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Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fritidsbolig på GBnr 
10/59 - Stabbursnes. Tiltakshaver Sverre J. Sivertsen 
 
Vedlegg til saken: 
 
Sakens bakgrunn 
Sverre J. Sivertsen søker om dispensasjon for å føre opp hytte med et bebygd areal (BYA) på 99 
m2 på eiendommen GBnr. 10/59 ved Stabburselva. Hytta planlegges oppført ca 41 meter fra 
Stabburselva. 
 
Tiltaket planlegges i et område som er klassifisert til klasse 2 i Kommuneplanens arealdel, 
kapittel 5, vedtatt 26.04.2000. Dette betyr at det ikke tillates oppføring av bygg nærmere enn 50 
meter fra strandlinjen i Stabburselva.  
Før en eventuell tillatelse til oppføring av hytte kan gis, må det foreligge dispensasjon fra 
gjeldende plan, jf pbl § 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel), jf § 19-2 i plan- og 
bygningsloven. 
 
Søkeren begrunner dispensasjon med følgende: 
«Se situasjonsplan ang. avstand til nabo og vassdrag.  For å kunne utnytte tomten i henhold til 
reg. plan. Tidligere søknader av andre byggherrer er innvilget av Porsanger kommune.»  
 
Kommunens merknad til søkers begrunnelse: Området er ikke regulert i en reguleringsplan – 
kommuneplanens arealdel er derfor gjeldende.  
 
Søknaden har vært sendt på høring til berørte faginstanser, følgende uttalelser har kommet inn: 
 
Finnmark fylkeskommune: 
Uttalelse til søknad om oppføring av fritidsbolig på gnr 10/59 ved Stabburselva i 
Porsanger kommune 
 
Finnmark fylkeskommune viser til brev av 11.5.2017, hvor det søkes dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel for oppføring av fritidsbolig innenfor 50-metersbeltet 
fra Stabburselva. Plan- og kulturavdelinga koordinerer fylkeskommunens uttalelser 
i plansaker. 
 
Planfaglig uttalelse: 
Tiltaket er ikke i tråd med overordnet plan og må derfor behandles etter kap. 19 i 
plan- og bygningsloven. 
 
I lovkommentaren til plan- og bygningsloven (pbl) vedrørende dispensasjon, 
kommer det klart frem at adgangen til å gi dispensasjon er avgrenset. Hensynene 
bak den bestemmelsen det dispenseres fra må ikke bli vesentlig tilsidesatt, pbl § 
19-2. Videre må det foretas en interesseavveining der fordelene ved tiltaket må 
veies opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for 
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dispensasjon. Det er et nasjonalt mål at strandsonen skal bevares som natur- og 
friluftsområde tilgjengelig for alle. Regjeringen ønsker en strengere og mer 
langsiktig strandsoneforvaltning. Det er derfor nødvendig med en streng praksis 
ved behandlingen av dispensasjoner. 
 
En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike planen for det 
aktuelle tilfelle søknaden gjelder. Dette betyr at dersom det blir skade på 
fritidsboligen må det søkes ny dispensasjon for å reetablere dette. 
 
Vi kan ikke se at det i vedlagte søknad er dokumentert gode nok grunner for at en 
her bør gi tillatelse til tiltak i strid med vedtatt plan. Vi vil derfor ikke anbefale en 
dispensasjon etter plan- og bygningslovens kapittel 19. 
 
Vi ber om å få tilsendt kommunens vedtak i saken. 
 
Vurdering 
Dispensasjon fra kommuneplanen krever etter plan- og bygningsloven § 19-1 en 
begrunnet søknad. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte 
berørt skal få mulighet til å uttale seg. 
Dispensasjon kan etter § 19-2 ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig 
tilsidesatt.  
I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være større enn ulempene etter samlet 
vurdering. 
Kommunen bør ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og 
forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 
 
 
NVE har i tidligere saker uttalt følgende: 

”Dersom kommunen kan konkludere med at det er tilstrekkelig sikkerhet 
med tanke på naturfare som skred, flom og erosjon, har NVE ikke merknader 
dersom søknaden blir innvilget.” 
 

Stabburselva har hatt to storflommer. I 1997 var det en flom som nesten tilsvarte 
1000-årsflom. I 2010 var det også en stor flom som blant annet tok en stor del av 
forbygningen på nedsiden av Stabburselv bru og førte til at deler av elva fulgte et 
nytt løp. 
 
Ved eventuell dispensasjon må det komme fram i begrunnelsen at kommunen 
konkluderer at det er tilstrekkelig sikkerhet med tanke på naturfare som skred, 
flom og erosjon 
I et eventuelt positivt vedtak, bes kommunen konkludere at det er tilstrekkelig 
sikkerhet mot flom hvor det planlegges bebyggelse.  Porsanger kommune kan ikke 
si at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot flom i dette området. Porsanger 
kommune kan derfor ikke innvilge foreliggende søknad. 
 
Årsaken til at kommunen vil måtte gå i mot at søknaden innvilges, er at kommunen 
ikke ønsker å komme i erstatningsansvar overfor tiltakshaver eller tiltakshavers 
forsikringsselskap dersom materielle eller andre verdier skulle bli skadet i en 
fremtidig flom. 
 

” NVE forutsetter at intensjonen i vannressursloven § 11 blir innarbeidet i en 
eventuell tillatelse til bygging. Det vil da måtte bli fastsatt at bygningsmasse 
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ikke tillates oppført nærmere enn en bestemt avstand fra vassdraget samt at 
det naturlige vegetasjonsbeltet langs vassdraget skal opprettholdes.”  
 

Bestemmelsen om avstand på 50 meter fra normal flomvannsstand til bebyggelse 
er fastsatt i Bestemmelser til kommuneplanens arealdel vedtatt 26.04.2000, 
kapittel 5.  
 
Kommunen er kjent med at Stabbursdalen Feriesenter har lagt inn forslag om 
endring av planen i dette området til den planlagte rulleringen av kommuneplanens 
arealdel.  Porsanger kommune vil behandle denne søknaden på lik linje med de 
andre foreslåtte planendringene som foreligger i forbindelse med rullering av 
kommuneplanens arealdel. 
 
Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra skal ikke bli vesentlig tilsidesatt 
 
I følge bestemmelser til kommuneplanens arealdel, kap. 5, er dette området 
klassifisert til klasse 2 og spesifisert som frilufts- og naturområde i vassdrag. I 
dette området er det forbud mot ny spredt fritidsbebyggelse inntil 50 m fra 
strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannsstand. 
 
Hensynene bak bestemmelsen om byggeforbudssone langs vassdrag klasse 2 er:  

(at) Hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt. Det bør unngås: 
inngrep som endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vannstrengen og i 
områder som oppfattes som en del av vassdragsnaturen. Inngrep som 
enkeltvis eller i sum medfører endringer av en viss betydning i selve. 
Leveområder for truede plante- og dyrearter og mindre områder med store 
verneverdier bør forvaltes med omtanke. 

 
Tiltaket ønskes plassert 40m fra strandlinjen og vil føre til at vegetasjonsbeltet på 
50meter ikke blir opprettholdt – hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig 
tilsidesatt. 
 
Etter Porsanger kommunens samlede vurderinger vil hensynene bak bestemmelser 
i kap 5 bli vesentlig tilsidesatt som følge av tiltaket.   
Berørt myndigheter har uttalt seg skeptisk til dispensasjonssøknaden. 
Kommunen er i gang med rullering av kommuneplanens arealdel, og vil vurdere 
innkommet forslag om planendring i dette området i forbindelse med denne 
rulleringen. 
 
Porsanger kommune finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl § 
19-2 ikke er oppfylt. Søknad om dispensasjon må avslås.  
 
 
Rådmannens innstilling 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslås søknad om dispensasjon, fra § 
11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) til oppføring av hytte ca 41 meter 
fra Stabburselva på eiendommen GBnr. 10/59. 
 
Begrunnelse: 
Etter Porsanger kommunens samlede vurderinger vil hensynene bak bestemmelser 
til kommuneplanens arealdel, kap. 5, om byggeforbudet i strandsonen bli vesentlig 
tilsidesatt som følge av tiltaket.  
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Flere direkte berørte myndigheter har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. 
 
Kommunen kan ikke konkludere med at det er tilstrekkelig sikkerhet med tanke på 
naturfare som skred, flom og erosjon. 
 
Kommunen er i gang med rullering av kommuneplanens arealdel, og vil vurdere 
innkommet forslag om planendring i dette området i forbindelse med denne 
rulleringen. 
 
Søknaden er ikke vurdert etter Naturmangfoldloven §§8-12 fordi vilkårene for 
dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 ikke er oppfylt. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 08.08.2017  
 
 

Behandling/Meannudeapmi: 
Forslag fra Formannsakpet: 
" Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, samt plan og bygningsloven § 1.8 
innvilges, med bakgrunn i tidligere tomteplan for området, samt tidligere gitte dispensasjoner" 
Votering: Enstemmig 
 

Vedtak/Mearrádus:  
Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, samt plan og bygningsloven § 1.8 
innvilges, med bakgrunn i tidligere tomteplan for området, samt tidligere gitte dispensasjoner 
  
Formannskapet konstitueres som Kommunestyre etter § 13 i kommuneloven 
Kommunestyret følger Formannskapets innstilling: 
Votering Enstemmig 
  
Kommunestyrets vedtak 
Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, samt plan og bygningsloven § 1.8 
innvilges, med bakgrunn i tidligere tomteplan for området, samt tidligere gitte dispensasjoner 
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 Arkiv:  L83 
Arkivsaksnr:  2015/1394-22 
Saksbehandler:  Øystein 
Willersrud 

 
Unntatt offentlighet: 

 
Saksframlegg 

 
Saknummer Utvalg Møtedato 

 
Forslag til områderegulering for Peder Sivertsens vei nord 
 
Vedlegg til saken: 

 Plankart datert 4.8.2017 
 Planbestemmelser datert 4.8.2017 
 Planbeskrivelse datert 4.8.2017 

 
Sakens bakgrunn 
Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble igangsatt i slutten av 2015 etter at 
planutvalget stilte seg positiv i møtet den 5.11.2015. Tiltakshaver Sentrumsboliger 
AS fikk utarbeidet et forslag til detaljregulering for Peder Sivertsens vei som ble 
oversendt Porsanger kommune den 15.3.2017. Planforslaget ble funnet mangelfullt 
og etter avtale med tiltakshaver ferdigstilte Porsanger kommune reguleringsplanen 
som en områderegulering.  
 
Forslag til områderegulering ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn jf 
pbl. § 12-10 den 12.5.2017. Frist for innspill til planforslaget ble satt til 18. juni.  
 
Etter høringen og offentlig ettersyn er planforslaget revidert på bakgrunn av 
innspill. Det er ikke gjort endringer av planforslaget som medfører behov for ny 
høring og offentlig ettersyn.  
 
 
Vurdering 
Boligbehovet 
Porsanger har vært gjennom an periode med negativ befolkningsutvikling og 
boligbyggingsaktiviteten har naturlig vært lav. I dag merkes det en etterspørsel 
flere boliger. Det er få boliger til salgs i Lakselv og Porsanger og få tomter 
tilgjengelig for utbygning. For å imøtekomme dagens og fremtidens 
boligetterspørsel er det viktig å få på plass planer som er robust og kan håndtere 
en ny og ønsket vekst.  
 
Antall tomter det er behov for på kort og lang sikt er Tomter for boliger er et viktig 
tema også i pågående kommuneplanarbeidet.  
 
Lakselv sentrum har i dag en svært høy andel eneboliger.  
 
Grunnkrets 20200201 Lakselv sentrum (SSB 2011) 
Boligtype Antall Andel 
Enebolig  212 65 % 
Tomannsbolig 60 18 % 
Rekkehus, kjedehus, andre småhus 45 14 % 
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Boligblokk  0 0 % 
Bygning for bofellesskap og annen bygningstype 11 11 3 % 
Samlet Lakselv sentrum 328  
Totalt Porsanger  1824  

 
Planlagt utbygging 
Reguleringsplan for Peder Sivertsens vei nord klargjør for om lag 90 nye boenheter 
i Lakselv sentrum. Dette er et høyt antall boliger for Lakselv. Dersom området ville 
vært ferdig utbygd i dag ville dette utgjort om lag 20 % av boligene i Lakselv 
sentrum og om lag 5 % av det totale antallet boliger i Porsanger. Det høye antallet 
boenheter tilsier at planen i stor grad bidrar til å dekke boligbehovet for denne type 
boliger på nokså lang sikt.  
 
Det høye antallet boliger tilsier også at planen er særlig viktig for Lakselv og 
Porsanger i og med at utbyggingen vil kunne omfatte boligene til en nokså 
betydelig andel av Porsangers fremtidige befolkning.  
 
Planlagt utbygging vil medføre en mer variert boligtypesammensetning noe som 
anses som positivt.  
 
Planlagt utbygging vil også medføre en positiv boligfortetting av Lakselv sentrum. 
En slik fortetting vil styrke sentrum og samtidig redusere det daglige 
transportbehovet. Dette er i tråd med nasjonale veiledninger og forventninger til 
kommunene.   
 
Virkninger av planforslaget 
Virkninger av planforslaget kommer frem av planbeskrivelsen. Planene vurderes 
generelt å være i tråd med rikspolitiske retningslinjer og nasjonale forventninger til 
kommunal planlegging.  
 
En viktig moment vil være avgrensning av sentrumsfunksjoner i Lakselv sentrum. 
Videre utvikling av sentrum i form av forretninger, kultur og næringsvirksomhet 
mv. vil måtte skje som fortetting/omforming av dagens sentrumsbebyggelse og 
utnyttelse av ubebygde områder i østre del av avsatt sentrumsområde. Generelt 
vurderes sentrum å ha et relativ stort potensiale for fortetting, samt at mulige 
utvidelsesområder mot øst/nordøst vurderes som nokså omfattende i et langsiktig 
perspektiv. Tema må vurderes nærmere i kommuneplansammenheng. 
 
Høringsinnspill 
Høringsinnspill med kommentarer er gjengitt i planbeskrivelsen.  
 

- Finnmarkseiendommen krever ny avtale med tiltakshaver knyttet til bruk av 
eiendom og flytting av tursti 

- Turstien gjennom området ønskes ivaretatt  
- Avinor krever rettelse i planbestemmelser mht. å ivareta flysikkerhet 
- Statens vegvesen anbefaler at antallet avkjørsler over gang- og sykkelvei / 

fortau reduseres mht. trafikksikkerhet. 
- Berørte naboer uttrykker ønske om at det stilles krav til utbygging av østre 

del av feltet før utbygging langs Peder Sivertsens vei tillates. 
- Berørte naboer er bekymret for trafikksikkerheten på eksisterende veier som 

følge av økt trafikk 
 
Endringer etter høring og offentlig ettersyn 
Følgende endringer er foreslått etter høringen og offentlig ettersyn: 
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- Det er lagt inn en 7 meter bred trase for turvei langs gjerdet mot forsvarets 
areal for å ivareta rekreasjons- og friluftsinteresser, samt bedre folkehelse. 

- Det er regulert gang- og sykkelvei langs Peder Sivertsens vei i stedet for 
fortau da gang- og sykkelvei etter grundigere vurdering av tiltakshaver. 

- Bestemmelser om radiotekniske analyser er endret i tråd med Avinors krav 
for å bedre ivareta flysikkerhet. 

- Det er foreslått ny bestemmelse om utforming av avkjørsler for å bedre 
ivareta trafikksikkerhet og estetikk.  

 
Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Økte utgifter og inntekter knyttet til generell befolkningsvekst er ikke vurdert.    
 
Det er foreløpig ikke inngått utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og kommunen. 
Det er heller ikke gjennomført kostnadsberegninger av nødvendige tiltak. 
Kommunen har per i dag ikke tatt på seg kostnader knyttet til utbyggingen. 
Kommunens fremtidige investeringer må vurderes nærmere i forbindelse med 
utbyggingsavtale. 
 
Det er lagt opp til at ny kommunal infrastruktur. Kommunen vil få kostnader 
knyttet til drift og vedlikehold av ny offentlig vei, gang- og sykkelvei og nytt 
avløpsnett med pumpestasjon samt utbedringer for trygg skolevei.  
 
Kostnader knyttet til rivning av eksisterende kontor og lagerbygg, samt etablering 
av nytt kontor og lagerbygg er ikke avklart.  
 
Det bør forventes oppryddingskostnader knyttet til forurenset grunn.  
 
Inntekter 
Etablering av nye boliger vil gi et generelt økt grunnlag for eiendomsskatt.   
 
Samlet vurdering  
Fortetting av sentrumsområdet i Lakselv og et mer variert boligtilbud vurderes som 
positivt.  
 
Avgrensningen av sentrumsfunksjoner i Lakselv vurderes ikke som akseptabel og 
vil kunne bidra positivt med hensyn til fortetting også i sentrumskjernen. 
 
Planlagt utbygging vurderes generelt som positiv for lokalsamfunnet og Porsanger 
kommune. 
 
 
Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret 
områderegulering for Peder Sivertsens vei nord, datert 4.8.2017. 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 08.08.2017  
 
 

Behandling/Meannudeapmi: 
Formannskapet følger rådmannens innstilling: 
Votering: Enstemmig 
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Vedtak/Mearrádus:  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret områderegulering for 
Peder Sivertsens vei nord, datert 4.8.2017 
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1 Sammendrag 

Planen er en områderegulering med krav om detaljregulering for en del av området.  

Planen omfatter områder for ny boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Ferdig utbygd vil 

området omfatte om lag 90 boenheter/leiligheter. Planlagt utbygging medfører behov for å rive 

eksisterende kommunalt lager- og kontorbygg. 

Vestre del av planlagt boligområde langs Peder Sivertsens vei omfatter 5 tomter for 

seksmannsboliger. Seksmannsboligene bygges i to etasjer med tre leiligheter i hver etasje. Planlagt 

utbygging omfatter 10 toroms på 60 m2 og 20 treroms på 75 m2. Størrelser kan endres noe. Tomtene 

vil ha direkte avkjørsel fra Peder Sivertsens vei. Det kreves ikke detaljregulering for disse tomtene. 

Tiltakshaver ønsker å igangsette utbygging så snart som mulig.  

Østre del av planområdet er ikke endelig avklart og skal detaljreguleres før utbygging. Området 

tenkes utnyttet med lavblokkbebyggelse i tre etasjer med 4 bygg av om lag 15 boenheter per bygg. I 

alt vil området kunne omfatte om lag 60 boenheter. Blokkbebyggelsen vil få atkomst fra Laatasveien 

via kommunal vei til sentralvarmeanlegget. En andel av boenhetene i blokkbebyggelsen kan være 

aktuell som boliger for vanskeligstilte, noe som må avklares nærmere. Oppstart av utbygging er 

uavklart.  

Av hensyn til trafikksikkerhet skal Peder Sivertsens vei utbedres med blant annet gang- og sykkelvei 

som kobles til gang- og sykkelveien langs Laatasveien.  

2 Bakgrunn 

2.1 Planens hensikt 

Hensikten med planen er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse med tilhørende 
parkeringsplasser, uteoppholdsareal og lekeplass, samt utbedring av atkomstveier og annen teknisk 
infrastruktur. 

2.2 Bakgrunn for planen 

Det er en økende etterspørsel etter sentrumsnære leiligheter i Lakselv av ulik størrelse og kvaliteter. I 
Porsanger er det få flermannsboliger med 2-3 soverom. Tiltakshaver ønsker å utvikle et nytt 
sentrumsnært boligområde med relativ høy konsentrasjon som særlig imøtekommer de eldre i 
Porsanger boligbehov.  

Tiltakshaver Sentrumsboliger AS har inngått en avtale med hovedgrunneier Finnmarkseiendommen 
om å regulere området. Planutvalget har vedtatt at Sentrumsboliger kan tildeles kommunens 
eiendom i området. 

Etter avtale mellom Porsanger kommune og Sentrumsboliger AS utarbeides planforslaget som 
områderegulering i stedet for detaljregulering.  
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2.3 Forslagsstiller, plankonsulent 

Tiltakshaver er Sentrumsbolig AS, Lakselv. Porsanger kommune er formell forslagsstiller. 

Planforslaget er utarbeidet av Norconsult AS, avdeling Kirkenes og Porsanger kommune. 

2.4 Eierforhold og rettighetshavere 

Planområdet eies delvis av Finnmarkseiendommen og delvis av Porsanger kommune. 

Planen berører følgende eiendommer: 

Tabell 1 Eiendommer som omfattes av planen 

Gnr Bnr/Fnr Eier / fester Del av eiendom 

16 1 Finnmarkseiendommen Ubebygd del av større grunneiendom 

16 170 Porsanger kommune Hele eiendommen inkludert, kontor- og lagerbygg 

16 88 Porsanger kommune Del av større eiendom (veiareal, sentrum) 

 

Øvrige rettigheter i området: 

For utenom allemannsretten i utmarksområdene har ingen øvrige rettigheter i området av særskilt 

interesse.  

2.5 Tidligere relevante vedtak  

Sentrumsboliger AS søkte den 20.7.2015 om tomt til omsorgsboliger og sentrumsnære leiligheter 

som vist på kartutsnitt under. Det ble i søknaden forespeilet mellom 20 og 40 leiligheter.  

 
Figur 1 Omsøkt tomt iht. søknad datert 20.7.2015 

Planutvalget behandlet søknaden i møtet den 5.11.2015 hvor det ble fattet følgende vedtak: 

«Planutvalget i Porsanger kommune godkjenner søknad datert 26.08.15 fra Sentrumsbolig AS om 

utarbeidelse av reguleringsplan for omsøkt område. 

Tillatelsen blir gitt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 som omhandler oppstart av 

reguleringsplanarbeid. 

Den kommunale tomten som ligger mellom gnr 16 bnr 170 og gnr 16 bnr 227 tildeles Sentrumsbolig 

AS under forutsetning av området reguleres. 

Reguleringsplan skal utarbeides i henhold til plan- og bygningslovens plandel med tilhørende forskrift 

og veileder. Forslagstiller må selv kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i hht pbl.» 
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2.6 Utbyggingsavtaler 

Det foreligger ingen forslag til utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger per i dag. 

Tiltakshaver og kommunen er enige om at det bør utarbeides en utbyggingsavtale jf. plan- og 

bygningslovens kapittel 17. Utbyggingsavtalen bør omfatte  

- Kostnadsfordeling ved utbygging av offentlig infrastruktur og forskuttering av kommunale 

tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planen 

- Nærmere krav til bygningenes utforming dersom dette er hensiktsmessig  

- Kommunal fortrinnsrett på kjøpe boliger 

- Fjerning og gjenoppbygging av eksisterende kontor- og lagerbygg på gnr. 16 bnr. 160 og 

tilrettelegging av eiendommen for utbygging 

2.7 Krav til konsekvensutredning 

Porsanger kommune har vurdert at planen ikke medfører krav til konsekvensutredning jf. plan- og 

bygningslovens § 4-2. Krav til konsekvensutredning er vurdert iht. forskrift om konsekvensutredning 

for planer etter plan- og bygningsloven.  

3 Planprosessen 

3.1 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte med Porsanger kommune ble avholdt 12.3.2016. Kort referat fra oppstartsmøtet er 

vedlagt (se vedlegg 1). 

3.2 Varsel om oppstart 

Oppstart av planarbeidet ble varslet i Finnmark Dagblad den 19.2.2016. Berørte parter og instanser 

ble varslet i eget brev. Frist for innspill var 20.3.2016.  

Planen ble varslet igangsatt som detaljregulering.  

3.3 Medvirkningsprosess 

For å sikre mulighet for medvirkning ble naboer og mest berørte parter invitert til et åpent møte i 

forbindelse med høring/offentlig ettersyn. Referat fra møtet er vedlagt (vedlegg 4). 

3.4 Samråd med offentlige instanser 

Tiltakshaver har hatt dialog med Avinor vedr. sikkerhet rundt Lakselv lufthavn. Porsanger kommune 

har hatt dialog med Statens vegvesen vedrørende veiløsninger og trafikksikkerhet. 
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4 Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Kommunedelplan for Lakselv 

I gjeldende kommunedelplan for Lakselv med omegn fra 1992, ligger sørlig del av planområdet 

innenfor en sone betegnet som Sentrumsområde, der bygging er tillatt etter bebyggelsesplan 

(detaljregulering). Hvilke formål som inngår i sentrumsformål er ikke spesifisert. Nordlig del mot 

Forsvarets arealer (merket grønt) er avsatt til friområde i tettbebygde områder. 

 
Figur 2 Utsnitt fra kommunedelplan for Lakselv med omegn 1990-2000 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Følgende reguleringsplaner gjelder for området: 

 Reguleringsplan for Opstadveien Nord fra 2002 

 Reguleringsplan for Sentrum fra 1989 

 Sentrum fra 1974 

En liten del mot nord er uregulert. 
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Figur 3 Utsnitt som viser gjeldende reguleringsformål i området 

Vestre del av området er regulert til jord- og skogbruksområde i Reguleringsplan for Opstadveien 

Nord fra 2002. 

Området som grenser til Laatasveien er regulert til industri i reguleringsplan for Sentrum fra 1989 

Deler av området er regulert til ny riksvei Sentrum fra 1974. Dette formålet er ikke aktuelt og er ikke 

fulgt opp i nyere planer.  

4.3 Temaplaner 

Pågående arbeid med boligsosial handlingsplan er relevant med hensyn til å etablere boliger for 

vanskeligstilte i området. Det er gjennomført dialog mellom tiltakshaver og kommunen vedrørende 

boligsosiale tiltak. Tema vurderes nærmere ved detaljregulering av østre del.  

4.4 Statlige og regionale planretningslinjer/rammer/føringer 

Følgende overordnete føringer vurderes særlig relevant: 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

- Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (Lakselvvassdraget)  
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5 Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet og avgrensning 

Området ligger nord for Lakselv sentrum. 

 
Figur 4 Oversiktskart, planområdets beliggenhet i Lakselv 

Planområdet avgrenses av Forsvarets område mot nord. Mot øst avgrenses planen mot 

fjernvarmeanlegget. Peder Sivertsens vei, Laatasveien, og eiendom med Porsanger arbeidssamvirke 

avgrenser planen i sørlig retning. Mot vest avgrenses planen av friluftsområde. 

 
Figur 5 Planområdets avgrensing 
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Vestre og nordre del av planområdet består av tynt skogbevokst naturmark. Deler av planområdet 

mot sørvest er bebygd og omfatter eksisterende kontor- og lagerbygg tilhørende Porsanger 

kommune.  

Vestre del av området grenser til etablert boligområde mot sør. I øst grenser området mor 

sentrumsbebyggelse. Området nord for planområdet omfatter militær del av Lakselv lufthavn. 

Områdene mot nordvest omfatter natur- og friluftsområder med tilknytning til Lakeelvas utløp og 

Porsangerfjorden.   

5.3 Stedets karakter 

Nærliggende bebyggelse i vestre del av område består av rekkehus og eneboliger. Østre del av 

området består av forretnings og næringsbebyggelse i ulik størrelse.  

Boligbebyggelsen sør for Peder Sivertsens vei har ikke en stram struktur tilpasset veinettet, men er 

plassert med hensyn til terrenget på tomta. Forretnings og næringsbebyggelsen langs Laatasveien er 

strukturert med parallelle fasadelinjer i tråd med øvrig bebyggelse i Lakselv sentrum. Bebyggelsen 

har før øvrig ingen enhetlig utforming, volum eller arkitektonisk utrykk.  

 
Figur 6 Eksisterende bebyggelses struktur 

Ny bebyggelse langs Peder Sivertsens vei bør struktureres med fasader parallelt med Peder 

Sivertsens vei. Ny bebyggelse i østre del av området bør struktureres med fasader parallelt med 

eksisterende sentrumsbebyggelse.  

For å skape en visuell rolig og ryddig utforming bør den planlagte bebyggelsen gis et enhetlig 

arkitektonisk utrykk. For å unngå monoton utforming bør østre og vestre del av området ha ulik 

utnyttelsesgrad. Østre del av området bør gis en høyere utnyttelse med blokkbebyggelse i tre etasjer.  
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5.4 Landskap 

Planområdet er relativt flatt med delvis åpen/glissen vegetasjon av bjørk. Området ligger i utkanten 

av eksisterende bebyggelse i Lakselv sentrum med stort åpent friluftsområde mot nord.  

Området vurderes å ha lokalt gode solforhold.  

Området er nokså vindutsatt. I sommerhalvåret er dominerende vindretning fra nord. Om vinteren er 

den dominerende vindretning fra sør. Utendørs oppholdsarealer bør ha lokal vindskjerming mot 

nordavind. Utendørs områder som benyttes om vinteren bør også kunne skjermes for vind fra sør. 

Området med nærliggende bebyggelse vurderes ikke å ha særegen estetisk eller kulturell verdi som 

bør tas hensyn til.  

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ingen registrerte kulturminner eller andre kulturverdier i området. 

5.6 Naturverdier 

Med bakgrunn i Miljødirektoratets naturbase og artsbankens karttjeneste finnes ingen registreringer 

av viktige naturtyper eller rødlistearter innenfor planområdet.  

5.7 Rekreasjonsverdi og uteområder 

Området har verdi som utfartsområde til nærturområder nord for planlagt boligområde. Det går en 

tursti gjennom området langs gjerdet mot Forsvarets område mot nord. Turstien forbinder tur- og 

grøntområder øst for Lakselv sentrum med tur- og grøntområder vest for Lakselv og sluttfører 

turtraseen rundt Lakselv Lufthavn. Runden rundt Lakselv lufthavn er en populær tur- og 

treningsrunde. 

Ifølge enkelte naboer er det tidligere tråkket skiløype gjennom området. Dette er ikke bekreftet av 

styret i Saarela vel som tråkker skispor lenger nord for området.  

5.8 Trafikkforhold 

Området tilknyttes kommunale veier Peder Siverstens vei og Laatasveien. Peder Sivertsens vei er 

atkomstvei til boligområde, mens Laatasveien fungerer som samlevei for sentrumsfunksjoner og 

boliger i området. Gangveien mellom sentrum og Saarela knyttes til Peder Sivertsens vei. Veien er 

viktig for fotgjengere og syklister.  

Trafikkmengden i området er relativ lav. Peder Sivertsens vei og Laatasveien har relativt god 

kapasitet og fremkommelighet. Helsetunveien er dog noe belastet og man bør unngå ytterligere 

belastning så langt som mulig.  

Kryssene Laatasveien x Peder Sivertsens vei og Peder Sivertsens vei x Helsetunveien er utglidende og 

bør strammes opp for å redusere farten i krysset.  
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5.9 Barns interesser 

Barn og unges interesser med hensyn til planen er først og fremst knyttet til bokvalitet og 

oppvekstmiljø, aktivitetsområder i nærmiljøet, forurenset grunn, trafikksikkerhet og trygg skolevei.  

Området vurderes generelt som egnet for boliger med hensyn til oppvekstområde. Området 

vurderes å ha god tilgang til friområder egnet for lek i nærområdet.  

Det er ikke kartlagt områder lekeområder eller andre områder med særlig verdi som vil gå tapt ved 

planlagt utbygging. I hvilken grad barn i nærområdet benytter områdene er ukjent.  

Fare for forurenset grunn, trafikksikkerhet og trygg skolevei må vurderes i ROS-analysen.  

5.10 Sosial infrastruktur 

Området sokner til Lakselv barneskole og Lakselv ungdomsskole. Kapasiteten på begge skolene er 

god med hensyn til dagens elevtall og gjeldende elevprognoser i forhold til antall elever skolene er 

dimensjonert for. Barneskolen har dog utfordringer knyttet til utformingen av skolen med hensyn til 

romfordeling og økt behov for fleksibilitet.  

Barnehagedekning 

Barnehagedekningen i Lakselv er per i dag tilfredsstillende. Det finnes også en viss utvidelsesmulighet 

i eksisterende bygg. Ev. behov for utvidelser av barnehagedekning vurderes i kommuneplan. 

Dagligvarehandel og avstand til sentrum  

Området ligger svært sentralt med hensyn til dagligvarehandel og øvrige sentrumsfunksjoner.  

5.11 Universell tilgjengelighet 

Planlagt bebyggelse omfatter privat boligbebyggelse og universell utforming internt i område 

vurderes ikke her. Nærliggende offentlige trafikkareal er i liten grad universelt utformet.   

5.12 Teknisk infrastruktur 

Vannforsyning 

Kommunal vannforsyning er utbygd i området. Nettet har tilstrekkelig kapasitet.  

