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Budsjett 2021 - økonomiplan 2021 - 2024 Porsanger kommune 

Kommunedirektørens innstilling 

1. Porsanger kommunes målsetning er vekst for å fortsatt være selvgående som 

kommune, gjerne i samarbeid med andre kommuner. Porsanger kommune med 
Lakselv som sentrum har en visjon om å øke folketallet slik at man fortsatt kan 

levere gode tjenester. Porsanger kommune skal levere et økonomisk resultat 
som er tilpasset de til enhver tid tilgjengelige ressurser. Porsanger kommune 
skal satse på å være en attraktiv kommune for nyetableringer, og et nav i 

nordområdene. 
2. Porsanger kommunestyre vedtar det høyeste alternativet for det kommunale 

skatte-øret for 2021.  
3. Porsanger kommunestyre fastsetter de kommunale avgifter og gebyrer for 2021 

i samsvar med fremlegg i kapittel ”Avgifter og gebyrer” i økonomiplanen. 
4. Kommunestyret fastsetter ordførerens års godtgjørelse til 95% av 

stortingsrepresentanters godtgjørelse. 

5. Porsanger kommunestyre vedtar årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 
for drift på rammeområdene i henhold til                

1. Oppstillinger for rammene, R1100 – R1999 slik det fremkommer i 
dokumentet (konsekvensjustert budsjett), og  

2. Oppstilling av de vedtatte tiltak slik disse fremkommer i kapittel 

"Driftsbudsjett", og  
3. Oppstilling over investeringsprosjekter slik disse fremkommer i kapittel 

”Investeringsbudsjett" 
6. Porsanger kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av 

investeringsprosjekter for 2021 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr 

24 933 445,- Hvor kr 7 033 445,- med 25 års nedbetaling og kr 2 900 000,- 
med 10 års nedbetaling og 7 000 000,-  med 40 års nedbetaling. Porsanger 

kommune opptar kr 8 000 000,- i Startlån fra Husbanken til videre utlån med 
nedbetaling over 25 år. 



7. Porsanger kommunestyre vedtar framlagte innstilling til budsjett 2021 og 
økonomiplan for perioden 2021 - 2024, herunder særskilte framlagte forslag til 
vedtak jfr pkt.1 - 6 ovenfor som formannskapets innstilling, og med de vedtatte 

endringsforslag i kommunestyret godkjennes. 
8. Kommunestyret har utstedt kommunal garanti til Porsanger Arbeidssamvirke AS 

med kr 7 054 000,- i 2019. 
9. Porsanger kommunes budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 fremlegges i 

balanse. 

10. Kommunestyret vedtar at oppstilling av det detaljerte budsjett utføres i henhold 
til gjeldende budsjettreglement for Porsanger kommune. 

 
Eiendomsskattevedtak 2021  

• I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 utskrives det i 2021 eiendomsskatt 

i hele Porsanger kommune.  
• For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens 

formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1).  
• Det er gjennomfør ny allmenn taksering iht. kommunestyrevedtaket 85/2019 og 

er gjeldende fra år 2020. Boliger som ikke har formuesgrunnlag fra 

Skatteetaten, fritidsboliger og næringseiendommer er taksert (esktl. § 8 A-3 
(2).  

• Særskilte skattegrunnlaget fra tidligere verk og bruk skrives det ut skatt på det 
særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvendedeler i 2021 

(overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt.).  
• For bolig og fritidseiendommer settes satsen til 4 promille av Skatteetatens 

formuesgrunnlag.  

• For næringseiendommer settes satsen til 6 promille av takstverdien for 2021.  
• I medhold av eiendomsskattelovens § 7 vedtar kommunestyret følgende fritak 

for eiendomsskatt:  
 

Bolighus 
Fritak de 5 første årene etter at 
bolighuset er ”tatt i bruk” 

Private bygg og eiendommer som benyttes til 
barnehager 

Fritak 

Private bygg som benyttes til helse- og 
sosialformål. Videre idrettslags hus, ungdoms- 
og samfunnshus som i hovedsak ikke nyttes til 
kommersiell virksomhet. 

