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Kvartalsmelding 1 - 2020 - Porsanger kommune
Vedlegg til saken:
1 Kvartalsmelding 1 - 2020
Sakens bakgrunn
Porsanger kommunes budsjettreglement kapittel 10 omhandler budsjett og
økonomirapportering til politiske utvalg. Rapporteringen skal gi muligheter for å
kontrollere ressursforbruket er i samsvar med godkjent budsjett, og gi anledning til
å foreta nødvendige budsjettendringer ut fra endrede forutsetninger eller utvikling
av behov.
Vurdering
Viser til vedlagte dokument kvartalsmelding 1.
Økonomiske konsekvenser
Porsanger kommune har over flere år slitt med en anstrengt økonomi og
et begrenset handlingsrom. Kommunen har en historie med lave og negative netto
driftsresultater, svært få eller ingen midler på disposisjonsfond, svak og tidvis
negativ likviditet og forholdsvis lav gjeldsgrad. Kommunen har ved utgangen
av 2019 et akkumulert merforbruk som må dekkes inn før avsetninger kan skje.
Kommunen vil bli innmeldt i ROBEK- registeret på bakgrunn av vedtatt budsjett
2020 - økonomiplan 2020-2023 og avleggelse av årsregnskap 2019.
Kvartalsmelding 2 avdekker flere forhold som kan og vil føre til merforbruk og vil
kreve budsjettreguleringer. Dette er særdeles krevende fordi
kommunen ikke har reserver til å dekke dette inn. Kommunedirektøren har
områdene under streng kontroll og innfører løpende tiltak på områder som er
berørt.
I skrivende stund er landet rammet av en Korona pandemi som vil gi negative
ringvirkninger på flere områder i Porsanger samfunnet. Dette er spesielt
bekymringsverdig i forhold til de økonomiske konsekvenser dette vil gi kommunen.
Det er startet en kartlegging som gir noen indikasjoner på hvilke områder vi vil se
de største konsekvensene. Det vi ser er at pandemien vil føre til tap av inntekter og
økte utgifter. Av disse kan nevnes blant annet reduserte skatteinntekter og
inntektsutjevning, tap av brukerbetalinger, og leieinntekter, økte kostnader til
vikarer, overtid, smittevernsutstyr, samt høyere sykefravær. Man vil også kunne se
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reduksjon av utgifter på noen områder og på noen områder vil konsekvensene
komme i ettertid av pandemien dersom denne blir langvarig. Det er for tidlig å si
med sikkerhet hvor store de økonomiske konsekvensene vil bli, men det er grunn til
bekymring i den grad kommunens økonomi ikke er rustet for uforutsette hendelser.
Det signaliseres fra myndighetene at kommunene vil motta kompensasjon, men det
kommuniseres samtidig at dette er et spleiselag hvor staten ikke skal bære hele
kostnaden alene.
Organisasjonen har hatt økt belastning som følge av koronapandemien og dette har
påvirket tid brukt på rapporteringen.
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret tar fremlagte budsjett og driftsrapport for 1. kvartal 2020 til
orientering.

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur - 02.06.2020
Behandling:

Utvalg for oppvekst og kultur vedtak:
Tatt til orientering.

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 03.06.2020
Behandling:

Utvalg for helse og omsorg vedtak:
Tatt til orientering.
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Porsanger – Kommunedirektørens innledning

Kommunens økonomiske situasjon
Porsanger kommune har over flere år slitt med en anstrengt økonomi og et
begrenset handlingsrom. Kommunen har en historie med lave og negative netto
driftsresultater, svært få eller ingen midler på disposisjonsfond, svak og tidvis
negativ likviditet og forholdsvis lav gjeldsgrad. Kommunen har ved utgangen av
2019 et akkumulert merforbruk som må dekkes inn før avsetninger kan skje.
Kommunen vil bli innmeldt i ROBEK- registeret på bakgrunn av vedtatt budsjett
2020 - økonomiplan 2020-2023 og avleggelse av årsregnskap 2019.
I skrivende stund er landet rammet av en Korona pandemi som vil gi negative
ringvirkninger på flere områder i Porsanger samfunnet. Dette er spesielt
bekymringsverdig i forhold til de økonomiske konsekvenser dette vil gi
kommunen. Det er startet en kartlegging som gir noen indikasjoner på hvilke
områder vi vil se de største konsekvensene. Det vi ser er at pandemien vil føre til
tap av inntekter og økte utgifter. Av disse kan nevnes blant annet reduserte
skatteinntekter og inntektsutjevning, tap av brukerbetalinger, og leieinntekter,
økte kostnader til vikarer, overtid, smittevernsutstyr, samt høyere sykefravær.
Man vil også kunne se reduksjon av utgifter på noen områder og på noen
områder vil konsekvensene komme i ettertid av pandemien dersom denne blir
langvarig. Det er for tidlig å si med sikkerhet hvor store de økonomiske
konsekvensene vil bli, men det er grunn til bekymring i den grad kommunens
økonomi ikke er rustet for uforutsette hendelser. Det signaliseres fra
myndighetene at kommunene vil motta kompensasjon, men det kommuniseres
samtidig at dette er et spleiselag hvor staten ikke skal bære hele kostnaden
alene.
Finansrapportering
Norges Banks styrings rente har i 1 kvartal 2020 falt fra 1,50% til 0,25% som
følge av at situasjonen i norsk økonomi er usikker. Verdensøkonomien rammes i
stadig sterkere grad pga tiltak for å begrense spredning av korona viruset.
Oljeprisen har falt, uroen i finansmarkedene har tiltatt og kronekursen har
svekket seg kraftig. Norge har handlingsrom i den økonomiske politikken, gode
velferdsordninger og solide banker som i utgangspunktet gjør oss godt rustet i
møte med krisen som nå rammer. Når tiltakene for å begrense smitten trappes
ned og situasjonen normaliseres, vil lave renter kunne bidra til at aktiviteten tar
seg opp raskere. Uforutsette hendelser som dette endrer også fremtidig rente
prognoser som tidligere har indikert en høyere økning er nå korrigert til å ligge
på ca 1% i 2021. Dette vil medføre at Porsanger kommune får lavere
rentekostnader enn budsjettert i 2020. Det vil også påvirke renteinntektene.
Porsanger kommunes låne portefølje består av investeringslån og lån til videre
utlån hvor største del av porteføljen er disponert for endringen i rentemarkedet.
Andelen på 24% fastrente vil ikke påvirkes av svingningen. De vedtatte lån til
investeringsformål i 2020 på kr 17 327 000 og avdragsutsettelse på kr 5 000 000
er ikke iverksatt pr 1 kvartal. Startlån fra Husbanken på kr 18 000 000 er
iverksatt ihht. til vedtak i 1 kvartal.
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Porsanger kommunes likviditet avhenger av en rekke ulike faktorer og
kommunen vil periodevis ha utfordrende likviditet ved uforutsette hendelser og i
takt med fremdriften av kommunens prosjekter. Pr 1 kvartal har Porsanger
kommune benyttet seg av kassekreditt med inntil 10 millioner i perioder både i
februar og mars.

Utviklingen viser at Porsanger kommunens likviditet i 1 kvartal 2020 er svakere
enn tilsvarende periode i 2019. Det må trolig vurderes en eventuell utvidelse av
rammekreditten som følge av dagens situasjon til tross for forventning om
kompensasjoner, for å sikre at kommunen kan innfri sine forpliktelser til enhver
tid.
Prognose
En prognose er en begrunnet gjetning/forutsigelse om hva som kommer til å skje
i framtiden.
Den beste prognosen tar som regel hensyn til ledernes egne vurderinger av den
økonomiske situasjonen. Det er lederne som kjenner sine virksomheter og som
kan opplyse om kjente forhold som kan gi konsekvenser og avvik i forhold til
budsjett.
1. kvartal er for tidlig til å gi noen god gjetning på hva året vil bringe, da
størstedelen av året ligger foran oss og ikke er kjent.
En prognose som viser "best case scenario" er i dette tilfellet basert på følgende
1.regnskap hittil i år (1. kvartalsrapport 2020)
5
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2.pluss/minus kjente forhold som enten vil a) jevne ut avvik eller b) føre til avvik
(1.kvartalsrapport 2020)
3.Forutsatt at budsjett for øvrig holdes ut året
Det legges til grunn en netto inntektsreduksjon på 1,2 millioner basert på
prognoser og de kjente overføringene fra staten. Kommunalteknikk og
beredskap melder om kjente forhold som vil kunne bringe budsjett i ubalanse
med ca. 800 000. Helse- og omsorg beskriver kjente forhold som gir
anslagsvise avvik mot budsjett i 2020 på om lag 3,3 millioner.
Utviklingsavdelingen melder om at området vil kunne balansere med noe
usikkerhet i forhold til inntektene. Stab- og administrasjon melder om at
området kan se ut til å ville balansere basert på dagens kunnskap, Kultur- og
oppvekstavdelingen melder om forhold som kan føre til avvik av størrelse
ca. 1,2 millioner.
Totalt sett gir dette bildet et estimert merforbruk i 2020 på omlag 6,5 millioner i
2020 dersom budsjettet lar seg overholde ut resterende del av året. Dersom alle
kjente merforbruk hittil akkumuleres ut året vil det totale merforbruket kunne
ligge på over 25 millioner.
Koronapandemien kan gi merkostnader og inntektstap utover denne prognosen.
Det er startet et kartleggingsarbeid som vil gi svar på hvor mye pandemien
koster kommunen. Andre uforutsette hendelser og endrede forutsetninger vil
også kunne endre på inntekts- og kostnadsnivået. Det er også forhold som enda
ikke er estimert, og som antas å være tydeligere i neste rapport.
Organisasjonen har hatt økt belastning som følge av koronapandemien og dette
har påvirket tid brukt på rapporteringen. Prognosen som tar utgangspunkt i
rapporten, har dermed også dette usikkerhetsmomentet.
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IA arbeid og sykefravær:

Av sykefraværet i mars 2020 er 6,5% registrert som koronarelatert fravær.
Hovedposter drift mars 2020
Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

Lønn og sosiale utg

64 474 000

68 008 000

3 533 000

5

Kjøp inngår i tj prod

16 663 000

16 964 000

301 000

2

Kjøp erstatter tj prod

12 753 000

13 546 000

793 000

6

Overføringer fra komm

5 777 000

6 917 000

1 140 000

20

Finansutgifter

5 182 000

4 828 000

-353 000

-7

Salgsinntekter

-11 629 000

-9 634 000

1 995 000

17

Refusjoner

-11 311 000

-8 872 000

2 439 000

22

Overføringer til komm

-79 713 000

-61 774 000

17 939 000

23

-544 000

-476 000

68 000

13

1 653 000

29 507 000

27 854 000

1 685

Beskrivelse
Porsanger

Finansinntekter
Sum

Rapporten viser et totalt avvik mellom regnskap og budsjett på kr. 27 854 000,per 1. kvartal 2020. Deler av avviket skyldes forskjellig periodisering i regnskap
og budsjett, mens deler av avviket skyldes kjente faktorer som skaper
utfordringer med å holde budsjettet i 2020. Det vises til kommentarer per sektor
for mer utfyllende informasjon om disse forholdene.
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Porsanger kommune finansierer sine investeringer med opptak av lån, kommune
har liten evne til å frigjøre midler til egenfinansiering av investeringer. Her gis en
oversikt med kort status om fremdrift over investeringsprosjekter vedtatt
budsjett for inneværende driftsår samt tidligere vedtatte prosjekter som er
pågående.
Prosjektnummer

Prosjektnavn

Ansvar

117003

Ildskogmoen industriområder

Hovveddel utført i 2019,
gjenstår asfaltering og pynting
i 2020. Forventet innenfor
budsjetterte rammer.