Avløpsnett 

Avløpsnettet i vestre del av området har ikke kapasitet til ytterligere tilknytninger. Det er behov for å 

etablere nytt anlegg for disse. Østre del kan tilknyttes eksisterende hovedledning langs Laatasveien.  

Strømforsyning og mulighet for alternativ energi, fjernvarme etc. 

Kraftlaget har angitt behov for ny nettstasjon for lavspent strømforsyning. Hovednettet har 

tilstrekkelig kapasitet.  
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Kommunens fjernvarmeanlegg ligger like ved, men er i ustand. Gjenåpning av fjernvarmeanlegget er 

ikke vurdert. Mulighet for å benytte jordvarme til oppvarming er ikke vurdert. 

5.13 Grunnforhold 

Geotekniske forhold  

Grunnen består av løsmasser av ukjent tykkelse. Ifølge NGUs løsmassedatabase består 

overflatemasser av elveavsetninger. Området er under marin grense for potensiell kvikkleire. Deler 

av området består av fyllmasser.  

Det er ikke gjennomført geotekniske vurderinger av grunnforholdene. Vestre del av området er flatt. 

I øst er det en 2 meter lav skråning/skrent mot nordenden av planområdet. Grunnforholdene antas å 

være egnet for bebyggelse.  

Kabler og installasjoner i grunn 

Det ligger nedgravde strømkabler og vann- og avløpsledninger langs Peder Sivertsens vei og 

Laatasveien. Kommunen kjenner for øvrig ikke til ledninger og installasjoner i grunn innenfor 

planområdet.  

5.14 Støyforhold 

Trafikkstøy vurderes ikke vesentlig på grunn av lav trafikkmengde.  

Området ligger utenfor støysonen rundt Lakselv lufthavn. Forsvaret har varslet at fremtidig utskifting 

til jagerfly av typen F-35 vil kunne medføre økt støy i området.  

5.15 Luftforurensning 

Området ligger like øst for det nedlagte forbrenningsanlegget for fjernvarme. Hvorvidt anlegget vil 

tas i bruk er usikkert. Ev. fremtidig utslipp kan medføre luktproblematikk. Felles luftinnsug til bygg 

bør vurderes lagt vekk fra forbrenningsanlegget.  

For øvrig vurderes luftforurensning som uaktuelt.  
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5.16 Risiko og sårbarhet  

I tillegg til ROS-analysen som er vist i vedlegg 3 er det gjennomført en kontroll iht. kommunens 

sjekkliste. Se for øvrig ROS-analysen i vedlegg 3. 

Tabell 2 Risiko og sårbarhet 

Tema Kan være 

aktuelt 

Ikke 

aktuelt 

Grunnlag/vurdering  

Snøskred  X Flatt område, kartbase NVE 

Steinsprang/-skred  X Flatt område, kartbase NVE 

Jordskred  X Flatt område, kartbase NVE 

Ustabil grunn X  Det er ikke gjennomført geoteknisk vurdering.   

Radon X  Området inngår i aksomhetsområde for radon med 

høy aksomhetsgrad iht. NGU sin kartbase.  

Flom  X Området ligger ikke i nærheten av vassdrag. 

Overvann X  Overvann løses ved infiltrasjon til grunn og åpent 

grøftesystem. Overvann vurderes nærmere ved 

prosjektering.  

Storm/uvær  X Området vurderes ikke som særlig utsatt. 

Grunnforurensning X  Massene som er benyttet som fyllmassene er 

antatt rene. Kommunal eiendom er blant annet 

benyttet som verksted. Det kan derfor ha vært 

lokale utslipp i dette område.  

Luftforurensning X  Svevestøv fra biltrafikk vurderes som uaktuelt. 

Luktproblematikk knyttet til mulig gjenåpning av 

forbrenningsanlegg for fjernvarme vurderes.   

Trafikkulykker X  Tema vurderes aktuelt. Trygg skolevei, utforming 

og plassering av avkjørsler, belysning og separering 

av harde og myke trafikanter vurderes. 

Brann  X Området ligger nær brannstasjon. Slukkevann og 

plassering av hydranter vurderes ved prosjektering 

av vannforsyning. Atkomstmulighet for brannbil til 

blokkbebyggelsen vurderes ifm. detaljregulering.  

Stormflo/ 

havnivåstigning 

 X Området ligger høyt over havet. 

Annet X  Se ROS-analysen vedlegg 3 
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6 Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Plandokumenter 

Planforslaget består av følgende dokumenter: 

1. Plankart m/tegnforklaring  

2. Planbestemmelser 

3. Planbeskrivelse m/vedlegg (dette dokument) 

Utsnitt av plankart 

 
Figur 7 Områderegulering for Peder Sivertsens vei nord 
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6.2 Planlagt arealbruk 

Planen omfatter områder for ny boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Boligbebyggelsen 

omfatter et området for seksmannsboliger og et for lavblokker. Ferdig utbygd vil området omfatte 

om lag 90 boenheter/leiligheter.  

Følgende reguleringsformål inngår i planen: 

- Bebyggelse- og anlegg 

o Konsentrert småhusbebyggelse 

o Blokkhusbebyggelse 

o Lekeplass 

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

o Kjørevei  

o Gang- og sykkelvei 

o Annen veggrunn – tekniske anlegg 

o Energinett 

o Avløpsnett 

- Grønnstruktur 

o Turvei 

Følgende hensynssoner inngår i planen: 

- Frisiktsone 

6.3 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

Bebyggelse og anlegg 

Konsentrert småhusbebyggelse – BKS 

Konsentrert småhusbebyggelse BKS omfatter fem nye boligtomter for seksmannsboliger.  

Blokkhusbebyggelse – BBB 

Regulert blokkhusbebyggelse BBB omfatter areal for lavblokker. Området skal detaljreguleres.  

Lekeplass – BLK 

Regulert lekeplass omfatter ny felles nærlekeplass for eiendommer innenfor planområdet. 

Lekeplassen skal inngå i detaljregulering.  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjørevei – SKV1 – SKV3 

Regulert kjørevei SKV1 omfatter deler av kommunale adkomstveier, Peder Sivertsens vei og 

Helsetunveien.  

Regulert kjørevei SKV2 omfatter deler av kommunal samlevei Laatasveien. 

Regulert kjørevei SKV3 omfatter ny kommunal atkomstvei til regulert blokkhusbebyggelse. 
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Gang- og sykkelvei – SGS 

Regulert offentlig gang- og sykkelvei på nordsiden av Peder Sivertsens vei fra Laatasveien til gangvei 

mot Saarila og Nedre Smørstad.  

Annen veigrunn – tekniske anlegg – SVT 

Regulert annen veigrunn – tekniske anlegg omfatter offentlige sidearealer langs gang- og sykkelvei og 

kjøreveier.  

Grønnstruktur 

Turvei – GT 

Regulert turvei omfatter en 7 meter bred trasé langs gjerdet mot forsvarets areal.  

6.4 Gjennomgang av aktuelle hensynssoner 

Hensynssone frisikt 

Det er regulert frisiktsoner i kryss og avkjørsler iht. Statens vegvesens vegnormaler.  

6.5 Beskrivelse av planlagt bebyggelse 

Utnyttelsesgrad, størrelse og volum  

Området vil bygges ut med en forholdsvis høy utnyttelse i forhold til dagens bebyggelse i Lakselv. 
Østre del av området nærmest sentrum bygges i tre etasjer. Bebyggelsen vil således skille seg ut fra 
eksisterende bebyggelse i nærområdet. 

Seksmannsboliger 

Hver av de fem tomtene er på om lag 1550 m2. Maksimal tillatt utnyttelsesgrad er 700 m2-BRA som 

tilsvarer ca 45 %-BRA. Maksimal tillatt høyde på bygg er begrenset til 7,5 meter.  

Seksmannsboligene bygges i to etasjer med tre leiligheter i hver etasje. Parkeringsplasser eller 

carporter løses innenfor hver tomt. Hver boenhet begrenses fra 50 -100 m2. For første fase er det 

planlagt 2- og 3-roms leiligheter på mellom 60 og 75 m2-BRA.  

Området tenkes utbygd fra vest mot øst og tiltakshaver ønsker snarlig oppstart.  

Blokkbebyggelse 

Blokkbebyggelse er planlagt som lavblokker i tre etasjer, med utendørs parkering eller 

carporter/garasjeanlegg. Området er på totalt ca 11,5 dekar. Området tenkes utnyttet med fire bygg 

av om lag 15 boenheter per bygg. Tillatt BRA er satt til 5000 m2 som tilsvarer ca 45 %-BRA. 

Området detaljreguleres før utbygging. Tidsramme for oppstart av utbygging er uavklart. 

Utforming og estetikk 

Tiltakshaver ønsker å etablere et nytt boligområde i sentrum av Lakselv med et særegent 

arkitektonisk uttrykk som skiller seg fra eksisterende bebyggelse i nærområdet. Bebyggelsen innenfor 
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planområdet skal gis en enhetlig arkitektonisk utforming med hensyn til materialbruk, formspråk og 

volum. Det skal være samspill mellom byggene med hensyn til fargebruk. Bebyggelsen skal utformes 

med flatt tak eller pulttak med slak takvinkel.  

Utendørs arealer skal gis en god estetisk utforming iht. godkjent utomhusplan.  

Det skal settes opp gjerde i eiendomsgrenser mot offentlig veiareal, turvei, friområder og lekeplass 

for å skape en tydelig skille mellom de private boligtomtene og offentlig-, felles- og allmennyttig 

areal.  

 
Figur 8 Foreløpig plantegninger etg 1 og etg 2 (Mesterhus) 

 

 

Figur 9 Foreløpige perspektivtegninger (tegninger fra Mesterhus) 
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6.6 Vurdering av bomiljø/bokvalitet  

Området er sentrumsnært med god tilknytning til butikker og annen servicetilbud. Området ligger 

forholdsvis nært barne- og ungdomsskole. Solforholdene vurderes som lokalt gode. Området har god 

tilgang til nærturområdet ut mot Lakselva og fjorden. Landskapet fremstår som åpent med utsikt mot 

fjellene mot øst og vest.  

Deler av private og felles uteoppholdsarealer, samt lekeplassen skal lokalt skjermes mot nordavind.  

Området vurderes generelt som egnet for høy utnyttelse.  

6.7 Parkering 

For seksmannsboligene løses parkering på egen eiendom. Det er satt krav til minimum 2 

biloppstillingsplasser per boenhet inkludert gjesteparkering. Parkering planlegges løst ved carport og 

på terreng. 

For blokkbebyggelsen er parkeringsløsning ikke avklart og må avklares i forbindelse med 

detaljregulering. Felles parkering og/eller parkeringsgarasjer kan være aktuelt. Minimum antall 

parkeringsplasser vurderes også i detaljregulering.    

6.8 Teknisk infrastruktur og renovasjon 

Plan for vannforsyning 

Bebyggelsen tilkobles kommunal vannforsyningsnett som er etablert langs Laatasveien og Peder 

Sivertsens vei. Nettet har god kapasitet og det er ikke behov for utbedring. Prosjektering 

gjennomføres i forbindelse med byggesak. 

Plan for avløpsløsning 

Alle de nye boligene vil kobles til hovedledningen som går langs Laatasveien. Østre del av området 

som omfatter blokkbebyggelsen vil kunne kobles direkte til eksisterende avløpsledning med selvfall. 

Vestre del som omfatter seksmannsboligene vil måtte løses med ny pumpestasjon. Ny pumpestasjon 

etableres sentralt i området langs Peder Sivertsens vei. Pumpestasjonen pumper avløpsvannet til 

hovedledning ved Latasveien. Prosjektering gjennomføres i forbindelse med byggesak.  

Plan for strømforsyning / alternativ energi 

Det vil etableres ny nettstasjon for fremføring av strøm som plassers sentralt i området. Lavspent 

strømkabler fra nettstasjon til nye boliger graves ned i bakken.  

Alternative energikilder for oppvarming er ikke vurdert. Tilrettelegging av blokkbebyggelsen for 

fremtidig tilknytning til fjernvarmeanlegg skal vurderes i forbindelse med detaljregulering. 

Bredbånd og telekommunikasjon 

Fiber bredbånd og telenett er utbygd langs Laatasveien og Peder Sivertsens vei.  
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Plan for avfallshenting 

På hver tomt vil det etableres en felles bod/leskur nær avkjørsel for søppeldunker.  

6.9 Trafikkløsning 

Kjøreadkomst  

Tomtene for planlagte seksmannsboliger langs Peder Sivertsens vei vil få direkte atkomst fra Peder 

Sivertsens vei.  

Nye boligblokkbebyggelse vil få atkomst via vei uten navn som går fra Laatasveien til 

forbrenningsanlegget. Nøyaktig atkomstløsning for blokkbebyggelsen avklares i forbindelse med 

detaljregulering. 

Parkering 

Parkering for blokkbebyggelsen vurderes ved detaljregulering. Parkering for seksmannsboliger løses 

på egen tomt.  

Utforming av veier 

Peder Siverstens vei defineres som en atkomstvei A1 iht. Statens vegvesens veinormal. Veibredden 

er 4 meter pluss 0,5 meter veiskulder på hver side. Dimensjonerende fartsgrense er 30 km/t som i 

dag.  

For å øke trafikksikkerheten skal veien utbedres med gang- og sykkelvei på nordsiden av veien, samt 

at kryssutforming strammes opp iht. gjeldende veinormal.  

Laatasveien defineres som en samlevei SA1 med veibredde 5,5 meter pluss 0,25 veiskulder. 

Dimensjonerende fartsgrense er 50 km/t som i dag.  

Veien fra Lattasveien til nye boligblokker skal defineres som atkomstvei A1 iht. vegvesenets 

veinormaler tilsvarende Peder Sivertsens vei.  

Gang- og sykkelvei skal anlegges med 3 meter bredde.  

Offentlige sidearealer langs veiene er satt til 2,5 meter mot nye eiendommer og ellers tilpasset 

eksisterende eiendommer. 

6.10 Universell utforming 

Det planlegges ikke særskilte tiltak knyttet til universell utforming av omkringliggende områder. 

Universell utforming av sentrumsområder må vurderes i annen sammenheng.  

Tiltakshaver ønsker å tilrettelegge boliger for personer med særskilte behov og/ev. livsløpsstandard. 

Planlagt tilrettelegging vil være en utbedring i forhold til minstekravene i teknisk forskrift.  

6.11 Utforming av utendørsareal 

Utforming av uteoppholdsarealer ved blokkbebyggelsen vurderes ved detaljregulering.  
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Seksmannsboligene vil få felles parkeringsplass/gårdsplass på østsiden av tomta. Boligbygget vil stå 

sentralt på tomta. Vestsiden av tomta opparbeides med uteoppholdsarealer. Det er stilt krav til 

minste uteoppholdsareal på 30 % av BRA for boenheter i første etasje. For boenheter i andre etasje 

stilles krav til 10 m2 MUA per boenhet.  

Det stilles ikke krav til felles uteoppholdsarealer for seksmannsboligene. For å sikre en markant skille 

mellom boligtomtene og tilgrensende friområde mot vest og lekeplass mot øst stilles krav til 

oppføring av gjerde i disse grensene. 

Det stilles ellers krav til detaljert utomhusplan i forbindelse med byggesak. 

6.12 Turvei 

Av hensyn til folkehelse, rekreasjons- og friluftsinteresser er det ved revisjon av planforslaget etter 

høring og offentlig ettersyn lagt inn en 7 meter bred trasé for turvei langs nordsiden av 

boligbebyggelsen mot gjerdet som avgrenser Forsvarets arealer. Turveien vil opprettholde 

forbindelsen mellom tur- og grøntområdene vest og øst for Lakselv sentrum. Turveien vurderes også 

som verdifull med tanke på fremtidig potensiale for videreutvikling av turveinettet i og rundt Lakselv.   

Av hensyn til privat skjerming av utearealer ønsket tiltakshaver at det ikke ble lagt inn arealer for 

turvei. Iht. foreløpig utbyggingsplaner vil planlagt bebyggelse komme om lag 10 meter fra turveien og 

innsyn mot boliger anses ikke som problematisk. Privat skjerming av uteoppholdsarealer kan løses 

ved hjelp av lokal skjerming av oppholdsarealet i kombinasjon med vindavskjerming.  

6.13 Tiltak med hensyn til sosial infrastruktur 

Ingen særskilte tiltak vurderes som nødvendig. Skole- og barnehagedekning vurderes i egen sak og i 

forbindelse kommuneplanarbeidet. 

6.14 Hensyn til naturmangfold 

Det er ikke foreslått tiltak med hensyn til naturmangfold. 

6.15 Avbøtende tiltak med hensyn til risiko og sårbarhet 

På bakgrunn av konklusjoner fra ROS-analysen er det foreslått tiltak for å oppnå tilfredsstillende 

sikkerhet. Tilfredsstillende sikkerhet vurderes oppnådd ved gjennomføring av beskrevne tiltak. 

Ustabile grunnforhold 

 Geoteknikk vurderes nærmere ved detaljregulering av blokkbebyggelsen.  

Radon 

 Det stilles krav til gjennomføring av radonmåling av byggegrunn for hvert enkelt bygg dersom 

det ikke anlegges radonbrønn(er) i bygget. Dersom radonmålinger viser forhøyede verdier 

skal det etableres radonbrønn(er). Ved anleggelse av radonbrønn skal det tas nye 

radonmålinger i ferdig bygg.   
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Trafikksikkerhet og trygg skolevei 

 Trygg skolevei skal vurderes nærmere senest ved detaljregulering av blokkbebyggelsen. 

 Det stilles krav til opparbeidelse av gang- og sykkelvei langs Peder Sivertsens vei 

Brannsikkerhet mht. tilstrekkelig slukkevann 

 Det stilles krav til at tilstrekkelig brannslukkevann utredes før utbygging tillates. 

Flyulykker 

 Det stilles krav til radiotekniske vurderinger av planlagt bebyggelse og kraner i 

utbyggingsperioden iht. Avinor sitt innspill 

 Det angis bestemmelser om maksimalt tillatte byggehøyder og bruk av kraner mv. for å 

ivareta høyderestriksjonene rundt Lakselv lufthavn i tråd med Avinor sitt innspill. 

Forurensning i grunn 

 Behov for miljøtekniske undersøkelser i fyllingsområdet ved kommunalt lagerbygg og 

planlagt lekeplass vurderes nærmere ved detaljregulering av blokkbebyggelse. 

Luktproblematikk 

 Utbygger anbefales å legge luftinntak vekk fra forbrenningsanlegg på eiendom med gnr. 16 

bnr. 227 

6.16 Rekkefølgebestemmelser 

Det stilles rekkefølgebestemmelser knyttet til følgende forhold: 

 Utbedring av kryss og etablering av gang- og sykkelvei langs Peder Sivertsens vei 

 Krav til radioteknisk vurdering 

Utbedring av kryss og etablering av gang- og sykkelvei 

Kryss Peder Sivertsens vei x Laatasveien skal utbedres og nytt gang- og sykkelvei langs Peder 

Sivertsens vei skal etableres før det kan gis igangsettelsestillatelse til 3 av 5 seksmannsboliger langs 

Peder Sivertsens vei. Det tillates dermed opparbeidet 2 seksmannsboliger før gang- og sykkelvei 

etableres og kryss utbedres.  

Kryss Peder Sivertsens vei x Helsetunveien skal utbedres før det gis brukstillatelse til seksmannsbolig 

med avkjørsel i krysset. 

Radioteknisk vurdering 

Det skal foreligge positiv radioteknisk vurdering fra Avinor før det gis igangsettelsestillatelse til ny 

boligbebyggelse. 
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7 Virkninger av planforslaget 

7.1 Overordnet planverk – kommunedelplan for Lakselv med omegn 

Plantiltaket vil innsnevre og avgrense arealene avsatt til sentrumsformål mot nord. Mulighetene for 

en fremtidig utvidelse av sentrumsfunksjoner mot nord vil dermed begrenses. Fremtidig utvidelser av 

eksisterende sentrumsfunksjoner vil i større grad måtte skje som fortetting/omforming av dagens 

sentrumsbebyggelse og utnyttelse av ubebygde områder i østre del av avsatt sentrumsområde. 

Arealbehov for sentrumsfunksjoner er ikke vurdert konkret i denne sammenheng. Generelt vurderes 

sentrum å ha et relativ stort potensiale for fortetting, samt at mulige utvidelsesområder mot 

øst/nordøst vurderes som nokså omfattende i et langsiktig perspektiv. Tema må vurderes nærmere i 

kommuneplansammenheng. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

En fortetting av sentrumsområdene med korte avstander til daglige gjøremål er fullt i tråd med 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Minste uteoppholdsarealer for den enkelte bolig er noe lavere enn anbefalte størrelser. Det er satt 

av nærlekeplass for barn og unge i tråd med anbefalinger noe som kompenserer noe for små 

uteoppholdsarealer. Utbyggingen forventes for øvrig å medføre økt antall barn i øvrige boligområder 

i Lakselv. For øvrig anses retningslinjene som oppfylt.  

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 

Selv om bebyggelsen ligger innenfor området for verna vassdrag vurderer utbyggingen ikke å være i 

konflikt med Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag.  

7.2 By- og stedsutvikling 

Planlagt utbygging medfører en relativt betydelig økning i boligtettheten og befolkningstettheten i 

Lakselv sentrum.  

Blokkbebyggelsen i tre etasjer vil skape en positiv variasjon i byggehøyder og byggevolum i sentrum. 

Den relative høye utnyttelsen og «stram struktur» med fasader som legges parallelt med den øvrige 

sentrumsbebyggelsen vil bidra til å gi Lakselv sentrum et noe mer bymessig preg. Generelt vurderes 

utbyggingen som positiv for utvikling av Lakselv tettsted.  

7.3 Demografiske forhold 

Reguleringsplanen for Peder Sivertsens vei nord vil medføre et betydelig økt bosetningsgrunnlag i 

Porsanger og Lakselv. Nye beboere vil i hovedsak komme av: 

- internt flytting i kommunen 

- tilflytting til kommunen 

- fødselsoverskudd 
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Fullt utbygd vil området med et snitt på 2,2 personer per bolig gi en økning på om lag 200 personer. 

Dette utgjør om lag 5 % av Porsanger kommunes befolkning. Med relativt små boliger vil antallet 

personer per bolig sannsynlig ligger i nedre sjiktet lokalt. Dog vil intern flytting i kommunen frigjøre 

boliger med normalt høyere antall personer per bolig.  

Planlagt bebyggelse forventes å være mest attraktiv for den voksne delen av befolkningen. Ved 

intern flytting i kommunen vurderes det som sannsynlig at frigjorte boliger i stor grad omfatter 

eneboliger. Andelene for intern flytting og tilflytting til kommunen kunne påvirke 

alderssammensetningen i kommunen. En høy andel tilflytting vil kunne medfør noe økt snittalder. 

Det vurderes som positivt med en høy andel intern flytting. 

7.4 Landskap 

Utbyggingen vil skape et mer markant skille mellom tettstedet og friområde mot nord. Dette anses 

som positivt. Ellers vurderes det at utbyggingen ikke vil medføre vesentlige konsekvenser med 

hensyn til landskapsverdier.  

For å dempe kontrasten mot høye fasader bør det bevares og/eller beplantes trær og annen høy 

vegetasjon i området. Høy vegetasjon vil også gi området et mer variert og lunere preg.  

7.5 Byggeskikk og estetikk 

Planlagt utbygging vil ha en positiv virkning på lokal byggeskikk og estetikk. Det vurderes som viktig 

at området for blokkbebyggelse bygges med tre etasjer for å skape en positiv kontrast fra 

omkringliggende bebyggelse og for å unngå at bebyggelsen får en monoton fremtoning.  

7.6 Kulturminner og kulturmiljø og verneverdier 

Planforslaget vil ikke berøre viktige kulturminner utover allerede kjente forhold i området, jfr. innspill 

til varsel fra Sametinget og Finnmark Fylkeskommune. 

7.7 Naturmangfold 

Planlagt utbygging vil tilsynelatende ikke medføre negative konsekvenser naturmangfold. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok iht. naturmangfoldloven.  

7.8 Friluftsliv og rekreasjon 

Ved å avsette areal til turvei langs gjerdet mot Forsvaret vil forbindelsen mellom grøntområdene øst 

og vest for Lakselv sentrum opprettholdes. Turstien rundt Lakselv lufthavn vil med det også 

opprettholdes. Hensynet til friluftsliv og rekreasjon vurderes å være godt ivaretatt.  

7.9 Trafikkforhold 

Trafikkmengden til og fra planområdet vil øke på grunn av at antall boenheter i området øker. 

Helsetunveien er i dag den mest belastede veien med hensyn til trafikk til/fra E6 og sentrum av 
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Lakselv. Trafikken til og fra boligområdet mot E6 vil fordele seg hovedsakelig på Laatasveien – Arne M 

Holdens vei og Helsetunveien. Det er ønskelig å lede mest mulig av trafikken via Laatasveien. 

Blokkbebyggelsen og seksmannsboligene mot øst vil knyttes mot Laatasveien – Arne M Holdens vei.  

Generelt generer hver bolig mellom 3-4 kjøreturer i snitt per dag (ÅDT). Siden området ligger sentralt 

i Lakselv vil trolig området generere noe lavere antall. Dersom man legger 2,5 ÅDT til grunn per bolig 

vil økt trafikk på Laatasveien – Arne M Holdens vei utgjøre ca 200 ÅDT. Forventet økt trafikk på 

Helsetunveien vil være om lag 30-50 ÅDT.  

Med foreslått utbedring av veier vil forventet økt trafikk ikke medføre vesentlig negative 

konsekvenser med hensyn til trafikksikkerhet, trafikkstøy eller fremkommelighet.  

7.10 Barns interesser 

Det vurderes ikke nødvendig med erstatning av arealer for lek iht. rikspolitiske retningslinjer for å 

ivareta barn og unges interesser i planleggingen. 

Lekeplassen som er avsatt i planen kreves opparbeidet ifm. utbygging av blokkbebyggelsen.  

For å være trygg på at det ikke er forurenset grunn på lekeplassen kreves det miljøtekniske 

grunnundersøkelser av området ved kommunalt lagerbygg.   

Gang- og sykkelvei langs Peder Sivertsens vei anses som positivt for barn og unge. Tiltak for tryggere 

skolevei vurderes nærmere senest ifm. detaljregulering av blokkbebyggelsen.  

7.11 Sosial infrastruktur 

Skole- og barnehagekapasitet 

Fullt utbygd vil området omfatte om lag 90 boenheter. Disse vil gi direkte og indirekte økt grunnlag 

for barnehagebarn og skoleelever i Lakselv på grunn av tilflytting til skolekretsen. Forventete antall 

barn i ulike aldersgrupper er ikke vurdert særskilt. Med dagens aldersfordeling vil området fullt 

utbygd kunne medføre en økning i størrelsesorden 20 barn i alder 5-14 år og om lag 10 barn i alderen 

0-4 år.  

Utbyggingen vil medføre økte utfordringer knyttet til arealer på barneskolen, dersom utfordringene 

ikke løses før området bygges ut. Utbyggingen forventes for øvrig ikke å påvirke utbyggingsbehov 

eller ressurser i vesentlig grad.     

Kommunale helsetjenester 

Økt antall innbyggere vil medføre et generelt økt tjenestebehov. Det forventes at beboere i området 

vil ha en gjennomsnittlig høyere alderssammensetning enn øvrige boligområder i Lakselv. Naturlig vil 

det kunne medføre en noe høyere andel brukere av hjemmehjelptjenester enn for øvrig. Et 

konsentrert området med sentral beliggenhet med hensyn til kommunens helsesenter vil til en viss 

grad gi økt effektivitet for hjemmehjelptjenester.  

Dersom utbyggingen medfører en generell tilflytting av eldre til kommunen vil dette kunne medføre 

noe økt tjenestebehov.  
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7.12 Energibehov – energiforbruk 

Det vil anlegges nettstasjon sentralt i området for fremføring av strøm. Energibehov og energiforbruk 

vurderes ikke nærmere.   

7.13 Risiko og sårbarhet 

Risikoen og sårbarheten knyttet til planlagt utbygging vurderes generelt som akseptabel forutsatt at 

enkelte risikoreduserende tiltak gjennomføres. 

Radon 

Det foreslås krav til radonmålinger og/eller radonbrønn som innskjerping av kravene i teknisk 

forskrift. 

Forurenset grunn 

Det stilles krav til miljøtekniske grunnundersøkelser i området ved blokkbebyggelsen. Tema vurderes 

nærmere i forbindelse med detaljregulering. 

Trafikksikkerhet og trygg skolevei 

Barn og unge som går til skolen vil måtte gå gjennom sentrumsområdet i Lakselv og krysse E6. 

Skoleveien må vurderes med hensyn til blant annet belysning, sikt, kryssutforming og 

vintervedlikehold.  

For å øke trafikksikkerheten langs Peder Sivertsens vei og Laatasveien stilles krav til: 

 utbedring av kryss Laatasveien x Peder Sivertsens vei  

 utbedring av kurvatur ved Peder Sivertsens vei 

 etablering av gang- og sykkelvei langs Peder Sivertsens vei 

 utbedring av kryss/atkomst til blokkbebyggelsen vurderes nærmere i forbindelse med 

detaljregulering 
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Figur 10 Trygg skolevei - Antatt mest brukte trasseer og områder som må vurderes utbedret. Stiplet trasse bør unngås da 
denne krysser uoversiktlige trafikkområder med blant annet varemottak. 

7.14 Folkehelse 

Planområdet grenser i vest mot et friluftsområde med etablerte stier, og har slik sett en gunstig 

beliggenhet i forhold til nærturområder. Grøntarealer og lekeplass bør opparbeides parkmessig bl.a. 

med trær og annen høy vegetasjon for å skape lune og trivelige omgivelser for lek og opphold.  

Ivaretakelse av turstien forbi området anses positivt med hensyn til folkehelse.  

God medvirkning bidrar positivt med hensyn til folkehelse. Gjennomført folkemøte vurderes som 

positivt med hensyn til å la berørte få informasjon og mulighet til å delta aktivt i planarbeidet. Dette 

forsterkes ved å imøtekomme innspill om tursti.  

7.15 Samiske interesser ved endret bruk av utmark 

Tema anses ikke relevant. 

7.16 Naturressurser 

Det er ikke kjente naturressurser i området av verdi. Tema anses ikke relevant.  

7.17 Teknisk infrastruktur 

Utbyggingen medfører behov for visse utbedringer særlig knyttet til avløpsnettet. Ny kommunal 

pumpestasjon må etableres. For øvrig er ingen vesentlige konsekvenser avdekket.  

7.18 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Økte utgifter og inntekter knyttet til generell befolkningsvekst vurderes ikke her.    
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Kostnader 

Det er foreløpig ikke inngått utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og kommunen. Det er heller ikke 

gjennomført kostnadsberegninger av nødvendige tiltak. Kommunens kostnader er dermed ikke 

endelig avklart. 

Kommunen vil få kostnader knyttet til drift og vedlikehold av ny offentlig vei, gang- og sykkelvei og 

nytt avløpsnett med pumpestasjon samt utbedringer for trygg skolevei.  

Kostnader knyttet til rivning av eksisterende kontor og lagerbygg, samt etablering av nytt kontor og 

lagerbygg er ikke avklart med hensyn til kostnadsfordeling. Det er heller ikke beregnet hvor store 

kostnader dette omfatter.  

Det bør forventes oppryddingskostnader knyttet til forurenset grunn.  

Inntekter 

Etablering av nye boliger vil gi et generelt økt grunnlag for eiendomsskatt.   

7.19 Konsekvenser for næringsinteresser 

Planlagt utbygging vil gi positive virkninger for lokalt næringsliv både i byggefasen og i driftsfasen.  

7.20 Interessemotsetninger 

Det er ikke avdekt interessemotsetninger. Se for øvrig avveiing av virkninger.  

7.21 Avveiing av virkninger 

Utbyggingen vil medføre fortetting av sentrumsområdet i Lakselv med høyere utnyttelse en 

eksisterende bebyggelse. Utbyggingen vil gi et mer variert boligtilbud i Lakselv.  

Planlagt utbygging av boliger vil avgrense fremtidig utvidelsesmuligheter for sentrumsfunksjoner i 

Lakselv.  

Planlagt utbygging vil sperre for fremtidig skitrase forbi området. Om sommeren vil turløypa ledes 

forbi området via gang- og sykkelvei langs Peder Sivertsen vei.  