Fritak 

Gårdsbruk i drift Er lovmessig fritatt jfr. Eiendomsskatteloven 
§ 5h.  Våningshus med tilhørende tomt 
beskattes som bolighus 

Fylkeskommunale bygg som brukes til 

undervisning 

Fritak 

Ubebygd eiendommer med begrenset 
utbyggingsmulighet grunnet verneinteresser 

Fritak 

Fredede bygg esktl. § 7 b Fritak 

Eiendommer av stiftinger eller institusjoner som 
tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller 
staten esktl. § 7 a. 

Fritak. PIL, BIL, STIL, Kistrand IL og 
bygdelag, Kolvik omegn og bygde, 
Skoganvarre bygdelag, Brennelv 
bygdelaglag, Børselv og omegn bygdelag, 
Brenna bygdelag, Smørfjord bygdelag, 
Børselv Jeger og Fiskeforening, Mearrasami 

dd. Porsanger Husflidslag, Lakselv 

Motorklubb, Lakselv Mikroflyklubb, Båtneset 
Båtforening og Porsanger Skytterlag 



 

• For taksering og utskriving av eiendomsskatt vedtar kommunestyret 
skattevedtekter slik de framkommer i kommunestyrets vedtak av 15.06.2005, 
med senere endringer vedtatt 20.06.2013. 

• Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20. februar, 20. mai, 20. august og 
20. november, for kunder med avtalegiro og E-faktura vil det faktureres i 

månedlige terminer, 12 ganger i året. Jf. Eiendomsskatteloven § 25. 
 
Delegasjonsvedtak 2021 

1. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å oppta lån og godkjenne endelig 
lånevilkår, herunder binde rente, for lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt av 

kommunestyret. Samme gjelder for refinansiering av lån i henhold til dette 
vedtaket. Avdragstid og beløpsstørrelse må være innenfor de grenser som er 

vedtatt av kommunestyret. Delegasjonen gjelder i hele lånets løpetid. 
2. Kommunedirektøren har fullmakt til å godkjenne endrede rentebetingelser, 

herunder å binde renten, på alle eksisterende lån i hele avdragsperioden. 

3. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å gjøre budsjettreguleringer slik at 
ekstraordinære nedbetalinger og innbetalinger av lån til kommunen (videre 

utlånsmidler og refusjoner for grunnlagsinvesteringer) tilbakebetales som 
ekstraordinære avdrag på løpende lån opptatt av finansinstitusjoner og banker. 

4. Kommunedirektøren legger vedtak i henhold til denne delegasjon fram for 

formannskapet som referat 
5. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å regulere budsjettet mellom 

ansvarsområder innenfor samme ramme 
6. Kommunedirektøren får delegasjon til å budsjettregulere lønnsveksten fra 

sektorovergripende ramme, R1898 til de aktuelle rammene etter lønnsoppgjør 

2021. 
7. Kommunedirektøren får delegasjon til å budsjettregulere sektorovergripende 

tiltak til de aktuelle områdene når effekten er avklart. 
8. Kommunedirektøren får delegasjon til å tilpasse organiseringen av kommunens 

rammestruktur. 

 

Vedlegg til saken: 

1 Kommunedirektørens anbefaling til budsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024 
2 Kommunale gebyrer 2021 - vedlegg 
3 Notat selvkostberegning 2021 - 2024 

4 Kommunedirektørens anbefaling driftsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 
2024. vedlegg 

5 Kommunedirektørens anbefaling budsjett investering 2021 og økonomiplan 
2021 - 2021 - 2024. vedlegg 

6 Utredning av tiltak kultur og oppvekst - dokumentasjon 

7 Utredningsdokument til politisk nivå helse og omsorg 
8 Utredningsnotat tiltak kommunalteknikk og beredskap 

9 Tiltaksutredninger stabsavdelingen budsjett 2021 
10 Tiltaksliste alle driftstiltak med tekst 
11 Tiltaksliste alle investeringstiltak med tekst 