117006

Utskifting avløpsledning
Meieriveien

Kontrahert, utføres i 2020

117007

Flytting legevakt til
Sykeavdeling

Ikke avklart

118007

Prosjektering Helsetun

Tenkt utført i 2020, med
forbehold angående korona

118008

Belegg kjøkken helsetun

Videreføres til 2020, tenkt
utført i egenregi

118015

Forprosjekt i forb med
helse/omsorgsplan

Ikke påbegynt og videreføres i
2020

118017

Prosjektering kommunale
boligtomter

Prosjektet er ikke igangsatt.
Disse midlene kan brukes til
prosjektering etter at
arealplan er vedtatt.

118018

Innkjøp renholdsmaskiner

Påbegynt 2019, fortsetter i
2020.

118019

Nytt underlag sportshall

Videreføres, må
beskrives/prosjekteres før
spillemiddelsøknad sendes

118021

Universell utforming
helsebygg

Ikke påbegynt, videreføres

118022

Kunstgress storhalen

Spillemiddelsøknad fornyet i
2020.

118023

Kjøkken og garderobeanlegg
storhallen

Videreføres, må
detaljprosjekteres før
spillemiddelsøknad sendes

118025

Oppgradering energieffektive
veilys

Oppstart senhøst 2019.
Forventes ferdigstilt i
2020/2021.

118029

Digitale investeringer

igangsatt og videreføres i
2020

118031

Lokaler SFO

Pågår, mulighetsstudie utført.
Politisk vedtatt videre prosess
for 2020.

119001

Asfaltering av kommunale
veier

Kontrahert, grunnarbeider
utført 2019, fortsetter i 2020.

119005

Lakselv Kirke oppgradering

Tilskudd eller lån, må
avklares.

119006

Oppgradering Helsetun

Ikke påbegynt, videreføres
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Prosjektnummer

Prosjektnavn

Ansvar

119008

Innkjøp av pasientsenger til
sykeavdelinga

Utført 2019 og videreføres i
2020

119009

Oppgradering/ombygging
Rådhus

Påstartet 2019, ferdigstilles
2020. Forventes litt over
budsjettert.

119013

Forprosjekt nyt bhg bygg

Fortsetter i 2020

119015

Rehabilitering av
distribusjonsnett vann og
avløp

Påbegynt 2019, fortsetter i
2020.

119016

Salg av kurssenteret

Kurssentret ligger fortsatt ute
til salgs.

119018

Utbyggin av Kirkegårdsveien
- Artic Entreprenør

Midlertidig stanset, kommer til
utførelse når planpapirer er på
plass.

119019

Forprosjekt oppvarming av
kommunale bygg

Pågår. Forventet innenfor
budsjetterte rammer.

120001

KLP EK tilskudd 2020

120002

Forprosjekt varmebasseng

Påbegynt en
konsulentforespørsel
angående tilstandsanalyse, så
konkurranse utsettes og
gjennomføring.

120003

Forprosjekt utvidelse Billefjord
Kirkegård

Prosjektet er under
saksutredelse

120004

Digitalisering - elektroniske
timelister og digital vaktbok

Igangsatt

120005

Digitalisering - Kjøp av
håndholdte enheter til
døgntjenesten

Igangsatt

120006

Kjøp av nye enheter til mobil
pleie i hjemmetjenesten

Igangsatt

120007

Digitalisering - kjøp av
nettbrett/pcer kommunestyret

Igangsatt

120008

Kistrand Kirkegård

Prosjektet er under
saksutredelse

120010

Utstyr brannbil 2020

Effektuert

120011

Forprosjekt boligtomter

120012

Kjøp/salg av tomter 2020

Løpende

9
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Stab og administrasjon
Hovedposter drift mars 2020
Måned 1 - 3 (B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

Lønn og sosiale utg

6 259 000

6 143 000

-116 000

-2

Kjøp inngår i tj prod

2 404 000

3 218 000

814 000

34

Kjøp erstatter tj prod

778 000

473 000

-305 000

-39

Overføringer fra komm

362 000

655 000

293 000

81

Salgsinntekter

-112 000

-75 000

36 000

32

Refusjoner

-662 000

-1 658 000

-996 000

-150

Overføringer til komm

-867 000

0

867 000

100

8 162 000

8 757 000

595 000

7

Beskrivelse
Stab og administrasjon

Sum

Overordnet resultatmål: Porsanger kommune skal ha et overordnet fokus på
organisasjonsutvikling og digitalisering. Dette for å harmonisere økonomien og
forenkle, forbedre og fornye tjenester som kommunen leverer. Porsanger
kommune skal ha en effektiv og rådgivende stabsavdeling som bidrar til gode
kvalitetsriktige administrative og politiske prosesser.
Hovedposter drift - Overordnet: Tabellen viser et netto avvik mellom
regnskap og budsjett på ca 600.000 kr i netto merforbruk. Se utfyllende
kommentarer nedenfor og under hvert rammeområde.
Lønn og sosiale utgifter: Ligger innenfor budsjett pr 1. kvartal. Innen enkelte
rammer er det forklart merforbruk, som sektorovergripende vakansetiltak som
foreløpig er budsjettert i Stab. Tiltaket skal omfordeles til de aktuelle rammer i
organisasjonen. Dette er et midlertidig tiltak gjeldene kun for 2020, og effekten
av vedtaket er usikkert. I tillegg forventes noe økte utgifter ifm godtgjørelser
folkevalgte da det avholdes flere møter enn opprinnelig planlagt møteplan så
langt for enkelte utvalg på grunn av pågående koronasituasjonen.
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjonen: Merforbruk skyldes hovedsakelig
utgifter som er belastet regnskapet i starten av året, og er dermed forklarte
avvik. Kostnader ifm IT-drift ligger inne med et merforbruk for årets 3 første
måneder. Dette er normalt fordi mesteparten av lisenskostnader og innkjøp av
datautstyr kommer i starten av året hvert år. Det har påløpt merforbruk på
juridiske tjenester ifm saker pr 1.kvartal. Utgifter ifm dette vil kunne variere
gjennom året avhengig av når juridisk bistand påløper, og dette området må
følges videre opp.
Kjøp som erstatter tjenesteproduksjonen: Avvik gjelder kjøp fra kommuner,
som skatteoppkreverfunksjon og tjenester ifm IT-drift som blir fakturert
etterskuddsvis.
Overføringer fra komm.: Gjelder mva utenfor avgiftsområdet, som vil gi
tilsvarende inntekt i form av mva kompensasjon.
Refusjoner: Avvik gjelder mottatt direktetilskudd fra Sametinget til Samisk
språksenter på TNOK 848, men som skal dekke deler av utgiftene som vil påløpe
innen samisk språk for 2020. I tillegg er mva kompensasjon på TNOK 655
10
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inntektsført.
Overføringer til komm.: Avviket på overføringer til kommunen gjelder ikke
mottatt refusjon fra Sametinget ifm. tospråklighetsmidler og refusjon fra andre
kommuner i forbindelse med samisk fjernundervisning, som vil bli inntektsført
senere.
Pr mars er det for tidlig å si noe om vi vil styre mot balanse, blant annet på
grunn av ukjente effekter av koronapandemien. I forbindelse med pågående
koronasituasjon påløper det ekstrakostnader og mindreinntekter, eksempelvis på
IT-området ifm overtid og beredskap, datautstyr, nødvendige lisenser og forbruk
knyttet til digital møteavvikling, ny hjemmekontorløsning o.l. Det pågår
kartleggingsarbeid av økonomiske konsekvenser som følge av koronapandemien.

R1100 Sentrale kontroll- og folkevalgte organer
Rammeområdet omfatter
Godtgjørelse ordfører, sentrale folkevalgte organer, andre utvalg, eldreråd,
valgutgifter og revisjon.
Resultatmål
•
•

Gjennomføre møter i styrer, råd og utvalg til rett tid og med rett personell.
Det skal gjennomføres opplæring av nye folkevalgte

Resultatrapport
•

Møter gjennomføres etter planer med nødvendig personell. Det har vært
avholdt flere møter enn opprinnelig planlagt møteplan for enkelte utvalg
på grunn av pågående koronasituasjon, i tillegg til at møter nå avvikles
digitalt.

•

Planlagt opplæring av nye folkevalgte er forsinket pga pågående
koronasituasjon.

Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

894

1 039

144

16

-4

-2

1

25

891

1 042

151

17

R1100 Sentrale kontrollog folkevalte organer
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

R1100 Sentrale kontroll- og folkevalgte organer ligger over rammen av
periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak en feilført faktura i regnskapet
som vil korrigeres (ca kr TNOK 200). Rammen viser per 1. kvartal ingen
vesentlige avvik. Det forventes noe økte utgifter ifm godtgjørelser folkevalgte da
det avholdes flere møter enn opprinnelig planlagt møteplan så langt for enkelte
utvalg på grunn av pågående koronasituasjon. Det samme vil gjelde tapt
arbeidsgodtgjørelse. Møtegodtgjørelser og tapt arbeidsfortjeneste utbetales
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etterskuddsvis. Samtidig er det enkelte andre områder med lavere forbruk, som
f.eks møtebespisning og kjøregodtgjørelse. Det er for tidlig å si noe om totale
avvik for 2020, men dette vil følges opp ifm budsjettregulering.
R1120 Sentralledelse
Rammeområdet omfatter
Sentralledelsen, frikjøp hovedtillitsvalgt, drift av IT-fellestjenester,
datakommunikasjon, serverpark, nettverksutstyr, lisenser for utstyr og
programvare
Resultatmål
Resultatmål for sentralledelse:
•
•
•

Videre organisasjonsutvikling med mål om en bedre økonomisk balanse i
kommunens tjenesteleveranse i årene fremover.
Økt kvalitet og effektivitet i kommunens tjenesteleveranser, blant annet
gjennom samarbeid med andre.
Digitalisering skal være et hovedvirkemiddel for effektivisering og
produktivitetsøkning for å oppnå gevinstrealisering senere i
økonomiplanperioden.