Planlagt utbygging vurderes generelt som positiv for lokalsamfunnet og Porsanger kommune da de 

positive konsekvensene for lokalsamfunnet vurderes større enn de negative. 

8 Konsekvensutredning 

Tiltaket er vurdert i forhold til Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningslov, og det er konkludert med at planen ikke utløser krav til konsekvensutredning. 

39



Porsanger kommune  
Planbeskrivelse - Områderegulering for Peder Sivertsens vei nord 

Side 29 Mal versjon 6.3.2017 

9 Innkomne innspill 

9.1 Oppsummering av de viktigste innspillene ved varsel om oppstart 

Ved varsel om oppstart av arbeidet kom Finnmark Fylkeskommune, Sametinget, Statens vegvesen og 

Avinor kom med innspill til planarbeidet. Herunder oppsummeres punktvis de viktigste innspillene i 

saken. Innspillene er vedlagt som vedlegg 2. 

- Universell utforming både i bygg og offentlige arealer utomhus er viktig 

- Det bør anlegges lekeplasser iht. gjeldende retningslinjer 

- Trafikksikkerhet er viktig spesielt for små barn og må ivaretas for gående og syklende 

- Planområdet berøres av restriksjoner rundt Lakselv lufthavn 

9.2 Oppsummering og referat fra innspill ved høring og 1. gangs offentlig ettersyn 

Oppsummering 

I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan kom det innspill til planforslaget fra 

Finnmarkseiendommen, Avinor, Statens vegvesen og felles innspill fra tre naboer. De viktigste 

innspillene er kort oppsummer nedenfor. 

- Finnmarkseiendommen krever ny avtale med tiltakshaver knyttet til bruk av eiendom og 

flytting av tursti 

- Turstien gjennom området ønskes ivaretatt  

- Avinor krever rettelse i planbestemmelser mht. å ivareta flysikkerhet 

- Statens vegvesen anbefaler at antallet avkjørsler over gang- og sykkelvei / fortau reduseres 

mht. trafikksikkerhet. 

- Berørte naboer uttrykker ønske om at det stilles krav til utbygging av østre del av feltet før 

utbygging langs Peder Sivertsens vei tillates. 

- Berørte naboer er bekymret for trafikksikkerheten på eksisterende veier som følge av økt 

trafikk 

Innspillene som kom inn i forbindelse med høring- og offentlig ettersyn av planforslaget er referert 

og kommentert nedenfor. Innspillene i sin helhet er vedlagt i vedlegg 5. 

Sametinget 

Sametinget viser til at de ikke kjenner til automatisk freda kulturminner i området og den generelle 

aksomhetsplikten etter kulturminneloven. 

Kommentar til Sametinget 

Innspillet er imøtekommet. 

Finnmark fylkeskommune 

- Fylkeskommunen påpeker at opplegg for medvirkning bør gjennomføres ved oppstart av 

planarbeidet da det er i tidlig fase det er størst mulighet for å påvirke planer. 

Fylkeskommunen ber kommunen merke seg dette for fremtiden. 

40



Porsanger kommune  
Planbeskrivelse - Områderegulering for Peder Sivertsens vei nord 

Side 30 Mal versjon 6.3.2017 

- Plassering av bygg og trafikksituasjonen for området ser ut til å være godt gjennomtenkt.  

- Fylkeskommunen ber kommunen vurdere hva plassering av formålet «Energinett» 

(trafostasjon) ved lekeplassen vil innebære. Området må sikres slik at barn ikke blir utsatt for 

skader mm. 

- Fylkeskommunen er fornøyd med at aktsomhetsplikten er tatt med i bestemmelsene. 

Kommentar til fylkeskommunen 

Kommunen tar innspillet vedrørende medvirkning i tidlig fase til etterretning. Trafostasjon vil sikres 

slik at barn ikke blir utsatt for skader mm. Innspillet imøtekommes. 

Statens vegvesen 

- Statens vegvesen synes det er fornuftig at trafikken ledes mest mulig til Laatasveien. Det er 

også positivt at veiene opparbeides iht. vegvesensets håndbøker og at det stilles krav til 

ferdigstillelse av utbedringer før igangsettelsestillatelse. 

- Vegvesenet registrerer at trafikksikkerhet er ivaretatt mht. gående og syklende og trygg 

skolevei. 

- Vegvesenet anbefaler at antall avkjørsler som krysser fortau og gang- og sykkelvei reduseres. 

Det bør benyttes felles avkjørsler dersom dette er mulig.  

- Universell utforming skal legges til grunn ved utbygging og utbedring av kjøreveier og gang- 

og sykkelveier, samt uterom for felles bruk.  

Kommentar til Statens vegvesen 

Det er vurdert ulike løsninger for avkjørsler for å redusere antall krysninger over gang- og 

sykkelveien. Foreslått prinsippløsning er opprettholdt til tross for at antall krysningspunkter over 

gang- og sykkelveien er noe høyt.  

Det mest aktuelle alternativet ville vært en løsning med felles avkjørsler til to og to nabotomter. 

Dette ville redusert antallet krysninger fra fem til tre. Samtidig ville dette medført at to av 

seksmannsboligene ville fått østvendte uteområder i stedet for vestvendt noe som anses som 

uheldig.  

En annen mulig løsning vil være ny privat atkomstvei i bakkant av tomtene. Dette ville tatt medført 

unødig mye veiareal og at flere tomter hadde fått vei på to og tre sider. Dette ville redusert 

kvaliteten på tomtene i vesentlig grad.  

Porsanger kommune vurderer at løsningen samlet sett er god nok med hensyn til trafikksikkerhet. 

Dette begrunnes i hovedsak med at siktforholdene ved avkjørslene ut mot gang- og sykkelveien er 

god og fordi gårdsplassene blir utformet på en slik måte at det ikke vil være behov for å rygge ut på 

gang- og sykkelveien. Antallet brukere av gang- og sykkelveien er også relativ lav med hensyn til 

trafikksikkerhet.  

Avinor 

- Avinor krever rettelse i planbestemmelser mht. å ivareta flysikkerhet. Dersom kravet ikke 

innfris vil Avinor ha innsigelse til planen.  
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Kommentar til Avinor 

Innspillet fra Avinor er imøtekommet. Bestemmelsens ordlyd er endret i tråd med Avinor sitt krav. 

Finnmarkseiendommen 

- Alle tiltak på finnmarkseiendommen forutsetter avtale med FeFo som grunneier, og vi ber 

tiltakshaver og forslagstiller ta høyde for dette i planprosessen. Planforslaget omfatter 

finnmarkseiendommen gnr 16 bnr 1.  

- FeFo har avtale med Saarela Vel om tilrettelegging av turstien i området. Avtalen åpner for at 

stien kan legges om når det er nødvendig med hensyn til grunneier, berørte rettighetshavere 

eller friluftsbrukerne. FeFo ber forslagstiller inkludere Saarela Vel i planprosessen 

vedrørende turstien. 

- FeFo har innvilget søknad om tilleggsareal til industritomt fra Paulsen Entreprenør AS 

innenfor planområdet. Søknaden er sendt til Porsanger kommune 26.05.2015. FeFo har ikke 

mottatt avgjørelse på søknaden fra kommunen. FeFo forholder seg til innvilget søknad fra 

Paulsen Entreprenør, og arealet er bundet opp i søknaden og er ikke ledig for bortfeste.. 

Kommentar til Finnmarkseiendommen 

Porsanger kommune har hatt dialog med styremedlem i Saarela Vel vedrørende turstien i området.  

Tilleggsareal til industritomt er ikke lenger aktuelt. Porsanger kommune er kjent med at 

Sentrumsboliger AS er i dialog med Finnmarkseiendommen for ny avtale.  

Innspillet fra FeFo vurderes som ivaretatt. 

Eriksen, Aslaksen og Lura  

- Det er i hovedsak kommet fram de bekymringene vi har for den tenkte planen i referatet 

som er skrevet etter høringsmøtet. 

- Er det tenkt på den økte trafikken som vil komme gjennom Peder s vei og at dette er den 

naturlige og mest brukte skoleveien for barn/ungdom? 

- I tillegg er den veien til helsetun, med legevakt osv. Skiltet med gjennomkjøring forbudt blir 

ikke sett, og vil tro at denne veien vil bli en naturlig utfartsåre for beboerne ved en eventuell 

oppstart i vest.  

- Det bør også legges til rette for en 10 meter bred trasse langs militær gjerdet, det ble sagt 5 

meter på orienterings møte, men å lage en fin tursti/skiløype på 5 meter vil bli veldig smalt. 

Stiene som går i det tenkte området er en god mal på behovet og viser den bruken som er 

der, som kanskje ikke blir sett fra rådhuset.  

- I tillegg bør det reguleres hvor snøen deponeres, da dette de siste årene har blitt lagt der 

skiløypa har blitt laget. Viser til bla Tromsø og Alta som har fine ski/turløper med tilhørende 

friområder i sentrum, som sikkert mange ville kalt attraktive områder for boligtomter. 

Porsanger/Lakselv som landets 3 største kommune bør ha alle forutsetninger og vilje til også 

legge til rette for å bevare og eventuelt legge til rette for en fortsatt bruk av natur i 

nærområdene til sentrum.  

- Da vil en utbygging i øst ikke være til videre ulempe for noen brukere av friområdene eller 

eiendommene lang Peder s vei, da dette er et område som allerede er i bruk, og som 

samtidig er nært nok butikker og lege til å være aktuelt for eldre som ikke disponerer bil.  
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- En utbygging fra øst vil også gjøre sentrum mer attraktiv da uteseksjonsområdet med gamle 

campingvogner, containere, brøytestikker ikke er med på å forskjønne sentrum slik det er i 

dag. Tanken på å fortette sentrum ved en eventuell byggestart i vest er vel lite 

gjennomtenkt, for hvis det viser seg at det ikke dokumenterte, men påståtte behovet for 

leiligheter ikke er der, vil det jo være en utvidelse av sentrum som nettopp denne planen skal 

motvirke. 

Kommentar til Eriksen, Aslaksen og Lura 

Innspillet er delvis imøtekommet ved at det er lagt inne en syv meter bred trasé for turvei. 

Kommunen og styret i Sarela Vel kjenner dog ikke til at traseen har blitt benyttet som skiløype 

tidligere. Porsanger kommune er enig i at traseen er viktig og at man dermed bør ta vare på denne. 7 

meter bredde vurderes som tilstrekkelig for å kunne ivareta stiens funksjon uten at planlagt 

bebyggelse må endres/reduseres i vesentlig grad.  

Ønske om utbygging fra øst mot vest er ikke imøtekommet. Et eventuelt krav om dette vil forsinke 

oppstart av planlagt utbygging i vesentlig grad. Porsanger kommune anser planene for både for østre 

del og vestre del som positive. Porsanger kommune er ikke enig i at en oppstart av utbygging langs 

Peder Sivertsens vei vil medføre en utvidelse av sentrum. Området kalt sentrum defineres ulikt ut ifra 

hvilket tema som er aktuelt. I boligsammenheng vil en høyere utnyttelsesgrad for områder nær 

sentrumskjernen enn områder lenger vekk være positivt. Planlagte seksmannsboliger langs Peder 

Sivertsens vei ligger i umiddelbar nærhet til en rekke daglige gjøremål i sentrum. En høy utnyttelse 

her vil styrke sentrum og være med å redusere trafikkbehovet samlet sett. Porsanger kommune 

mener dermed at foreslått utnyttelsesgrad kan forsvares og er positiv også med en ev. forsinket 

oppstart av østre del. Det påpekes dog at Porsanger kommune vil være positiv til en rask oppstart av 

østre del og at det arbeides med å finne løsning for flytting av kommunens eget «uteseksjonlager». 

Det er ikke ønskelig å regulere eget areal for snødeponi i sentrumsområdet. Flytting av 

snølagringsplass anses gjennomførbart.  

Ny bebyggelse vil medføre noe økt trafikk også langs Peder Sivertsens vei. Hovedandelen av 

trafikkøkning vil dog komme på Laatasveien. Økt trafikk vil etter kommunens vurdering ikke være av 

et avgjørende omfang mht. trafikksikkerhet, støy eller fremkommelighet. Dersom økt trafikk likevel 

blir problematisk vil det måtte vurderes tiltak.  
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VEDLEGG 1: REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE 

* Tiltakshaver: Sentrumsbolig AS, Lakselv. 

* Beliggenhet: Planområdet omfatter del av eiendom gnr. 16/1, og 16/170 i Lakselv, og 

plangrensen følger delvis eiendomsgrensene. 

* Formål med planen: Øke botilbudet nær sentrum av Lakselv. 

* Planstatus: Kommuneplanens arealdel. Delplan for Lakselv med omegn, vedtatt 

07.12.1992. 

*   Vurdering i forhold til forskrift om konsekvensutredning (KU): Tiltaket faller 

utenfor forskriftens virkeområde.  

* Aktuelle rikspolitiske retningslinjer: 

 - Samordnet areal og transportplanlegging. 

 - Areal i flystøysoner. 

* Utbyggingsmåte: Konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. 

* Kommunale retningslinjer: 

- Veier, adkomst: Eksisterende veier og adkomst til planområdet skal benyttes i størst 

mulig grad. 

 - Vann og avløp: Tilkobling til eksisterende nett under forutsetning av at kapasitet er 

tilstrekkelig. 

 - El.kraft: Samarbeid med lokal leverandør ved prosjektering. 

*  Kommunens foreløpige vurderinger og føringer: 

 - Kommunen anbefaler oppstart av planarbeidet. 

 

Lakselv, 12.03.16. 

 

Arnt Pedersen, Norconsult AS, Kirkenes. 
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VEDLEGG 2: INNSPILL VED VARSEL OM OPPSTART 
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VEDLEGG 3: FORENKLET ROS-ANALYSE 

Analysen er utført med bruk av Norconsult sin sjekkliste for forenklet ROS-analyse og DSB-metodikk. I 

risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.  

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller 
steinskred? 

Nei Området er flatt uten 
nevneverdige 
høydeforskjeller. 

Er området geoteknisk ustabilt/er 
det fare for utglidning? 

Mulig fare Iht. NGU’s løsmassekart 
består overflatemasser 
delvis av fyllmasse, og 
delvis av gammel 
elveavsetning av grus og 
sand.  

Er området utsatt for springflo/flom 
i sjø/vann? 

Nei  

Er området utsatt for flom i elv eller 
bekk/ lukket bekk? 

Nei  

Er det radon i grunnen? Mulig fare Området inngår i 
aktsomhetsområde for 
radon med høy faregrad 

Annet (spesifiser)?   

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte 
hendelser som kan inntreffe på 
nærliggende transportårer, utgjøre 
en risiko for området? 

  

 Hendelser på veg Nei  

 Hendelser på jernbane Nei  

 Hendelser på sjø/vann/elv Nei  

 Hendelser i luften Ja Området ligger nær 
Lakselv lufthavn. 
Utbygging kan potensielt 
påvirke sikkerhet ved 
innflygning.  

Vil utilsiktede/ukontrollerte 
hendelser som kan inntreffe på 
nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.) utgjøre en 
risiko for området? 

  

 Utslipp av giftige 

gasser/væsker 

  

 Utslipp av 

eksplosjonsfarlig/brennbare 

væsker/gasser 
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Medfører bortfall av tilgang på 
følgende tjenester spesielle 
ulemper for området? 

  

 Elektrisitet Nei Ingen spesielle ulemper 

 Teletjenester Nei Ingen spesielle ulemper 

 Vannforsyning Nei Ingen spesielle ulemper 

 Renovasjon/spillvann Nei Ingen spesielle ulemper 

Dersom det går høyspentlinjer 
ved/gjennom området:  

 Ingen høyspentlinjer i 
området 

 Påvirkes området av 

magnetiske felt fra 

kraftlinjer? 

Nei  

 Er det spesiell klatrefare i 

forbindelse med master? 

Nei  

Er det spesielle farer forbundet 
med bruk av transportnett for 
gående, syklende og kjørende 
innenfor området? 

Nei  

 Til skole/barnehage Mulig fare Skolevei krysser E6 og går 
delvis gjennom Lakselv 
sentrum med 
åpne/uoversiktlige 
trafikkarealer. 

 Til nærmiljøanlegg (idrett 

etc.) 

  

 Til forretning   

 Til busstopp   

Brannberedskap   

 Omfatter området spesielt 

farlige anlegg? 

Nei  

 Har området tilstrekkelig 

brannvannforsyning 

(mengde og trykk)? 

Usikkert Oppfylling av 
minimumskrav til 
slukkevann må utredes 
før det gis tillatelse til 
bygging. 

 Har området bare en mulig 

adkomstrute for brannbil? 

Nei Brannbil vil få tilgang til 
planområdet fra 
eksisterende og nye 
veier. 

Tidligere bruk Er området påvirket/forurenset fra 
tidligere virksomhet? 

  

 Gruver: åpne sjakter, 

steintipper etc. 

Nei  

 Militære anlegg: fjellanlegg, 

piggtrådsperringer etc. 

Nei  
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Oppsummering ROS-analyse 

Uten avbøtende tiltak vil planlagt utbygging medføre risiko knyttet til:  

 Ustabile grunnforhold 

 Radon 

 Trafikksikkerhet og trygg skolevei 

 Brannsikkerhet mht. tilstrekkelig slukkevann 

 Flyulykker 

 Forurensning i grunn 

 Luktproblematikk 

Løsninger for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet er beskrevet i planbeskrivelsens kapittel 6.15 

«Avbøtende tiltak med hensyn til risiko og sårbarhet». 

 Industrivirksomhet, 

herunder avfallsdeponering 

Nei  

 Annet (spesifiser) Mulig fare Fyllmasser med uvisst 
opphav, kommunalt 
lagerbygg 

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i 
nærheten, med spesiell fare for 
usikker is? 

Nei  

Finnes det naturlige 
terrengformasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc.)? 

Nei  

Annet (spesifiser) Mulig lukt Nedlagt 
forbrenningsanlegg like 
øst for området. Ev. 
fremtidig gjenåpning kan 
medføre 
luktproblematikk. 

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

 Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje-/terrormål? 

Nei  

 Finnes det potensielle 

sabotasje-/terrormål i 

nærheten? 

Nei  
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VEDLEGG 4: REFERAT FRA FOLKEMØTE 6.6.2017 

Møtested: Porsanger kommunes rådhus, kantina 

Oppmøte: 10 personer, hvorav flesteparten var beboere i nærområdet 

Fra Porsanger kommune: Kommuneplanlegger Øystein Willersrud 

1. Orientering 

Porsanger kommune orienterte om bakgrunnen for planarbeidet og målene med planen. Det ble 

blant annet orientert om: 

- Tiltakshaver Sentrumsboliger AS 

- Porsanger kommunes rolle 

- Porsanger kommunes behov for boliger 

- Todelt plan med vestre og østre del 

- 90 boenheter totalt 30 + 60 

- Skisser av foreløpig seksmannsboliger ble vist 

- Løsning for fortau på sørsiden av Peder Sivertsens vei 

2. Innspill og spørsmål  

Etter orienteringen var det åpen runde med innspill og spørsmål.  

- Det kom inn en del bekymringer knyttet til planlagt bebyggelse på nordsiden av Peder 

Sivertsens vei. Planlagt bebyggelse ved Laatasveien ble generelt positivt omtalt. 

- Det ble uttrykt ønske om at området bygges ut fra øst mot vest. Dersom behovet ikke skulle 

være så høyt som ventet kan man stå igjen med ferdig utbygd vestre del uten at østre del er 

bygd ut. Det er bedre å bygge østre del først da utbygging her synes kun positivt, mens 

utbygging langs Peder Sivertsens vei er noe konfliktfylt. Det ble uttrykt ønske om utbygging 

også langs Peder Sivertsens vei, men kun dersom det er et virkelig behov og at man utnytter 

de beste tomtene i østre del først. 

- 90 boenheter synes høyt og det ble utrykt usikkerhet knyttet til behovet for så mange boliger 

og tidsperspektivet i planen.  

- Det er behov for areal til snødeponi langs PS-vei. I dag deponeres snø på gamle 

ishockeybanen som ble brukt på 90-tallet. 

- Utsikt forringes for boliger ved Peder Sivertsens vei. Det kom frem ønske om lav bebyggelse 

(flatt tak). To etasjer langs PS-veien strider med tidligere lokale regler om 1 etasje på flat 

tomt. 

- Usikkerhet knyttet til sol- og lysforhold for dagens bebyggelse på sørsiden av PS-vei. 

- Det ble av enkelte uttrykt noe misnøye med utformingen av byggene slik de fremstår på 

skissene da de planlagt byggene har «kasseform».  

- Området benyttes som turområdet. Særlig vestre del har verdi som utfartsområde, 

nærturområde (lufting av hunder etc.), samt bær og sopp. Utbygging vil ødelegge området 

samt forringe verdien som utfartsområde. I dag parkerer turgåere langs Peder Sivertsens vei. 

Det er behov for å etablere en parkering for utfart. 
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- Skispor tråkkes forbi området. Tidligere ble det tråkket spor helt til Porsvannene. Løypa var 

populær. For to-tre år siden ble det satt opp fysisk sperre ved eiendom øst for området som 

hindret spor videre østover. Dette bør åpnes.  

- Det bør settes av plass til skispor forbi området. 

3. Videre prosess 

Det ble avslutningsvis orientert om videre planprosess, mulighet for å komme med skriftlig innspill 

innen 18. juni og klageadgang på kommunestyrets vedtak. 
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VEDLEGG 4: INNSPILL VED HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 
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Porsanger kommune 

Porsáŋggu gielda - Porsangin komuuni 
 

Side 1 

Vedtatt dato:   

Sist revidert dato: 4.8.2017 

 

Områderegulering for Peder Sivertsens vei nord 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

PlanID: 2016003 

Saksnummer: 2015/1394 

1 Planens hensikt 

Hensikten med planen er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse med tilhørende 
parkeringsplasser, uteoppholdsareal og lekeplass, samt utbedring av atkomstveier og annen teknisk 
infrastruktur. 

2 Fellesbestemmelser for hele planområdet 

2.1 Byggeskikk og estetikk 

Bebyggelsen innenfor planområdet skal gis en enhetlig arkitektonisk utforming med hensyn til 

materialbruk, formspråk og volum. Det skal være samspill mellom byggene med hensyn til fargebruk.  

Utendørs arealer skal gis en god estetisk utforming iht. godkjent utomhusplan.  

2.2 Renovasjon 

Det skal opparbeides felles plass for oppsamlingsenheter (avfallsdunker) til alle boenhetene på 

samme tomt. Oppsamlingsenheter skal skjermes i bod eller leskur med minimum tre vegger og tak. 

Bod eller leskur skal utformes med samme fasadematerialer som hovedbygg og skal ha trinnfri 

atkomst. Bod eller leskur skal plasseres maksimum 5 meter fra avkjørsel målt fra kant av tilhørende 

vei eller fortau.  

2.3 Inngjerding av eiendom 

Det skal oppføres gjerde i grenser mot offentlig arealer, turvei, friarealer og lekeplass. Gjerder skal 

utføres i samme materiale innenfor hele delområdet. Stålgjerder tillates ikke. 
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2.4 Aktsomhet kulturminner 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme fram spor som viser eldre aktivitet i området, må 

arbeidet stanses. Melding sendes Sametinget og Finnmark fylkeskommune umiddelbart, jf. lov 9. juni 

1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd.  

2.5 Byggegrenser 

Bod eller leskur for oppsamlingsenheter for avfall kan plasseres utenfor angitte byggegrenser iht. 

godkjent situasjonsplan så lenge disse ikke kommer i konflikt med frisiktsoner. 

2.6 Restriksjonsplan for Lakselv lufthavn 

Det må ikke etableres bygninger, tilbygg, anlegg som gjennomtrenger høyderestriksjonsflatene (den 

horisontale flaten) i restriksjonsplanen for Lakselv lufthavn. Dersom det skal brukes byggekraner over 

kote 52,7 meter over havet (moh), skal Avinor Lakselv lufthavn varsles og godkjenne kranbruken.  

Tiltakshaver må påregne utarbeidelse av risikoanalyse etter anerkjent standard (eksempelvis ADRM-

analyse) for å fastslå om det er akseptabelt i forhold til flysikkerheten. Risikoanalysen skal sendes 

Avinor på forhånd, som grunnlag til en eventuell dispensasjonssøknad til Luftfartstilsynet. 

2.7 Dokumentasjonskrav ved byggesøknad 

Sammen med byggesøknad etter pbl. § 20-1 skal det leveres detaljert utomhusplan i målestokk 

1:100. Utomhusplanen skal vise disponering av utearealet med hensyn til atkomst og parkering, 

plassering av oppsamlingsenheter for avfall og utendørs oppholdsarealer. Utomhusplanen skal også 

vise materialbruk for overflatedekker og kantskiller.  

3 Krav om detaljregulering (pbl. § 12-7 nr. 11) 

Før det gis byggetillatelser etter § 20-1 innenfor området BBB skal det utarbeides detaljregulering for 

områdene BBB og BLK med tilhørende veiarealer. 

Detaljreguleringen skal avklare atkomstløsning, eiendomsgrenser, plassering av bygg, 

parkeringsplasser og opparbeidelse av lekeplass.  

4 Bestemmelser til arealformål 

4.1 Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 nr. 1)  

Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (Feltnavn BKS) 

Innenfor området BKS tillates det etablert seksmannsboliger i to etasjer med tilhørende bebyggelse 

som uteboder, carporter/garasjer og parkeringsareal.  
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Maks tillatt bebygd areal per tomt skal ikke overskride 700 m2-BRA. Maks tillatt gesimshøyde skal 

ikke overskride 7,5 m over ferdig planert terreng. Bebyggelsen skal ha maks takvinkel på 15 grader. 

Hver boenhet skal være mellom 50 og 120 m2 BRA. 

På hver tomt skal det opparbeides minimum 2 biloppstillingsplasser per boenhet.  

MUA tilknyttet hver enkelt boenhet skal være minimum 10 % av boenhetens BRA. I tillegg skal felles 

MUA for hvert bygg være minimum 20 % av samlet BRA på tomta. Terrasser med og uten overbygg 

kan regnes med i MUA.  

Fasader skal være parallelle med og vinkelrett på byggegrense mot Peder Sivertsens vei.  

Boligbebyggelse-blokkbebyggelse (Feltnavn BBB)  

Innenfor området BBB tillates blokkbebyggelse med inntil tre etasjer med tilhørende bebyggelse som 

uteboder, carporter/garasjer og parkeringsareal.  

Maks tillatt bebygd areal skal ikke overskride 5000 m2-BRA. Maks tillatt gesimshøyde skal ikke 

overskride 11,0 m over ferdig planert terreng. Tekniske anlegg som heishus, ventilasjonsanlegg, etc., 

tillates opptil 13,0 meter over ferdig planert terreng. Bebyggelsen skal ha maks takvinkel på 15 

grader. 

MUA tilknyttet hver enkelt boenhet skal være minimum 10 % av boenhetens BRA. I tillegg skal felles 

MUA for hver boligblokk være minimum 20 % av samlet BRA på tomta hvorav minst 50 % skal ligge 

på bakkeplan. Terrasser med og uten overbygg og takterrasser kan regnes med i MUA.  

De mest solfylte og vindskjermede delene av tomta skal forbeholdes uteoppholdsareal. Felles 

områder for sittegrupper skal skjermes for vind fra nord. 

Fasader skal være parallelle med og vinkelrett på byggegrense mot Peder Sivertsens vei.  

Uteoppholdsareal – Lekeplass (Feltnavn f_BLK)  

Lekeplassen skal opparbeides iht. godkjent plan.  

Lekeplassen er felles for alle eiendommer innenfor planområdet. 

4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2) 

Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Feltnavn o_SKV, o_SF og 

o_SVT)  

Offentlige veiarealer skal opparbeides iht. Statens vegvesens gjeldende veinormaler.  

Kjørevei (Feltnavn o_SKV1, o_SKV2 og o_SKV3)  

Vei merket o_SKV1 omfatter del av eksisterende atkomstveiene Peder Sivertsens vei og 
Helsetunveien. Veikryss Peder Sivertsens vei x Helsetunveien og kurve Peder Sivertsen vei skal 
utbedres med tverrprofil iht. plankart. 

Vei merket o_SKV2 omfatter eksisterende samlevei Laatasveien. Veien med kryss mot o_SKV1 skal 
utbedres som med tverrprofil iht. plankart.  

Vei merket o_SKV3 omfatter ny atkomstvei til BBB. Veien skal dimensjoneres som angitt på 
plankartet og med tverrprofil iht. veiklasse A1.  
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Kjøreveiene o_SKV1, SKV2 og o_SKV3 skal være offentlige formål. 

Annen veigrunn – tekniske anlegg (Feltnavn o_SVT)  

Områdene for annen veigrunn – tekniske anlegg o_SVT omfatter sidearealer til offentlige vei. 

Områdene skal være offentlige formål. 

Avkjørsler fra o_SKV1 skal utformes med maksimal bredde på 4 meter og hjørneavrunding med 

radius på 3-4 meter. 

Fortau (Feltnavn o_SF) 

Fortau o_SF skal opparbeides iht. plankart og statens veivesens gjeldende vegnormaler. Fortau o_SF 

skal være offentlig formål. 

Gang- og sykkelvei (Feltnavn o_SGS) 

Gang- og sykkelvei o_SGS skal opparbeides iht. plankart og statens veivesens gjeldende vegnormaler. 

Gang- og sykkelvei o_SGS skal være offentlig formål. 

Energinett (Feltnavn f_SE) 

Området f_SE omfatter areal for nettstasjon for fremføring av strøm. Området er felles for alle 

eiendommer innenfor planområdet. 

Avløpsnett (Feltnavn o_SAV) 

Området SAV omfatter areal for overbygg til offentlig avløpspumpestasjon. 

4.3 Grønnstruktur (pbl. § 12-5 nr. 3) 

Turvei (GT) 

Området turvei GT omfatter areal for turvei. Turveien tillates gruslagt. Grøfter tillates for bortleding 

av overvann. Turveien skal ikke opparbeides med fast dekke. 

5 Bestemmelser til hensynssoner 

5.1 Sikrings-, støy- og faresoner (pbl. § 11-8 a)  

Frisiktsoner (H140)  

Innenfor regulerte frisiktsoner H140 skal eventuelle sikthindringer (som for eksempel vegetasjon 

eller snø) ikke være høyere enn 0,5 m over primærveiens kjørebanenivå. I tillegg kontrolleres det at 

planet mellom øyepunkt i sekundærvegen og kjørebanen i primærvegen, er fritt for sikthindringer. 

Det innebærer at objekthøyden settes lik null. 

Enkeltstående trær, stolper og liknende kan stå innenfor frisiktsoner. Enkeltstående trær innenfor 

frisiktsoner bør plasseres slik at trekrona ikke hindrer sikt.  
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6 Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring 

6.1 Før igangsettingstillatelse 

Krav til radiotekniske vurderinger av småhusbebyggelse og mindre rekkehus med inntil 4 

boenheter 

Alle nye bygg, påbygg og endring på eksisterende bygg som inkludert takkonstruksjon overstiger kote 

28 meter over havet, skal sendes Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med 

søknaden må det følge konkrete fasadetegninger, tegninger av tak, materialvalg, plassering og 

fasaderetning. Kommunen kan ikke gi igangsettingstillatelse før det foreligger positiv radioteknisk 

vurdering for byggene/påbyggene/fasadeendringene. 

Krav til radiotekniske vurderinger av større rekkehus, boligblokker, anlegg, samferdselsanlegg 

og teknisk infrastruktur som størrelsesmessig overstiger typisk rekkehus med 4 boenheter  

Alle nye bygg/anlegg, påbygg og endring på eksisterende bygg/anlegg, skal sendes Avinor Flysikring 

for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge konkrete fasadetegninger, 

tegninger av tak, materialvalg, plassering og fasaderetning. Kommunen kan ikke gi 

igangsettingstillatelse før det foreligger positiv radioteknisk vurdering for 

byggene/anleggene/påbyggene/fasadeendringene.  

Radioteknisk vurdering av kraner i utbyggingsperioden  

All bruk av mobilkraner opp til en høyde av 30 meter over terreng tillates uten radioteknisk 

vurdering. Dersom det skal benyttes mobilkraner høyere enn 30 meter over terreng samt all bruk av 

tårnkraner, skal søknad sendes Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med 

søknaden må det følge nøyaktig posisjon og størrelse på kranene. Det må foreligge en positiv 

radioteknisk vurdering av byggeprosessen med bruk av kraner, før det gis igangsettingstillatelse. 