 

Sakens bakgrunn 

Årsbudsjettet er identisk med det første året i økonomiplanen. Årsbudsjettet skal 
settes opp i balanse og skal bestå både av et driftsbudsjett og et 

investeringsbudsjett. Årsbudsjettet legges frem på rammenivå med brutto 



driftsutgifter og brutto driftsinntekter i tråd med økonomireglementet. Etter at 
kommunestyret har vedtatt budsjettrammer pr rammeområder, har 
kommunedirektøren fullmakt til å fordele rammene videre på utgifts- og 

inntektsarter på ansvarsnivå.  
 

Økonomiplanen har et 4-årig perspektiv og rulleres hvert år. Økonomiplanen skal 
beskrive kommunestyrets mål og strategier de nærmeste årene. Økonomiplanen 
skal settes opp med balanse mellom utgifter og inntekter hvert år. Kommunestyret 

kan selv avgjøre når på året økonomiplanen skal behandles. I Porsanger behandles 
økonomiplanen parallelt med behandlingen av årsbudsjettet i desember. 

 
Det er en usikre faktorer i forhold til kontrollutvalget forslag til budsjett 2021, da 
Porsanger kommune ikke har mottatt noe vedtak for 2021. Det er i 

Kommunedirektørens anbefaling til budsjett tatt utgangpunkt i kostnadene fra 
2020. 

 

Vurdering 

Porsanger kommune har budsjettutfordringer på driftssiden som igjen påvirker 

kommunens mulighet til å gjøre større grep på investeringssiden. I tillegg er det et 
stort usikkerhetsområde som kan få store konsekvenser for budsjettet, og det er 

koronapandemien. Den tilleggsbevilgningen som regjeringen kom med nå i oktober 
for dekning av ekstrautgifter som følge av koronapandemien i 2021 på kr. 3 233 000 

er i sin helhet satt av til utgifter som kan påløpe. 
 
Budsjettdokumentet viser at Porsanger kommune fortsatt har økonomiske 

utfordringer og lite handlingsrom. Omstillingsarbeidet fortsetter og det er jobbet med 
konsekvensjustert budsjett, for å sikre at grunnlaget er mest mulig korrekt. 

Kommunedirektøren har i juni 2020 lagt frem utfordringsnotat som skal være et 
grunnlagsdokument til budsjettprosessen for å gi et bilde av nåsituasjonen og peker 
på de utfordringsområdene som kommer i økonomiplanperioden, eksempler her er 

barnevernsreformen, etterslep på helt nødvendige vedlikehold av kommunale 
bygninger og veier og fremtidsrettede investeringer som kan avlaste driftsbudsjettet. 

 
I budsjett 2021 og i kommende økonomiplanperiode må Porsanger kommunes 
økonomi og tjenesteproduksjon ytterligere analyses, endringer må gjennomføres 

som er en forutsetning for en sunn kommuneøkonomi i et generasjonsperspektiv. 
Det har vært nødvendig å foreslå store kutt som i noen tilfeller ikke er bærekraftige 

og vil gå ut over tjenestetilbudet til innbyggerne.  Hovedfokus må være å levere 
riktige tjenester innenfor de gitte rammer, driftsutgiftene må harmonere med 
inntektene som kommunen får over statsbudsjettet. Alderssammensetningen i 

befolkningen er i endring, som medfører endring i fremtidig tjenestebehov som ikke 
nødvendigvis vil bli kompensert for gjennom inntektssystemet. 