Resultatmål for IT drift:
•
•
•
•
•

Delta i digitaliseringsprosjekter og hjelpe til med integrasjoner mellom
kommunens fagsystemer.
Automatisere vedlikehold av tilganger og rettigheter i kommunens
nettverk.
Modernisere kommunens nettverk for å forbedre hastighet og stabilitet.
Sette i drift løsning for sårbarhetsskanning for å automatisere deteksjon
av svakheter og brudd på datasikkerheten i henhold til reglement i
Personvernforordningen (GDPR).
Fullføre kontrollsenterløsning for overvåking av nettverk og tjenester.

Resultatrapport
Resultatrapport for sentralledelse
•

•

Organisasjonsutvikling: Arbeidet med organisasjonsutvikling og omstilling
følges opp gjennom det utviklings- og tiltaksarbeidet som gjøres gjennom
hele året i forhold til digitalisering, økonomistyring og rapportering. Det
skal gjennomføres periodiske møter med sektorer for oppfølging av drift
og økonomi gjennom året, med fokus på nødvendige tiltak i de tilfeller der
det foreligger avvik som krever handlinger for å sikre overholdelse av
budsjettet. Pågående koronasituasjon medfører forsinkelser knyttet til
utviklingsarbeid.
Økt kvalitet og effektivitet i kommunens tjenesteleveranser er et
fokusområde for organisasjonen. Porsanger kommune samarbeider med
andre kommuner på flere områder. Det er igangsatt et felles
interkommunalt prosjekt mellom kommunene Nordkapp, Lebesby, Gamvik
og Porsanger. Målet er å finne samarbeidsløsninger mellom kommunene
som gir bedre bærekraft, forsvarlige gode tjenesteleveranser til
innbyggerne i de ulike kommunene.
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•

Digitalisering: Fokus på digitalisering skal gi gevinster i form av forenkling
og forbedring av de kommunale tjenestene. Arbeid så langt i 2020 har
vært mot pågående prosjekter og ny hjemmekontorløsning.

Resultatrapport for IT drift
•
•
•
•

•

Delta i digitaliseringsprosjekter og hjelpe til med integrasjoner mellom
kommunens fagsystemer. Dette arbeidet er pågående.
Automatisere vedlikehold av tilganger og rettigheter i kommunens
nettverk. Arbeidet er startet opp og er under testing og utvikling.
Modernisere kommunens nettverk for å forbedre hastighet og stabilitet.
Nye switcher er satt i drift, noen flere switcher vil bli satt inn senere på
året for å bedre stabilitet og redundans.
Sette i drift løsning for sårbarhetsskanning for å automatisere deteksjon
av svakheter og brudd på datasikkerheten i henhold til reglement i
Personvernforordningen (GDPR). System for sårbarhetsskanning er
anskaffet og er planlagt satt i drift i løpet av 1.halvår.
Fullføre kontrollsenterløsning for overvåking av nettverk og tjenester.
Noen tjenester er lagt inn i kontrollsenteret, flere kommer i løpet av 1.
halvår.

Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

2 109

2 783

674

32

-193

-384

-191

-99

1 915

2 398

483

25

R1120 Sentralledelse
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

R1120 Sentralledelse ligger over rammen av periodisert budsjett. Kostnader ifm
IT-drift ligger inne med et merforbruk for årets 3 første måneder. Dette er
normalt fordi mesteparten av lisenskostnader og innkjøp av datautstyr kommer i
starten av året hvert år. De fleste lisensavtaler faktureres årlig i første kvartal.
Det er enkelte avvik mellom enkeltposter, eksempelvis viser kjøp fra kommuner
mindreforbruk for 1.kvartal. Dette skyldes at kostnader til felles datasystemer i
Avjovarri faktureres fra Karasjok og Kautokeino i 2. og 4.kvartal. Merinntekt
gjelder mva-kompensasjon.
I forbindelse med pågående koronasituasjon påløper det ekstrakostnader også
på IT-området, bla ifm overtid og beredskap, datautstyr, nødvendige lisenser og
forbruk knyttet til digital møteavvikling, ny hjemmekontorløsning o.l. Det pågår
kartleggingsarbeid av økonomiske konsekvenser som følge av koronapandemien.
R1220 Plan- og økonomifunksjon
Rammeområdet omfatter
Samordnet budsjett- og økonomiplanlegging, kommuneregnskap,
skatteoppkreverfunksjon for stat, likviditets- og økonomistyring,
finansforvaltning, kommunal innfordring, innkjøpskoordinering, oppfølging av
kommunens forsikringer, statistikker og økonomisk rapportering. Vi fører også
regnskap for Menighetsrådet og PPD.
13

19

Resultatmål
•
•
•
•
•
•
•

Å ha et mest mulig ajourført regnskap
Å levere regnskap og rapporter innen frister
Å ha mest mulig lik periodisering i budsjett og regnskap
Ta i bruk KOSTRA-hjelp for å øke kvaliteten på regnskapet og rapportering
samt redusere antall henvendelser fra organisasjonen
Ta i bruk Arena prognose til kvartalsrapportering
Fornye, forenkle, forbedre gjennom digitalisering av manuelle prosesser
Rammen innarbeides som et ansvar i rammen R1240 IT, lønns- og
personalfunksjon

Resultatrapport
•
•
•
•
•
•

•

Ajourføring av regnskapet har prioritet og da særlig i forbindelse med
uttak av kvartalsrapporter.
Årsregnskapet ble levert to uker etter fristen, og årsmeldingen var en uke
forsinket.
Periodiseringen henger sammen med prognoserapportering i arena, se
resultatmål nedenfor. Mangler modul i agresso for periodisering.
Utviklingsarbeid i 2020 blir forsinket som følge av koronapandemien
KOSTRA hjelp er tatt i bruk. Systemet er rullet ut i organisasjonen. Det
gjenstår enda et arbeid med å få hele organisasjonen til å bruke det.
Planlagt utrulling av ARENA prognose ved 2. kvartalsrapport vil bli
forsinket pga. merarbeid i forbindelse med koronapandemien som gjør at
uviklingsprosjekter blir nedprioritert.
Fornye, forenkle, forbedre gjennom digitalisering av manuelle prosesser:
det er i 2020 prioritert integrasjoner mellom kjernesystem Agresso i Stab
og Visma fagsystem på time/fravær samt tidbank. Automatisert
filoverføring mellom system reduserer manuelle oppgaver.
Rammen innarbeides som et ansvar i rammen R1240 IT, lønns- og
personalfunksjon: Dette gjøres i forbindelse med budsjett 2021 i henhold
til kommunens budsjettreglement

Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

1 690

1 445

-245

-14

-160

-119

41

26

1 530

1 326

-204

-13

R1220 Plan- og
økonomifunksjon
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

Rammen viser per 1. kvartal ingen reelle avvik.
Driftsutgifter: Avvik på driftsutgifter skyldes i hovedsak etterskuddsvis betaling
av skatteoppkreverfunksjonen.
R1240 IT, lønns- og personalfunksjon
Rammeområdet omfatter
Rammeområdet inngår i rådmannens stab og omfatter team lønn- og personal,
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lønnskostnader for team IT og "Andre personalpolitiske tiltak"
Resultatmål
Overordnet mål
Porsanger kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som er
konkurransedyktig i arbeidsmarkedet.
Team Lønn og personal skal i dette arbeidet være rådgivende og gi faglig støtte i
organisasjons- og arbeidsgiverpolitiske spørsmål til både avdelinger og sektorer i
organisasjonen.
Resultatmål
•
•

Videre fokus på digitalisering, med mål om økt effektivitet og kvalitet i
tjenesteproduksjon.
Som en del av organisasjonsutviklingen skal team lønn og personal i 2020
fullføre prosjekt kvalitetssikring, styring og kontroll i administrasjonen og
personalforvaltningen.

Resultatrapport
•
•

•
•

Team lønn og personal gir faglig støtte i organisasjons- og
arbeidsgiverpolitiske spørsmål til de øvrige avdelinger og sektorer i
organisasjonen.
Team lønn og personal har avviklet en del ferie i starten av første kvartal,
men i siste del av kvartalet fortsatt arbeidet med digitalisering av "Time,
ferie og fravær" Dette arbeidet er som tidligere meldt forsinket på grunn
av kapasitetsproblemer hos leverandør.
Arbeidet med integrasjon av KF avvik er forsinket på grunn av
kapasitetsproblemer hos leverandør.
Prosjekt knyttet til kvalitetssikring, styring og kontroll i administrasjonen
og personalforvaltningen ble på startet mai 2019. Digital personalhåndbok
er en del av dette prosjektet og ble ferdigstilt i 2019. Andre deler av
prosjekt kvalitetssikring, styring og kontroll vil fortsette i 2020.
Utviklingsarbeid vil bli forsinket pga pågående koronasituasjon.

Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

1 424

1 764

340

24

-65

-15

50

77

1 358

1 748

390

29

R1240 IT, lønns- og
personalfunksjon
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

R1240 IT, lønns- og personalfunksjon ligger over rammen pr .1 kvartal. Dette
skyldes at det sektorovergripende vakanse tiltaket med nedtrekk på kr
2.000.000 foreløpig ligger budsjettert på denne rammen, men som skal
omfordeles til andre rammer.
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R 1240 - Vakanser - sektorovergripende tiltak (150): Kommunestyret vedtok i
desember 2019 en vakanse vedtak på kr 2.000.000. Vedtaket innebærer at alle
ledige stillinger i Porsanger kommune, med visse unntak, i utgangspunktet ikke
skal besettes i 2020. Hele tiltaket er lagt midlertidig på Staben og
kommunedirektøren er gitt myndighet til å omfordele effekten av dette til korrekt
rammeområder i løpet av 2020. Dette er et midlertidig tiltak gjeldene kun for
2020, og effekten av vedtaket er usikkert. Det vil kreve eierskap i hele
organisasjonen for å lykkes med tiltaket. Det er derfor opprettet en omstillingsog nedbemanningsgruppe som blant annet koordinerer dette tiltaket.
Det er ingen andre vesentlige reelle avvik innen rammen pr 1. kvartal.