Radonmålinger 

Det skal gjennomføres radonmåling av byggegrunn for hvert enkelt boligbygg dersom det ikke 

anlegges radonbrønn(er) i bygget. Dersom radonmålinger viser forhøyede verdier skal det etableres 

radonbrønn(er). Ved anleggelse av radonbrønn skal det tas nye radonmålinger i ferdig bygg.  

Brannslukkevann 

Før det tillates utbygging innenfor områdene BKS og BBB skal det dokumenteres tilstrekkelig 

brannslukkevann. 

Utbedring av veier og anleggelse av gang- og sykkelvei 

Gang- og sykkelvei o_SGS langs Peder Sivertsen og utbedring av vei o_SKV1 og o_SKV2 iht. 

bestemmelse 4.2 skal være ferdigstilt før det kan gis igangsettelsestillatelse til boliger innenfor 

området BKS tomt c, d og e.  
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Porsanger kommune  
Reguleringsbestemmelser - Områderegulering for Peder Sivertsens vei nord 

Side 6 

6.2 Før brukstillatelse 

Kryss Peder Sivertsens vei x Helsetunveien skal utbedres iht. bestemmelse 4.2 før det kan gis 

brukstillatelse til boliger innenfor området BKS tomt a. 
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Områderegulering for Peder Sivertsens vei nord

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Mindre endringer av reguleringsplan jfr. § 12-14: DATO

DATO

Ekvidistanse: 1 meter

Oppstart av planarbeid varslet:

SAK

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

2015/1394

1:1000Målestokk:

Koordinatsystem:

PÅ VEGNE AV TILTAKSHAVER:

Utlegging til 1. gangs offentlig ettersyn:

Utlegging til 2. gangs offentlig ettersyn:

PLANID

KARTINFORMASJON

Kilde for basiskart:

Dato for basiskart: Høydegrunnlag:

0 10 20 30 40 m

1:

2:

3:

Lokalisering:

Kartprodusent:

UTM-Sone 35 (EUREF89)

Med tilhørende bestemmelser

Vedtatt av kommunestyret:

Sosiversjon:

Statens kartverk/geovekst

Statens kartverk/geovekst

NN 195410.8.2012

Forslag ved sluttbehandling

Reguleringsformål
Bebyggelse og anlegg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
(PBL § 12-5. Punkt nr. 2)

Kjørevei

(PBL § 12-5. Punkt nr. 1)

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelseBKS

SKV

4.8.2017

EnerginettSE

Porsanger kommune

AvløpsnettSAV

Annen veigrunn - teknisk anlegg

Sikringssone - Frisiktsone

Hensynssoner

Juridiske punkt og linjer
Planens begrensning

Formålsgrense

Grense frisiktssone

Boligbebyggelse - blokkbebyggelseBBB
Regulert tomtegrense

Byggegrense

20160003

SVT

Avkjørsel

SAK

4.5

LekeplassBLK

Gang- og sykkelveiSGS

Eiendomsgrense som skal oppheves

Bebyggelse som forutsettes fjernet

Regulert senterlinje

Regulert kant kjørebane

FORSLAGSTILLER: Porsanger kommune

Sentrumsboliger AS

Norconsult og Porsanger kommune

PS 23/17

PS 63/15 5.11.2015

27.4.2017

H140

Grønnstruktur
(PBL § 12-5. Punkt nr. 3)

TurveiGT
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Porsanger kommune 
Administrasjonsavdelingen 

Arkivsak: 2017/142-5 

Arkiv: 032 

Saksbeh: Gunhild Ingilæ 
Haukenes 

Dato: 14.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
32/17 Formannskapet 01.06.2017 
20/17 Kommunestyret 15.06.2017 
51/17 Kommunestyret 31.08.2017 
   

Arbeidsgiverstrategi: Arbeidsglede - På jobb for Porsanger kommune. 

Saksutredning 
Kommunestyre vedtok i sak 54/16 å igangsette et arbeid med ny arbeidsgiverstrategi. Det ble 
videre stadfestet i årsbudsjettets resultatmål for 2017 at arbeidet skulle igangsettes våren 2017. 
 
Den nye arbeidsgiverstrategien er nå ferdig og legges med denne saken frem for politisk 
behandling. 
 
Det har vært kjørt en bred medvirkningsprosess i utarbeidelsen av arbeidsgiverstrategien. 
Arbeidet startet opp med et heldags oppstartsmøte den 16. februar der kommunestyret, 
hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet og alle ledere med personalansvar var invitert til å 
delta. Målet med oppstartsmøtet var at politikerne kunne sette retning i arbeidet for hva 
arbeidsgiverstrategien skulle inneholde. Deretter ble det kjørt to prosessmøter, 8. og 16. mars.  
Inviterte til disse møtene var administrasjonsutvalget, hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet 
samt alle ledere med personalansvar.  
 
Porsanger kommune har i dette arbeidet hatt bistand fra KS-Konsulent. Utgiftene til dette er i 
sin helhet dekket av eksterne OU midler. 
 
Etter det siste prosessmøte ble det nedsatt en språkgruppe og layoutgruppe bestående av 
hovedtillitsvalgte. Layoutgruppa har fått bistand fra Frisk Bris Studio.  
 
2. mai ble administrasjonsutvalget presentert for og orientert om status i arbeidet.  
 
Arbeidsgiverstrategien har vært på høring til hovedtillitsvalgte i tidsrommet 10 – 15. mai.  
Det er ikke innkommet endringsforslag på dokumentet, det er således et omforent forslag til 
arbeidsgiverstrategi som legges frem. 
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Vurdering 
Rådmannen vurderer den fremlagte arbeidsgiverstrategien som et godt verktøy for å skape den 
gode arbeidsplassen og dermed gjøre oss best mulig i stand til å levere på vårt 
samfunnsoppdrag, som er å produsere gode velferdstjenester og tilrettelegge for 
lokaldemokratiet for innbyggerne i Porsanger kommune.  
 
Rådmannen mener at fundamentet i den gode arbeidsplassen er godt lederskap og godt 
medarbeiderskap. I Porsanger kommune skal vi derfor jobbe for en kultur som kjennetegnes av det 
gode lederskapet og godt medarbeiderskap. Arbeidsgiverstrategien beskriver derfor en ønsket 
organisasjonskultur, hvordan vi ønsker å være og hvordan vi ønsker å bli oppfattet av 
omverden.  Både ledere og medarbeidere har ansvar for en levende og synlig praktisering av 
arbeidsgiverstrategien. Rådmannen vil likevel presisere at ledere har et særlig ansvar for å 
implementere denne i organisasjonen slik at alle medarbeiderne i Porsanger kommune blir 
kjent med Porsanger kommunes arbeidsgiverstrategi. 
 
Rådmannen er tilfreds med at det har vært kjørt en bred prosess i utarbeidelsen av 
arbeidsgiverstrategien med prosessmøter, høringer og orientering til administrasjonsutvalget 
underveis. 
 
Rådmannen vil utrykke takknemlighet overfor de tillitsvalgte for den aktive rollen de har tatt 
gjennom hele dette arbeidet og spesielt i sluttfasen med skriving og layout. 
 
På bakgrunn av overforstående resonnementer anbefaler rådmannen følgende vedtak i saken:  
 

Rådmannens innstilling 
Porsanger kommunestyre vedtar vedlagte arbeidsgiverstrategi Arbeidsglede – På jobb for 
Porsanger kommune  
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.06.2017  

Behandling 
Formannskapet følger rådmannens innstilling: 
Votering:  Enstemmig  

Formannskapets vedtak 
Porsanger kommunestyre vedtar vedlagte arbeidsgiverstrategi Arbeidsglede – På jobb for 
Porsanger kommune  
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.06.2017  

Kommunestyrets vedtak 
Utsettes til ekstraordinært kommunestyremøte i August 
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ARBEIDSGLEDE
PÅ JOBB FOR PORSANGER KOMMUNE

Arbeidsgiverstrategi for Porsanger kommune

PORSANGER KOMMUNE
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Arbeidsgiverstrategi

Vedtatt i kommunestyret i Porsanger  – Juni 2017
Saksnr. 2017 / 142

Layout & Foto: Frisk Bris Studio / Christina Gjertsen
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Kompetente, stolte og fornøyde arbeidstakere er vårt 
beste verktøy i kampen om de kloke hodene og de 
varme hendene. Porsanger kommune er arbeidsgiver 
for 10 % av Porsangers befolkning, og vi vet at ansatte 
som trives på jobb bringer med seg gode følelser inn 
i familielivet og har energi og overskudd til å bidra til 
bolyst i lokalmiljøet. 

Derfor er det utrolig viktig at vi som kommune har 
en felles forståelse og holdning til dette arbeidet. 
Konkurransen om fagarbeidere, lærere, sykepleiere, 
leger og ledere kommer til å bli enda større i fremtida.

Hvordan vi rigger oss for å være en attraktiv 
arbeidsgiver handler både om trygge rammer for 
arbeidstakerne våre, lønnspolitiske strategier og 
samspillet mellom politikk, administrasjon og ansatte i 
organisasjonen. 

Vi må også sørge for å tilby våre ansatte en 
attraktiv kommune å bo i. Da må vi ha supplerende 
arbeidsplasser, gode barnehager og skoler, 
gode helsetilbud, og ikke minst gode kultur og 
fritidsaktiviteter som gjør det meningsfullt å bo og 
vokse opp i Porsanger. Disse innsatsområdene følges 
opp i andre delplaner. 

Arbeidsgiverstrategien skal være et dokument som skal 
gi grunnlag for bygging av den «gode» arbeidskulturen 
gjennom gode refleksjoner over vårt felles bidrag til å 
nå våre målsettinger
 
Jeg bryr meg, og vi må alle bry oss! Kommunestyret 
har det overordnede ansvaret for dette arbeidet, og det 
er sammen med rådmannen, lederne og de ansatte vi 
lykkes aller best!

ORDFØRERENS INNLEDNING

– “JEG BRYR MEG...”

Aina Borch
Ordfører

3ARBEIDSGIVERSTRATEGI
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Bente Larssen
Rådmann

RÅDMANNENS INNLEDNING

Våre medarbeidere er den viktigste innsatsfaktoren for 
å levere gode velferdstjenester til innbyggere, brukere 
og næringsliv i Porsanger kommune. Vi er her for 
brukerne og innbyggerne – vår innstilling må derfor 
være slik at dette vises i vår organisering og i våre 
handlinger når vi løser oppgaver for dem.

I Porsanger kommune skal vi jobbe for en kultur som 
kjennetegnes av godt leder- og medarbeiderskap. 
Dette skal også vises i våre verdier. Vi har gjennom 
arbeidet med å utforme arbeidsgiverstrategien sett at 
vi må utvikle en omforent visjon for vår organisasjon. 
Våre verdier er nedfelt i flere styrende dokumenter og 
i forbindelse med utforming av arbeidsgiverstrategien 
har disse verdiene blitt forsterket. Det er verdier som: 
Tillit, lojalitet, respekt, åpenhet og samspill. Jeg vil at 
nettopp disse verdiene skal være styrende for hvordan 
vi møter våre brukere, innbyggere og hverandre som 
ansatte i Porsanger kommune.

Både ledere og medarbeidere må ha vilje og evne til 
omstilling. Vi må derfor satse mer på lederskap og 
medarbeiderskap. Godt lederskap kjennetegnes ved 
at ledere skaper oppslutning om målrettet samarbeid. 

Dette for å påvirke innsatsvilje og samarbeid mot felles 
mål og oppgaver. Jeg mener at godt medarbeiderskap 
handler om å utvikle aktive og engasjerte ansatte 
som gjør bevisste valg, og som jobber aktivt for egen 
organisasjon og oppgavene som skal løses. Når vi 
lykkes med dette vil vi også levere gode tjenester og 
den velferden som våre brukere og innbyggere fortjener.

Jeg vil at arbeidsgiverstrategien skal være vår «ofelaš», 
vår veiviser for hva vi mener er viktig i utøvelsen 
av rollene som medarbeider og leder i Porsanger 
kommune. Strategidokumentet vil også vise vei i 
forhold til områder vi mener må styrkes for å gjøre 
kommunen i bedre strand til å håndtere utfordringene vi 
står ovenfor framover. Samtidig må vi evne å ta vare på  
kvalitetene vi har i vår organisasjon og de som jobber 
med å sikre tjenestene til våre innbyggere.

4 PORSANGER KOMMUNE
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Porsanger kommune er en del av 
samisk språkforvaltningsområde og 
har samisk og norsk som likestilte 
språk. Kommunestyret i Porsanger 
har også definert kommunen som 
trespråklig og trekulturell, med norsk, 
samisk og kvensk. Kommunen befinner 
seg midt i Finnmark, et av Norges 
mest spennende områder. Vi som bor 
og jobber her er med på å produsere 
velferdstjenester, samt legge til rette for 
lokaldemokratiet i Porsanger.

Porsanger kommune som arbeidsgiver 
tilbyr attraktive arbeidsplasser der 
ansatte får utfolde seg. Vi har varierte 
og komplekse problemstillinger som 
krever kompetente og engasjerte 
medarbeidere. Porsanger kommune 
som organisasjon skal kjennetegnes av 
nysgjerrighet, sterk vilje til utvikling og 
et godt samarbeidsklima. Tillit og kort 
vei mellom ulike nivåer i kommunen 
gjør at vi som medarbeidere kan ha stor 
innflytelse over beslutningsprosesser 
og egen arbeidssituasjon.

Det finnes utviklingstrekk som 
påvirker arbeidslivet i Norge generelt, 
også arbeidslivet i Porsanger. 
Arbeidsmarkedet er globalisert. Det blir 
mer og mer vanlig å bo et sted og jobbe 
et annet sted. Ungdom reiser ut i verden 
for å ta utdanning og få erfaring, og 
flytter dit de kan få spennende jobber. 
Dette gir oss som arbeidsgiver både 
muligheter og utfordringer i forhold til 
tilgang på arbeidskraft og kompetanse. 

Befolkningsutviklingen i Norge og 
Porsanger er i endring. Vi vil få en 
alderssammensetning med økende 
antall eldre, og sentraliseringen skjer 
med stormskritt. Dette vil gi store 

variasjoner i tilgang på arbeidskraft 
og kompetanse, og vil  påvirke både 
dimensjonering og utforming av våre 
tjenester.  
 
Samfunnet har de siste tiårene 
utviklet seg mot større grad av 
individuell tilpasning, medvirkning og 
valgmuligheter. Unge arbeidstakere har 
andre forventinger og krav til sine ledere 
og kollegaer. Mange ønsker større 
individuell frihet og mobilitet. Eldre og 
erfarne medarbeidere har kunnskap og 
erfaring som også er etterspurt i andre 
virksomheter. Eldre arbeidstakere vil 
som følge av pensjonsreformen også 
kunne trekke seg ut av arbeidslivet i 
yngre alder enn tidligere. Kommunen 
må derfor se etter nye løsninger for å 
rekruttere nye arbeidstakere, samt legge 
til rette for at eldre medarbeidere forblir i 
organisasjonen og kan stå lengre i jobb. 

Digitalisering gir nye muligheter 
innenfor alle områder i samfunns– og 
arbeidsliv. Det påvirker vår hverdag, 
og bidrar blant annet til at ansatte 
kan løse sine oppgaver på nye måter. 
Vi får nye teknologiske tjenester 
og arbeidsformer innenfor alt fra 
avfallshåndtering til velferdsteknologi 
i pleie- og omsorgssektoren. Den nye 
generasjonen med arbeidstakere 
representerer en viktig ressurs i denne 
utviklingen. Teknologi og digitalisering 
er i seg selv en endringsfaktor for 
organisasjonen, og må være en 
del av de helhetlige og strategiske 
beslutningene som tas. De ansattes 
kompetanse i bruk av IKT er avgjørende 
for utvikling og effektivisering av 
forvaltning og tjenesteutvikling. 

Vi er bevisste på disse 
utviklingstrekkene, og skal ta hensyn 
til dem i vårt arbeid med å beholde og 
rekruttere arbeidskraft. Konkretisering 

“Utøvelse av arbeidsgiverrollen 
påvirker kommunens attraktivitet 
som arbeidsplass og omdømme 
som leverandør av tjenester”
– Aina Borch, Ordfører

“Som folkevalgt har vi fire 
roller som vi skal ivareta, det er 
representasjonsrollen, styringsrollen, 
lederrollen og arbeidsgiverrollen”
– Reidunn Hesjevik, Høyre

“Hva kan jeg som 
politiker bidra med 
for at vi fyller rollen 
som arbeidsgiver 
i det kollegiale 
organet?”

UTFORDRINGSBILDE

av tiltak vil bli utformet i en egen 
rekrutteringsstrategi. Der skal våre 
behov sees i sammenheng med 
utfordringer i hele kommunen, også 
kommunens næringsliv. Ved å stå 
sammen med næringslivet vil vi kunne 
rekruttere bedre og mer målrettet, også 
med hensyn til par og familier.

VÅRT SAMFUNNSOPPDRAG

5ARBEIDSGIVERSTRATEGI
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VÅRT VERDIGRUNNLAG

TILLIT
LOJALITET
RESPEKT
ÅPENHET
SAMSPILL

Verdier danner grunnlag for felles normer, 
og inngår i kulturen vår. Milton Richard 
definerer en verdi som «en vedvarende 

tro på at en spesiell handlemåte eller 
sluttilstand er å foretrekke framfor 

motsatt eller annerledes handlemåte 
eller sluttilstand»1. Det handler om våre 

grunnleggende prinsipper som gir opphav 
til spesielle væremåter og handlingsmåter. 

Verdiene kommer til uttrykk både privat 
og i arbeidslivet, og dreier seg ofte om hva 

som er rett og galt. 

1 Milton Rokeach i Kaufmann og Kaufmann 2009, 263.

“Hva betyr disse verdiene for deg?”

6 PORSANGER KOMMUNE
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LEDELSE OG MEDARBEIDERSKAP

VÅRE LEDERE  
KJENNETEGNES VED AT DE VÅRE MEDARBEIDERE  

KJENNETEGNES VED AT DE

“Hvordan kan du bidra til 
gode mestringsopplevelser på 

arbeidsplassen?”

Gjennomgående for alle ansatte i Porsanger kommune er 
at vi viser høy etisk standard og har faglig integritet. Vi tar 
beslutninger i tråd med politiske vedtak og føringer innen de 
områder vi har kompetanse på og i forståelse med leder. Vi er 
modige og bidrar aktivt til utvikling av Porsangersamfunnet og 
kommunen.

– Bygger tillit og har godt samspill  
med de folkevalgte. 

– Styrer etter verdier, mål og rammer.
 
– Tar beslutninger og viser 
gjennomføringskraft. 
 
– Vektlegger helhet og sammenheng 
i organisasjonen for å sikre god 
utnyttelse av kompetanse og ressurser. 
 
– Er tydelige på forventninger og gir 
tilbakemeldinger og anerkjennelse.
 
– Legger til rette for læring og utvikling 
gjennom å involvere og gi ansvar til 
medarbeidere. 
 
– Skaper oppslutning om endringer og 
får alle med seg i endringsprosesser.
 
– Involverer innbyggere og andre 
aktører i utvikling av tjenestene.

– Bidrar aktivt i målprosesser og 
kommer med løsningsforslag.

– Sier i fra til leder på en konstruktiv 
måte når han eller hun er uenig.

– Arbeider lojalt for å nå politiske og 
administrative mål når vedtak er fattet.

– Bruker egen fagkompetanse og 
ressurser til det beste for brukere og 
innbyggere.

– Utfører oppgavene ut fra en 
helhetsforståelse og samarbeider aktivt 
med andre.

– Tar ansvar for egen læring, personlig 
utvikling og deler kompetanse med 
andre.

– Bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø.

“Godt medarbeiderskap gir 
et eierforhold til jobben, økt 
arbeidsglede og bidrar til 
yrkesstolthet.” 
– Renate Fagerness, 
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet

“Det er viktig med høy 
etisk standard, en lærende 

organisasjon, god og effektiv 
drift, inkluderende og 

helsefremmede arbeidsplasser 
for at vi skal levere på det nivå 

som forventes av oss.”
– Bente Larssen, Rådmann

7ARBEIDSGIVERSTRATEGI
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DEN GODE ARBEIDSPLASSEN

Godt leder- og medarbeiderskap er fundamentet 
på den gode arbeidsplassen og er avgjørende for 
å kunne levere gode tjenester i et samfunn og 
arbeidsliv i endring. Den gode arbeidsplassen er 
et sted folk ønsker seg til og vil lette arbeidet med 
rekruttering.

Vi er til for alle innbyggerne i kommunen.  En god 
arbeidsgiverpolitikk må bygge på dette, og våre 
verdier og kvaliteter skal bidra til at vi klarer å levere 
gode tjenester.  Dette strategidokumentet har 
tittelen «Arbeidsglede». Dette skal gjenspeile oss i 
det vi gjør og i møte med hverandre. 
Porsanger kommune skal være et attraktivt 
samfunn. En bærekraftig framtid for samfunnet 
og kommunen vil kreve at vi tenker nytt når vi 
løser våre oppgaver. Digitale løsninger skal brukes 
aktivt for å yte gode tjenester, der tilgjengelighet og 
åpenhet er bærende elementer.

“Hva gjør du, som leder eller medarbeider, i dag for å forsterke kommunens 
evne til nyskaping? Og hva kan du gjøre mer av?”

8 PORSANGER KOMMUNE
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ETIKK

KREATIVITET & MEDVIRKNING  
– “JEG BRYR MEG”

EN GOD ARBEIDSPLASS
I ALLE LIVSFASER

SAMSKAPING

MESTRING & KOMPETANSE

Porsanger kommune skal kjennetegnes ved at vi har høy etisk 
standard i møte med brukere, kollegaer og innbyggere. Det betyr at alt 

vi gjør skal tåle offentlighetens lys. Kommunen har utarbeidet etiske 
retningslinjer som en guide for vår praksis. 

Medarbeiderskap innebærer at beslutninger skal tas på lavest 
mulige nivå og at alle tar et helhetlig ansvar. Våre medarbeidere skal 

kjennetegnes ved å vise sterk identitet, stolthet og engasjement 
til kommunen som arbeidsplass. Vi skal sikre god horisontal 

kommunikasjon og kjenne trygghet i egen rolle. Vi skal være en 
fleksibel organisasjon med skiftende og tilpassede beslutningsarenaer 

og deltakere.

Kommunen skal tilstrebe å ha hele stillinger. Attraktive og gode 
arbeidsplasser kjennetegnes av kontinuitet og en arbeidsstyrke 

som opplever mestring og tilhørighet. Dette sikrer kontinuitet 
for brukeren, og vil også bidra til likestilling på arbeidsplassen. 

Større stillingsprosenter vil gjøre det lettere og mer attraktivt for 
arbeidssøkere å flytte til og etablere seg i Porsanger kommune. Dette 

vil gjøre kommunen i bedre stand til å tilrettelegge for tilpasning av 
blant annet arbeidstid for ansatte i ulike livsfaser.  

Brukere og innbyggere tas aktivt med i utarbeidelse av de gode 
tjenestene. Gjennom å sikre aktiv deltakelse i beslutninger for våre 
innbyggere og brukere, vil vi kunne oppnå et utviklende felleskap og 
bidra til større motivasjon og mestring på våre arbeidsplasser. Vi skal 
ha utstrakt kontakt med eksterne grupper, og ha lav terskel for å ta 
kontakt med brukere, innbyggere og andre aktører før beslutninger tas. 

Porsanger kommune skal være en arbeidsplass som kjennetegnes 
ved å ha kompetente medarbeidere i alle funksjoner. Det betyr at 
organisasjonen og kompetansen skal være tilpasset oppgavene vi skal 
løse, og bidra til at vi blir en nyskapende organisasjon og en pådriver 
for utvikling av samfunnet. 

VÅR ORGANISASJONSKULTUR

9ARBEIDSGIVERSTRATEGI
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EN HELSEFREMMENDE ARBEIDSPLASS

“Hva kjennetegner den gode arbeidsplassen? 
Hva kan være ditt sterkeste bidrag?”

“Hvordan kan du bidra 
til en kultur basert på 

tillit og godt samarbeid 
på tvers av profesjoner, 

tjenesteområder og 
nivåer?”

Porsanger kommune har som mål å være 
en helsefremmende arbeidsplass. For at 
arbeidsplassen skal være helsefremmende, 
må ansatte føle at de har det bra og trives 
på jobb. Arbeidsgiverstrategien setter fokus 
på godt leder- og medarbeiderskap. Dette er 
avgjørende for at ansatte skal oppleve mestring, 
utvikling og meningsfylt arbeid. Fordeling av 
arbeidsoppgaver, anerkjennelse og mulighet 
for medvirkning er også faktorer som påvirker 
hvordan en har det på jobb.  
 
Porsanger kommune skal jobbe for å ha godt 
fysisk og psykososialt arbeidsmiljø i hele 
organisasjonen. Arbeidsgiverstrategien trekker 
frem ønsket organisasjonskultur som skal 
bidra til og oppnå dette. IA-planen gir en mer 
detaljert oversikt over hvilke tiltak kommunen 
skal iverksette for å nå målet om å være en 
helsefremmende arbeidsplass.

10 PORSANGER KOMMUNE
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AVSLUTTENDE KOMMENTAR

Vår arbeidsgiverstrategi skal gjøre oss i best mulig 
stand til å løse vårt samfunnsoppdrag, som er 

og levere gode velferdstjenester og tilrettelegge 
for lokaldemokratiet for innbyggerne i Porsanger 

kommune. Strategien beskriver en ønsket 
organisasjonskultur, det vil si hvordan vi ønsker å være 

og hvordan vi ønsker å bli oppfattet av omverdenen. 

For at arbeidsgiverstrategien skal være vår «ofelaš» må 
den forankres og videreutvikles ute i organisasjonen. 

Både ledere og medarbeidere har ansvar for en levende 
og synlig praktisering av arbeidsgiverstrategien. Ledere 

har et særlig ansvar for implementering.

Mange bekker små gjør en stor å 
Go máŋga joga oktii golget, šaddá stuorra eatnun 

Pikkuojat tehđäan ison joven 

11ARBEIDSGIVERSTRATEGI
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PORSANGER KOMMUNE

Porsanger kommune
Arbeidsgiverstrategi 2017
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Samisk språk og kultur i Porsanger 2017 

Saksutredning 

Porsanger kommune opplever stagnasjon når det gjelder utvikling og revitalisering av samisk språk og 
kultur. Dette gir seg først og fremst utslag i at stadig færre barn velger samisk eller velger samisk på et 
lavere nivå nå enn tidligere. Et annet faktum er at det samiske i Porsanger er lite synlig i Sápmi, og den 
offentlige diskursen omkring samiske spørsmål er mer eller mindre fraværende i porsangersamfunnet.  

Målet med denne saken er å reise noen problemstillinger ovenfor kommunestyret og fremme konkrete 
tiltak for å få et løft i arbeidet med utvikling og revitalisering av samisk språk og kultur i Porsanger.  

Samisk forvaltningsområde 

Porsanger kommune er en av kommunene som tilhører forvaltningsområdet for samisk språk. 
Forvaltningsområdet for samisk språk omfatter kommunene Guovdageaidnu/Kautokeino, 
Kárášjohka/Karasjok, Deatnu/Tana, Unjárga/Nesseby og Porsáŋggu/Porsanger i Finnmark. 
Gáivuotna/Kåfjord og Lavangen i Troms, Tysfjord kommune i Nordland samt Snåasen/Snåsa og Røyrvik 
kommune i Nord-Trøndelag. De fire nordligste fylkeskommunene, Finnmark, Troms, Nordland og Nord-
Trøndelag, er også omfattet av forvaltningsområdet. I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk 
og norsk likestilte språk. Det betyr at alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til 
offentlige etater. Alle medlemmer i forvaltningsområde for samisk språk har inngått en 
samarbeidsavtale med Sametinget.  

Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Porsanger kommune 

Formålet med samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Porsanger kommune er å legge forholdene til 
rette for et varig fast samarbeid mellom Sametinget og Porsanger kommune i forvaltning av 
Samelovens språkregler. I avtalen slås det fast at Porsanger kommune skal legge forholdene til rette for 
at samene skal kunne bevare og utvikle sitt språk i Porsanger, og at alle har rett til å bli betjent på 
samisk når de henvender seg til offentlige etater. Grunnlaget for samarbeidsavtalen er Samelovens 
språkregler som skal sikre innbyggerne grunnleggende rettigheter vedrørende bruk og utvikling av 
samisk språk i Porsanger kommune. Avtalen setter ingen begrensinger i ansvaret etter Samelovens 
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språkregler, og reglene i Sameloven går foran avtalen. (Se vedlegg) Avtalen skal heller ikke være til 
hinder for samarbeid som ikke er nevnt i avtalen. For å oppfylle disse forpliktelsene som er nedfelt i 
denne avtalen mottar Porsanger kommune tospråklighetsmidler fra Sametinget.  

Tilskuddet for 2017 er fordelt slik: 

Basisdel    kr. 3 356 000 
Utviklingsdel    kr. 1 081 000 

Tilskuddet beregnes ut fra følgende parameter:  

- Antall elever med samisk som førstespråk i grunnskolen  
- Antall elever med samisk som andrespråk i grunnskolen  
- Antall innmeldte i Sametingets valgmanntall i kommunen 

 
Noen av vilkårene for tospråklighetstilskudd:  
 

 Tospråklighetstilskuddet kan brukes som språkfremmende tiltak innenfor skoler og barnehager. 
 Tilskuddet kan imidlertid ikke nyttes til ordinære undervisningsformål som er lovpålagt for  

skoleeiere. Tilskuddet kan ikke brukes til ordinær lønn til lærere, innkjøp av læremidler, 
bygninger, nedbetaling av lån. 

 Tilskuddet kan ikke nyttes til ordinære driftsutgifter i barnehager.  
 Tospråklighetstilskuddet kan ikke benyttes som rammetilskudd, jfr. Barnehagelovens § 14.  
 Sametinget og hver enkelt kommune og fylkeskommune skal ha årlige møter på politisk nivå.  

Tema på disse møtene skal være rapportering, oppfølging og koordinering av 
samarbeidsavtalen. I tillegg skal avtalenes oppfølging og status gjennomgås årlig på 
administrativt nivå. 

 
I tillegg til midlene fra Sametinget mottar Porsanger kommune tilskudd fra Fylkesmannen som går til 
opplæring i samisk i grunnskolen. Dette tilskuddet går til kommune som har opplæringsforpliktelser i 
h.h.t § 6-2 i Opplæringsloven:   
 

«I samiske distrikt har alle i grunnskolealder rett til opplæring i og på samisk. 

Utanfor samiske distrikt har minst ti elevar i ein kommune som ønskjer opplæring i og på samisk, rett til slik opplæring så lenge det er minst 
seks elevar igjen i gruppa. 

Kommunen kan vedta å leggje opplæring på samisk til ein eller fleire skolar i kommunen. 

Kommunen kan gi forskrifter om at alle i grunnskolealder i samiske distrikt skal ha opplæring i samisk. 

Utanfor samiske distrikt har samar i grunnskolealder rett til opplæring i samisk. Departementet kan gi forskrifter om alternative former for slik 
opplæring når opplæringa ikkje kan givast med eigna undervisningspersonale på skolen. 

Elevane avgjer sjølv om dei vil ha opplæring i og på samisk frå og med 8. årstrinnet etter første, andre og femte leddet» 

 
Tilskuddet skal benyttes til opplæring av elever som mottar undervisning i samisk som 1. eller 2. språk 
(samisk 1, 2 og 3) etter læreplanverket for Kunnskapsløftet – Samisk. 
  
I 2016 mottok Porsanger kommune ca. 3,9 millioner fra Fylkesmannen. Dette beløpet varierer og 
avhenger av hvor mange grupper og hvilket årstrinn elevene befinner seg på. 
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Vurdering 
1. Porsanger kommunes samfunnsoppdrag er å levere gode velferdstjenester og tilrettelegge for 

lokaldemokratiet for innbyggerne i Porsanger. Rådmannen vil påpeke at i Porsanger skal dette løses 
ihht. til forpliktelsene i Sameloven og samarbeidsavtalen med Sametinget.  
Rådmannen registrerer at Porsanger kommune ikke har en oppdatert strategisk samisk språk- og 
kulturplan. Rådmannen mener derfor at det er behov for en ny plan som skal være et verktøy i 
arbeidet med revitalisering, bevaring og videreutvikling av det samiske språket og kulturen i 
Porsanger. 