 
Ny kommunelov stiller krav til reelle måltall og kommuneplanarbeidet, som vil gi 
gode forutsetninger for å skape forankring og lojalitet til kommunens omstilling i 

tiden som kommer. Kommunestyret vedtok gjennom budsjettvedtak for 2020 
følgende målformulering: 

 
"Porsanger kommune skal ha en bærekraftig økonomi som sikrer gode leveranser av 
tjenester og tjenesteutvikling." Kommunedirektøren anbefaler at målformuleringen 

presiseres til "Porsanger kommune skal ha en bærekraftig økonomi som sikrer riktige 
leveranser av tjenester og tjenesteutvikling". Det blir en mer presis formulering som 

er viktig å ha med i det videre omstillingsarbeidet. 



 
Det er en utfordring for å legge frem et budsjettforslag med omfattende strukturelle 
endringer når Porsanger kommune fortsatt ikke har en oppdatert samfunnsplan å 

gjøre prioriteringer utfra. I 2020 mottok kommunen kr. 7 millioner kr for Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet for en fem års periode for å ta igjen planetterslepet 

som er. Nå er arbeidet med arealplanen i sluttspurten og i 2021 vil arbeidet med 
kommuneplan samfunnsdel ha høyeste planprioritert. Det vil være en avgjørende 
plan for fremtidige økonomiske prioriteringer og nødvendige strukturendringer. Det 

vil fra 2022 og videre i planperioden være grunnlaget for fortsatt økonomiske 
omstilling. 

 
Budsjettet som foreligger har et betydelig fokus på effektivisering, for å lykkes er det 
nødvendig med en offensiv og fremtidsrettet satsning på digitalisering og forsterket 

kommunesamarbeid i Midt-Finnmark. Dette er avgjørende for å oppnå 
gevinstrealisering seinere i økonomiplanperioden. Endringstakten må fortsatt være 

høy og flere av årets forslag er i realiteten tiltak som fremskynder effekten av 
tidligere vedtak. Kommunedirektøren foreslår noen endringer i den vedtatte 
økonomiplan for budsjettet for 2021-2024. Dette for å bidra til å komme i økonomisk 

balanse i planperioden. 
 

I budsjett og økonomiplan er det lagt vekt på nøkternhet og det å holde 
driftskostnadene på et forsvarlig nivå. Seinest i 2023 vil merforbruket være nedbetalt 

og fra da vil Porsanger kommune være i stand til bygge opp økonomiske buffere i 
form av avsetninger til disposisjonsfond for å skape rom for endringer og uforutsette 
hendelser. Det er lagt vekt på effektivisering, hvor fornying, forbedring og forenkling 

gjennom digitalisering er et av satsningsområdene. Bemanningssituasjon på de ulike 
sektorene er også vurdert. Struktur og brukerterskel er med i vurderingen. 

Driftstiltakene som er lagt inn er vurdert etter kriterier som lovpålagte tjenester, 
forsvarlig drift, utgifter til inntektservervelse, samt smarte investeringer som kan gi 
innsparinger. 

 
Porsanger kommune er innmeldt i ROBEK - registeret på bakgrunn av at vedtatt plan 

for inndekking av merforbruket i budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023 strekker 
seg over flere år enn kommuneloven krever. I dette budsjettfremlegget anbefales 
det at merforbruket fra tidligere år dekkes inn i 2023, dette er ett år lengere enn hva 

kommuneloven tilsier. Dette kan være noe defensivt, men kommunedirektøren 
anbefaler en ett års forlengelse da det gjør at omstillingen gjøres i et tempo som gjør 

det blir mer målrettete resultater. Kommunedirektøren tar høyde for at dette kan 
gjøres over to år, dersom det i 2021 viser seg muligheter til raskere omstilling 
gjennom ytterligere driftsreduksjoner og/ eller inntektsøkninger som ikke er kjent 

per nå. 
 

Året 2020 har vært preget av koronapandemien. Høsten har blitt krevende med lokalt 
smitteutbrudd som har vært tidkrevende å følge opp, det har også påvirket 
kommunedirektørens budsjettarbeid. Det legges frem et budsjettdokument som gir 

grunnlag for å gjøre politiske prioriteringer i. Mange tiltak har vært utredet, og 
utredning på ikke-prioriterte tiltak følger budsjettdokumentet. 

 
 
 