R1150 Samisk språk
Rammeområdet omfatter
R1150 Samisk språk omfatter følgende: Samisk språk (herunder samisk
språkkonsulent og tospråklighetsprosjekter), Samisk språksenter og samisk
fjernundervisning.
Resultatmål
•
•
•
•

Kommunens samiske profil skal styrkes igjennom ulike tiltak.
I 2020 skal det gjennomføres prosess med involvering av relevante
aktører i utarbeidelse av Samisk språk og kulturplan, før politisk
behandling.
Samisk aktivitetsplan for 2021 skal opp til politisk behandling i løpet av
første halvår 2020.
Samisk språksenter skal utføre aktiviteter og tiltak -3 årig aktivitetsplan
som er godkjent av Sametinget

Resultatrapport
Vi ser at aktivitetsdel, kurs er mer besøkt /deltagelse er gått kraftig opp siden
språksenteret flyttet til sentrum 2017.
Samisk språksenter har gjennomført ulike arrangementer og aktiviteter ihht
samisk aktivitetsplan. Aktivitetsnivået har vært noe lavere på grunn av at
ressurser har blitt brukt på samisk fjernundervisning. Følgende arrangementer er
blant annet arrangert: Samisk nasjonaldag, Språkkurs, Språkarenaer,
Gaktebeaivi, Duodjekurs, Matkurs. I forbindelse med koronapandemien ble
Samisk Språksenter midlertidig stengt for publikum i mars.
Det gjennomføres samisk fjernundervisning for elever i flere kommuner.
Det er et mål om at Samisk språk- og kulturplan skal til politisk behandling i
løpet i 2020.
Samisk aktivitetsplan (tospråklighetsmidler) for 2021 skal til politisk behandling i
juni 2020.
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Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

1 679

1 244

-436

-26

-1 147

-930

218

19

532

314

-218

-41

R1150 Samisk språk
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

R1150 Samisk språk ligger innenfor rammen av periodisert budsjett.
Samisk språk har aktiviteter, og dermed kostnader og inntekter, som ikke er
jevnt fordelt over året. For prosjekter finansiert med eksterne midler planlegges
og gjennomføres aktiviteter innenfor rammen av tildelte midler. Eventuelle
ubrukte prosjektmidler ved årsslutt tilbakebetales Sametinget.
Lønnsutgifter samisk fjernundervisning ifm vakanse viser så langt høyere
kostnader enn budsjett. Det vil søkes om refusjon for noe av ekstrakostnadene
som vikar ifm vakanse medfører, da kommuner har mulighet for å søke om å få
dekket ekstraordinære kostnader ifm fjernundervisning.
Driftsinntektene er noe lavere enn budsjett og dette skyldes tospråklighetsmidler
fra Sametinget og andre kommuner i forbindelse med samisk fjernundervisning
som vil komme til inntekt senere. Det er mottatt direktetilskudd fra Sametinget
til Samisk språksenter på TNOK 848. Det presiseres at dette ikke utgjør en netto
merinntekt, da inntekten skal dekke deler av utgifter innen samisk språksenter.
R1160 Tverrsektorielle felleskostnader
Rammeområdet omfatter
Felleskostnader, andre kontortekniske felleskostnader og prosjekter i stab og
sektorovergripende
Resultatmål
Overordnet mål:
•

Innkjøp skal gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk og ifølge
kommunens anskaffelsesstrategi

Resultatmål:
•
•
•

Gjennom arbeidet med anskaffelsesstrategien innarbeides muligheten for
å foreta innovative anskaffelser
Innkjøp skal knyttes til rammeavtaler hvor det er hensiktsmessig
Innkjøpsrutiner skal implementeres i tråd med kommunens
anskaffelsesstrategi

Resultatrapport
•

Porsanger kommune legger opp til innovative anskaffelser i form av
samarbeid mellom kommuner om felles anskaffelser og gjennom de krav
som stilles til leverandørene i utformingen av konkurransedokumenter,
med den hensikt å påvirke til nytenking og utvikling i leverandørmarkedet.
Det blir også i større grad invitert til dialog med leverandører i forkant av
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•
•

nye anskaffelser.
Porsanger kommune har rammeavtaler på alle områder hvor det er
hensiktsmessig i forhold til volum og nye prosesser igangsettes etterhvert
som avtaler løper ut.
Innkjøpsrutiner er utarbeidet og er planlagt implementert i 2020 gjennom
system for internkontroll.

Driftsrapport med finans mars 2020
Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

DRIFTSUTGIFTER

889

979

89

10

DRIFTSINNTEKTER

-61

-176

-115

-189

NETTO

828

803

-25

-3

Beskrivelse
R1160 Tverrsektorielle
felleskostnader

R1160 Tverrsektorielle felleskostnader ligger innenfor rammen av budsjett. Det
foreligger noen mindre variasjoner internt. Merforbruk driftsutgifter gjelder i
hovedsak lisenser som belastet i starten av året, og er dermed forklarte avvik.
Det har påløpt merforbruk på juridiske tjenester ifm saker pr 1.kvartal. Utgifter
ifm dette vil kunne variere gjennom året avhengig av når juridisk bistand
påløper, og dette området må følges videre opp. Merinntekt gjelder mva
kompensasjon.
Pr 1. kvartal er det derfor ingen kjente vesentlige avvik for rammen, utover noe
usikkerhet rundt enkeltposter.
R1200 Sekretariat og informasjonstjenester
Rammeområdet omfatter
Offentlig servicekontor, arkiv, digital kommunikasjon og bibliotektjenester.
Resultatmål
Resultatmål offentlig servicekontor
•
•
•
•

Offentlig servicekontor skal veilede publikum slik at digital kontakt med
kommunen skal være mulig for alle.
Porsanger kommune skal ta i bruk en elektronisk snakketjeneste både på
samisk og norsk.
Kommunens nettsted skal være hovedkontaktpunktet for brukere og
innbyggernes kontakt med Porsanger kommune.
Porsanger kommunes trespråklige profil skal styrkes ved også å ta i bruk
samisk og kvensk som velkomstspråk på offentlig servicekontor.

Resultatmål bibliotek
Overordnet resultatmål:
•

Porsanger bibliotek skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell
virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier
gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Biblioteket skal være en
uavhengig møteplass og arena for samtale og debatt og skal i sine tilbud
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legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet særlig i henhold til
kommunens trespråklige profil.
Resultatmål:
•
•
•

Biblioteket skal arrangere månedlige formidlingsstunder for barn og i
samarbeid med skolene bidra til å stimulere til økt leselyst blant barn og
unge gjennom blant annet lesekampanjer.
Biblioteket skal være en aktiv møteplass i lokalsamfunnet og formidle
litteratur og kultur til befolkningen.
Biblioteket skal ha særlig fokus på formidling av samisk og kvensk
litteratur og kultur.

Resultatrapport
Resultatmål offentlig servicekontor
•
•
•
•

Veiledning til publikum gis etter anmodning og der hvor vi ser digital
kommunikasjon er bedre.
Arbeid med snakketjeneste er igangsatt og forventes ferdig i 2020.
Hjemmeside som hovedkontakt anbefales i alle sammenhenger.
Trespråklig profil drøftes hvordan dette kan løses på best mulig måte.

Resultatmål bibliotek og bokbuss
•

Biblioteket er en aktiv møteplass i lokalsamfunnet og formidler litteratur
og kultur til befolkningen. Biblioteket har hatt 4 eventyrstunder, 4
arrangement for skoleklasser og 19 ulike arrangement på dag- og
kveldstid initiert av andre (korøvinger, kurs, kvenfolkets dag). I tillegg
deltar vi i den nasjonale lesekampanjen Sommerles for barneskoletrinnet.
Biblioteket ble stengt midlertidig i mars pga pågående koronasituasjon, og
dermed tilhørende aktiviteter.

Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

1 118

1 238

120

11

-11

-107

-96

-873

1 107

1 131

24

2

R1200 Sekretariat og
informasjonstjenester
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

R1200 Sekretariat og informasjonstjenester ligger omtrent på rammen av
periodisert budsjett.
Det er vedtatt tiltak på nedtrekk av 1 årsverk på Bibliotek i budsjettet for 2020,
med virkning fra 01.07.2020. Tiltaket følges opp med tanke på eventuelle
forsinkelser eller uforutsette forhold.
Det er merforbruk innenfor Bibliotektjenester knyttet til lisenser biblioteksystem,
og skyldes at fakturaer for 2020 er belastet i januar. Løpende innkjøp, som
bøker, tilpasses i forhold til nødvendig drift og det forventes ikke avvik på disse
områdene ved årsslutt. Merinntektene på området gjelder lønnsrefusjon.
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Kultur og oppvekst
Hovedposter drift mars 2020
Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

19 812 000

21 404 000

1 592 000

8

Kjøp inngår i tj prod

1 686 000

782 000

-904 000

-54

Kjøp erstatter tj prod

5 538 000

5 852 000

313 000

6

951 000

280 000

-670 000

-70

-864 000

-775 000

89 000

10

Refusjoner

-3 242 000

-2 004 000

1 238 000

38

Sum

23 881 000

25 538 000

1 658 000

7

Beskrivelse
Kultur og oppvekst
Lønn og sosiale utg

Overføringer fra komm
Salgsinntekter

Kultur og oppvekst
Kvartalsmelding 1 viser at sektoren totalt sett har et overforbruk på kr 1 658 000,Det er følgende rammeområder som påvirker dette resultatet på negativ måte.
•
•
•

R 1300 Undervisning et overforbruk på kr 1 334 000,R 1380 Kulturtiltak et overforbruk på kr 333 000,R 1325 Midt Finnmark PP-tjeneste et overforbruk på kr 687 000,-

Følgende rammeområdene har et overskudd
•
•
•
•

R
R
R
R

1330
1340
1360
1370

Voksenopplæringa som har et overskudd på kr 263 000,Barnehagedrift, herunder administrasjon overskudd på kr 91 000,Spesielt tilrettelagte tilbud har et overskudd på kr 103 000,Skolefritidsordninger som har et overskudd på kr 169 000,-

