
Hvorfor Porsanger kultursenter og NAV til rådhus? 
Notat oppdatert av ordfører 06.12.2016 

Porsanger kultursenterPorsanger kultursenterPorsanger kultursenterPorsanger kultursenter    
Porsanger Museum har initiert til en samlokalisering og et tettere samarbeid mellom følgende 

aktører, begrunnet i PM sitt behov for utstillingslokaler i Porsanger: 

• Porsanger museum (PM) 

• Samisk språk- og kultursenter (SSK) 

• Porsanger bibliotek (PB) 

 

Aktørene nevnt over er alle kommunale institusjoner, som kan få til mye mer sammen og under 

samme tak enn hver for seg. Det er utarbeidet et forprosjekt på en slik samlokalisering i 2015, 

der en så på muligheten for å kjøpe Coop Mega og bygge det om til formålet. Nå er dette ikke 

et alternativ lenger, men behovet for lokaler er likevel til stede for institusjonene. 

 

- Porsanger museum har et stående vedtak om samarbeid med Stabbursnes Naturhus, 

men ettersom det ikke ble realisert lokaler til Porsanger museum i den nylige 

utbyggingen, har en valgt å se på andre naturlige lokaliseringer. Ildsjeler har gjennom 

mange tiår sørget for å samle inn gjenstander og bidra til Porsanger Museum. Foruten 

utstillingen og samarbeidet på Skoganvarre mangler en sentral utstillingsarena for 

Porsanger museum. I tilknytning til snuhavn-prosjektet er det avdekket et behov for 

aktiviteter i nærhet til Lakselv sentrum, og en har i mange år snakket om et fyrtårn, som 

kan gi en stopp-effekt også i Lakselv. Porsanger museum har sagt opp kontoret på 

Stabbursnes Naturhus og Museum fra 1.1.2017. Våren 2016 fikk Porsanger Museum en 

ekstrabevilling fra RDM for å etablere utstilling i Lakselv. I tillegg fikk de avtale med 

Porsanger kommune om å drive turistinformasjonen, noe som ga ekstra økonomisk 

drahjelp som gjorde det mulig å realisere utstilling i første etasje på FeFo-bygget.  

 

- Samisk språk og kultursenter har lenge ønsket seg andre lokaler og ikke minst bedre 

utstillingslokaler til Mari Boine-utstillingen, som er lokalisert hos dem. Rockheim i 

Trondheim er interessert i utstillingen, og Mari Boine har gitt signaler om at hun vil 

flytte den om den ikke gis en mer sentral plassering i Porsanger. Det er også verdt å 

nevne at lokasjonen til et ressurssenter for samisk språk og kultur uheldig, da bygget er 

et gammelt internat som for mange bringer dårlige minner.  

 

- Porsanger bibliotek er også en del av en samlokalisering i et kultursenter, da vi snakker 

om en naturlig møteplass for lokalbefolkningen, ungdom, mv.  

 

- Det er også ønskelig å få plass til et kvensk språksenter, kulturskole, øvingslokaler til 

frivillige aktører, mv. Porsanger kulturskole har heller ikke tilfredsstillende lokaler mtp 

lyd og rombehov der de er lokalisert i dag. Frivillige kulturaktører mangler 

tilfredsstillende øvingslokaler.  

 



Det er også verdt å nevne at det vinteren 2015 ble gjennomført et forprosjekt for å se på 

mulighetene for å etablere et kultursenter i det gamle Coop Mega bygget. Dette prosjektet 

strandet blant annet pga økonomi. Samtidig er det viktig å peke på at prosjektet ble 

kostnadsberegnet med langt høyere krav til lokalene enn i dag. RDM har avklart at det ikke er 

aktuelt å bygge opp magasiner, ol i Lakselv, derfor har en begrenset behovet til 

utstillingslokaler. Det anses ikke å være realistisk å komme i gang med et slikt prosjekt på en 

stund, grunnet kommunens økonomiske situasjon, som omfattes av dagens lånegjeld og 

fremtidige behov for investeringer i infrastruktur og eksempelvis legestasjon.  

