 
kommunes bidrag til helsesportsuka, og retningslinjene for pristildeling gjennomgås i 2017.  

 

Forslag til vedtak 

Kommunestyret støtter formannskapets innstilling til budsjett 2017 Økonomiplan 2017 – 
2020, med følgende endrings- og tilleggsforslag: 

Investeringsbudsjettet. 

- Ildskogmoen industriområde   5,5 mill 2018 og 2019 
- Ombygging legevakt sykeavdelinga  1 mill  2017 

Driftsbudsjettet: 

- Aviser/tidsskrifter folkevalgte  -21796  2017 – 2020 
- Bygdeutvikling Børselv    100.000 2017 
- Kafe Blå, husleie    120.000  2018 - 20202  
- Tilskudd North Cape Golf Club  -12.000 2017 – 2020 
- Vest Finnmark regionråd   150.000 2017 – 2020 
- 100-års jubileum Samefolkets dag  80.000  2017 
- Lærlinger     175.000 2018 – 2020 
- Omgjøre assistent til pedagogstilling  200.000 2017 – 2020 
- Styrking av grunnbemanning Porstun 283.000 2017 – 2020 
- Styrke jordmor, 50% stilling   293.400 2017 – 2020 
- Restrukturering/avdragsutsettelse lån -1.000.000 2017 

I tillegg overføres tilskudd til North Cape Golf Club á 12.000 til Lion’s Club for å styrke 
Porsanger kommunes bidrag til helsesportsuka. 

                                                 
1 Dekkes av frivilligsentralen i 2017 

 
2 Dekkes av frivilligsentralen i 2017 

 