Bakgrunnen for avvikene blir gitt under kommentarer på den enkelte ramme.
R1300 Undervisning, herunder administrasjon
Rammeområdet omfatter
Skoleadministrasjon, grunnskoledrift (skolene), spesialundervisning,
morsmåls/norskopplæring i grunnskolen, kompetanseutvikling pedagogisk
personell, samisk og kvensk i grunnskolen. I dag er det 4 skoler. Billefjord
Sjøsamiske Oppvekstsenter 1.-10. trinn, Børselv skole 1.-10. trinn Lakselv
Barneskole og Lakselv Ungdomsskole.
Resultatmål
Vår kulturelle identitet
Skolene i Porsanger må bygge sin virksomhet på det faktum at kommunen har
grunnlag i tre språk og tre kulturer. Dette skal synligjøres gjennom undervisning,
aktiviteter og arrangementer på de enkelte skoler.
Læringsresultater
Dette er viktige indikatorer som forteller om kvaliteten på opplæringen, dvs.
hvordan skolen organiserer, tilrettelegger, tilpasser og varierer opplæringen slik
at alle elever får utbytte av denne og når det potensielle mestringsnivået.
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Frafall:
Denne indikatoren viser om vi har en skole som fremmer lærelyst og
samfunnsdeltakelse.
Andelen elever fra Porsanger kommune som er i videregående opplæring året
etter 10 - ene klasse sier noe om hvorvidt vi lykkes med læringsresultater,
trivsel og motivasjon. Andelen ungdommer i Finnmark som har fullført vgs. etter
5 år er en viktig indikator på om vi lykkes med oppdraget.
Kilde: Utdanningsbarometeret/Skoleporten
Kompetanse
Denne indikatoren viser i hvilken grad vi har kvalifiserte lærere og graden av
kompetanse.
Dette er en viktig indikator fordi lærerens kompetanse er viktig for å fremme
læring. Det er også viktig fordi mange ufaglærte i skolen fører til ansatte med
midlertidige tilsettingsforhold som igjen fører til utskifting i personalet. Flere
kvalifiserte lærere gir igjen bedre kvalitet på det metodiske, det didaktiske og
det pedagogiske utviklingsarbeidet og profesjonsutviklingen.
Kilde: Kostra
Trivsel
Dette er en viktig indikator fordi dette gir et svar på hvordan eleven opplever sin
skolehverdag. God trivsel fremmer læring. Utenforskap og mobbing hemmer
læring.
Kilde: Skoleporten
Utviklingsmål 2019/2020 (Kvalitetsmeldingen 2018)
Hovedmål 4: Skole-hjem samarbeid
Barnas skolehverdag er et felles ansvar for både skolen og hjemmene.
Foreldrene har ansvar at barnet stimuleres til utvikling og læring, og samfunnet
forventer at foreldrene legger best mulig til rette for dette (barneloven).
Skolen skal hjelpe til gjennom å gi elevene faglig kunnskap og legge til rette for
sosial læring og samhandling mellom barna og mellom elev og lærer
(opplæringsloven og privatskoleloven § 1-1).
For at barna skal få mest mulig ut av skolegangen, er et godt samarbeid mellom
skolen og hjemmet viktig. Både foreldrene og skolen må kjenne til hvilke plikter
og rettigheter de har, og vite hva man kan forvente av hverandre, og er det en
forutsetning at foreldrene deltar aktivt i samarbeidet og gir skolen relevant
informasjon om barnet.
Skolen har hovedansvar for et godt samarbeid med foreldrene
Skolen har ansvar for å legge til rette for et godt skole-hjem-samarbeid, og skal
invitere til og lære opp foreldrene i dette. Skolen skal sørge for en god dialog
med hjemmene gjennom året:
gjennom systematiske samtaler
de skal gi foreldrene informasjon om rettigheter, plikter, forventninger og
skolens planer, og hvis noe ved skolehverdagen kan skade barna. Les mer om
informasjonsplikten
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de skal sørge for å sette ned og lære opp råd og utvalg som FAU,
Samarbeidsutvalg (SU)/Driftsstyrer (DS), Elevråd og Skolemiljøutvalg (SMU) til
alle disse
Porsangerskolen har Skole-hjem samarbeid som et hovedmål i utviklingsplanen.
Elevundersøkelsen understøtter opplevelsen av at det er behov for å sette fokus
på dette.
Tiltak:
Utarbeide felles retningslinjer og rutiner med lokal tilpasning
Hovedmål 3: Læringsutbytte
Elevmedvirkning og demokrati
Elevundersøkelsen viser at vi har stort forbedrings potensiale når det gjelder
elevmedvirkning. Det samme sier elevene under utviklingsdialogen. Vi vet at
mulighet til å påvirke og medvirke egen skoledag gir en mer gevinst når det
gjelder motivasjon og læring. Folkehelsesatsingen Ungdom i Fokus har satt fokus
på nettopp dette, og medvirkningsprosessene ser vi gir resultater også i skolen.
Tiltak:
Utvikle metoder for reell elevmedvirkning i opplæringen.
Samarbeid med Ungdom i Fokus
Resultatrapport
Den årlige kvalitetsmeldingen inngår som en del av det ordinære plan-, budsjettog rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.
Strukturkvalitet:
Kommunen har en skolestruktur som medfører høy lærertetthet og tilhørende
kostnader. KOSTRAtall viser at vi har høye utgifter per elev, også på andre
utgiftsposter enn lønn. 84,7% av vårt undervisningspersonale har godkjent
utdanning. Dette får også konsekvenser for resultatkvaliteten i den forstand at
det har innvirkning på kvaliteten på det pedagogiske arbeidet. Skoleåret
2019/2020 har ti lærere i Porsangerskolen tatt videreutdanning gjennom
Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning
Resultatkvalitet:
Nasjonale prøver viser en god utvikling. Høsten 2019 viser resultatene at vi har
færre elever på laveste mestringsnivå i alle ferdigheter. Vi hadde også svart gode
grunnskolepoeng skoleåret 2018/19.
Grunnskolepoeng 2019: 42,7, som er 0,7 over nasjonalt snitt.
Nasjonale prøver
5.trinn: gjennomgående for mange elever på laveste nivå.
8.trinn: i større grad i tråd med nasjonalt snitt, men enda for mange på nivå 2
9.trinn: på nasjonalt nivå i matematikk og over nasjonalt nivå i lesing
Kilde: Kostra/Skoleporten
Porsangerskolen har meget gode resultater på Elevundersøkelsen i forhold til
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trivsel. Vi har svært få elever som rapporterer at de blir mobbet. Innføringen av
et felles ordensreglement vises også igjen i elevundersøkelsen der elevene svarer
at de opplever en større felles håndtering av regler. Dette skaper forutsigbarhet
og trygghet.

Porsangerskolen har en nullvisjon i forhold til mobbing, og er tett på i saker som
krever at aktivitetsplikten oppfylles. Skolene har totalt 20 saker der det er
vurdert nødvendig med aktivitetsplan. En av disse sakene har vært klaget inn til
Fylkesmannen.
Prosesskvalitet:
Deltakelsen i Veilederkorpset (VK17), og rådmannens lederutviklingsprogram har
gitt ledere god og nødvendig kompetanse.
Driftsrapport med finans mars 2020
Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

DRIFTSUTGIFTER

15 775

15 406

-369

-2

DRIFTSINNTEKTER

-2 597

-894

1 703

66

NETTO

13 178

14 512

1 334

10

Beskrivelse
R1300 Undervisning,
herunder administrasjon

R 1300 Undervisning
Under dette rammeområdet så ligger drift av kommunens 4 grunnskoler,
administrasjonen av oppvekstavdelinga, prosjekter kultur og oppvekst samt
gjesteelever.
Regnskapet viser et underskudd på kr 1 334 000,- for første kvartal.
Avvik på driftsutgifter.
Rammenedtrekk kommunestyrevedtak
Av kommunestyrets vedtak om rammenedtrekk på kr 3 300 000,- i
oppvekstsektoren så er
kr 1 650 000,- budsjettmessig satt på Lakselv Ungdomsskole og Lakselv
Barneskole, under fast lønn. Sektoren jobber med å ta inn så mye som mulig av
disse nedtrekkene gjennom hele året. Men det er svært utfordrende å få til en
helårseffekt av tiltak.
•

•

Lønnsutgifter, det er et overforbruk totalt sett i dette rammeområdet på
fast lønn på kr kr 312 834
Det er ansatt for å kompensere for lærer med langtidssykefravær,
fødselspermisjoner og flere lærere ute i videreutdanning. Det har også
vært et høyt sykefravær de 2 første månedene ved skolene, dette
kombinert med kommunestyrevedtaket gir dette negative resultatet.
Datautstyr, det er et overforbruk på 104 000 kr
Det er gjort innkjøp av til sammen 13 nye datamaskiner til lærere på
barneskolen, og ungdomsskolen. Det reelle behovet for utskifting av
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datamaskiner er større enn dette ifølge dataavdelinga. Skolene må vurdere
nøye om det er dekning for flere innkjøp til lære dette året.
•

•

Undervisning materiell og lærebøker, mindreforbuk på kr 140 000 ,Skolene har stram linje i forhold til innkjøp av lærebøker og
undervisningsmateriell. Imidlertid er det gjort bestillinger som ikke blir
utgiftsført før i neste rapportperiode.
Skoleskyss, mindreforbruk på kr 570 000,Porsanger kommune betaler ikke lengre for ordinær skoleskyss. I tillegg
har det kommet en kreditnota etter at regnskap 2019 ble avsluttet som
kommer inn i 2020 regnskapet.

Avvik på driftsinntekter
•

•

Refusjoner fra kommuner og stat, mindreinntekt på kr 1 880 000,Inntektene i skolesektoren er i stor grad basert på refusjoner stat, fylke og
noe fra kommuner. (undervisning i samisk, kvensk og finsk,
videreutdanning lære og refusjoner gjesteelever) Disse utbetales
etterskuddsvis. Dette påvirker regnskapet for dette rammeområdet svært
negativt.
Lønns refusjoner, merinntekt på kr 620 000,Dette er sykelønnsrefusjoner, fødselspenger og refusjoner fra
arbeidsmarkedsetaten.

Oppsummering
For å klare å holde det vedtatte budsjettet så har rektorkollegiet er enige om
følgende tiltak på kort sikt og lang sikt.
Tiltaksoversikt
•
•
•
•

Restriktiv praksis med å sette inn vikarer ved korttidsfravær
Gjøre omdisponeringer ved langtidsfravær
Begrense innkjøp
Ansette færre lærer ved nytt skoleår høsten 2020.

Det som kom som en positiv nyhet er endring av praksis hos Fylkeskommunen
som overtar kostnader med den ordinære skoleskyssen. Dette vil hjelpe sektoren
betydelig når det gjelder å klare å holde sine budsjetter. Alle detaljer rundt hva
dette innebærer er ikke klarlagt, men det er grunn til å anta at dette vil gi en
årlig besparelse på opp mot 1 million kr.
R1330 Voksenopplæring
Rammeområdet omfatter
Voksenopplæring
Grunnskoleopplæring for voksne, opplæring i grunnleggende ferdigheter,
spesialundervisning for voksne og realkompetansevurdering.
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Er også
registrert som prøvested for norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og
statsborgerprøven.
Porsanger integreringstjeneste: Utgifter til ansvar flykninger er overført fra
sosiale tjenester til dette rammeområdet i 2018.
Resultatmål
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Porsanger kommune skal gi en målrettet grunnskoleopplæring og
norskopplæring til alle voksne som har rett til det etter opplærings- og
introduksjonsloven, slik at de blir optimalt fungerende i lokalsamfunnet og
dermed gis en vei inn i arbeidslivet.
Porsanger kommune har en andel utenlandske arbeidstakere som kan ha behov
for norskopplæring utenfor ordinær arbeidstid.
Måloppnåelse
· Alle innvandrere som bosettes/familie gjenforenes skal klare å gjennomføre
Norskprøve A2, eller B1 (muntlig og skriftlig) i løpet av 550 timer norsk.
· Behovsprøvd norskopplæring utover 550 timer skal i hovedsak lede frem til
norskprøve A2 (muntlig og skriftlig).
· De som har behov for opplæring på grunnskolens område søker om dette. Vi
har kontinuerlig opptak hele året.
Resultatrapport
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Vi tilbyr 15 timer opplæring per uke.
Våren 2019: 21 deltakere