NAVNAVNAVNAV    
På grunn av endringer i innhold, har NAV behov for færre kvadratmeter lokaler. De har sagt 

opp leieavtalen fra november 2017. NAV Stat kjører prosessen, og har vært ute på anbud våren 

2016, uten at noen aktører kom på banen med tilbud. Ettersom NAV er et samarbeid mellom 

kommune og stat kom det til en naturlig dialog om mulige løsninger våren 2016. PK dekker 40 

% av husleiekostnaden i dag. Dette kan endre seg dersom størrelsesforholdet endrer seg. Dette 

er bakgrunnen for at kommunestyret i april 2016 ga rådmannen fullmakt til å utrede flytting av 

NAV til rådhus, i bibliotekets lokaler.  

- Kostanden ved ombygging er beregnet til 6,5 mill kroner 

- Det er beregnet en innsparing for husleiekostnaden på 420.000 kroner.  

Voksenopplæring og flyktningetjenesteVoksenopplæring og flyktningetjenesteVoksenopplæring og flyktningetjenesteVoksenopplæring og flyktningetjeneste    
- Voksenopplæringa også har vokst ut av sine lokaler. Vi har bosatt ca 100 flyktninger og 

de har behov for mer plass for å gjennomføre voksenopplæring på en mer effektiv måte.  

- Flyktningetjenesten vil ha en mer hensiktsmessig plassering sammen med 

voksenopplæringa, og det er ingen god samlokalisering at de holder til under samme tak 

som NAV.  

VedtakVedtakVedtakVedtak    
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 28/16 i april i år: 



ØkonomiØkonomiØkonomiØkonomi    

Alternativ 1  
Bibliotek i rådhus 0 

Samisk språksenter på kurssenteret 0 

Porsanger museum i Fefo lokaler, eks strøm 180000 

NAV, inkl flyktningetjeneste i Sørnes-bygget, eks strøm 750000 

Totalt 930000 

  

Alternativ 2  
Bibliotek i rådhus 0 

Samisk språksenter til Perel eiendom, eks strøm 310000 

Porsanger museum i Fefo lokaler, eks strøm 180000 

NAV i Sørnes-bygget, eks strøm 750000 

Totalt 1240000 

  
 
Alternativ 3  
Flytte NAV til Rådhus -420000 

Samisk språksenter, Porsanger bibliotek, Porsanger museum til Sørnes-bygget 750000 

Totalt 330000 

 

OppsummeringOppsummeringOppsummeringOppsummering    
Ordfører er av den oppfatning at det er ønskelig å bygge et fremtidig kultursenter som et fyrtårn 

i Lakselv sentrum. Det kan eller bør inneholde bibliotek, museum, samisk og kvensk språk- og 

kultursenter, kulturskole, øvingslokaler, turistinformasjon, frivilligsentral, mv. Økonomisk 

ligger dette et stykke frem i tid, da det ligger store investeringsbehov foran oss som må finne 

en løsning før det er forsvarlig å prioritere et kulturbygg. 

 

Samtidig har vi en del akutte behov som må løses nå: 

- Samisk språksenter har behov for andre lokaler. Mari Boine utstillinga kan bli flyttet til 

Trondheim uten en mer sentral plassering.  

- Porsanger museum har behov for lokaler. Porsanger kommune eier Porsanger museum, 

og har ansvar for egnede utstillingslokaler, selv om museet drives som en del av 

stiftelsen RidduDuottarMuseat.     

- NAV har sagt opp leieavtalen med Sørnes fra november 2017. 

- Voksenopplæringa har behov for mer plass.  

- Flyktningetjenesten har behov for å skille lag med NAV, og er i 2016 overført Oppvekst 

og kultursektoren. En samlokalisering med Voksenopplæringa vil gi gode synergier. 

 

Økonomisk er det mye å vinne på å gjøre et kryssbytte av NAV og bibliotek, og samtidig flytte 

språksenter og museum til et alternativt sted. Sørnes-bygget kan være aktuelt, men det fordrer 



en anbudsprosess pga størrelsen på driftskostnaden. Det er ønskelig å flytte flyktningetjenesten 

til kurssenteret i en samlokalisering med voksenopplæringen.  

 

Sørnes-bygget er i seg selv ikke en optimal løsning for et kultursenter, men det vil være en start 

på prosjektet, som vil gi synergier allerede fra 2017 i form av samarbeid om gode løsninger til 

best for befolkninga. Sørnes-bygget har en sentral plassering og kan være et aktuelt lokale, jfr 

definerte behov, men det fordrer likevel en åpen anbudsrunde før en endelig beslutning tas.  

       

 

 

  

  