 
2. Rådmannen mener at for å kunne revitalisere og videreutvikle samisk språk og kultur må Porsanger 

kommune ha et kontinuerlig politisk og administrativt fokus på dette arbeidet. 
Rådmannen vurderer det derfor som nyttig å etablere en samepolitisk gruppe som kan ha dette 
ekstra fokuset på arbeidet med å styrke samisk språk og kultur i Porsanger. Det er også naturlig at 
denne gruppen har hovedansvaret for det politiske arbeidet på vegne av Porsanger kommune mot 
Sametinget.  

 
3. I 2014 ble en konsulentstilling ved Samisk språk- og kultursenter satt vakant noe som betydde en 

reduksjon på over 30 % av kapasiteten i språksenteret. Denne stillingen var finansiert av basisdelen 
i tospråklighetstilskuddet fra Sametinget. Liten kapasitet på Samisk språksenter har ført til lavere 
aktivitet og at deler av tilskuddet de siste årene har blitt tilbakeført til Sametinget. Rådmannen 
vurderer derfor at en gjenoppretting av stillingen på Samisk språk- og kultursenter er avgjørende 
for aktivitetsnivået, og for Samisk språk- og kultursenter sin mulighet for å jobbe aktivt for 
revitalisering av samisk språk og kultur, både mot skolene, barnehagene og befolkningen i 
Porsanger. Desto flere som er innmeldt i Samemanntallet og desto flere barn som har samisk på et 
høyt nivå på skolen, desto mere tilskudd får Porsanger kommune fra Sametinget og Fylkesmannen. 
Rådmannen vurderer det som overveiende sannsynlig at en gjenoppretting av stillingen på Samisk 
språksenter vil stimulere til høyere aktivitet, og dermed øke antall barn som velger samisk på et 
høyere nivå, som igjen vil øke vårt tilskudd fra Sametinget og Fylkesmannen. Rådmannen vurderer 
at deler av basistilskuddet bør fra budsjettåret 2018 kunne disponeres til denne stillingen. 

 
4. Samisk språk- og kultursenter har i dag en styringsgruppe utnevnt av kommunestyret. Denne 

styringsgruppen har i realiteten liten eller ingen funksjon. Det er heller ikke et krav fra Sametinget å 
ha en slik gruppe. Rådmannen vurderer derfor at det vil være hensiktsmessig at denne gruppen 
legges ned. 

 
5. I Porsanger kommune er antall barn i skolepliktig alder 415. 28 % av elevene i grunnskolen har 

samisk i fagkretsen, i alt 129 elever. Av disse har 18 elever samisk som 1. språk og 97 har samisk 
som andre språk. Billefjord skole har 0 med samisk som første språk og 17 som andre språk av totalt 
21 elever. Børselv skole har 0 elever med samisk som første språk, 1 med andre språk og 2 med 
tredje språk av totalt 13 elever. Generelt kan man si at antallet som velger samisk er nedadgående 
og nivået som velges er lavere. Stadig flere velger bort samisk eller velger ett lavere nivå når de 
begynner på ungdomstrinnet. I Lakselv er det en ren samiskspråklig barnehage, Ájanas barnehage, 
med 14 barn. Billefjord sjøsamiske barnehage har både samisk og norsk som språk, med 16 barn. 
Rådmannen mener at nøkkelen for å lykkes med revitaliseringen av samisk språk er å få flere elever 
til å velge samisk og til å velge det på et høyere nivå. Rådmannen vurderer at et viktig virkemiddel 
for å få dette til er at alle skolene skal ha et fast tilbud om samisk klasse på alle klassetrinn. 
Rådmannen vil også påpeke sammenhengen mellom antall barn som velger samisk og nivået på 
tilskuddet fra Sametinget.  
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Rådmannens innstilling 
1. Porsanger kommune utarbeider en ny samisk språk- og kulturplan i 2018. 
2. Porsanger kommune utnevner en tverrfaglig samepolitisk gruppe med utspring fra kommunestyret.  
3. Porsanger kommune gjenoppretter stilling på Samisk språk- og kultursenter fra og med 1.1.2018. 

Stillingen budsjetteres inn i driftsbudsjettet fra og med 2018.   
4. Styringsgruppen til Samisk språk- og kultursenter legges ned. 
5. Alle skolene i Porsanger kommune skal ha et tilbud om samisk klasse på alle klassetrinn fra og med 

skoleåret 2017/18, uavhengig av antall elever.  
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.06.2017  

Behandling 
Endringsforslag fra ordfører Aina Borch, AP: 
Pkt.5 Strykes. 
 
Votering:  Enstemmig 
 
Rådmannens innstilling med endringsforslag: 
Votering: Enstemmig 

Formannskapets vedtak 
6. Porsanger kommune utarbeider en ny samisk språk- og kulturplan i 2018. 
7. Porsanger kommune utnevner en tverrfaglig samepolitisk gruppe med utspring fra kommunestyret.  
8. Porsanger kommune gjenoppretter stilling på Samisk språk- og kultursenter fra og med 1.1.2018. 

Stillingen budsjetteres inn i driftsbudsjettet fra og med 2018.   
9. Styringsgruppen til Samisk språk- og kultursenter legges ned. 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.06.2017  

Kommunestyrets vedtak 
Utsettes til ekstraordinært kommunestyremøte i August 
 
 
 

95



SAMEDIGGI SAMETINGE Porsanger kommune

Porsåpggu gielda-Porsangin komuuni
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OVTTASBARGOSIEHTADUS GASKAL SAMEDIKKI JA PORSAC]GGU GIELDDA

GUOVTTEGIELALA^VUODADOARJAGA GEAVAHEAMIS AIGODAHKII 2012-2014

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SAMETINGET OG PORSANGER KOMMUNE

OM BRUKEN AV TOSPRÅKLIGHETSMIDLER 2012 -2014
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OVTTASBARGOSIEHTADUS gaskal Porsår )ggu gieldda ja Såmedikki
guovttegielalasvuodadoarjaga geavaheamis åigodahkii 2012 - 2014

1. artihkal : siehtadusa ulbmil

Dån s̀iehtadusa ulbnvlin lea låhcit dilålas'vuodaid bisteva"s ovttasbargui gaskal Sdmedikki ja Pocrd^,ggu gieldda

Såmelåga giellanjuolggadusaid hålddaseamis . Porsågggu gielda galgå låhdit dilålasvuodaid nu, ahte såpmelaccat

galget såhttit seailluhit ja ovddidit gielaset, ja buohkain lea vuoigatvuohta bålvaluwot såmegillii go våldet

oktawoda almmola"s åsahusaide. Dån ovttasbargo`siehtadusa vuoddun leat Såmelåga giellanjuolggadusat, mat

galget sihkkarastit dan, ahte Porsågggu gieldda åssiin lea vuoigatvuohta geavahit ja ovddidit såmegiela

Porsårlggu gielddas. Dat s"iehtadus ii gåråiit dan ovddasvåstådusa , nut gielddas lea Såmelåga

gjellanjuolggadusaid ektui, ja Såmelåga njuolggadusat mannet dån "siehtadusa ovddabeallai , Dåt siehtadus ti

galgga hehttet dakkår ovttasbarggu , mii u leat namuhuwon dån `siehtadusas.

2. artihkal : ovttasbarggu håpmi

Såmediggi lea 2011 : s rievdadan guovttegielala s̀vuodadoarjaga meros̀tallannjuolggadusaid.

Guovttegielala`swodadoarjja rievdå gollostivrejuwon modeallas ulbmilstivrejuvvon modeallan. Ovttasbargu

dån "siehtadusa wodul dåhpåhuwå Såmedikki mearrådusa wodul å'ssis 011 / 11 Odda meroitallannjuo^gadusat

guovttegielala,r`vuodadoard 'agiid juolludeapmdi.

3. artihkal: Guovttegielala"svuodadoarjaga mero'stallannjuolggadusat

Vuoddooassi lea 35 % ollisla`s guovttegielala'scvodaråmmas gielddaide ja dat juogaduwo luohtta

hålddas"angielddaid gaskkas. Bålvalanoassi lea 40 % ollisla"s guovttegielala"swodaråmmas gielddaide ja

juogaduvvo håldda"sangielddaide dåid mihttoovttadagaid vuodul: Galle vuoddoskuvllaoahppis lea såmegiella

vuosttas'giellan (deattuhuwo 44 proseanttain), galle vuoddoskuvllaoahppis lea såmegiella nubbingiellan

(deattuhuwo 25 proseanttain) ja gallis gielddas leat cålihuwan Såmedikki jienastuslohkui (deattuhuwo 31

proseanttain). Ovddidanoassi lea 25 o/u ollislas" guovttegielala'svuodaråmmas gielddaide. Ovddidanoassi

muddejuvvo doaimmaid ja cadahuwon doaibmabijuid vuodul jagis jahkåi, ja ovttaskas gieldda ja Såmedikki

gaskasa"s ovttasbargosiehtadusa vuodul.

4. artihkal : Vuoddo- ja bålvalanoassi

l;uokkis 1: Gulahallan ja diehtojuohldn.

Sdmelagagiellanjuolggadusaid § 3-2 mieldegalget dieddiusat, aimmuhusalja skovit leat dåm-ja såmegillii

• Porsågggu gielda ahnmuha interneahttasiidduidis såmegillii.

• Åss"ebåhpårat dego plånadokumeanttat ja strategiijat, jahkediedåhus jna. galget jorgaluwot såmegillii.

• Virgealmmuhusat ja diedåhusat galget ahnmuhuwot såmegillii. Dihto oassi preassadiedåhusain galgå

såddejuwot såmegillii.

• Diedut gieldda doaimmaid birra galget leat maiddåi såmegillii.

Cuokkis 2 : Profileren ja cahnmustahttin.

Sdmeldga 11-5 mielde såmegiellaja ddrogiedla leat avttaårvasai gielaf, ja dal galget leat ddssdldgaid 3. Kapihttala meamddusaid

mielde. Dåtgalgd calmmurtahttotnuguhkdsgo vjolaågieldda buot doaimmam.

• Gieldda buot viesut ja kantuvrrat galget s"iltejmvot såmegillii.

• Gielda galgå låhcit dilt nu ahte såmegiela lea vejolas geavahit gieldda ålbmotvålljen orgånaid

coahkkimiin.

• Gielda galgå låhcit dili nu, ahte såmegiel båikenamat, cujuhusat jna. registerejuwojit riekta gieldda

arkiiva/vuorkå- ja poastawogådahkii, ja doaimmaide.
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• Såmegiella galgå calmmustahttot vuordinlanjas, oktasas`/almmola"s lanjain, &ahkkinlanjain ja

vuoståivåldimis.

Cuokkis 3 : Gelbbola`svuodaovdånahttin såmegielas.

Porsågggu gielda lea Såmeldgagiellanjuolggaduraid 13-7 mieØegeatnegahtton ldbåt bargiide permiJuvnna bdlkkdin, vai sii

sdhttet bdbkat alcceseaset sdmegielmdhtu.

• Porsågggu gielddas galget leat unnimusat 2 bargi, gear håldda"sit såmegiela (sihke njålmmålaccat ja

cålålaccat), geaid ovddasvåstådussan lea såmegillii ja såmekultuvrii guoski doaimmaid kordineren

siskkåldas•at organisa'suvnnas.

• Porsågggu gieldda bargiide galgå fållot vejola"svuohta Cadahit såmegielkurssaid.

• Måhttu såmegielas, kultuvrras ja servodateallimis galgå deattuhuwot lassemåhttun virgealmmuhusaid

oktawodas dalle go ohccit muduid leat dåssålagaid.

(,̀uokkis 4 : Ovttaskas olbmuid girkobilvalusat.

Såmeldgagiellanjuo2gadusau/ ff 3-6 mielde juohkehaccas lea vuoigatvuohta ,rdmegillii aat,;ut oktagaslar'girkobdlvalusaid Norgga

girku rearvegottun.

C^uokkis 5 . Viiddiduwon vuoigatvuohta atnit såmegiela dearvvasvuoda- ja sosiålasuorggis.

Sur guhte bdliida sdmegiela atnit suodjalan dihtii bero.^tumiidis bdikkdØr"ja guovlula^ almmolaidearvvar`vuoda- ja

rosidlaldgddusain, lea vuoigatvuobta oa^.Zut bdlvalusa sdmegillii.

5. artihkal : Ovddidanoassi

Ovddidanoassi geavahuwo dakkår doaimmaide, mat nannejit ja ovddidit såmegiela Porsåtlggu gielddas.

Porsårlggu gielda prioritere Cuowovas' strategiijaid s'iehtadusåigodagas 2012 - 2014:

• Cohkket såmegiel suopmaniid Porsågggus.

• Åsahit "dulkonpoola" gildii, masa båikkåla's giellaceahpit servet. Jurdda lea geavahit dulkkaid doppe,

gos lea dårbu dulkot. Giellaceahpit dagahit ahte suopman gullo ja seailu.

• Ealåskahttit ovddes" Porsågggu låvlagiid sålmmaid ja ludiid.

• Movttiidahttit vånhemiid vålljet såmegiela 1. giellan måniidasaset ja juohkit dieduid guovttegielalas

bajåssaddama birra. Deanva`svuodadivs'sår ja calbmeeadni cilgejit vånhemiidda, geat leat vvordimen

månå mann lea dehålas" vålljet såmegiela månåide.

• Oaizut johtui interneahttaåviisa såmegillii.

Ovddabealde namuhuvvon strategiijaid galgå konkretiseret doaibmaplånas, mii lea cadnon dån

ovttasbargo'siehtadus sii.

6. artihkat• Cuowoleapmi ja raporteren

Porsågggu gielda lea geatnegahtton cilget Såmediggåi dårkileappot dån 'siehtadusas cilgejuwon bajit dåsi

woddo-, bålvalan- ja ovddidanoasi doaibmabijuid birra ovttasbargo'siehtadussii cadnon doaibmaplånain ja

raporttain. Dån ovttasbargo`siehtadusa Cuowoleapmi ja raporteren galgå dåhpåhuwat Såmedikki gustova"s

buseahta mielde. Dit ovttasbargo"siehtadus galgå giedahallot pohtihkalas dåsis okth jahkisaccat. Dåid

coahkkimiid fåddån lea raporteren, Cuowoleapmi ja koordineren. Maiddii dån "siehtadusa Cuowoleapmi galgå

sågastallot dåin coahkkimiin. Dasa lassin 'siehtadusa oassebeallt galget deaiwadit hålddahusdåsis oktii

jahkisaccat ja guorahallat dån s"iehtadusa cuowoleami ja ståhtusa.
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7. artihkal : Gustova`svuohta ja rievdadeapmi

Dat `siehtadus dahkkojuvvui såmediggerådi mearrådusain ås`sis 019/12 ja Porsågggu gielddastivrra mearrådusain

å"ss̀is PS 8/12. Dan'siehtadusa såhttet dus`se å"sseoasålaccat rievdadit, ja dalle galgå leat eanedohku sihke

gielddastivrras/ovdagottis ja såmediggerådis. Såmediggi ja Porsåyggu gielda leat geatnegahtton ånvo`stallat

ortnega golmma jagi geaies.

Kårå'sjogas, 22.02.2012

rt-Hiåor laritajirha^

Såmediggeråddi

Knut Roger Hanssen

såtnejodiheaddji

Porsågggu gielda

DØ ovttasbargo§iehtadussii gusket cuowova's lågay njuolggadusat ja dokumeantta:

Såmelåga giellanjuolggadusat

Såmedikki mearrådus å"ssis 011 /11 Odda mero,Ftallannjuo%adusatguovttegielalarvuodadoatyågiåd juolludeapmåi

Såmedikki gustovaf bur"eabtta
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SAMARBEIDSAVTALE mellom Porsanger kommune og Sametinget
om bruken av tospråklighetsmidlene 2012 - 2014

Artikkel 1: Mål for avtalen

Formålet med denne avtale er å legge forholdene til rette for et varig fast samarbeid mellom Sametinget og

Porsanger kommune i forvaltning av samelovens språkregler. Porsanger kommune skal legge forholdene til rette

for at samene skal kunne bevare og utvikle sitt språk i Porsanger kommune, og alle har rett til å bli betjent på

samisk når de henvender seg til offentlige etater. Grunnlaget for denne samarbeidsavtalen er Samelovens

språkregler som skal sikre innbyggerne grunnleggende rettigheter vedrørende bruk og utvikling av samisk språk

i Porsanger kommune. Denne avtalen setter ingen begrensinger i ansvaret etter Samelovens språkregler og

reglene i Sameloven går foran denne avtalen. Avtalen skal heller ikke være til hinder for samarbeid som ikke er

nevnt i denne avtalen.

Artikkel 2: Samarbeidets karakter

Sametinget har i 2011 endret beregningsgrunnlaget for fordeling av tospråklighetstilskuddet.

Tospråklighetstilskuddet går fra å være kostnadsstyrt til å bh en målstyrt modell. Bakgrunnen til denne

samarbeidsavtalen er Sametingets vedtak i sak 011 / 11 Nye tildelingskriterierfor tildeling av tospråklighetsmidlene.

Artikkel 3: Beregningsregler for tospråklighetstilskuddet

Basistilskuddet utgjør 35 % av den totale tospråklighetsrammen til kommunene og fordeles likt mellom

forvaltningskonnunene. Betjeningsdelen utgjør 40' av den totale tospråklighetsrammen til kommunene og

fordeles til forvaltningskommunene basert på følgende måleenheter: Antall elever med samisk som førstespråk

i grunnskolen (vektlegges 44 %), antall elever med samisk som andrespråk i grunnskolen (vektlegges 25 °.%o) og

antall innmeldte i Sametingets valgmanntall i kommunen (vektlegges 31 06). Utviklingsdelen utgjør 25 % av den

totale tospråklighetsrammen til kommunene. Utviklingsdelen reguleres i henhold til aktivitet og gjennomførte

tiltak fra år til år, og i henhold til samarbeidsavtaler mellom den enkelte kommune og Sametinget.

Artikkel 4 - Basis- og betjeningsdelen

Pkt. 1 : Kommunikasjon og informasjon.

Ifølge Samelovens opråkregler ff 3-2, skal informasjon og annonseringer vare på norsk og samisk.

• Porsanger kommune skal utvikle en samisk internettside.

• Dokumenter som plandokumenter og strategier, årsmelding, etc. skal oversettes til samisk.

• Stillingsannonser og kunngjøringer skal annonseres på samisk. En viss mengde pressemeldinger skal

kunngjøres på samisk.

• Informasjon fra de kommunale virksomhetene skal gjøres tilgjengelig på samisk for publikum.

Pkt. 2: Profilering og synliggjøring.

Samelovens ff 1-5 slårfast at samisk og norsk er likeverdige språk, og at de skal vare likestilte etter bestemmelsene i samelovens

kapittel 3. Dette skal så langt det er mulig ynliggieres i alle kommunale virksomheter.

• Det skal skiltes på samisk i alle kommunale bygg og kontorer.

• Det skal legges til rette for at samisk kan brukes på møtene i kommunestyre og i folkemotene i

kommunen.

• Det skal legges til rette for at samiske navn, stedsnavn, adresser osv. registreres korrekt i kommunens

arkiv- og postsystem, og i virksomhetene.

• Samisk skal synliggjøres på venterom, fellesarenaer, møterom og i resepsjonene i de kommunale

virksomheter.

Pkt. 3 : Kompetanseutvikling i samisk språk i Porsanger kommune.
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Porsanger kommune er etter Samelovens språkregler 5 3-7 forpliktet til å legge forholdene til rette slik at ansatte får permi^on

med lønn for å lære samisk.

• Porsanger kommune skal ha 2 ansatte med samisk språkkompetanse (muntlig og skriftlig) som har

ansvaret for koordinering av samisk språk- og kulturtiltak internt i organisasjonen.

• Ansatte i Porsanger kommune skal få tilbud om samisk språkkurs.

• Kunnskaper i samisk språk, kultur og samfunnsliv skal vektlegges som en tilleggskvalifikasjon ved

utlysning av ledige stillinger når kandidatene ellers står likt.

Pkt. 4 : Individuelle kirkelige tjenester.

Etter Samelovens språkregler 5 3-6 har enhver rett til individuelle kirkelige tjenester på samisk i Den norske kirkes menigheter i

forvaltningsområdet.

Pkt. 5 Utvidet rett til bruk av samisk i helse- og sosialsektoren

Den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser overfor lokale og regionale offentlige helse- og sosialinstitu joner i

forvaltningsområdet, har rett til å bli betjent på samisk.

Artikkel 5: Utviklingsdel

Utviklingsdelen skal brukes til tiltak som vil styrke og utvikle samisk språk i Porsanger kommunen. Porsanger

kommunen vil prioritere følgende strategier i avtaleperioden 2012 - 2014:

• Samle samiske dialektvarianter i Porsanger kommune

• Etablere «tolkepoob> i kommunen, dvs. at man bruker lokale språkeksperter som

• ressurser i situasjoner hvor det er behov for tolking. Disse lokale språkekspertene

• vil også bidra til at den lokale dialekten høres og bevares i kommunen.

• Gjennopplive gamle samiske sanger, salmesang og joik i kommunen.

• Motivere foreldre til å velge samisk som 1. språk for sine barn, og informere om

• tospråklig oppvekst. Helsesøster og jordmor informerer blivende foreldre om

• hvorfor det er viktig å velge samisk for sine barn.

• Få på plass samisk webavis.

Ovenfor nevnte strategier skal konkretiseres i aktivitetsplan som skal knyttes opp mot denne

samarbeidsavtalen.

Artikkel 6: Oppfølging og rapportering

Porsanger kommune er forpliktet å utarbeide en aktivitetsplan og rapport til Sametinget i forhold til målene

som er satt for basis-, betjenings- og utviklingsdelen i denne samarbeidsavtalen. Oppfølging og rapportering av

denne samarbeidsavtale skal gjøres i henhold til Sametingets gjeldende budsjett. Denne samarbeidsavtalen skal

behandles årlig på politisk nivå. Temaet på disse møtene er rapportering, oppfølging og koordinering. Også

oppfølging av denne samarbeidsavtalen skal drøftes. I tillegg skal partene møtes årlig på adnunistrativt nivå og

gjennomgå avtalens oppfølging og status.
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Artikkel 7: Gyldighet og endring

Denne avtalen ble inngått ved vedtak i sametingsrådet i sak 019/12 og i Porsanger kommunestyre i sak PS

8/12. Endring av denne samarbeidsavtalen mellom Porsanger kommune og Sametinget kan bare foretas av

partene, og skal det være flertall for dette både i kommunestyret/ formannskapet og Sametingsrådet.

Sametinget og Porsanger kommunen forplikter seg til å evaluere ordningen etter tre år.

Karasjok, 22.02.2012

^r Marita jå a
Sametingsrådet

Knut Roger - anssen

Ordfører

Porsanger kommune

Følgende lover, retningslinjer og dokumenter danner grunnlaget for denne samarbeidsavtalen:

Samelovens språkmgkr

Sametingets vedtak i sak 011 /11 Nye tildelingskriterierfor tildeling av tospråklågbetrmidlene.

Sametingetsg/eldende budsjett
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Anne Marit Triumf, +47 78 48 42 11 17/45 - 2  31.01.2017 
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SD 049/16 Guovttegielatvuođadoarjja gielddaide 2017 - 
Porsáŋggu gielda 
 
Sámediggi lea áššis SD 049/16 Sámedikki 2017 bušeahtas, várren  
guovttegielatvuođadoarjaga gielddaide. Din gielda lea ožžon čuovvovaš juolludeami: 
 
SD 049/16 Vuođđo- ja bálvalanoasi 

Gaskaboddosaš ortnet *), Bálká- ja haddegoargŋun 
kr  
kr 

3 356 000 
87 0000 

 Ovddidanoassi kr 1 081 000 
 Oktiibuot kr 4 524 000 
*) Gaskaboddosaš ortnet guoská Guovdageidnui, Kárášjohkii, Detnui ja Poršáŋgui 
 
Gaskaboddosaš ortnet guoská Guovdageidnui, Kárášjohkii, Detnui ja Porsáŋgui jagi 2017 dan 
geažil go njuolggadusaid rievdan váikkuhii sin juolludeapmái. 2018 rájes juhkojuvvo doarjja fas 
mearriduvvon njuolggadusaid vuođul. 
 
 
Ovddidanoassi lea juogaduvvon gaskaboddosaš 2017 doaibmaplána vuođul. 
 
Bálvalanoassi lea rehkenaston dáid loguid vuođul: 
 Oahppilohku sámegiella 1. 

giellan 
Ohppiidlohku sámegiella 2. 
giellan 

Jienastuslohku  

Porsáŋgu 16 102 741 

 
2017 doaibmaplána 
Loahpalaš doaibmaplána 2017 várás sáddejuvvo Sámediggái maŋimusat 1.3.17. Sámedikki 
doaibmaplánaskovvi ortnega várás galgá geavahuvvot. 
 
3-jagi doaibmaplána 2018 - 2020 
Gielda galgá ráhkadit golbma jagi doaibmaplána 2018 – 2020 oktan bušeahtain. Plána galgá 
rievdaduvvot jagis jahkái. Doaibmaplána galgá čájehit makkár doaimmaid gielda vuoruha ja mot 
Sámedikki doarjja galgá adnot.  Dat galgá čállot Sámedikki doaibmadoarjjaskovvái. Golbma jagi 
doaibmaplána oktan bušeahttadárbbuin sáddejuvvo Sámediggái maŋimusat 31.8.17. 
 
2016 raporta ja rehketdoallu  
Gáibiduvvo raporta 2016 doaibmaplána čađahuvvon doaibmabijuin ja raporta das mo ruđat leat 
geavahuvvon. Sámedikki raporterenskovvi ortnega ruhtageavaheami várás, galgá geavahuvvot.   
 
Ovddidanoassái gáibiduvvo rehketdoalloraporta. Vuođđo- ja bálvalanoassái berre maid 
sáddejuvvot rehketdoalloraporta. Gáibiduvvo rehketdoallu mii čájeha bienalaš olggosgoluid 
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čađahuvvon doaimmain. Dat mielddisbuktá oasserehketdoalu gieldda rehketdoallovuogádagas 
mas "kontostreng" boahtá ovdan. Rehketdoalu galgá bordit nu ahte dan sáhttá buohtastahttit 
bušeahtain mii lea doaibmaplánas. Erohusaid ferte čilget. 
 
Áigemearri sáddet raportta ja rehketdoalu lea 31.8.17. 
 
Eavttut muđui: 
Vuosttaš oassi máksojuvvo bušeahttajagi álggus. Nubbi oassi máksojuvvo dalle go 
juolludaneavttut leat ollašuhttojuvvon ja doarjjavuostáiváldi lea Sámediggái sádden 
máksinávžžuhusa.  
 
Muđui gustojit Sámedikki njuolggadusat: Guovttegielatvuođadoarjagat gielddaide ja 
fylkkagielddaide, mat leat mielddusin. Mii fuomášuhttit ahte njuolggadusat leat muhtun 
muddui rievdan diimmážis.  
 
Sámedikki juolludusnjuolggadusaid § 10 nuppi lađđasa vuođul ja riikarevišuvdnalága § 12 
goalmmát lađđasa vuođul sáhttá Riikkarevišuvdna ja Sámediggi lagabui dárkkistit ahte 
geavahuvvo go ruhta eavttuid mielde. 
 
 

SD 049/16 Tospråklighetstilskudd til kommunene 2017 – 
Porsanger kommune 
 
Sametinget har i sak SD 049/16 Sametingets budsjett for 2017 avsatt midler til 
tospråklighetstilskudd for 2017.  Deres kommune har fått følgende tilskudd: 
 
SD 049/16 Basis- og betjeningsdel 

Overgangsordning *), Lønns- og prisøkning  
kr  
kr 

3 356 000 
87 0000 

 
 

 
 

 Utviklingsdel kr 1 081 000   
 Tilsammen kr 4 524 000   
*) Overgangsordning gjelder for Kautokeino, Karasjok, Tana og Porsanger. 
 
Overgangsordning gjelder for Kautokeino, Karasjok, Tana og Porsanger i 2017 på grunn av at 
endringer i beregningsregler hadde konsekvenser for disse. Fra og med 2018 blir tilskuddet 
fordelt etter vedtatte beregningsregler. 
 
Utviklingsdelen er fordelt i forhold til foreløpig aktivitetsplan for 2017.  
 
Betjeningsdelen er utregnet med grunnlag i disse tallene: 
 Elever med samisk som 1. 

språk  
Elever med samisk 
som 2. språk 

Manntall 

Porsanger 16 102 741 

 
 
Aktivitetsplan 2017 
Endelig aktivitetsplan for 2017 sendes Sametinget innen 1.3.17. Sametingets skjema for 
aktivitetsplan for ordningen skal benyttes. 
 
3 årige aktivitetsplaner 2018 - 2020 
Kommunen skal utarbeide treårige aktivitetsplaner 2018 – 2020 med budsjett. Planen skal 
rulleres hvert år. Aktivitetsplanen skal vise hvilke tiltak kommunen prioriterer og hvordan 
Sametingets tilskudd skal brukes. Sametingets skjema for aktivitetsplan for ordningen skal 
benyttes. Aktivitetsplanen med budsjettbehov sendes Sametinget innen 31.8.17. 
 
Rapport og regnskap for 2016 
Det kreves rapport for gjennomførte tiltak som er i aktivitetsplanen for 2016, og regnskap for 
bruken av midlene. Sametingets skjema for rapport om bruken av midlene for ordningen skal 
benyttes. 
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Det kreves regnskapsrapport for utviklingsdelen. Basis- og betjeningsdelen bør også 
regnskapsrapporteres. Regnskapet skal vise detaljerte kostnader for gjennomførte tiltak. Dette 
innebærer utdrag fra kommunens regnskapssystem med kontostreng. Regnskapet skal være 
satt opp slik at det er sammenlignbart med budsjettet i aktivitetsplanen. Avvik skal 
kommenteres. 
 
Frist for innsending av rapport og regnskap er 31.8.17. 
 
 
Øvrige vilkår: 
Første del av tilskuddet utbetales i begynnelsen av budsjettåret. Resterende tilskudd utbetales 
når vilkår for tilskuddet er oppfylt og tilskuddsmottaker har sendt utbetalingsanmodning til 
Sametinget.  
 
For øvrig gjelder Sametingets regelverk for tospråklighetstilskudd til kommuner og 
fylkeskommuner, som følger vedlagt. Vi gjør oppmerksom på at en del av regelverket er 
endret fra i fjor.  
 
Sametinget og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter 
forutsetningene,  jf. bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje 
ledd. 
 
 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Niklas Labba Anne Marit Triumf 
fágajođiheaddji/fagleder - giella/språk ráđđeaddi/rådgiver 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Mielddus/Vedlegg: 
Máksinávžžuhus/Utbetalingsanmodning 
Njuolggadusat - Guovttegielatvuođadoarjagat gielddaide ja fylkkagielddaide. 
Gielddaid 2016 raportterenskovvi 
Rapporteringsskjemal 2016 - kommuner - norsk 
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SD 049/16 Guovttegielatvuođadoarjja gielddaide 2017 - 
Porsáŋggu gielda 
 
Loahppamáksinávžžuhus / Utbetalingsanmodning for 
sluttutbetaling 
 
(Sáddenáigemearri: /Tidsfrist for innsending: 31.08.17) 
 
 
Din čuj./Deres ref. 17/45 - 2 «4 524 000»  MERGEFIELD  "sas_saks tittel2"  sakstit tel 2 
   
Doarjja kr: 
Tilskudd kr: 

 

Namma: 
Navn: 

Porsáŋggu gielda - Porsanger kommune 

Čujuhus: 
Adresse: 

Rådhuset, 9712 Lakselv 
 

Báŋkokontonr: 
Bankkontonr: 

 

 

Mun/mii bivdit doarjaga máksojuvvot: 

Jeg/vi ber om at tilskuddet utbetales:  

Doarjjaoažžu 
vuolláičála  / 
Tilskuddsmottakers 
underskrift: 

 Beaivi  / Dato: 
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Guovttegielatvuođadoarjagat gielddaide ja 
fylkkagielddaide / Tospråklighetstilskudd til 
kommuner og fylkeskommuner 
Sámedikki doarjjanjuolggadusat - njuolggodoarjagii  / Sametingets regelverk - direkte tilskudd 

 

Dohkkehuvvon áššis SR 012/17 / Vedtatt i sak SR 012/17 

Davvisámegiella-dárogiella / Nordsamisk-norsk 

 

Ávjovárgeaidnu 50 

9730 Karasjok/Kárášjohka 

Telefon +47 78 47 40 00 

samediggi@samediggi.no 

www.samediggi.no 
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Ávjovárgeaidnu 50 

9730 Karasjok/Kárášjohka 

Telefon +47 78 47 40 00 

samediggi@samediggi.no 

www.samediggi.no 
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1 Njuolggadusat - 
Guovttegielatvuođadoarjagat gielddaide ja 
fylkkagielddaide. 