Høsten 2019: 8 deltakere

Norskprøven består av muntlig og skriftlig prøve. Skriftlig norskprøve består av
tre deler: lese-, lytte- og skriveprøve. Merk at Porsanger er prøvested, og har
også prøvegjennomføring for privatister fra andre kommuner. Resultatene på
norskprøven i 2018 fordelte seg slik (tall er oppgitt i prosent):
Norskprøveresultater 2019

Prosentandel på følgende nivå:

Måleverdier

Antall

B2

B1

A2

A1

Under
A1

ikke
vurdert

Sted

Tidspunkt

Prøvetype

Porsanger

2019

Muntlig
kommunikasjon

29

0

47

40

13

0

Lytteforståelse

17

0

60

30

10

0

Leseforståelse

26

9

31

40

20

0

Skriftlig
framstilling

24

0

38

31

31

0

I tillegg er det gjennomført 13 samfunnskunnskapsprøver og 29
statsborgerprøver.
Grunnskoleopplæring for voksne, opplæring i grunnleggende ferdigheter
og realkompetansevurdering
Vi tilbyr opplæring i 5 fag, 25 timer per uke.
Våren 2019: 9 deltakere

Høsten 2019: 6 deltakere

Elevene har startet i opplæring på ulike tidspunkt. 4 elever har gjennomført
muntlig og skriftlig eksamen våren 2019, og det er gjennomført 1
realkompetansevurdering våren 2019.
Spesialundervisning for voksne
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Antall timer gis etter behov/anmodning fra PP-tjenesten. Undervisningen utføres
av lærere med spesialpedagogisk kompetanse.
Våren 2019: 1 deltaker, totalt 6 timer per uke
Høsten 2019: 2 deltakere, til sammen 10 timer per uke
Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

1 059

1 544

486

46

-237

-986

-749

-316

822

559

-263

-32

R1330 Voksenopplæring
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

Rammeområde 1330 Voksenopplæring
Dette rammeområdet innbefatter grunnskole for voksne, voksenopplæring for
flyktninger og integreringstjenesten.
Regnskapet viser et overskudd på 263 000,- for denne perioden. Dette gir
imidlertid ikke et riktig bilde av situasjonen.
Avvik på driftsutgifter
•

Av kommunestyrets vedtak om rammenedtrekk på kr 3 300 000,- for
oppvekstsektoren så er kr 1 650 000,- budsjettmessig satt på dette
rammeområdet. Sektoren jobber med å ta inn så mye som mulig av disse
nedtrekkene gjennom hele året. Men det er svært utfordrende å få til en
helårseffekt av tiltak. Voksenopplæringa med sine avdelinger var gjennom
en omfattende og vellykket prosess i 2019 med nedbemanning, det vil
være mer utfordrende å lykkes i like stor grad i 2020.

•

Det er et overforbruk på fastlønn for rammeområdet på kr 427 600,- Dette
henger i all hovedsak med redusert ramme for lønn på kr 1 650 000,-

Avvik på driftsinntekter
•

Det er en betydelig mer inntekt på kr 749 000,- på refusjoner fra staten.
Det meste av det vi får i tilskudd til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap i 2020 er utbetalt i februar.

Oppsummering. Det er svært krevende for sektoren å greie å omplassere så
mange av de ansatte i Voksenopplæringa, slik at lønnsbudsjettet holder. Men det
jobbes med dette kontinuerlig. Fra 1.august så vil voksenopplæringa ligge
administrativt under Lakselv Ungdomsskole.
Slik situasjonen ser ut nå, under forutsetning i at de omplasseringer og tiltak
som er planlagt blir gjennomført, så vil dette rammeområdet vil ha behov for en
budsjettregulering på kr 200 000,- i løpet av året.
Tiltaksoversikt
•

Et tiltak som er satt inn er at de som er ansatt som lærere er prioritert inn
på videreutdanning. Dette vil gi kommunene noe mer inntekter og det vil
gi de ansatte bedre mulighet til å lykkes med omstilling. Det er også viktig
at det blir gjort vurderinger på omplassering til stillinger utenfor
oppvekstsektoren for noen av lærerne på Voksenopplæringa.
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•
•
•
•

Restriktiv praksis med å sette inn vikarer ved korttidsfravær
Gjøre omdisponeringer ved langtidsfravær
Begrense innkjøp
Fremskynde arbeidet med omplasseringer fra Voksenopplæringa.

R1340 Barnehagedrift, herunder administrasjon
Rammeområdet omfatter
Barnehageadministrasjon, drift av kommunale barnehager og utmåling av
tilskudd til private barnehager.
Resultatmål
Barnehagedekning
· Porsanger kommune skal ha full barnehagedekning til de som har krav på
barnehageplass.
Utvikling
· Barnehagene skal videreutvikles og være et forsvarlig og pedagogisk godt
tilbud. Gjennom brukerundersøkelser skal barnehagens pedagogiske innhold
vurderes og måles.
· Barnehagenes årsplaner skal bygge på Porsangers tre kulturer; samisk, norsk
og kvensk.
· Barnehagebasert kompetanseutvikling skal gjennomføres i alle barnehagene.
· Tidlig innsats og inkluderende lærings- og lekemiljø i skoler og barnehager skal
være et satsningsområde i Porsanger kommune
· Prosjekt «trekulturell barnehage». Det igangsettes et utviklingsarbeid for å
gjøre barnehagene i Porsanger kommune til vårt flaggskip for trestammers møte,
med utgangspunkt i norsk, samisk og kvensk språk, og kultur som basis for et
flerkulturelt og mangfoldig tilbud.
Tilsyn
· Kommunen skal følge vedtatt tilsynsplan for kommunale og private barnehager.
Bemanning
Oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager er en indikator på
effektivitet.
Kilde KOSTRA
Kvalitetsmål:
· Porsanger kommune skal ha en bemanning som oppfyller lovkrav og som sikrer
en hensiktsmessig effektiv drift.
Fagutdanning
Andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning er en indikator som sier noe
om kvaliteten i innholdet og utviklingsarbeidet i barnehagene.
Kvalitetsmål:
· Porsanger kommune skal som minimum følge pedagognormen.
Kvalitetsmål:
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· Porsanger kommune skal ha som langsiktig mål at alle assistenter i barnehagen
som minimum skal ha fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.
Resultatrapport
Alle barn har rett til barnehageplass. Dette medfører at det er kommunen sin plikt
å sikre riktig dimensjonering av kommunens totale tilbud. Ved inngangen til 2019
var dette en utfordring. Alle barn fikk tilbud om plass ved hjelp av et godt
samarbeid mellom kommunale og private barnehager. En annen utfordring var at
det var oversøking til samisk barnehagetilbud. Det ble opprettet et samisk tilbud i
Lakselv barnehage i samarbeid med Ajanas barnehage.
Barnehagen følger bemanningsnormen.
2,4 stillinger på dispensasjon fra utdanningskravet for å fylle pedagognormen. Fire
assistenter tar fagbrevkurs med avsluttende fagprøve mai 2020.
Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

7 583

7 437

-146

-2

-459

-404

55

12

7 124

7 033

-91

-1

R1340 Barnehagedrift,
herunder administrasjon
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

R 1340 Barnehagedrift.
Rammeområdet innbefatter drift av kommunenes 3 kommunale barnehager,
utbetaling av driftstilskudd til de 3 private barnehager og administrasjon av
barnehagedrift.
Regnskapet for 1.kvartal viser et overskudd på kr 91 000,Avvik på driftsutgifter
•
•

Mindreforbruk på driftsutgifter skyldes i hovedsak at Lakselv Barnehage
har mindre lønnsutgifter enn budsjettert i 1.kvartal.
det vil komme kostnader utover budsjett på rammen på bakgrunn av
utbetaling av tilskudd på bakgrunn av tapte inntekter i de private
barnehagene som følge av korona og regjeringens regelendringer (ca.
300 000,-) Men deler av dette vil utlignes med økte statlige overføringer
for å kompensere for økte utgifter i forbindelse med korona.

Avvik på driftsinntekter
•
•

Avviket på driftsinntekter på kr 55 000,- skyldes noe mindre inntekter på
brukerbetaling enn budsjettert.
De kommunale barnehagene har vært stengt pga korona, dette vil gi
mindreinntekt på rammen på ca 130 000 kr. per måned. Men deler av
dette vil utlignes med økte statlige overføringer for å kompensere for
inntektstap.

R1360 Spesielt tilrettelagte tilbud
Rammeområdet omfatter
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Spesialpedagogisk tilbud til alle barn i førskolealder.
Porsanger kommune skal i henhold til opplæringsloven § 5 – 7 gi
spesialpedagogisk hjelp til alle barn under opplæringspliktig alder som har
særlige behov. Også barn med nedsatt funksjonsevne kan ha rett til
ekstraressurs. Tidlig innsats er viktig for å gi barna et best mulig grunnlag før
overgang til grunnskolen.
Resultatmål
Rett til spesialpedagogisk hjelp:
· Barn som har rett til spesialpedagogisk hjelp skal få et individuelt tilrettelagt
tilbud.
Det skal utvikles individuelle utviklingsplaner for det enkelte barn i samarbeid
med foresatte, barnehage og PPD. Barnet skal ha en positiv egenutvikling
grunnet spesialpedagogisk hjelp.
Resultatrapport
Alle barn som har rett på spesialpedagogisk hjelp får det etter tilråding fra PPD. I
2019/20 fortsetter en utvikling der det er flere barn med ulike typer utfordringer,
både fysiske og kognitive. Dette utløser behov for ekstraressurser.
Driftsrapport med finans mars 2020
Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

DRIFTSUTGIFTER

422

290

-132

-31

DRIFTSINNTEKTER

-35

-7

28

80

NETTO

386

283

-103

-27

Beskrivelse
R1360 Spesielt tilrettelagte
tilbud

R 1360 Spesielt tilrettelagt tilbud.
Rammeområdet innbefatter barn med spesielle behov i alle barnehager, både
kommunale og private, samt samisk tiltak i Ajanas barnehage.
Barnehageloven kap 5, §19 a -f gir rett til at barn med spesielle behov skal gis et
spesialpedagogisk tilbud. Totalt er det gjort vedtak frem til 31.06.2019 som gir 9
barn rettighet til et slikt spesialpedagogisk tilbud. Dette utgjør totalt 7,5 årsverk.
Av dette er det 2,5 stillinger i de kommunale barnehager og 5 stillinger i de
private barnehager. Det har de siste årene vært en kraftig økning i forhold til
dette behovet i vår kommune.
Regnskapet viser et overskudd på kr 103 000,- i første kvartal, men dette gir
ikke et korrekt bilde av situasjonen.
Avvik på driftsutgifter
•

•

Det er et overforbruk på lønnskostnader på kr 250 000,-, dette skyldes at
det ikke er budsjettert med at det skal gis et slikt tilbud i de kommunale
barnehager. Det er vedtak som tilsier 2,5 årsverk i kommunale
barnehager.
Overføring/tilskudd til private, viser et mindreforbruk på 400 000 kr. De
private barnehager sender ut refusjonskrav etterskuddsvis. Totalbudsjettet
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på 1,6 millioner på denne posten vil muligens holde.
Oppsummering.
Dersom dagens tilbud skal gis gjennom hele året så vil dette ansvarsområdet få
et overforbruk på anslagsvis 1,3 – 1,7 millioner korner ved utgangen av 2020.
Men dersom de nevnte tiltak blir gjennomført og gir forventet effekt så vil dette
bildet endre seg. Basert på dette så er det grunn til å tro at det bør tas en
budsjettregulering på anslagsvis kr 400 000 for å styrke dette rammeområdet.
Tiltak.
•
•
•
•

En total gjennomgang på effekten av den hjelpa som er gitt i de enkelte
barnehager.
Vurdere sammen med alle barnehager om det er mulig å samordne dette
tilbudet.
Se på kommunens praksis med enkeltvedtak, om kommunen gjør vedtak
med et for lavt innslagspunkt.
Budsjettregulering må vurderes.

R1370 Skolefritidsordninger
Rammeområdet omfatter
Drift av skolefritidsordningen. Leksehjelpordningen er lagt inn under SFO for 1.4. klasse.
SFO er en pedagogisk virksomhet som skal tilrettelegge for et leke- og
aktivitetstilbud for alle barn ut fra deres alder og funksjonsnivå. Lek, fysisk
aktivitet og sundt kosthold skal settes i fokus. SFO skal bygge på de faktiske
forhold i vår kommune og ivareta den lokale kultur, norsk, samisk og kvensk.
Resultatmål
•

Det skal gjennomføres brukerundersøkelse hver vinter. Resultatet skal
presenteres for sektorstyret og følges opp med tiltak.

Resultatrapport
Alle barn som ønsker det har plass i SFO.
Vindvotten SFO har tilhold i Porsangerstua og klasserom i småskolen inntil
vedtatt utbygging er ferdigstilt.
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser, ennå, men dette vil bli gjennomført
våren 2020.
Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

943

822

-121

-13

-328

-376

-48

-15

615

446

-169

-27

R1370
Skolefritidsordninger
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO
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R 1370 Skolefritidsordninger.
Dette rammeområdet innbefatter de to SFO avdelingene i kommunen i Lakselv
og Billefjord. Regnskapet viser et overskudd på kr 169 000,- for første kvartal.
Avvik på driftsutgifter.
•

Mindrekostnad på kr 120 000,- på lønns og pensjonskostnader.

Avvik på driftsinntekter.
•

Merinntekt på brukerbetaling kr 48 000,-

Ingen tiltak nødvendig pr i dag.
SFO har vært stengt pga korona i 1,5 mnd, dette vil gi mindreinntekt på rammen
på ca 130 000 kr. per måned. Men deler av dette vil utlignes med økte statlige
overføringer for å kompensere for inntektstap.
R1380 Kulturtiltak
Rammeområdet omfatter
Kulturskole og organisasjonsstøtte til ulike kulturformål, samt Frivilligsentral og
Porsanger kvenske språksenter.
Kulturskolen gir musikkundervisning på kulturskolen i Lakselv.
Resultatmål
· Porsanger kommune skal gjennom kulturskolen og frivillige lag og foreninger gi
tilbud innen musikk, dans, drama og billedkunst slik at barn og unge får gode
oppvekstsvilkår.
· Porsanger kommune skal sammen med lag og foreninger gi et kulturtilbud som
er bedre enn landsgjennomsnittet på kultur-indeksen som hvert år legges frem
av Telemarksforskning
Resultatrapport
Kulturskolen gir tilbud innenfor flere instrumenter, samt innen billedkunst. I 2019
deltar Porsanger kulturskole i Kulturskolerådets veiledningsordning. Det er
vedtak et kvalitetssystem for kulturskolen.
Kvensk språksenter åpnet formelt 23. august 2019.
Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

1 465

1 391

-74

-5

-450

-111

338

75

1 016

1 346

330

32

R1380 Kulturtiltak
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

R1380 Kulturtiltak
Utgifter innen dette rammeområdet er lønn og driftsstøtte til kulturtiltak, drift av
frivillighetssentral, drift av Kvensk språksenter, kulturskole, museer, tilskudd til
kulturarrangement, spillemidler samt driftstøtte til kirka.
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Regnskapet viser et underskudd på kr 330 000,Avvik på driftsutgifter.
•

Ingen vesentlige avvik, Frivillighetssentralen skal avvikles i i sommer og
dette gir et noe høyt forbruk på lønn der i denne perioden, men dette blir
riktig på årsbasis.

Avvik på driftsinntekter.
•

Det mangler innbetalinger fra Fylkeskommunen på drift av Kvensk
språksenter, dette utbetales etterskuddsvis i april. Dette utgjør 70 000
kroner pr måned. I tillegg er det ikke inntektsført inntekter på
brukerbetaling i kulturskolen.

Utover dette er det ikke andre vesentlige avvik.
Ingen tiltak nødvendig.
R1325 Midt Finnmark PP-tjeneste
Rammeområdet omfatter
Pedagogisk psykologisk distriktskonyor for Midt- Finnmark IKS bestpr av
kommunene: Porsanger, lebesby, Gamvik, Berlevåg og Måsøy.
Hovedkontoret i Lakselv består av følgende fagpersoner:
•
•
•
•

Spesialpedagoger
Logoped
Audiopedagog
Psykolog

Disse bistår i arbeid med utredning av barn/unge og veileder barnehage, skole
og foreldre i forhold til barnets vansker.
PPD kan henvise videre til andre instanser, og har i tillegg til de kommunale
samarbeidspartnerne et nært samarbeid med BUP, Statped Nord og
Habiliteringstjenesten for barn.
Resultatmål
PP- tjenesten sitt mandat ligger i Opplæringslovens § 5-6 og har to vesentlige
hovedområder:
1. Være sakkyndig instans der loven krever det, med hensyn til barns rett til
spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.
2. Bistå skoler og barnehager i kompetanseutvikling på individ og systemnivå og
være en sterk aktør i utvikling av barnehager og skoler som organisasjon.
Resultatrapport
PP-tjenesten har i Porsanger deltatt i Veilederkorpsets utviklingsarbeid de to siste
årene. I perioden har det blitt utarbeidet gode planer og rutiner for
samhandlingen mellom grunnskole og PP tjenesten. Etablering av gode rutiner i
samarbeid med skolene har gitt kortere ventetid.
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Driftsrapport med finans mars 2020
Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

DRIFTSUTGIFTER

740

1 427

687

93

NETTO

740

1 427

687

93

Beskrivelse
R1325 Midt Finnmark PPtjeneste

R 1325 Midt Finnmark
Porsanger kommune betaler ut tilskudd til drift av Midt Finnmark PPD.
Avvik på driftsutgifter:
•

Driftstilskudd til Midt Finnmark PPD utbetales forskuddsvis i januar og juli.
Dette er bakgrunnen til et avvik på kr 687 000,- pr idag.

Ingen tiltak nødvendig.
Helse- og omsorgsavdelingen
Hovedposter drift mars 2020
Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

31 152 000

31 552 000

399 000

1

Kjøp inngår i tj prod

4 175 000

5 125 000

950 000

23

Kjøp erstatter tj prod

3 334 000

4 685 000

1 351 000

41

Overføringer fra komm

2 176 000

3 051 000

876 000

40

25 000

13 000

-12 000

-48

Salgsinntekter

-2 383 000

-2 174 000

210 000

9

Refusjoner

-5 236 000

-3 251 000

1 985 000

38

-32 000

-6 000

26 000

81

33 210 000

38 995 000

5 785 000

17

Beskrivelse
Helse- og omsorgsavdelingen
Lønn og sosiale utg

Finansutgifter

Finansinntekter
Sum

Overordnet resultatmål for helse- og omsorgsavdelingen
Helse og omsorgsavdelingen skal gjennomgående ha fokus på forebygging,
tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning i utvikling og utøvelse av tjenester.
Lønn og sosiale utgifter
Har totalt et merforbruk i perioden som fremstår lavere enn reelt, da
budsjettpost for utgifter til ferievikarer i all hovedsak står ubenyttet og derfor
dekker opp for merforbruk på andre lønnsposter. Flere tjenester varsler om
særdeles høyt sykefravær i perioden, som igjen medfører høye kostnader til
vikar og overtid. Dette er nærmere kommentert under den enkelte ramme.
Deler av merforbruket skyldes 1 årsverk overtallighet i hjemmetjenesten, som er
prosess for å finne løsning for. I tillegg er tiltak om redusert natt-tjeneste ikke
fullt ut gjennomført, da det mangler døralarmer på Porstun som var en
forutsetning for at tiltaket skulle kunne effektueres. Her er løsning nå skissert å
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være på plass i juni.
I tillegg er det i forbindelse med kvartalsrapportering avdekket 2 ulike
feilposteringer av fast lønn, men som i det store bildet ikke medfører konsekvens
for resultat. Lønnskostnader tilsvarende for ansatte i dialyse forskutteres av
kommunen og vil refunderes etterskuddsvis etter hvert kvartal.
Kjøp inngår i tjenesteproduksjon
Merforbruk på området skyldes driftsutgifter i prosjekter, inkl. dialysetjenesten,
som vil dekkes inn gjennom refusjon fra Finnmarkssykehuset samt bruk av
avsatte prosjektmidler på bundne fond. I tillegg inngår her feilpostering av lønn
på prosjekt konto, nevnt i avsnitt over, som vil omposteres til driftsbudsjett.
Kjøp erstatter tjenesteproduksjon
Merforbruk på området knyttes til kjøp fra private leverandører i forbindelse med
tiltak i barnevernstjenesten med kr. 1 238 000.- samt kjøp fra andre
kommuner kr. 280 000.- belastet ramme 1480 sosiale tjenester. Begge rammer
har forøvrig mindreforbruk på enkeltposter innen området som gir det endelige
resultat. I sosialtjenesten ser en at merforbruket i form av økonomisk bistand er
redusert for hver måned i perioden, men at det likevel vil bli en utfordring å
holde rammen gjennom året. Utgiftene i barnevernet kan ikke dekkes inn
innenfor egne rammer, og varighet av kostnader til iverksatte tiltak er ukjent.
Det opprettes reguleringstiltak til budsjettregulering etter at det er kartlagt
hvilke refusjoner kommunen kan forvente fra Bufetat på utgifter knyttet til
tiltakene.
Overføringer fra kommunen
R 1480 har et merforbruk på området på kr. 926 000.- i perioden, mens
barneverntjenesten har et mindreforbruk på rundt kr. 370 000.-. Resterende er
merutgift mva som vil gi tilsvarende inntekt i form av mva-refusjoner. Utgift
knyttes til kommentar i punktet over.
Finansutgifter
Ingen merknad.
Salgsinntekter
Salgsinntekter fremstår med en mindreinntekt i perioden, men ramme 1410 har
utestående rundt kr. 500 000.- i brukerbetalinger for mars for langtidsopphold
som inntektsføres etterskuddsvis.
Refusjoner
Forventet inntekt i form av tilskudd til ressurskrevende helse- og
omsorgstjenester utgjør pr. mars totalt kr. 2 400 000.- i mindreinntekt, og vil
øke periodisert gjennom hele året opp mot anslått inntekt kr. 8 000 000.- som
det er budsjettert med for 2020. Tilskuddet inntektsføres etterskuddsvis i
forbindelse med årsavslutningen i februar 2021.
Merinntekt for refusjon sykefravær ligger i perioden ca kr. 700 000.- over det
som er forventet for perioden og gjenspeiler det høye sykefraværet flere
tjenester har kommentert på rammene. Det presiseres at dette ikke utgjør en
netto merinntekt, da inntekten må sees opp mot utgifter tjenestene har for
innleie ved fravær.
Finansinntekter
Ingen merknad.
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R1400 Administrasjon pleie- og omsorg
Rammeområdet omfatter
I rammen inngår helse- og omsorgsadministrasjon og prosjekter i sektor.
Resultatmål
Strategiplan for helse og omsorg ferdigstilles
• Plan for implementering av velferdsteknologi ferdigstilles
• Forebyggende hjemmebesøk implementeres i drift
• Kartlegge muligheter for flere lavterskeltilbud med fokus på forebygging og
tverrfaglig arbeid
• Videreføre arbeid med heltid
Resultatrapport
Strategiplan for helse og omsorg er under arbeid. En har kommet langt i
prosesser som naturlig vil være en del av en slik strategiplan, eksempelvis
TryggEst, heltid, tjenesteutvikling og -avgrensning og velferdsteknologi.
Herunder kartlegging av dagens tjenesteomfang og forventet behov i årene som
kommer.
Arbeid med heltid er nå gått over til fase der pilotering av løsninger skal
gjennomføres. Rapport fra prosjekt Heltid i Porsanger ble først lagt frem for
politisk behandling til kommunestyrets møte i desember, men utsatt og
behandlet i møtet i februar 2020. Kommunestyret har vedtatt at det skal
gjennomføres pilotering av alternative arbeidstidsordninger på sykeavdelingen.
Plan for implementering av velferdsteknologi følger milepæler i det regionale
nettverket for Troms og Finnmark, der milepæler er forskjøvet på grunn av
pandemisituasjonen. Neste milepælfrist som består i utarbeidelse av
gevinstrealiseringsplan skal være ferdigstilt til utgangen av juni.
Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