 

Njuolggadusat gustojit Sámedikki njuolggodoarjagiidda, guovttegielatvuođadoarjagii gielddaide ja 

fylkkagielddaide. 

 

1.1 Mihttomearri ja ulbmilolahusa eavttut 

Mihttomearri: 

 Sámi álbmogis lea duohta vejolašvuohta geavahit sámegiela go deaivvada almmolaš 

ásahusaiguin. 

 

Oassemihttomearri: 

 Gielddat ja fylkkasuohkanat mat aktiivvalaččat geavahit sámegiela ja barget giellaovddidemiin. 

 

Galgá váikkuhit dasa ahte: 

 Hálddašanguovllu olbmot besset bisuhit ja ovddidit gielaset. 

 Hálddašanguovllu olbmot bálvaluvvojit sámegillii go váldet oktavuođa almmolaš etáhtaiguin. 

 Hálddašanguovllut árjjalaččat barget sámegiela čalmmustahttimiin ja sámegiela geavaheami 

lasihemiin almmolašvuođas. 

 

Ulbmilolahusa eavttut: 

 Čáđahuvvon doaimmat sáddejuvvon doaibmaplána mielde. 

 Čáđahuvvon doaimmat sáddejuvvon doaibmadoarjaga ektui. 

 

Hálddašeapmi 

 Doarjjahálddašeapmi galgá čađahuvvot Stáhta ekonomiijastivrema njuolggadusaid vuođul, ja 

Sámedikki bušeahta vuođul. 

 

 Sámedikki dievasčoahkkin mearrida jahkásaččat movt ruđat Sámedikki bušeahtas galget 

juogaduvvot, ja sáhttá válljet surggiid maid vuoruha. 

 

Meroštallannjuolggadusat gielddaide: 

 

Vuođđooassi: 

 Vuođđodoarjja lea 40 % ollislaš guovttegielatvuođa doarjaga rámmas gielddaide ja dat 

juogaduvvo ovtta mađe hálddašangielddaid gaskka. Vuođđodoarjaga ii sáhte váidit.  
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Bálvalanoassi: 

 Bálvalanoassi lea 35 % ollislaš guovttegielatvuođa doarjaga rámmas gielddaide ja dat juogaduvvo 

hálddašangielddaid gaskka čuovvovaš vuogi mielde: 

- - man ollu ohppiin lea sámegiella vuosttaš giellan vuođđoskuvllas (deattuhuvvo 44 %) 

- - man ollu ohppiin lea sámegiella nubbin giellan vuođđoskuvllas (deattuhuvvo 25 %) 

- - man ollugat leat dieđihan Sámedikki válgajienastuslohkui gielddas (deattuhuvvo 31 %) 

 

 Ođđaseamos olámuttu dieđut ohppiidlogu birra vuođđoskuvlla diehtojuohkinvuogádagas 

interneahtas (www.wis.no/gsi) biddjojuvvojit vuođđun go rehkenastá ohppiidlogu geain lea 

sámegiella vuosttaš ja nubbin giellan vuođđoskuvllas. 

 

- Man ollu leat dieđihan Sámedikki válgajienastuslohkui biddjojuvvo vuođđun. 

 

Ovddidanoassi: 

 Ovddidanoassi lea 25 % ollislaš guovttegielatvuođa doarjaga rámmas gielddaide. Ovddidanoassi 

muddejuvvo doaimma ja čađahuvvon doaibmabijuid mielde jagis jahkái, ja 

ovttasbargošiehtadusaid mielde mat leat ovttaskas gieldda ja Sámedikki gaskka. Plenum mearrida 

ovddidandoarjaga sturrodaga. 

 

Meroštallannjuolggadusat doarjagii fylkkagielddaide: 

 

Vuođđo- ja bálvalanoassi: 

 Vuođđo- ja bálvalandoarjja lea 75 % ollislaš guovttegielatvuođa doarjaga rámmas 

fylkkagielddaide. Dás fas lea vuođđooassi 80 % ja bálvalanoassi 20 %. Bálvalanoassi 

rehkenastojuvvo dan mielde galle sámegiela ovddas fylkkagielddas lea 

hálddašanovddasvástádus. Nu mo dálá fylkkagieldastruktuvra lea, de oažžot Finnmárkku 

fylkkagielda, Romssa fylkkasuohkan ja Davvi-Trøndelága fylkkasuohkan 1/6 oasi juohkehaš 

bálvalanoasis ja Nordlándda fylkkasuohkan oažžu 3/6 oasi bálvalanoasis. 

 

Ovddidanoassi: 

 Ovddidanoassi lea 20 % ollislaš guovttegielatvuođa doarjaga rámmas fylkkagielddaide. 

Ovddidanoassi muddejuvvo doaimma ja čađahuvvon doaibmabijuid mielde jagis jahkái, ja 

ovttasbargošiehtadusaid mielde mat leat ovttaskas fylkkagieldda ja Sámedikki gaskka. 

Sámediggeráđđi mearrida juohke fylkkagieldda ovddidandoarjaga sturrodaga. 

 

Oppalaš eavttut 

 Ovttasbargošiehtadus lea hábmejuvvon gaskal Sámedikki ja ovttaskas gieldda das mo 

guovttegielatvuođadoarjja galgá geavahuvvot. 

 

 Galgá ráhkaduvvot golbma jagi doaibmaplána oktan bušeahtain mii konkretisere doaimmaid mat 

leat ovttasbargošiehtadusas. Plána galgá rievdaduvvot jagis jahkái. Doaibmaplána galgá čájehit 

makkár doaimmaid gielda prioritere ja mot Sámedikki doarjja galgá adnot.  Dat galgá čállot 

Sámedikki doaibmadoarjjaskovvái. 

 

 Njuolggodoarjaga vuostáiváldit fertejit jođihit doaimma dávistettiin gustovaš lágaide ja 

njuolggadusaide, maiddái vearro-, divat- ja rehketdoalloláhkaaddimii dávistettiin. 
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 Njuolggodoarjaga vuostáiváldit eai sáhte oažžut doarjaga ohcanvuđot ortnegiin doaimmaide ja 

prošeavttaide maid njuolggodoarjja galgá gokčat. 

 

 Guovttegielalašvuođadoarjja sáhttá adnot giellaovddidandoaimmaide skuvllain ja mánáidgárddiin. 

 

 Muhto doarjaga ii sáhte geavahit dakkár dábálaš oahpahusáigumušaide maid skuvlaeaiggát lea 

geatnegahttojuvvon čađahit. Doarjagiin ii sáhte máksit dábálaš bálká oahpaheddjiide, oastit 

oahpponeavvuid, viessohoitámiid, loanaid. 

 

 Doarjaga ii sáhte geavahit máksit mánáidgárddiid dábálaš doaibmagoluid. 

 

 Guovttegielalašvuođadoarjja ii galgá geavahuvvot rámmadoarjjan Mánáidgárdelága § 14 ektui.  

 

 Guovttegielalašvuođadoarjja ii galgá geavahuvvot doaimmaid duppaliid ruhtadit. 

 

 Doarjagiin ii sáhte máksit gieldda visttiid loana, reanttuid ja oassemávssuid, doaimma ja 

investeremiid. 

 

 Doarjagat eai galgga geavahuvvot doaimma likviditehta muddemii. Ii leat vejolaš ovddidit 

máksimiid, nu ahte doarjjaoažžu sáhttá bidjat doarjaga reantoguoddi ruhtan dahje loatnan ja nie 

oažžut dietnasa lassin dan juolluduvvon submái. 

 

 Doarjjaoažžus lea geatnegasvuohta addit Sámediggái buot dieđuid mat leat relevánta doarjaga 

juolludeapmái. Dát guoská earret eará ekonomalaš ja hálddahuslaš beliid stuorra rievdadusaide. 

 

 Sámedikkis ja ovttaskas gielddas ja fylkkagielddas galget leat jahkásaš čoahkkimat politihkalaš 

dásis. Dáid čoahkkimiid fáddán galgá leat ovttasbargošiehtadusa raporteren, čuovvoleapmi ja 

koordineren. Dasa lassin galgá šiehtadusa čuovvoleapmi ja stáhtus guorahallojuvvot juohke jagi 

hálddahuslaš dásis. 

 

 Njuolggodoarjaga ii sáhte váidit. 

 

Doarjjaeavttuid rievdadeapmi 

 

 Doarjjaoažžu galgá dieđihit jus doarjaga eavttut rivdet maŋŋel go lea ožžon doarjaga.  

 

 Sámedikki jahkásaš juolludeamis sáhttá doarjjaoažžu rievdadit 20% dohkkehuvvon doaimmaid 

gaskkas. Rievdadusat badjel 20% ja/dahje jus rievdada dohkkehuvvon doaibmaplána, de ferte 

dan ohcat dohkkehuvvot Sámedikkis. Ohcan galgá sáddejuvvot gustovaš bušeahttajagi 

 

 Ruđaid, mat eai leat geavahuvvon, ii sáhte sirdit čuovvovaš bušeahttajahkái. Ruđat mat ovddit jagi 

eai leat geavahuvvon, gessojuvvojit bušeahttajagi juolludeamis. Jus ruđat bušeahttajagis leat 

biddjojuvvon plánejuvvon doaimmaide, muhto eai leat čađahuvvon, de sáhttá ohcat daid sirdot 

čuovvovaš jahkái. Ohcama ferte sáddet Sámediggái ovdal 31.10. Sirdin eaktuda ahte 

doaibmabidju ii guovtti geardái ruhtaduvvo. Ruđaid sirdit dihto doaimmaide sáhttá dahkat dušše 

oktii ja raporteren galgá muđui leat dan dábálaš raporterema mielde.  
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Dieđiheapmi mearrádusa birra 

 Doarjjareive hábmejuvvo Stáhta ekonomiijastivrema njuolggadusaid čuoggá 6.3.3 vuođul. 

 

Máksineavttut 

 50 % doarjagis máksojuvvo bušeahttajagi álggus. Loahppa 50 % máksojuvvo go doarjjaeavttut 

leat ollašuhttojuvvon ja doarjjaoažžu lea sádden máksinávžžuhusa Sámediggái. Sutnje guhte 

vuolláičállá máksinávžžuhusa, galgá leat fápmuduvvon váldi geatnegahttit gieldda/fylkkagieldda.  

 

 Jus doarjjaoažžu rihkku doarjjaeavttuid, de dat sáhttá dagahit ahte bissehuvvojit buot dat eará 

máksámušat maid doarjjaoažžu oažžu Sámedikkis dassážiigo rihkkun bisána. Muđui gusket 

njuolggadusat mat leat lágas “Lov om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven)”. 

 

Raporteren ja bearráigeahččan 

 Loahpalaš doaibmaplána bušeahttajagi várás sáddejuvvo Sámediggái maŋimusat 1.3. Sámedikki 

doaibmaplánaskovvi ortnega várás galgá geavahuvvot. 

 

 Golbma jagi doaibmaplána oktan bušeahttadárbbuin sáddejuvvo Sámediggái maŋimusat 31.8. 

Dat galgá čállot Sámedikki doaibmadoarjjaskovvái.    

 

 Raporta das mo ovddit jagi ruđat leat geavahuvvon doaibmaplána vuođul, sáddejuvvo Sámediggái 

maŋimusat 31.8. Sámedikki raporterenskovvi ortnega ruhtageavaheami várás, galgá 

geavahuvvot. 

 

 Gáibiduvvo raporta doaibmaplána čađahuvvon doaibmabijuin. 

 

 Ovddidanoassái gáibiduvvo rehketdoalloraporta  ja vuođđo- ja bálvalanoassái berre sáddejuvvot 

rehketdoalloraporta. Gáibiduvvo rehketdoallu mii čájeha bienalaš olggosgoluid čađahuvvon 

doaimmain. Dat mielddisbuktá oasserehketdoalu gieldda rehketdoallovuogádagas mas 

"kontostreng" boahtá ovdan. Rehketdoalu galgá bordit nu ahte dan sáhttá buohtastahttit 

bušeahtain mii lea doaibmaplánas. Erohusaid ferte čilget.   

 

 Áigemearri sáddet rehketdoalu ja raportta lea 31.8. 

 

 Jus ruđat geavahuvvojit bálkkáide ja honoráraide, de lea doarjjaoažžus bargoaddiovddasvástádus 

ja son ferte dábálaš láhkai čađahit ovdageassima ja dieđihit máksima bálká- ja geasusdieđáhusas 

gieldda rehketdoallái. 

 

 Sámediggi ja Riikarevišuvdna sáhttet bearráigeahččat geavahuvvojit go ruđat eavttuid mielde, gč. 

juolludusnjuolggadusa § 10 nuppi lađđasa ja riikarevišuvdnalága § 12 goalmmát lađđasa. 

 

Doarjaga ruovttoluotta geassin ja ruovttoluotta máksin 

 Jus doarjjaeavttut eai leat ollašuhttojuvvon ovdal 31.8., de ii sáhte doarjjaoažžu vuordit 

njuolggodoarjaga Sámedikkis maŋit jagi.  
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 Sámediggi sáhttá geassit doarjaga ruovttoluotta dahje gáibidit máksojuvvon doarjaga ruovttoluotta 

máksojuvvot jos: 

- doarjjaoažžu lea rihkkon dieđihangeaskku gč. oppalaš eavttuid 

- doarjja ii geavahuvvo daid eavttuid mielde mat leat mearriduvvon njuolggadusain 

- doarjja ii leat geavahuvvon juolludusa ulbmila mielde  

- lea gáibiduvvon heaittiheapmi, ovddiduvvon reastaluvvangohčus, priváhta dahje almmolaš 

vealgešiehtadallamat leat rahppojuvvon doarjjaoažžu ektui dahje doarjjaoažžu heaitá 

máksimis máksámušaidis.  

- doarjjaoažžu eará láhkái stuorrát lea rihkkon dáid njuolggadusaid mearrádusaid 

- doarjja lea menddo ollu máksojuvvon 

 

 Jos doarjjaoažžu dákkár oktavuođain ii mávsse ruovttoluotta, de sáhttá Sámediggi rievtti bokte 

gáibidit máksojuvvot dan mii lea buorrin. Jos ruđat eai máksojuvvo ruovttoluotta áigemeari sisa mii 

lea biddjojuvvon, de sáhttá gáibidit maŋŋoneami ovddas reanttuid, gč. lága “lov 17. desember 

1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling mv.”. 

 

EEO-njuolggadusat 

 Sámedikki doarjjaortnegat fertejit leat EEO-šiehtadusa njuolggadusaid rámmaid siskkobealde 

stáhta doarjaga ektui. Sámediggái gusket EEO-šiehtadusa mearrádusat seamma láhkai go stáhta- 

gieldda- ja fylkkahálddašeapmái dan ektui movt almmolaš doarjagat galget juolluduvvot. 

 

 Gielddaide ja fylkkagielddaide gusket EEO-šiehtadusa njuolggadusat almmolaš doarjaga birra. 

Dat mearkkaša dan ahte fylkkagielddain lea ovddasvástádus fuolahit ahte guovttegielatvuođa 

doarjja Sámedikkis geavahuvvo njuolggadusaid mielde. Erenoamáš deaŧalaš lea fuomášit ahte jos 

doarjja geavahuvvo doarjjan viidáseappot  vuostáiváldiide geain lea ekonomalaš doaibma, de 

fertejit gielddat ieža árvvoštallat ahte soahpá go dat almmolaš doarjaga njuolggadusaide. Dieđut 

almmolaš doarjaga njuolggadusaid birra gávdnojit Ealáhus- ja guolástandepartemeantta 

ruovttusiidduin, geahča liŋkka 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-

stotte.html?id=592103 

 

 EFTA Bearráigeahččanorgána (ESA) bargun lea bearráigeahččat ahte njuolggadusat dollojuvvojit 

Norggas. Dat mearkkaša dan ahte dihto lágan doarjaga ferte ESA ovdagihtii dohkkehit ovdal go 

dan sáhttá juolludit.  

 

 ESA sáhttá geatnegahttit Norgga eiseválddiid, maiddái Sámedikki, gáibidit doarjaga ruovttoluotta 

doarjjaoažžus jos doarjja ii leat addojuvvon njuolggadusaid mielde dahje doarjjaoažžu ii geavat 

doarjaga dan ulbmilii masa lea addojuvvon. 

 

Evalueren 

 Sámediggi galgá jeavddalaččat árvvoštallat oažžun dihte dieđuid dan birra ahte leat go 

doarjjaortnegatbeaktilat resursageavaheami, organiserema ja mearriduvvon mihttomeriid ektui.  
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2 Regelverk for tospråklighetstilskudd til 
kommuner og fylkeskommuner.  

Regelverket gjelder Sametingets direktetilskudd, tospråklighetstilskudd til kommuner og 

fylkeskommuner. Hensikten med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. 

 

2.1 Mål og kriterier for måloppnåelse. 

Mål: 

 Den samiske befolkningen har en reell mulighet til å bruke samisk i møte med offentlige 

institusjoner. 

 

Delmål: 

 Kommuner og fylkeskommuner som aktivt bruker samisk og jobber med språkutvikling. 

 

Skal bidra til: 

 At befolkningen i forvaltningsområdet skal kunne bevare og utvikle sitt språk. 

 At befolkningen i forvaltningsområdet skal bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige 

etater. 

 Forvaltningsområdet arbeider aktivt med å synliggjøre og øke bruken av samisk språk i det 

offentlige rom. 

 

Kriterier for måloppnåelse: 

 Gjennomførte aktiviteter i forhold til innsendt aktivitetsplan. 

 Gjennomførte aktiviteter i forhold til tildelt aktivitetstilskudd. 

 

Forvaltning 

Tilskuddsforvaltningen skal være i henhold til Regelverk for økonomistyring i Staten, samt 

Sametingets budsjett. 

 

Sametingets plenum fastsetter årlig fordeling av midler gjennom Sametingets budsjett og kan peke ut 

prioriterte satsingsområder. 

 

Beregningsregler for tilskudd til kommuner: 

Basisdel: 

 Basistilskuddet utgjør 40 % av den totale tospråklighetsrammen til kommunene og fordeles likt 

mellom forvaltningskommunene.  

 

Betjeningsdel: 

 Betjeningsdelen utgjør 35 % av den totale tospråklighetsrammen til kommunene og fordeles til 

forvaltningskommunene basert på følgende måleenheter: 

- Antall elever med samisk som førstespråk i grunnskolen (vektlegges 44 %) 

- Antall elever med samisk som andrespråk i grunnskolen (vektlegges 25 %) 

- Antall innmeldte i Sametingets valgmanntall i kommunen (vektlegges 31 %) 

 

114



 

 Nyeste tilgjengelige data for elevtall i grunnskolens informasjonssystem på internett 

(www.wis.no/gsi) legges til grunn for beregning av antall elever med samisk som førstespråk og 

andrespråk i grunnskolen. 

 

- Antall innmeldte i Sametingets valgmanntall legges til grunn. 

 

Utviklingsdel: 

 Utviklingsdelen utgjør 25 % av den totale tospråklighetsrammen som fordeles til kommunene. Den 

reguleres i henhold til planlagt aktivitet, gjennomførte tiltak fra år til år og i henhold til 

samarbeidsavtalen mellom den enkelte kommune og Sametinget. Størrelsen på utviklingsdelen er 

fastsatt av plenum. 

 

Beregningsregler for tilskudd til fylkeskommuner 

Basis- og betjeningsdel: 

 Basis- og betjeningsdelen utgjør 75 % av den totale tospråklighetsrammen for fylkeskommuner.  

Av dette utgjør basisdel 80%, mens betjeningsdel utgjør 20%. Betjeningsdel utregnes etter 

beregningsnøkkel om antall samiske språk fylkeskommunen har forvaltningsansvar for. Som 

strukturen på dagens fylkeskommuner er, gis Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune 

og Nord-Trøndelag fylkeskommune 1/6 del hver av betjeningsdelen og Nordland fylkeskommune 

gis 3/6 del av betjeningsdelen. 

 

Utviklingsdel: 

 Utviklingsdelen utgjør 25 % den totale tospråklighetsrammen som fordeles til fylkeskommunene. 

Den reguleres i henhold til planlagt aktivitet, gjennomførte tiltak fra år til år, og i henhold til 

samarbeidsavtaler mellom den enkelte fylkeskommune og Sametinget. Størrelsen på 

utviklingsdelen for den enkelte fylkeskommune fastsettes av Sametingsrådet. 

 

Generelle vilkår 

 Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Sametinget og de enkelte kommunene for bruken 

av tospråklighetstilskuddet.  

 

 Det utarbeides treårige aktivitetsplaner med budsjett som konkretiserer tiltakene i 

samarbeidsavtalen. Planen skal rulleres hvert år. Aktivitetsplanen skal vise hvilke tiltak kommunen 

prioriterer og hvordan Sametingets tilskudd skal brukes. Sametingets skjema for aktivitetsplan for 

ordningen skal benyttes. 

 

 Mottakere av direktetilskudd må drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regler, 

herunder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. 

 

 Mottakere av direktetilskudd kan ikke forvente å motta tilskudd over søkerbaserte ordninger til 

aktiviteter og prosjekter som direktetilskuddet skal dekke. 

 

 Tospråklighetstilskuddet kan brukes som språkfremmende tiltak innenfor skoler og barnehager. 

 

  Tilskuddet kan  imidlertid ikke nyttes til ordinære undervisningsformål som er lovpålagt for 

skoleeiere. Tilskuddet kan ikke brukes til ordinær lønn til lærere, innkjøp av læremidler, bygninger, 

nedbetaling av lån. 
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 Tilskuddet kan ikke nyttes til ordinære driftsutgifter i barnehager.   

 

 Tospråklighetstilskuddet kan ikke benyttes som rammetilskudd, jfr. Barnehagelovens § 14.  

 

 Tospråklighetstilskuddet kan ikke nyttes til dobbelfinansiering av tiltak. 

 

 Tilskuddet kan ikke nyttes til nedbetaling av lån, renter og avdrag, drift og investeringer i 

bygninger. 

 

 Tilskuddene skal ikke nyttes til å regulere virksomhetens likviditet. Det er ikke anledning til å 

fremskynde utbetalinger, slik at tilskuddsmottakeren kan plassere tilskudd som rentebærende 

innskudd eller lån for å oppnå inntekter av beløpet. 

 

 Tilskuddsmottaker plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er relevante for tildeling av 

tilskuddet. Dette gjelder blant annet vesentlige endringer i økonomiske og administrative forhold. 

 

 Sametinget og hver enkelt kommune og fylkeskommune skal ha årlige møter på politisk nivå. 

Tema på disse møtene skal være rapportering, oppfølging og koordinering av samarbeidsavtalen. 

I tillegg skal avtalenes oppfølging og status gjennomgås årlig på administrativt nivå. 

 

 Direktetilskudd kan ikke påklages.  

 

Underretning om vedtak 

 Tilskuddsbrevet skal utformes i henhold til Bestemmelsene om økonomistyring i Staten punkt 

6.3.3. 

 

Endringer i forutsetninger for tilskuddet 

 Etter at tilskuddet foreligger, plikter tilskuddsmottakeren å gi melding om eventuelle endringer i 

forutsetningene for tilskuddet. 

 

 Tilskuddsmottakeren kan foreta inntil 20% endringer innenfor tildelte utviklingsmidler. Endringer 

utover 20% og/eller endringer av godkjent aktivitetsplan må søkes godkjent av Sametinget.  

Søknaden må sendes inn og godkjennes av Sametinget før endring av aktivitetsplanen foretas.   

 

 Når det gjelder ubenyttede midler, er ikke disse overførbare til neste budsjettår. Ubenyttede midler 

i foregående år blir trukket fra budsjettårets tildeling. Dersom midlene i budsjettåret er disponert til 

planlagte, men ikke gjennomførte tiltak, kan det søkes om overføring til påfølgende år. Søknad må 

sendes Sametinget innen 31.10. Overføringen forutsetter at det ikke skjer en dobbelfinansiering 

av tiltak. Overføring av midler til spesifikke tiltak kan bare skje en gang og rapportering skal følge 

den øvrige rapporteringen. 

 

Utbetalingsvilkår 

 50 % av tilskuddet utbetales i begynnelsen av budsjettåret. De resterende 50 % utbetales når 

vilkår for tilskuddet er oppfylt og tilskuddsmottaker sender Sametinget utbetalingsanmodning. Den 

som underskriver utbetalingsanmodningen må ha fullmakt til å forplikte 

kommunen/fylkeskommunen. 
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 Dersom tilskuddsmottaker misligholder vilkårene for tilskudd så vil det kunne medføre stans av 

utbetalinger i alle øvrige tilskudd mottakeren får fra Sametinget, inntil misligholdet er opphørt. For 

øvrig gjelder reglene i Lov om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven). 

 

Rapportering og kontroll 

 Endelig aktivitetsplan for budsjettåret sendes Sametinget innen 1.3. Sametingets skjema for 

aktivitetsplan for ordningen skal benyttes. 

 

 Treårig aktivitetsplan med budsjettbehov sendes Sametinget innen 31.8. Sametingets skjema for 

aktivitetsplan for ordningen skal benyttes. 

 

 Rapport for foregående år om bruken av midlene i henhold til aktivitetsplanen sendes Sametinget 

innen 31.8. Sametingets skjema for rapport om bruken av midlene for ordningen skal benyttes.  

 

 Det kreves rapport for gjennomførte tiltak som er i aktivitetsplanen.  

 

 Det kreves regnskapsrapport for aktivitetsdelen og basis- og betjeningsdelen bør 

regnskapsrapporteres. Regnskapet skal vise detaljerte kostnader for gjennomførte tiltak. Dette 

innebærer utdrag fra kommunens regnskapssystem med kontostreng. Regnskapet skal være satt 

opp slik at det er sammenlignbart med budsjettet i aktivitetsplanen. Avvik skal kommenteres.   

 

 Frist for innsending av regnskap og rapportering er 31.8. 

 

 Dersom midlene nyttes til avlønning og honorarer, er støttemottaker arbeidsgiveransvarlig og må 

på vanlig måte foreta eventuelt forskuddstrekk og sørge for innberetningen av godtgjørelse på 

lønns- og trekkoppgaver til kommunekassereren i kommunen. 

 

 Sametinget og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, 

jf. bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd. 

 

Tilbaketrekking og tilbakebetaling av tilskudd 

 Er ikke vilkår for tilskudd oppfylt innen 31.8., kan ikke tilskuddsmottaker påregne direktetilskudd 

fra Sametinget påfølgende år.  

 

 Sametinget kan trekke tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd dersom: 

- tilskuddsmottakeren har brutt opplysningsplikten jf. Generelle vilkår 

- tilskuddet ikke blir benyttet i henhold til vilkårene fastsatt i regelverket 

- tilskuddet ikke er benyttet i henhold til formålet med tildelingen det er begjært oppbud, 

fremsatt konkursbegjæring, åpnet private eller offentlige gjeldsforhandlinger hos 

tilskuddsmottaker eller tilskuddsmottaker innstiller sine betalinger 

- tilskuddsmottaker på annen vesentlig måte har brutt bestemmelsene i dette regelverket 

- det er utbetalt for mye tilskudd 

 

 Dersom tilskuddsmottaker ikke betaler tilbake i slike tilfeller, kan Sametinget iverksette rettslige 

skritt for å få utbetalt tilgodehavende. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, 

kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved 

forsinket betaling mv. 
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EØS-regelverket 

 Sametingets tilskudds ordninger må ligge innenfor rammene av EØS-avtalens regler om 

statsstøtte. Sametinget er på lik linje med andre deler av stats-, kommunal- og fylkesforvaltningen 

bundet av de bestemmelser EØS-avtalen har nedfelt om adgangen til å tildele offentlig støtte. 

 

 Kommunene og fylkeskommunene er bundet av EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Det 

innebærer at det er fylkeskommunenes ansvar å sørge for at tospråklighetstilskuddet fra 

Sametinget anvendes i tråd med reglene. Det er særlig viktig å være oppmerksom på at dersom 

tilskuddet brukes til å gi tilskudd videre til mottakere som driver med økonomisk virksomhet må 

kommunene selv vurdere om slik støtte er forenlig med reglene om offentlig støtte. Informasjon 

om reglene om offentlig støtte finnes på hjemmesidene til Fornyings- og 

administrasjonsdepartementet, se link 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-

stotte.html?id=592103 

 

 EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har som oppgave å kontrollere at reglene overholdes i Norge. Det 

innebærer at visse typer støtte må forhåndsgodkjennes av ESA før den kan tildeles.  

 

 ESA kan pålegge norske myndigheter, herunder Sametinget, å kreve tilskudd tilbake fra mottaker 

dersom tilskuddet ikke er gitt i overenstemmelse med reglene eller mottaker ikke bruker tilskuddet 

til det formål tilskuddet er gitt til. 

 

Evaluering  

 Sametinget skal sørge for at det jevnlig gjennomføres evalueringer for å få informasjon om 

tilskuddsordninger er effektive i forhold til ressursbruk, organisering og fastsatte mål. 
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Forord 

 

Porsanger kommune er en av kommunene som tilhører forvaltningsområdet for samisk språk.  

 

Samisk språk- og kulturplan 2011 – 2014 er et styringsverktøy for Porsanger kommune ved 

utarbeiding av årlige samiske aktivitets- og utviklingsplaner og oppfølging av disse. Planen vil være 

et verktøy innad i kommunen for samordning av tiltak, samt fordeling av tospråklighetsmidler 

bevilget av Sametinget. 

 

Planen er del av en strategi om å vise kommunens reelle trespråklige og trekulturelle dimensjon. 

Denne planen begrenser seg til tiltak rettet mot det samiske og betjeningen av samene i offentlig 

kommunal sammenheng.  

 

Planen er en oppfølging av tidligere samisk språkplan for Porsanger kommune for perioden 2007 – 

2011. 

 

Planen imøtekommer Sametingets krav om utarbeiding av en strategisk språkutviklingsplan for 

kommunen.  Planen er utviklet for en periode på fire år, 2011 - 2014. Planen vil rulleres og følges 

opp med årlige virksomhetsplaner som evaluerer strategier, tiltak og økonomi foregående år, 

skisserer ny strategi, tiltak og økonomi det påfølgende år. 

 

Denne planen er utarbeidet av representanter for hovedadministrasjonen, helse- og sosialsektoren, 

teknisk drift- og forvaltningsavdelingen, kultur- og oppvekstavdelingen og Samisk språk- og 

kultursenter. 
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Ovdasátni 

 

Porsáŋggu gielda lea okta dain sámegiela hálddašanguovllu gielddain. 

 

Sámi giella- ja kulturplána 2011 – 2014 lea Porsáŋggu gieldda hálddašanreaidu ráhkadettiin 

jahkásaš sámegiel doaibma- ja ovdánahttinplánaid ja daid čuovvolemiid. Plána lea maid siskkáldas 

gieldda reaidu oktiiheiveheamis doaimmaid ja guovttegielalašvuođaruđaid juohkimis maid 

Sámediggi juolluda. 

 

Plána lea oassi strategiijas čalmmustahttit gieldda duođalaš golmmagielat ja – kultuvrralaš hámi. 

Plána viidodat lea ráddjejuvvon sámi doaimmaide ja sámegielagiid bálvaleapmi almmolaččat 

gieldda oktavuođas. 

 

Plána lea Porsáŋggu gieldda ovddit sámi giellaplána 2007 – 2011 čuovvoleapmi. 

  

Plána maid miehtá Sámedikki gáibádussii ráhkadit giellaovddidanplána. Plána lea ráhkaduvvon 

njeallja jahkái, 2011 – 2014. Plána galgá ođasmahttojuvvot ja čuovvoluvvot jahkásaš 

doaibmaplánain gos mannan jagi strategiijat, doaimmat ja ekonomiija árvvoštallojuvvo ja fas ođđa 

strategiijaid, doaimmaid ja ekonomiija boahtte jahkái hábmet.  

 

Plána lea ovddasteaddjit váldohálddahusas, dearvvašvuođa- ja sosiálasuorggis, doallo- ja 

huksenossodagas, kultur- ja bajásšaddanossodagas ja Sámi giella- ja kulturguovddážis hábmen. 
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INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

 

Behovet for fornying og oppgradering av tidligere språkplan gjør at det utarbeides en strategisk 

samisk språk- og kulturplan for perioden 2011-2014. 

 

Porsanger kommune er en vidstrakt kommune som har en variasjon av fjord, sjø, elvedaler, vidde, 

fjell og historisk sett er befolket av samer, nordmenn og kvæner. Kommunen er en typisk sjøsamisk 

kommune, hvor det norske og det kvenske er en like naturlig del. 

 

Porsanger kommune er en av forvaltningskommunene for samisk språk, noe som medfører at 

kommunen også vil betjene den samiske befolkning med det språket de bruker. 

 

Samisk ble likestilt med norsk som offisielt språk i Norge 1. januar 1992, ved at Sameloven av 12. 

juni 1987 fikk et tillegg om bruk av samisk språk, Samelovens språkregler. Formålet med 

språkreglene er å bevare og utvikle det samiske språket, dette bl.a særlig ved å styrke bruken av 

språket i offentlig sammenheng. Gjennom økt bruk og opplæring vil også kompetansen i samisk 

språk øke.  

Alle offentlige organ som omfattes av språkreglene, plikter å sørge for at reglene blir fulgt. 

Samelovens språkregler, gjeldende innenfor forvaltningsområdet for dette, skal sikre befolkningens 

rett til 

- å bruke samisk språk i kontakt med offentlige organ 

- å møte samisk språk i offentlig sammenheng 

- å få opplæring i / på samisk 

 

Offentlig organ tilknyttet dette forvaltningsområdet har plikt til 

- å aktivt bruke samisk i kunngjøringer, informasjon mm. til publikum 

- å imøtekomme enkeltindividers ønsker om å bruke samisk i offentlig sammenheng  

- å bruke det samiske språket i samsvar med reglene i lov og forskrift 

 

Tospråklighetstilskuddet ytes til kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk og fordeles også 

til fylkeskommuner som har kommuner innenfor forvaltningsområdet. Tilskuddet, gitt av 

Sametinget, er knyttet til kravet i sameloven om en tospråklig lokal og fylkeskommunal forvaltning. 

 

I Sametingets tildelingsbrev for 2010 gis i tillegg følgende retningslinjer:  

Mål for tilskuddsordningen: 

 Befolkningen i forvaltningsområdet for samisk språk betjenes på samisk, både skriftlig og 

muntlig. 

 Aktive kommuner i arbeidet for utvikling av samisk språk 

Kriterier for måloppnåelse: 

 Antall ansatte med kompetanse for å betjene befolkningen på samisk muntlig og/eller skriftlig. 

 Antall personer som har fått opplæring i samisk 

 Antall dokumenter med originalspråk samisk 

 Antall dokumenter oversatt til samisk 

 Gjennomførte tiltak for å utvikle samisk språk 

 Gjennomførte tiltak for å synliggjøre samisk språk 

 

 

Tildelingskriterier:  

 Kommuner og fylkeskommuner utarbeider en aktivitetsplan som skal omhandle tiltak for å 

oppfylle samelovens språkregler samt tiltak for å utvikle samisk språk. Aktivitetsplanen som 

skal ta hensyn til tilstanden for samisk språk i kommunen, skal godkjennes av Sametinget. 
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1. ÁLGU 

2.1 Duogáš 

 

Strategalaš sámi giella- ja kulturplána 2011 – 2014 áigodahkii ráhkaduvvo go lea dárbu ođasmahttin 

ovddit giellaplána. 

  

Porsáŋggu gielda lea luomus gielda gos lea sihke vuotna, mearra, johkaleagit, duottar ja várit, ja gos 

leat ássan sihke sámit, dážat ja kveanat. Gielda lea guovddáš mearrasámiid ássanguovlu, gos dáčča 

ja kveana ássanvuohki lea seamma lunddolaš. 

 

Porsáŋggu gielda lea okta dain sámegiela hálddašanguovllu gielddain mii mielddisbuktá ahte gielda 

maid bálvala sámegielat ássiid sin gillii.        

 

Sámegiella šattai ovttadásat dárogielain almmolaš giellan Norggas ođđajagemánu 1.b. 1992 go 

Sámeláhkii, mii mearriduvvui geassemánu 12.b. 1987, biddjui lasáhus sámegiela geavaheami birra, 

Sámelága giellanjuolggadusat. Giellanjuolggadusaid ulbmil lea seailluhit ja ovddidit sámegiela, 

dakko bokte ahte nannet sámegiela geavaheami almmolaš oktavuođain. Sámegiela máhttu maid 

buorrána go giella eambbo geavahuvvo. 

Buot almmolaš orgánat gos giellanjuolggadusat doibmet leat geatnegahtton čuovvut 

njuolggadusaid.  

Sámelága giellanjuolggadusat, gustojeaddji dán hálddašanguovllu siskkobealde, galget sihkkarastit 

álbmoga vuoigatvuođa 

- atnit sámegiela go váldá oktavuođa almmolaš orgánain 

- deaividit sámegiela almmolaš oktavuođain 

- oažžut sámegiel/sámegillii oahpu 

 

Almmolaš orgánat hálddašanguovllu siskkobealde, leat geatnegahtton 

- aktiivvalaččat geavahit sámegiela almmuhusain, diehtojuohkimis jna. olbmuide 

- vuhtiiváldit ovttaskas olbmuid sávaldagaid sámegiela geavahit almmolaš oktavuođain 

- atnit giela njuolggadusaid ja láhkaásahusa mielde 

 

Guovttegielalašvuođa doarjja addo sámegiela hálddašanguovllu gielddaide ja juhkkojuvvo maiddái 

fylkkagielddaide main leat hálddašanguovllu gielddat. Doarjja čatnasa sámelága gáibádusaide 

báikkálaš ja fylkkagielddaid guovttegielalaš hálddašeami birra. 

 

Sámedikki 2010 juolludanbrevas leat vel čuovvovaš njuolggadusat: 

Doarjaga mihttomearri: 

 Sámegiela hálddašanguovllu álbmot galgá oažžut bálvalusaid sámegillii, sihke čálalaččat ja 

njálmmálaččat. 

 Gielddat aktiivvalaččat mielde sámegiela ovdánahttinbarggus 

Ulbmila eavttut: 

 Gallis bargis lea gelbbolašvuohta bálvalit álbmoga sámegillii njálmmálaččat ja/dahje čálalaččat 

 Gallis leat ožžon sámegieloahpahusa 

 Gallii dokumeanttas lea sámegiella vuođđogiella 

 Galle dokumeantta leat jorgaluvvon sámegillii 

 Čađahuvvon sámegiela ovdánahttindoaimmat 

 Čađahuvvon doaimmat sámegiela čalmmustahttimis 

 

Juolludaneavttut: 

 Gielddat ja fylkkagielddat ráhkadit doaibmaplána mii galgá sisttisdoallat doaimmaid maid 

vuođul ollašuhttá sámelága giellanjuolggadusaid, ja maiddái sámegiela ovdánahttindoaimmaid.  
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 Budsjettbehov, regnskap og rapport om bruken av midlene i henhold til aktivitetsplan sendes 

Sametinget  

 Tilskuddet skal ikke brukes til ordinær drift 

 

Sametinget har vedtatt nye tildelingskriterier for tildeling av tospråklighetsmidler fra år 2012.  

Tospråklighetstilskuddet går fra å være kostnadsstyrt til å bli en målstyrt modell med tredelt 

beregningsgrunnlag, én basisdel som utgjør 35 % av den totale tospråklighetsrammen til 

kommunene, én betjeningsdel som utgjør 40 % og én utviklingsdel som utgjør 25 %. 

 

Kriterier for måloppnåelse:  

 Antall ansatte med kompetanse for å betjene befolkningen på samisk muntlig og/eller skriftlig. 

 Antall ansatte som har fått opplæring i samisk 

 Kunngjøringer, informasjon, skjemaer og tekst på hjemmesiden på samisk 

 Antall tospråklige dokumenter (samisk/norsk) 

 

Tildelingskriterier: 

 Kommuner utarbeider en aktivitetsplan og budsjettbehov 

 Det skal utarbeides en samarbeidsavtale mellom Sametinget og de enkelte 

forvaltningskommunene for bruken av tilskuddet 

 Rapport for basis- og betjeningsdelen sendes Sametinget, samt rapport og detaljert/beskrivende 

regnskap for utviklingsdelene i henhold til samarbeidsavtalen 

 

Språkplanen skal således danne grunnlag for fordeling av tospråklighetsmidler bevilget fra 

Sámediggi /Sametinget internt i kommunen.   
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- Doaibmaplána galgá vuhtiiváldit sámegiela dili gielddas, ja galgá boahtit Sámediggái 

dohkkeheapmái.  

- Bušeahttadárbu, rehketdoallu ja raporta ruđaid geavaheami birra  doaibmaplána ektui 

sáddejuvvo Sámediggái. 

- Doarjja ii galgga geavahuvvot dábálaš doibmii. 

 

Sámediggi lea mearridan ođđa meroštallannjuolggadusaid guovttegielalašvuođadoarjagiid 

juolludeapmái jagi 2012 rájes. Guovttegielalašvuođadoarjja ii stivrejuvvo goluid mielde nugo ovdal, 

muhto ulbmilstivrema mielde mas leat golmmaoasat málle, okta vuođđooassi 35 %:in ollislaš 

guovttegielalašvuođarámmas gielddaide, okta bálvalusoassi 40 %:in ja ovdánahttinoassi 25 %:in 

ollislaš rámmas.  

 

Ulbmila eavttut: 

 Man galle bargis lea gelbbolašvuohta bálvalit álbmoga sámegillii njálmmálaččat ja/dahje 

čálalaččat 

 Man galle bargi leat ožžon oahpahusa sámegillii 

 Almmuhusat, diehtojuohkin, skovit ja teaksta ruovttosiiddus sámegillii 

 Man ollu guovttegielat dokumeanttat (sáme-/dárogillii) 

 

Juolludaneavttut: 

- Gielddat ráhkadit doaibmaplána ja bušeahttadárbbu 

- Galgá ráhkaduvvot ovttasbargošiehtadus Sámedikki ja ovttaskas gieldda gaskka 

guovttegielalašvuođadoarjaga geavaheamis 

- Raporta vuođđo- ja bálvalusoasis sáddejuvvo Sámediggái, ja maiddái raporta ja detálja dási / 

čilgejeaddji rehketdoallu ovddidanoasis ovttasbargošiehtadusa mielde. 

 

Giellaplána geavahuvvo vuođđun gieldda siskkáldas juogadeapmái Sámedikki guovttegielalašvuođa 

doarjaga. 
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1.2  Status i kommunen  

 

Porsanger samfunnet har over en lengre periode opplevd nedgang i folketallet. Resultatet for 2010 

viser en fortsatt nedgang, men den er avtagende. 3980 innbyggere er registrert bosatt i kommunen 

ved utgangen av 2010. Dette er en nedgang i 2010 på 11 innbyggere, men for siste del av fjoråret 

steg folketallet. Dette er en positiv utvikling som gir grunnlag for optimisme.  

 

Antall barn i skolepliktig alder er 475, reduksjon på 40 i forhold til foregående planperiode. 26 % 

av elevene i grunnskolen har samisk i fagkretsen, i alt 125 elever. Av disse har 39 elever samisk 

som 1. språk, 86 har samisk som andrespråk.  

Generelt kan man si at antallet som velger samisk som andrespråk er nedadgående. Flere velger bort 

samisk når de begynner på ungdomstrinnet, en av grunnene kan være at elevene sjøl kan foreta 

språkvalg. Her kan nevnes at Billefjord skole har 8 med samisk som første språk av totalt 42 elever. 

Ingen på ungdomstrinnet og ingen med samisk som andrespråk.  

 

Det blir stadig flere eldre. Siden 2006 er andelen eldre over 67 år økt med 20, til 540 personer i 

2010. 

 

Kommunen har i desember 2010 gjennomført en kartlegging av samisk-kompetansen blant sine 

ansatte.  Svarprosenten var på 67 %, dvs 249 av 370 ansatte besvarte spørreskjemaet. 

Undersøkelsen viser at 21 % av ansatte oppgir samisk som morsmål. 16 % av de ansatte både 

snakker og skriver samisk, 10 % behersker samisk muntlig og 21 % forstår, men snakker ikke. 

 

I samme undersøkelse i 2006 var prosenttallene 30 %, 19 %, 9 % og 23 %. Da lå svarprosenten på 

52 %. 

 

Undersøkelsen viser at ved de fleste avdelingene/enhetene er det ansatte som behersker, i hvert fall 

samisk muntlig. 

 

Porsanger kommune med sin trespråklige og trekulturelle dimensjon har andre utfordringer enn 

kommuner der tospråklighet er gjeldende og der samisk er majoritetsspråket.  

 

Samisk og norsk er ikke likestilte språk i forvaltningen, saksbehandling skjer fortsatt hovedsakelig 

på norsk. Kommunen bruker samisk i hjemmesider, offentlige kunngjøringer og 

stillingsutlysninger. 

En del lover, regler, forskrifter og skjemaer foreligger på samisk.  Kommunale bygg og anlegg er 

skiltet på tre språk. 

 

Muntlige og skriftlige henvendelser kan i dag betjenes på samisk, selv om man på enkelte 

avdelinger må ty til kommunens tolketjenester. 

 

Hovedadministrasjonen er i dag forholdsvis bra dekket med samisktalende personell.     

- Servicekontoret kan svare på henvendelsene også på samisk. 

- Barnevernstjenesten har pr. i dag samisktalende personell.  

- Helse- og omsorgssektoren må styrkes mht. samisk språk- og kulturforståelse og med 

samisktalende personell. Førstelinjetjenesten skal alltid være belagt med samisktalende 

personell, både i sitt daglige virke og i beredskapssammenheng. Dersom ansatte ikke behersker 

samisk, må tolk benyttes. Dette er spesielt viktig i forhold til barn og eldre. 

- Oppvekstsektoren må styrkes med samisktalende personell og lærere for å kunne tilby fullverdig 

samiskspråklig opplæring til barn og unge.  

 

Dersom saksbehandlere mangler samisk språkkompetanse, har kommunen én ansatt på rådhuset og 

to ansatte på Helsetun som kan bistå med tolking ved muntlige henvendelser. Ved skriftlige 

henvendelser er språkkonsulenten behjelpelig med å gi svar på samisk.  

128



 11 

2.2  

Gieldda dálá dilli  

 

Porsáŋggu servodagas lea olmmošlohku njiedjan juo guhkit áiggi. 2010 čájeha ain njiedjama, muhto 

lea buorránišgoahtán. 3980 ássi lea registrerejuvvon gielddas jagi 2010’ loahpas. Olmmošlohku lea 

njiedjan 11 ássiin 2010:s, muhto loahpageahčai jagi lassánii fas olmmošlohku. Lassáneapmi buktá 

movtta. 

 

Skuvlamánáid lohku lea dál 475, 40 unnit go ovddit plánaáigodagas. 26 % vuođđoskuvla oahppiin 

lea sámegiella fágan, oktiibuot 125 oahppi. Dáin leat 39 oahpis sámegiella vuosttašgiellan,  25 

oahpis lea Sámegiella 2 ja 61 oahpis lea Sámegiella 3.  

Oppalaččat sáhttá lohkat ahte Sámegiella 2 oahppiid lohku njiedjá. Eanet aht’ eanet  válljejit eret 

sámegiela go nuoraidskuvlii álget. Okta sivva sáhttá leat ahte dalle sáhttet oahppit ieža válljet giela. 

Namahastit ahte Billávuona skuvllas leat 8 oahpis oktiibuot 42 oahppiin sámegiella vuosttaš giellan.  

Ii ovttasge nuoraidskuvllas leat sámegiella ja ii ovttasge leat sámegiella nubbingiellan. 

 

Boarrásiid lohku lassána, 2006’ rájes leat boarrásiid lohku, boarráset go 67 jagi, lassánan 20 

olbmuin. Otná lohku lea 540. 

  

Gielda lea 2010’ juovlamánu čađahan sámegielmáhtu kártema bargiid gaskkas. Vástidanproseanta 

lei 67 %, 249 bargi oktiibuot 370 bargiin vástidedje jearahallanskovi.  

Iskkadeapmi čájeha ahte 21 % bargiin lea sámegiella eatnigiellan, 16 % bargiin sihke čállet ja hállet 

sámegiela, 10 % hálddašit njálmmálaš sámegiela ja 23 % áddejit sámegiela, muhto eai hála.  

 

2006’ iskkadeamis ledje proseantalogut 30 %, 19 %, 9 % ja 23 %. Vástidanproseanta lei dalle 52 %. 

 

Iskkadeapmi čájeha ahte eanaš ossodagain/ovttadagain leat bargit geat hálddašit, ain juo njálmmálaš 

sámegiela. 

 

Porsáŋggu gielddas, golmmagielat ja golmmakultuvrrat hámiin, leat earálágan hástalusat go 

guovttegielat gielddain gos sámegiella lea eanetlogugiella. 

 

Sámegiella ja dárogiella eai leat ovttadássásačča gielat hálddahusas. Áššemeannudeapmi lea eanaš 

dárogillii. Sámegiella geavahuvvo Porsáŋggu gieldda ruovttusiidduin, almmolaš almmuheamiin ja 

virgealmmuhusain. 

Muhton lágat, njuolggadusat ja skovit leat sámegillii. Gieldda visttit ja ráhkadusat leat galbejuvvon 

golmma gillii. 

 

Go olbmot váldet oktavuođa sámegillii, njálmmálaččat dahje čálalaččat, de sáhtit bálvalit sin 

sámegillii, vaikko muhtun ossodagat gal fertejit atnit gieldda tulkonbálvalusa.  

 

Váldohálddahusas lea dál viehka buorre sámegiel máhttu. 

- Bálvaluskantuvra sáhttá vástidit maiddái sámegillii. 

- Mánáidsuodjalusbálvalusas lea odne sámegielat bárgit. 

- Dearvvašvuođa- ja fuollasuorgi ferte nannejuvvot sámegiella- ja kulturáddejumiin ja sámegielat 

bargiiguin. Vuosttášlinnjábálvalusas galgá álo leat sámegielat bargi, sihke beaivválaš doaimmas 

ja gearggusvuođa ovttastusain. Jus bargi ii máhte sámegiela, ferte tulkka geavahit. Lea 

erenoamáš dehálaš mánáid ja boarrásiid ektui. 

- Bajásšaddanossodagas fertejit eanet sámegielat bargit ja oahpaheaddjit vai sáhttit fállat dievaslaš 

sámegiel oahpaheami mánáide ja nuoraide. 

 

Jus áššemeannudeaddjiin ii leat sámegiel máhtu, leat gielddas okta bargi ráđđeviesus ja guokte bargi 

dearvvašvuođaguovddážis geat sáhttet tulkot njálmmálaš oktavuođain. Čálalaš veahki addá 

giellakonsuleanta.  
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Kommunen har kontinuerlig samisk opplæring på gang i regi av Samisk språk- og kultursenter. 

Samisk språk- og kultursenter deltar i det 5-årige samisk voksenopplæringsprogram som 

Sametinget i samarbeid med Samisk høyskole har igangsatt. Dette programmet er ment til voksne 

samer som har mistet sitt språk. Det finnes kurstilbud fra begynnerstadiet til grunnfag. Samisk 

språk- og kultursenter arrangerer også egne kurs. Alle ansatte og innbyggere gis mulighet til å delta 

på kursene. 

 

Samisk språk- og kultursenter i Lakselv og Sjøsamisk kompetansesenter i Indre Billefjord er 

opprettet for å videreutvikle og ivareta samisk språk og kultur. 

 

Det finnes ingen andre offisielle samiske institusjoner i kommunen og følgelig må ofte barnehager, 

skoler og kursdeltakere ut av kommunen for å bli kjent med offisielle samiske institusjoner. 

 

Se for øvrig vedlagte tabeller. 
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Gielddas lea álo sámegieloahpahus jođus Sámi giella- ja kulturguovddáža bokte. Sámi giella- ja 

kulturguovddáš lea searvan 5-jagi sámegiel ollesolbmooahpahusprográmmii maid Sámediggi ovttas 

Sámi allaskuvllain leat álggahan. Kursafálaldagat leat álgooahpus vuođđofága rádjái. Sámi giella- ja 

kulturguovddáš lágida maiddái iežaset kurssaid. Buot bargiin ja ássiin lea vejolašvuohta oassálastit 

kurssaid. 

 

Sámi giella- ja kulturguovddáš Leavnnjas ja Mearrasámi diehtoguovddáš Billávuonas leat 

ásahuvvon ovdánahttit ja gáhttet sámi giela ja kultuvrra. 

 

Eai gávdno eará almmolaš sámi institušuvnnas gielddas ja danin fertejit ge dávjá mánáidgárddit, 

skuvllat ja kursaoasseváldit olggobeallai gieldda dovddiidit almmolaš sámi ásahusaiguin. 

 

Geahča muđui mielčuovvu tabeallaid. 
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2. MÅLSETTING 

2.1 Kommunestyrets vedtak: 

 

Kommunestyret vedtok 15.12.10 ifm budsjettbehandlingen følgende: 

 

”Porsanger kommunes målsetting er å ha levende lokalsamfunn. 

 

Porsanger kommune skal nå målet om levende lokalsamfunn i alle deler av kommunen ved å: 
- opprettholde våre tre språk og vår tre kulturelle egenart 

- bedre infrastrukturen 

- legge tilrette for næringsutvikling 

- fremme kommunens fortrinn 

- etablere samarbeid som styrker kommunen i utfordringer og som skaper et bedre tjenestetilbud til 

befolkningen 

- skape livskraftige bygdesamfunn gjennom aktivitet og liv i alle lokalsamfunn i kommunen. 

 

Som følge av dette forventes at innbyggernes følelse av tilhørighet, trivsel og eierskap til kommunen årlig 

forbedres. Tilhørighet og eierskap til egen kommune er viktig for å skape en felles identitet, og for å utvikle 

gode lokalsamfunn.” 

 

2.2 Hovedmål for samisk språk og kultur: 

 

Kommunens målsetting er å bevare og videreutvikle samisk språk og kulturarv, herunder aktivt 

styrke samisk kultur- og språkkompetanse i alle grupper av samfunnet. Revitalisering, bevaring og 

videreutvikling av det sjøsamiske språket og kulturen er helt sentralt. 

 

 

2.3 Målgruppe 

- Befolkningen i Porsanger  

- Ansatte i Porsanger kommune 
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2. ULBMIL 

2.1 Gielddastivrra mearrádus 

 

Gielddastivra mearridii 15.12.10 bušeahttameannudeamis čuovvovaččat: 

 

“Porsáŋggu gieldda ulbmil leat ealli báikkálaš servodagat. 

 

Porsáŋggu gielda galgá juksat ulbmilis ealli báikkálaš servodaga miehtá gieldda ná: 

- bisuhit iežamet golbma giela ja iežamet golmmakultuvrrat iešvuođa 

- buoridit infrastruktuvrra 

- lágidit ealáhusovdáneami 

- ovddidit gieldda iešvuođa 

- ásahit ovttasbarggu mii nanne gieldda hástalusaid ektui ja mii buorida bálvalusfálaldaga 

álbmogii 

- háhkat eallinfámolaš báikegottiid doaimmaid bokte buot báikkálaš servodagain miehtá gieldda 

 

Dán vuođul vuordit ahte ássiid dovdu gullevašvuhtii, loaktimii ja eaiggátvuohta gildii buorrána 

jahkásaččat. Gullevašvuohta ja eaiggátvuohta iežas gildii lea dehálaš háhkat oktasaš identitehta, ja 

ovdánahttit buriid báikkálaš servodagaid.” 

2.2 Sámegiela ja kultuvrra váldoulbmil 

Gieldda bajit ulbmil lea seailluhit ja ovdánahttit báikkálaš girjás giela ja kulturárbbi, nugo dagu 

bokte nannet kultur- ja giellagealbbu ollislaččat vai nanusmuvvá gierdevašvuohta ja áddejupmi 

siskkáldasat kultuvrraiguin ja kultuvrralaš joavkkuid gaskka. Ođđasit ealáskahttit, seailluhit ja 

ovdánahttit mearrasámi giela ja kultuvrra lea guovddážis. 

 

2.3 Olahanjoavkkut 

- Porsáŋggu álbmot  

- Porsáŋggu gieldda bargit 
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3. MÅL OG STRATEGIER 

Kapittelet omhandler avdelingsvise mål og strategier. 

 

3.1 Felles målsetting:  

- Brukerne skal få tjenester på det språk og med den kulturforståelsen tjenestebrukeren trenger. 

- Ved ansettelser på ellers like vilkår, vil samisk språk- og kulturkompetanse vektlegges. 

3.1.1 Stab Administrasjon 

Delmål 1: Kommunens innbyggere skal få informasjon og skal kunne henvende seg til stab 

administrasjonen på samisk: 

Strategi: 

- Ha samisk språkkonsulent 

- Ha tolketjeneste 

- Utlysning av stillinger på samisk 

- Kommunens hjemmeside på samisk 

- Alle avdelinger / enheter har samisk talende personale  

- Skjemaer og informasjonstavler på samisk 

- Bokbussamarbeidet 

 

Delmål 2: Kommunens ansatte skal ha mulighet til å bygge opp sin kompetanse innenfor 

  samisk språk og kultur.  

Strategi: 

- Det tilrettelegges for opplæring og kompetanseheving  

- Fast dag pr halvår/år for staben/avdelingen å ha en dag på samisk språk- og kultursenter, 

der dagen kan bygges opp over tema 

- Biblioteket tar inn fagbøker 

- Ved ansettelser på ellers like vilkår, vil samisk språk- og kulturkompetanse vektlegges 

- Alle ansatte får permisjon med lønn for å delta på språkkurs 

3.1.2 Stab Plan- og økonomi 

Delmål 1: Plan- og økonomiavdelingen skal til enhver tid kunne betjene kunder på samisk.  
Delmål 2: Minst 1/3 av ansatte i avdelingen skal kunne yte tjenester på samisk muntlig, og 

minst 2 ansatte i avdelingen skal kunne skriftlig saksbehandling.  

Strategi: 

- Avdelingen skal årlig gi permisjon med lønn til kompetanseheving i samisk språk og 

kultur.  

- Ved behov tas det inn vikarer.  

3.1.3 Helse- og omsorgsavdeling 

Delmål 1:  Det tilrettelegges så langt som mulig for bevaring av språk- og kultur for brukere 

 også etter overgang til institusjon.  

Delmål 2:  Alle enheter skal ha ansatte med samisk språk- og kulturkunnskap.  
Strategi: 

- Avdelinger/ områder der samisk språk- og kulturkunnskap viser seg å være 

mangelfull/fraværende ifht behovet, prioriteres med hensyn til kursing, opplæring og 

kompetanseheving. 

- Førstelinjetjeneste som behersker samisk minimum muntlig. 

- Tolke- og oversettelseskapasitet skal alltid være i beredskap. 

- Institusjonsavdeling som tilbyr økt kompetanse- og bevaring av samisk språk og kultur. 

 

3. ULBMILAT JA STRATEGIIJAT 

Dán kapihttalis leat ovttaskas ossodagaid ulbmilat ja strategiijat. 
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2.1 Oktasaš ulbmil 

-  Geavaheaddjit galget bálvaluvvot dan gillii ja kulturáddejumiin maid bálvalusgeavaheaddji dárbbaša. 

-  Virgáinammadeamis galgá sámegiella- ja kulturgelbbolašvuohta deattuhuvvot jus muđui seammaárvosaš 

máhttu.  

3.1.1 Hálddahusbargoveahka 

Oasseulbmil 1: Gieldda ássit galget oažžut dieđuid sámegillii ja sáhttit váldit oktavuođa gieldda 

hálddahusain sámegillii 

Strategiija: 

- Sámegiel giellakonsuleanta virggis 

- Tulkonbálvalus sajis 

- Virgealmmuhusat sámegillii  

- Gieldda ruovttusiidu sámegillii 

- Buot ossodagain / ovttadagain sámegielat bargit 

- Skovit ja diehtojuohkintávvalat sámegillii 

- Girjebusseovttasbargu 

 

Oasseulbmil 2: Gieldda bargiin galgá leat vejolašvuohta hukset sámegiella- ja kulturgealbbu. 

Strategiija: 

- Láhčit oahpahus- ja gealboloktendili 

- Fásta beaivvi juohke jahkebeali/jagi galledit bargit Sámi giella- ja kulturguovddáža, ja 

sáhttet juogalágan fáttáin bargat. 

- Girjerádju oastá fágagirjjiid. 

- Virgáinammadeamis deattuhuvvo sámegiella- ja kulturgelbbolašvuohta jus muđui 

seammaárvosaš máhttu.  

3.1.2 Plána- ja ekonomibargoveahka 

Oasseulbmil 1: Plána- ja ekonomiossodat galgá álo sáhttit bálvalit geavaheaddjiid sámegillii. 

Oasseulbmil 2: Unnimusat 1/3 oassi ossodaga bargiin galget sáhttit bálvalit njálmmálaš sámegillii, ja 

 unnimusat 2 ossodaga bargi galget hálddašit čálalaš áššemeannudeami. 

Strategiija: 

- Ossodat galgá juohke jagi juolludit virgeluomu bálkkáin sámegiella- ja kulturgealbbu 

loktemii.  

- Sadjásaččat dárbbu mielde 

3.1.3 Dearvvašvuođa- ja fuolahussuorgi  

Oasseulbmil 1: Láhčit dili nu buoremusat go sáhttá bisuhit giela ja kultuvrra geavaheaddjiide 

 maiddái maŋŋil  go ásahussii gártet. 

Oasseulbmil 2: Buot ovttadagain galget leat bargit sámi giella- ja kulturmáhtuin. 

Strategiija: 

- Ossodagat/suorggit gos váilu/ii leat sámi giella- ja kulturmáhttu vuoruhuvvojit sámegiel 

kurssaid, oahpahusa ja gealboloktema oktavuođas 

- Vuosttašlinnjábálvalus mii hálddaša sámegiela njálmmálaččat 

- Tulkon- ja jorgalanveahkit galget álo leat gergosat 

- Ásahusossodat mii fállá lasi gealbbu- ja sámi giela ja kultuvrra seailluheami. 
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3.1.4 Teknisk avdeling 

Delmål 1: Brukerne skal få tjenester på det språk og med den kulturforståelsen 

 tjenestebrukeren trenger. 

Delmål 2: Avdelingen skal kunne yte tjenester på samisk muntlig, og kunne oversette skriftlig 

for de som måtte ha behov for det. Det skal tilrettelegges så langt som mulig for 

bevaring av samisk språk- og kultur i avdelingen. 

 Strategi: 

- Kursing, opplæring og kompetanseheving innen samisk. 

- Tolke- og oversettelseskapasitet skal være tilgjengelig. 

- Drifts- og vedlikeholdsplan for skilting over bygninger og stedsnavn, herunder 

barmarksløyper og scooterløyper. 

 

3.1.5 Kultur- og oppvekstavdeling 

Delmål 1: Brukerne skal få tjenester på det språk og med den kulturforståelsen 

 tjenestebrukeren trenger. 

Delmål 2: Alle enheter skal ha ansatte med samisk språk- og kulturkunnskap.  

Strategi: 

- Alle enheter underlagt avdeling for kultur og oppvekst skal i sine virksomhetsplaner ha 

med samisk språk- og kulturformidling 

- Informasjon til foreldre i skole og barnehage om fordeler ved tospråklighet. 

- Kursing, opplæring og kompetanseheving innen samisk. 
 

3.1.6 Samisk språk- og kultursenter 

Delmål 1:  Det skal tilrettelegges for kursvirksomhet, etablering og styrking av arenaer for 

  samisk språk og kultur. 

Delmål 2:  Ansatte skal beherske samisk skriftlig og muntlig. Lokal og ekstern samisk  

  kompetanse innen språk og kultur nyttes og samordnes optimalt i opplærings- 

  sammenheng.  

Strategi:  

- Samisk er daglig språk. 

- Samisk skal brukes, synliggjøres og videreutvikles ved alle aktiviteter  

- Samle samisk-språklig kompetanse og samordne språkressursene i størst mulig grad. 

- Lokalt nyttiggjøre seg av voksnes samisk språklige og kulturelle kunnskaper og 

formidle disse videre til barn, unge og voksne. 

- Utvikle og utprøve nye språkinnlæringsmetoder i samisk på alle plan. 

- All informasjonsvirksomhet skal skje både på samisk og norsk. 
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3.1.4 Teknalaš ossodat 

Oasseulbmil 1: Geavaheaddjit galget bálvaluvvot dan gillii ja kulturmáhtu mielde maid 

geavaheaddji dárbbaša.  

Oasseulbmil 2: Ossodat galgá sáhttit bálvalit sámegielat geavaheaddjiid njálmmálaččat, ja 

sáhttit jorgalit čálalaččat sidjiide geat dárbbašit  Láhčit dili nu buoremusat go 

sáhttá seailluhit giela ja kultuvrra ossodagas. 

Strategiija: 

- Sámegiel kursen, oahpahus ja gealbolokten 

- Tulkon- ja jorgalankapasitehta galgá leat olámuttos 

- Visttiid ja báikenamaid, maiddái bievlamáđiid ja skohterluottaid, šiltema doaibma- ja 

bajásdoalahusplána 

3.1.5 Kultur- ja bajásšaddanossodat 

Oasseulbmil 1: Geavaheaddjit galget bálvaluvvot dan gillii ja kulturmáhtu mielde maid 

geavaheaddji dárbbaša.  

Oasseulbmil 2: Buot ovttadagain galget leat bargit sámi giella- ja kulturmáhtuin 

Strategiija: 

- Buot ovttadagaid, gullevaččat kultur- ja bajásšaddanossodahkii, doaibmaplánain galgá leat 

sámi giella- ja kulturgaskkusteapmi 

- Diehtojuohkin skuvlla ja mánáidgárddi váhnemiidda guovttegielalašvuođa ovdamuniid birra  

- Sámegiel kursen, oahpahus ja gealbolokten. 

 

3.1.6 Sámi giella- ja kulturguovddáš 

Oasseulbmil 1: Láhčit kursadoaimmaid, ásahit ja nannet sámi giella- ja kulturarenaid.  

Oasseulbmil 2: Bargit galget hálddašit sámegiela njálmmálaččat ja čálalaččat. Báikkálaš ja 

olgguldas sámi giella- ja kulturgelbbolašvuohta geavahuvvo ja ovttastahttojuvvo 

buoremusat oahpahusoktavuođas 

Strategiija: 

- Sámegiella lea beaivválaš giella 

- Sámegiella galgá geavahuvvo, čalmmustahttojuvvot ja ovdánahttojuvvot buot doaimmain 

- Čohkket sámi giellagelbbolašvuođa ja ovttastahttit giellaresurssaid buoremusat.  

- Báikkálaččat ávkkástallat ollesolbmuid sámegiela- ja kulturmáhtu ja gaskkustit dan 

mánáide, nuoraide ja ollesolbmuide. 

- Ovdánahttit ja geahččalit ođđa sámegiela giellaoahpahanvugiid buot dásiin 

- Buot diehtojuohkin galgá leat sihke sámegillii ja dárogillii. 
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4. GJENNOMFØRING OG EVALUERING  

 

Tiltaksdelen forutsetter at de enkelte avdelingene utarbeider årlige utviklingsplaner der det klart 

framgår hvilke tiltak avdelingene prioriterer med hensyn til å styrke det samiske aspektet ved 

avdelingen. 

Samlet sett vil disse årlige tiltakene være kommunens anstrengelse med hensyn til å styrke samisk 

språk og kultur. 

Planene må evalueres årlig med henblikk på rapportering og fornyelse det påfølgende år. 

Den årlige bevilgning fra Sametinget mht. tospråklighet, samt kommunens budsjett vil sette ramme 

for virksomhet knyttet opp mot denne planen. 

Språkplanen rulleres innen 1. mai hvert år i forbindelse med behandlingen av kommunens 

økonomiplan. 

 

5. ØKONOMI OG RULLERING 

 

Sametingets bevilgning av tospråklighetsmidler til Porsanger kommune for 2011 var på 5,3 mill. 

kroner.  

Planen vil rulleres og følges opp med årlig utviklingsplan. Denne evaluerer strategier, tiltak og 

økonomi foregående år, skisserer ny strategi, tiltak og økonomi for påfølgende år. Her vil behovet 

for nye ordninger fremmes. Regnskap føres, revideres og rapporteres årlig i tråd med 

retningslinjene.  
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4. ČAĐAHEAPMI JA ÁRVVOŠTALLAN 

 

Plána strategiijaoassi eaktuda ovttaskas ossodagaid ráhkadit jahkásaš ovdánahttinplánaid gos 

čielgasit oidno makkár doaimmaid ossodagat vuoruhit nannet sámegiela ossodagas. 

Dát jahkásaš doaibmabijut galget čájehit gieldda rahčama nannet sámegiela ja kultuvrra. 

Plánaid ferte jahkásaččat árvvoštallat go raporteret galgá, ja ođasmahttit boahttevaš jahkái. 

Sámedikki jahkásaš juolludeapmi guovttegielalašvuhtii ja gieldda bušeahtta ráddje doaimmaid 

plána ektui. 

Ollislaš giellaplána galgá ođasmahttojuvvot ovdal miessemánu 1. beaivvi gieldda ekonomiplána 

gieđahallama oktavuođas. 

 

 

 

5. EKONOMIIJA OG OĐASMAHTTIN 

 

Sámediggi juolludii 5.3 mill. kr. guovttegielalašvuođadoarjaga Porsáŋggu gildii 2011’s.  

Plána galgá ođasmahttojuvvot ja čuovvoluvvot jahkásaš ovdánahttinplánain. Mannan jagi 

strategiijat, doaimmat ja ekonomiija árvvoštallojuvvo ja ođđa strategiijat, doaimmat ja ekonomiija 

boahtte jahkái hábmejuvvo. Dalle sáhttá ovdanbuktit ođđa dárbbuid. Rehketdoallu fievrriduvvo, 

dárkkistuvvo ja raporterejuvvo jahkásaččat njuolggadusaid mielde.  
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VEDLEGG/MILDOSAT 

Resultater fra kompetanseundersøkelsen 2011/ 2011’ sámegielmáhtu kárten bohtosat 

Arbeids-

sted

Adm 

og råd-

mann-

ens 

stab

Drift/ 

forvalt

ning

Kultur/ 

opp-

vekst

Adm. 

helse/ 

om-

sorg

Hjemm

e-tjen-

este/ 

Pors-

tun

Syke-

avd.

Helsest

a-sjon

Lege-

sta-

sjon

Ergo/ 

fysio PU

Psyki-

atri

Kjøkk-

en

Fore-

bygg-

ende 

enhet

Laks-

elv 

skole

Bille-

fjord 

opp-

vekst 

sent-er

Børs-

elv opp-

vekst 

sent-er

Laks-

elv 

barneh

age

Ája-nas 

barneh

age

Kulturs

kole

Østerb

otn 

naturba

rnehag

e

Bær-

tua SFO

Antall 

ansatte
30 13 2 6 41 36 5 15 5 14 9 8 13 84 13 8 18 5 6 6 22 11 370

Morsmål

Samisk 10 2 5 8 1 1 1 1 2 8 2 1 1 5 1 3 52 21 %

Norsk 13 8 2 6 12 22 4 7 4 7 3 6 10 25 9 2 8 3 5 16 6 178 71 %

Annet 2 1 1 1 1 1 8 1 1 2 19 8 %

Totalt 23 10 2 6 17 32 5 9 5 9 3 8 13 41 11 4 9 8 0 6 20 8 249
Svar % 77 % 77 % 100 % 100 % 41 % 89 % 100 % 60 % 100 % 64 % 33 % 100 % 100 % 49 % 85 % 50 % 50 % 160 % 0 % 100 % 91 % 73 % 67 %

Samisk 

kompe-

tanse

Snakker og 

skriver
9 1 3 4 1 1 8 2 1 1 4 1 3 1 40 16 %

Snakker, men 

skriver ikke
1 2 3 6 2 1 2 5 1 1 2 26 10 %

Forstår, men 

snakker ikke
5 1 2 4 11 3 2 2 1 1 7 2 1 1 2 6 1 52 21 %

Forstår ikke i 

det hele tatt
8 8 1 3 7 10 4 5 2 5 2 6 9 23 4 1 6 1 3 8 6 122 49 %

240
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Elever som har samisk i fagkretsen 

Oahppit geain lea sámegiella fágain 

 

Oahppit geain leat 

sámegiella fágain           

            

  06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 

Samisk/Sámegiella 1 30 30 35 34 39 

Samisk/Sámegiella 2 51 48 42 35 25 

Samisk/Sámegiella 3 109 101 99 88 61 

            

Totalt/Oktiibuot 190 179 176 157 125 

            

Antall elever totalt/ 
Oahppiid lohku 
buohkanassii 515 510 507 494 475 

%-vis fordeling/ 
%- juohku 36,89 % 35,10 % 34,71 % 31,78 % 26,32 % 
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 Aldersfordelt – folketalls statistikk og prognoser – fra SSB 

 

  Folketall - statistikk Prognoser - MMMM 

Folketall pr 1.1 1995 2000 2005 2010 2011 2014 2020 2030 

0 år 73 60 53 42 39 37 33 29 

1-5 år 303 320 256 193 185 183 165 147 

6-12 år 387 395 394 330 315 285 236 204 

13-15 år 158 169 176 167 166 129 107 91 

16-19 år 210 196 219 199 206 198 160 124 

20-44 år 1863 1705 1474 1218 1185 1051 871 761 

45-66 år 1005 1121 1224 1302 1344 1290 1192 901 

67-79 år 370 356 359 377 382 441 561 618 

80 år og eldre 92 129 144 163 158 162 174 293 

SUM 4461 4451 4299 3991 3980 3776 3499 3168 
Tabell SSB nr 7459 og 08109 

 

Folketall og prognoser, alt. middels - Statistisk sentralbyrå 
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Befolkningsutvikling/Olmmošlohkoovdáneapmi – (SSB Alternativ middels. Utkjørt 10/10) 

2020 Porsanger 
Porsángu Porsanki                             

                 

  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 

0 år 60 59 51 54 37 42 41 39 37 37 35 33 31 29 

1-5 år 320 287 259 246 232 193 194 196 185 183 189 165 154 147 

6-12 år 395 394 396 370 350 330 313 299 297 285 266 236 220 204 

13-15 år 169 167 178 160 159 167 158 146 132 129 130 107 99 91 

16-19 år 196 213 222 229 223 199 191 201 205 198 187 160 130 124 

20-44 år 1705 1552 1522 1399 1251 1218 1174 1124 1093 1051 1001 871 800 761 

45-66 år 1121 1183 1193 1244 1283 1302 1318 1312 1295 1290 1286 1192 1038 901 

67-79 år 356 360 361 355 362 377 375 385 420 441 459 561 633 618 

80 år og eldre 129 134 147 165 162 163 154 163 159 162 169 174 209 293 

Pr. 1. januar 4451 4349 4329 4222 4059 3991 3918 3865 3823 3776 3722 3499 3314 3168 
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Valgmanntalloversikt/ Jienastuslohku 
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Porsanger kommune 
 

Arkivsak: 2017/365-2 

Arkiv: L82 

Saksbeh: Bente Larssen 

Dato: 11.04.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
25/17 Formannskapet 27.04.2017 
34/17 Kommunestyret 15.06.2017 
53/17 Kommunestyret 31.08.2017 

Forslag til utbyggingsavtaler i Porsanger kommune 

 
Vedlegg 
Forslag til forutsetninger for utbyggingsavtaler i Porsanger kommune, datert 11. april 2017.  
 

Saksutredning 
Saken gjelder etablering av forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler i Porsanger kommune, 
jf. bestemmelsene i plan- og bygningsloven kapittel 17. Utbyggingsavtaler må ha grunnlag i 
"kommunale vedtak fattet av kommunestyret selv", og forutsetter således at kommunestyret 
treffer vedtak som angir grunnlaget. 
 
Porsanger kommune har fått henvendelse om å muligheten til å inngå utbyggingsavtaler, og før 
det kan forhandles om konkrete utbyggingsavtaler må kommunestyret gjøre sitt prinsippvedtak 
samt vedta forutsetningene for utbyggingsavtaler i kommunen. 
 
Saken sendes til behandling i formannskapet og kommunestyret, saken er prinsipiell i forhold til 
innføring av utbyggingsavtaler som verktøy. Når konkrete utbyggingsavtaler skal vedtas i 
fremtiden vil det være naturlig at saksgang utvides til å omfatte sektorstyret i tillegg til endelig 
behandling i formannskapet, dersom kommunestyret velger å delegere fullmakten til å inngå 
utbyggingsavtaler til formannskapet.   

 
Utbyggingsavtaler har i mange kommuner vært et viktig og effektivt virkemiddel for 
gjennomføring av arealplaner. Utbyggingsavtaler har sin styrke gjennom fleksibilitet og 
effektivitet, og har fylt et behov for gjennomføringsvirkemidler som er enkle og 
situasjonstilpassede.  
 
Planlegging og gjennomføring av utbygging har de siste tiårene vært i betydelig utvikling. 
Offentlig planlegging og tilrettelegging for utbygging har på mange områder blitt erstattet med 
bruk av utbyggingsavtaler i privat planlegging og gjennomføring. Dette har gitt behov for nye 
gjennomføringsvirkemidler for arealplaner.  
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Bakgrunnen for innføring av bestemmelsene om utbygningsavtaler i Plan- og bygningsloven var 
hensynet til private grunneiere og utbyggere; for å sikre forutberegnelighet og for å motvirke at 
kommunen gikk for langt i å pålegge private uforholdsmessig tyngende vilkår i avtalene.  
 
Plan- og bygningsloven kapittel 17 trekker opp rammen for bruken av utbyggingsavtaler. 
Bestemmelsene gir ingen konkrete rettigheter, men åpner for at de kan brukes når 
forutsetningene er tilstede. Kort oppsummert gir bestemmelsene følgende rammer: 
- Utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om 
utbygging av et område som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet og gjelder 
gjennomføring av kommunal arealplan (§17-1). 
- Utbyggingsavtaler må forankres i kommunestyrevedtak som klargjør forutsetningene for 
bruken og tiltakene avtalene kan omfatte (§17-2). 
- Utbyggingsavtale kan omfatte teknisk infrastruktur og grøntområder, boligpolitiske tiltak 
og andre tiltak som er nødvendige for gjennomføring av den konkrete arealplanen (§ 17-3).  
- Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale skal kunngjøres, og forslag til avtale skal 
legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Inngått avtale skal kunngjøres. Kunngjøring og høring 
bør samordnes med planleggingen når dette er hensiktsmessig (17-4). 
- Kommunen kan ikke inngå bindende utbyggingsavtale før arealplan for det aktuelle 
området er vedtatt. Utbyggingsavtale kan ikke påklages (17-5). 
Etter forskrift om vilkår i utbyggingsavtaler kan det ikke avtales at grunneier eller utbygger skal 
bekoste infrastruktur som skoler, barnehager, sykehjem eller tilsvarende tjenester. 
 
Flere av virkemidlene som kan benyttes ved utbyggingsavtale følger direkte av plan- og 
bygningsloven. Øvrige virkemidler kan kommunen selv velge innenfor det spillerommet den har 
til å utforme sin egen utbyggingspolitikk.  
 
Etter plan- og bygningsloven § 17-2 må utbyggingsavtaler ha grunnlag i "vedtak fattet av 
kommunestyret selv". Formålet er å øke forutberegneligheten med hensyn til når publikum kan 
forvente bruk av utbyggingsavtaler, samt på vilkårene i slike avtaler. 
Kravene til saksbehandling i forbindelse med utbyggingsavtaler fremgår av plan- og 
bygningsloven § 17-2 og 17-5. 
 
En forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler at det fattes kommunestyrevedtak som angir "i 
hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging, og som synliggjør kommunens 
forventninger til avtalen." Enhver utbyggingsavtale som er inngått uten at dette har sitt grunnlag 
i kommunalt vedtak er ugyldig. Det er derimot ikke et krav om at den enkelte utbyggingsavtale 
må godkjennes av kommunestyret, eller at kommunestyret må godkjenne avtalemalen som 
benyttes som utgangspunkt for forhandlingene med utbygger. 
 
Etter § 17-5 (1) skal kommunen kunngjøre oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Som 
hovedregel skal forslaget til fremforhandlet utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn med 
30 dagers frist for merknader. 
 
Etter inngåelse av utbyggingsavtalen skal denne kunngjøres. Etter § 17-5 siste ledd kan 
kommunen ikke inngå bindende utbyggingsavtale om et område før arealplanen for området er 
vedtatt. 

Vurdering 
Utbyggingsavtaler vil være et effektivt virkemiddel for gjennomføring av kommunens 
arealplaner. Administrasjonen har i samråd med advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS 
utarbeidet forutsetninger for bruk av utbyggingsplaner i Porsanger kommune, som følger 
innstillingen som vedlegg. Det innstilles på at forutsetningene vedtas, og at kompetanse til å 
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fremforhandle avtaler delegeres til rådmannen og godkjenning av avtaler delegeres til 
formannskapet. 
 
I forbindelse med at Porsanger kommune utarbeider grunnlag for å kunne inngå 
utbyggingsavtaler i fremtiden så skal forutsetningene for utbyggingsavtaler kunngjøres/ ut på 
høring , dette med hjemmel i plan og bygningslovens §17-2, for innspill før politisk behandling 
Forutsetningene er annonsert, og frist for innspill er satt til 25. april 2017, og høringsinnspill vil 
bli fremlagt for de politiske utvalg. 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret vedtar forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler i Porsanger kommune datert 
11. april 2017. 
Kommunestyret delegert til formannskapet å godkjenne fremforhandlede utbyggingsavtaler. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.04.2017  

Behandling 
Formannskapet følger rådmannens innstilling: 
Votering: Enstemmig 
 

Formannskapets innstilling 
Kommunestyret vedtar forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler i Porsanger kommune datert 
11. april 2017. 
Kommunestyret delegert til formannskapet å godkjenne fremforhandlede utbyggingsavtaler. 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.06.2017  

Kommunestyrets vedtak 
Utsettes til ekstraordinært kommunestyremøte i August 
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FORUTSETNINGER FOR UTBYGGINGSAVTALER I PORSANGER KOMMUNE 
Forslag datert 11. april 2017. 
 
Retningslinjer for bruk av utbyggingsavtaler i Porsanger kommune. Vedtatt av kommunestyret [dato] i 
medhold av plan- og bygningsloven § 17-2. 
 
Geografisk avgrensning 
Porsanger kommunes forventning til inngåelse av utbyggingsavtaler gjelder hele kommunen når 
forutsetningene er til stede for dette. 
 
Når det utarbeides kommuneplan for et større område vil det bli fattet mer konkrete forutsetninger, 
dersom dette vil gi bedreforutsigbarhet med hensyn til utbygging innen planområdet. 
 
Saklig avgrensning 
Utbyggingsavtale forutsettes inngått, før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt plan 
forutsetter utbygging/oppgradering av offentlig teknisk infrastruktur, grøntområder m.m. 
 
Det vil, basert på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle kunne bli stilt krav om at grunneier og/eller 
utbygger bærer en forholdsmessig andel av de kostnadene som utbyggingen fører med seg. 
 
Disse kostnadene kan være knyttet til: 

- Utvidelse av det offentlige veinettet, herunder gang- og sykkelbaner, fortau, gatelys m.m. 
- Etablering av offentlige friområder 
- Ledninger for vann og avløp, og annen teknisk infrastruktur 

 
Utbyggingsavtaler kan for øvrig regulere: 

- Forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av et planvedtak 
- Antallet boliger og største og minste boligstørrelse i et område 
- Krav om universell utforming, eller andre saklige krav til utforming der det er hensiktsmessig 
- At kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene 
- Organisering av velforeninger og lignende for privat drift og vedlikehold 
- Utbyggingstakt og rekkefølge 
- Overdragelse, kjøp og makeskifte av grunnareal 

 
 

 
 
 

 
Ordførerens underskrift 
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Porsanger kommune 
Teknisk avdeling 

Arkivsak: 2015/2030-2 

Arkiv: 614 

Saksbeh: Victor Gamst 

Dato: 19.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
40/17 Formannskapet 01.06.2017 
37/17 Kommunestyret 15.06.2017 
54/17 Kommunestyret 31.08.2017 

Driftsavtale mellom Porsangerfjord idrettspark AS PIAS og Porsanger 
kommune 

Bakgrunn 
Eksisterende driftsavtale mellom Porsanger kommune og Porsangerfjord Idrettspark AS  
(PIAS) ble fornyet den 01.01.2012. Etter hvert som det har kommet nye oppgaver og 
forutsetninger i forbindelse med den daglige driften til PIAS, er det behov for at avtalen 
tilpasses dagens forhold. 

Saksutredning 
I løpet 2012 ble det foretatt en renovering av svømmebassenget på barneskolen. Dette resulterte 
i at PIAS fikk en årlig merkostnad på kr 200 000,- i året for kjemikalier og oksygen i forbindelse 
med rensing av bassenget. Pr i dag betaler PIAS kjemikalier og oksygen til svømmebassengene 
på barneskolen og varmebassenget på Friskvernsentret. Denne situasjonen har ført til at PIAS 
har fått begrensninger med blant annet nødvendige investeringer for å opprettholde en god 
daglig og fremtidig drift. 
 
I ny driftsavtale er det foreslått at Porsanger kommune tar over de årlige kostnader pålydende  
kr 200 000,- for kjemikalier og oksygen til rensing av svømmebassengene på barneskolen og 
friskvernsentret.  
 
Videre skal Porsanger kommune ha ansvar for vedlikehold og renhold av anlegg som er 
beskrevet i den nye avtalen. 
 

Vurdering 
PIAS har gjennom mange år vært med på å løse og tilrettelegge for viktige idretts- og 
kulturarrangementer i Porsanger kommune, og vil ha en stor betydning for fremtidige 
arrangementer. Slik sett er PIAS en viktig og betydelig aktør i lokalsamfunnet som løser 
samfunnsnyttige oppdrag i forbindelse med idrett og kultur. Det er derfor nødvendig at PIAS 
består som et driftsselskap i fremtiden.  
 
For at PIAS skal kunne bestå og løse de oppgavene i fremtiden, er det viktig at selskapet har de 
nødvendige ressurser til å løse oppgavene innen kultur og idrett.  
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Når PIAS har måttet ta over kostnader som er påført av Porsanger kommune, så bør 
merkostnaden kompenseres. Som følge av økte driftskostnader etter renovering av basseng, 
anbefales det derfor at Porsanger kommune tar over de årlige driftskostnadene pålydende  
kr 200 000,-, og at vedtaket har virkning fra budsjettåret 2018. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Porsanger kommune overtar de årlige kostnadene for kjemikalier og oksygen for 
svømmebassengene på Lakselv barneskole og Friskvernsentret pålydende kr 200 000,-, med 
virkning fra budsjettåret 2018. Ny driftsavtale gjøres gjeldende fra og med 2018.  
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.06.2017  

Behandling 
Formannskapet følger rådmannens innstilling: 
Votering:  Enstemmig  

Formannskapets vedtak 
Porsanger kommune overtar de årlige kostnadene for kjemikalier og oksygen for 
svømmebassengene på Lakselv barneskole og Friskvernsentret pålydende kr 200 000,-, med 
virkning fra budsjettåret 2018. Ny driftsavtale gjøres gjeldende fra og med 2017.  
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.06.2017  

Kommunestyrets vedtak 
Utsettes til ekstraordinært kommunestyremøte i August 
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Porsanger kommune 
Teknisk avdeling 
 

Porsanger kommune                              Postadresse:                                                                 
Telefon 78 46 00 00                                 Rådhuset                                                                                 Bank: 
Telefax 78 46 00 01                                 9712 Lakselv    Kontonr. 7594.05.00117 
Organisasjonsnr.: 959 411 735              E-mail: postmottak@porsanger.kommune.no 

   

DRIFTSAVTALE MELLOM PIAS OG PORSANGER KOMMUNE 

 

AVTALE 

MELLOM 

PORSANGER KOMMUNE 

OG 

PIAS (idrett – kino - kultur) 

 

Avtalen gjelder utleie, drift, tilsyn og løpende vedlikehold av  

kommunale idretts- og kulturanlegg i Lakselv 

 

1. Avtaleperiode: 

Avtalen gjelder for perioden 1.1.17 tom. 31.12.22 

2. Avtalen omfatter: 

Avtalen skiller mellom  

Porsanger kommune sitt eieransvar forsikring, kommunale   

avgifter, investeringer, teknisk drift og større vedlikeholds-/rehabiliteringsarbeid)  

Porsangerfjord Idrettspark AS (heretter PIAS) sitt driftsansvar driftsrutiner, utleie, 

tilsyn, daglig innvendig vedlikehold.  

2.1 Utleie, daglig tilsyn og enkelt vedlikehold av følgende bygg og anlegg skal utføres i regi 

av PIAS: 

 Porsangerhallen m/garderober 

 Lakselv stadion m/tilhørende bygg 

 Lakselv kultursal m/ foajè og garderober 

 Lakselv kino  

 Porsangerstua m/tilstøtende arealer 

 Lakselv svømmehall m/garderober 

 Lakselv sportshall 

 Lakselv skytehall 

 Varmebasseng m/garderober 
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Porsanger kommune 
Teknisk avdeling 
 

Porsanger kommune                              Postadresse:                                                                 
Telefon 78 46 00 00                                 Rådhuset                                                                                 Bank: 
Telefax 78 46 00 01                                 9712 Lakselv    Kontonr. 7594.05.00117 
Organisasjonsnr.: 959 411 735              E-mail: postmottak@porsanger.kommune.no 

   

2.2 Daglige drifts- og vedlikeholdsoppgaver og utleie, inkludert renhold i følgende anlegg 

skal skje i regi av PIAS. Unntatt herfra er forsikring, strøm, kommunale avgifter og 

større vedlikeholds-/rehabiliteringsarbeid. Dette er Porsanger kommune sitt ansvar: 

 Lakselv stadion 

 Lakselv skytehall 

 Lakselv kultursal m/ foajè og teater garderober 

2.3 Daglige drifts- og vedlikeholdsoppgaver samt utleie i følgende anlegg skal skje i regi 

av PIAS. Unntatt herfra er forsikring, kommunale avgifter, renhold og større 

vedlikeholds-/rehabiliteringsarbeid, som er Porsanger kommune sitt ansvar: 

 Porsangerhallen m/garderober 

 Varmebasseng m/garderober 

 Lakselv svømmehall m/garderober 

 Lakselv sportshall 

 Porsangerstua m/tilstøtende arealer 

 

2.4 Porsanger kommune dekker forbruk av kjemikalier i  

 Varmebassenge 

 Svømmehallen 

2.5 Folkebadet og Lakselv kino/Kultursal skal drives av PIAS, jfr pkt 4. 

 

3. Driftsstøtte: 

3.1  Som følge av at PIAS utfører tjenester nevnt i denne avtale utbetaler Porsanger 

kommune en årlig driftsstøtte på kr 897 000,- ( se kom. Pkt. 6.1 ).  

Beløpet overføres til PIAS den 10. i hver måned i faste månedlige rater. 

 

3.2 Driftsstøtten gir Porsanger kommune, herunder skoler, barnehager og SFO, rett til 

vederlagsfri bruk, etter avtale av alle anlegg omtalt i pkt 2.1. Vederlagsfri bruk gjelder 

kun mandag-fredag kl 0800-1600.  

Skolen kan vederlagsfritt benytte Porsangerstua til klassefester for elever på 

barnetrinnet. Lokalet må bestilles via PIAS og skolen skal rydde og vaske etter bruk. 

Utenom dette har kulturkontoret rett til å bruke kultursalen vederlagsfritt til 

virksomhet i regi av kulturkontoret, men PIAS kan kreve betaling for faktiske 

kostnader.  
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Porsanger kommune 
Teknisk avdeling 
 

Porsanger kommune                              Postadresse:                                                                 
Telefon 78 46 00 00                                 Rådhuset                                                                                 Bank: 
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3.3 Driftsstøtten forutsetter også at PIAS tilbyr gratis treningstider for barn og unge etter 

selskapets nærmere bestemmelser. 

3.4 PIAS sine inntekter på utleie og salg er Porsanger kommune uvedkommende.  

 

4. PIAS sine forpliktelser 

 Utarbeide forslag til fordeling timer i anleggene på dagtid (mandag-fredag kl 0800-

1600), og drøfte dette med berørte parter. 

 Drive alle anlegg på en forsvarlig og mest mulig lønnsom måte.  

 Sørge for at folkebadet har åpent 3 kvelder i uka og minimum 3 timer hver kveld. 

Unntatt er perioder med erfaringsvis dårlig besøk. 

 Sørge for at antall kinovisninger i snitt holdes på minimum 4-5 visninger i uka. 

 Booking, mottak og oppfølging av alle typer forestillinger i kultursalen skal skje i regi 

av PIAS. PIAS utformer avtaler med aktuelle aktører.  

 Rapportere eventuelle større avvik i ordinær drift.  

 Levere årsrapport og årsregnskap til Porsanger kommune ved hvert årsskifte. 

 I samarbeid med Porsanger kommune, sørge for å holde anlegg nevnt i denne avtale i 

forsvarlig stand slik at PIAS kan drive tilfredsstillende utleie og salg. 

 Alle tekniske installasjoner skal være i samråd med teknisk avdeling/Porsanger 

kommune 

 

5. Porsanger kommune sine forpliktelser 

• Hvis uenighet, sørge for å avgjøre endelig fordeling av timer i anleggene på dagtid 

(mandag-fredag kl 0800-1600). 

• Ansvarlig for å tegne nødvendig forsikring for alle bygg, anlegg, utstyr og inventar 

omtalt i denne avtale. 

• Ansvarlig for alle investeringer og større vedlikeholds-/rehabiliteringsarbeid av anlegg 

og utstyr, samt faste installasjoner i forbindelse med bygningsmasse. Ekslusive 

innstallasjoner i forbindelse med den daglig driften av PIAS, eks datanettverk, tlf, etc.  

• Ansvar for teknisk drift og teknisk vedlikehold i  

 Lakselv kultursal  

 Porsangerhallen 

 Varmebassenget 

 Lakselv svømmehall 

 Lakselv skytehall  

 Lakselv sportshall m/tilstøtende lokaler. 
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 Porsangerstua 

 

Ansvar for renhold i 

 Porsangerhallen 

 Varmebassenget 

 Lakselv svømmehall 

 Lakselv sportshall m/tilstøtende lokaler. 

 Porsangerstua 

Ved arrangementer i anleggene utleid fra PIAS skal renhold avtales og tas betalt for av 

leietaker. PK kommune fakturere PIAS for ekstra bruke av PK sine renholdere ved 

arrangementer.  

• I samarbeid med PIAS, sørge for å holde anlegg og utstyr nevnt i denne avtale i 

forsvarlig stand slik at PIAS kan drive tilfredsstillende utleie og salg 

 

6. Generelle bestemmelser 

• Årlig driftsstøtte justeres hvert år pr 1. jan, og i h.h.t. gjeldende konsumprisindeks. 

• All uenighet omkring tolkning av innholdet i denne avtalen skal løses i minnelighet 

mellom partene, enten på administrativt eller politisk nivå. Avgjørende myndighet i 

tvistesaker har Porsanger formannskap. 

• Evaluering og eventuelle mindre justeringer foretas hver høst innen 01. oktober.  

• Forutsatt regnskapsmessig overskudd forplikter PIAS seg å bidra med sin andel til 

vedlikehold og oppgradering av bygg og anlegg nevnt i pkt. 2. PIAS forplikter seg 

også ved regnskapsavslutning å synliggjøre overfor kommunen hvilke 

vedlikeholdstiltak eventuelle overskudd er tenkt brukt til og når.  

• Et eventuelt driftsoverskudd ved utleie av kultursal brukes til å dekke et eventuelt 

driftsunderskudd ved kinoen. Hvis drifta av kino og kultursal gir overskudd, skal dette 

overskuddet øremerkes tiltak på kinoen eller i kultursal.  

 

7.  Oppsigelse 

For avtalen gjelder en oppsigelsestid på 1 (ett) år. Hvis ikke avtalen er sagt opp innen 31.12, 

gjelder avtalen automatisk for ett nytt år.  
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8.  Avtalen 

Denne avtalen er utferdiget i to eksemplarer, hver av partene beholder hvert sitt eksemplar. 

 

 

  

Lakselv, den____________   Lakselv, den____________ 

  

  

  

___________________________  ____________________________ 

Porsanger kommune v/rådmann             PIAS v/daglig leder 
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