1 148

1 924

776

68

-186

-135

51

27

962

1 788

826

86

R1400 Administrasjon
pleie- og omsorg
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

Driftsutgifter
Merforbruket på rammen knyttes til ansvar for prosjekter i sektor, der det belastes
utgifter som vil dekkes av avsetninger fra bundne fond eller refusjoner i ettertid.
Herunder dialyseenheten.
Driftsinntekter
Manglende driftsinntekt knyttes til etterskuddsvise refusjoner og bruk av bundne
fond, herunder dialyseenheten, samt innkommet mva.
Oppsummert vil netto merforbruk etterskuddsvis dekkes av bruk av bundne fond
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og refusjon fra staten.
R1410 Institusjonsbasert omsorg
Rammeområdet omfatter
Ramme 1410 omfatter drift sykehjem (sykeavdelingen), kostnader knyttet til
samhandlingsreformen (liggedøgn) og annen drift alders- og sykehjem (Solbrått)
Resultatmål
• Alle pasienter skal med utgangspunkt i den enkeltes bakgrunn og behov ha et
tilpasset tilbud
basert på brukermedvirkning
• Det skal frigjøres kapasitet til korttidsopphold og oppholdstid på korttidsplasser
skal reduseres
• Kompetanse til ansatte på legevakt skal på tvers av tjenester heves med særlig
fokus på tverrfaglighet, kommunikasjon og samhandling
Resultatrapport
Resultatmål knyttet til drift sykehjem.
Det er startet en prosess for å øke brukermedvirkningen ved å sette inn
gruppelederfunksjoner som skal ha særlig ansvar for utviklingen av faget og
tilpasning av tjenesten til den enkelte bruker. I tillegg er det ønskelig med
bruker- og pårørenderepresentant på avdelinga, som skal medvirke i
beslutningsprosesser i tillegg til gruppelederne og tillitsvalgte.
På grunn av økende behov for avlastning, har man frigjort en til avlastningsplass
på Trekløveren ved å benytte korttidsplass på sykeavdelinga til langtidsplass. I
løpet av mars har man frigjort kapasitet igjen i sykeavdelinga for å kunne ha
beredskap under koronautbruddet og for å frigjøre plass til gul enhet.
Legevaktsstyrkningen er fjernet etter kommunestyrevedtak. Men midlertidig
gjeninnsatt under koronautbruddet.
Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

9 990

10 128

138

1

-2 200

-1 463

737

34

7 790

8 665

875

11

R1410 Institusjonsbasert
omsorg
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

Ansvar 4100 sykehjem
Ansvaret har et merforbruk på 729 000,- som hovedsakelig består av refusjoner
som kommer etterskuddsvis, henholdsvis brukerbetalinger, tilskudd til
sykestueplasser, tilskudd til ressurskrevende helse- og omsorgtjenester og
refusjon sykefravær. Ansvaret skulle ha hatt et mindreforbruk etter første
kvartal, da sommeravviklingen er dyrere enn drift resten av året og dette må
jevnes ut. Driftsutgifter utenom lønnskostnader har et mindreforbruk i perioden.
Kostnader ved sykefravær og overtidsbruk har økt, som forventet og beskrevet i
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konsekvensvurdering ved kutt av årsverk. Sykefraværet gikk opp til 19,8 %, der
både egenmeldt og legemeldt fravær knyttes opp mot vedtaket om kutt i
bemanningen og arbeidsoppgaver som ble overført fra andre avdelinger da
husøkonomfunksjon ble fjernet. Alle ledige vakter må nå dekkes med vikar da
avdelingen drifter på minimumsbemanning. Det fører også til innleie på overtid,
særlig ved fravær av sykepleier.
Sykeavdelingen skulle delta i piloteringsprosjekt for sykefravær, men ble
ekskludert fra prosjektet på grunn av manglende vilje blant arbeidstakerne til å
bidra med forlag til andre tiltak enn økt bemanning.
Det er startet en prosess for å få fokuset over på oppgavene avdelingen utfører,
der man ønsker at arbeidstakerne skal ha positive opplevelser i
arbeidshverdagen sin ved å se resultater av målrettet arbeid. Dette vil kunne
være med på å motvirke negative holdninger til kommunestyrevedtak, og skape
en struktur der brukermedvirkning og brukernes behov vektlegges i større grad.
Gevinsten vil kunne bli en bedre tjeneste og et lavere sykefravær.
Ansvar 4101 Samhandlingsreformen
Ansvaret har et lite periodisert mindreforbruk pr. mars, men det er innkommet
faktura i ettertid som nå kontrolleres før eventuell utbetaling. Et merforbruk og
behov for budsjettregulering må på bakgrunn av dette påregnes til neste
kvartalsmelding.
Ansvar 4110 annen drift alders og sykehjem
Driftsutgifter
Regulering av avtaletilskudd til Solbrått aldershjem i henhold til lønns- og
prisvekst, viser at økningen ble høyere enn budsjettert og at det vil bli behov for
budsjettregulering tilsvarende kr. 220 000.- for budsjettåret.
Driftsinntekter
Mangler kr. 124 000.- i innkommet brukerbetaling mars som regnskapsføres
etterskuddsvis.
R1420 Åpen omsorg, hjemmebaserte tjenester
Rammeområdet omfatter
Rammen omfatter Trekløveren (pu-tjenesten), hjemmesykepleien, praktisk
bistand (hjemmehjelp), brukerstyrt personlig assistent samt rus- og
psykiatritjenesten.
Resultatmål
· Kartlegge muligheter for flere lavterskeltilbud med fokus på forebygging og
tverrfaglig arbeid
· Brukermedvirkning implementeres som en systematisk del av tjenestetildelingog utøvelse
Hjemmebasert omsorg skal ha fokus på tjenestemottaker og tverrfaglighet. Man
skal legge til rette for at tjenestemottaker mottar kommunale tjenester fra rett
nivå utfra egne behov. Tjenestemottaker skal oppleve å bli sett, føle en
tilhørighet og livsglede i eget liv. Tjenestemottaker skal få en mulighet til å
mestre eget liv der de bor.
37

43

Resultatrapport
Det er foretatt en intern gjennomgang av hvilke lav-terskel- og tverrfaglige tiltak
som allerede er i drift og hvilke nye tiltak som kan gi forebyggende gevinst. Av
nye tiltak er eksempelvis forebyggende hjemmebesøk, diabetesrådgivning,
forebyggende tjenester i barnehage, familieråd som modell også i pleie- og
omsorg og økt bruk av digitale informasjonskanaler tiltak som er satt på agenda
for realitetsvurdering og eventuelt effektuering.
Brukermedvirkning har fokus og tjenestene har lav terskel for samarbeid og
samtaler også med pårørende. Eksempelvis gjennom kartlegginger og oppsett av
tiltak og målsetninger for enkeltbrukere. Brukere og pårørende/ verger er
samarbeidspartnere i denne prosessen, og sees på som ressurspersoner for å
kunne ivareta brukermedvirkningen der beboer selv ikke like godt kan bestemme
selv.
Det oppleves som om det er stor pågang til avlastningsplasser. Sykeavdelingen
har ingen avlastningsplasser tilgjengelig, da man har valgt at Trekløveren skal
tilby avlastning i kommunen. I slutten av februar gjorde man en flytting av
beboere som gjør at Trekløveren gikk fra 1 til 2 avlastningsplasser. Gjennom
avlastings tilbudet klarer man å forebygge pågang til institusjonsplasser,
samtidig som man bidrar til at pårørende får mer overskudd. Da kommunen ble
rammet av koronakrisen måtte man ta en gjennomgang av hvilke tjenester vi gir
og se på om man måtte redusere i noen tjenester for å minske en eventuell
smittefare. Som en konsekvens av koronakrisen overtok Trekløveren 2 av
pasientene fra sykeavdelingen. Slik bidro man til å få ledige rom som kunne
benyttes til smitteenheten. Slik sett har avlastningstilbudet som konsekvens av
koronakrisen blitt redusert. Det må foretas en strengere vurdering på hvem som
skal få benytte avlastningsplassene. De som allerede mottar andre tjenester som
hjemmesykepleie blir ikke prioritert til avlastning i denne perioden. Man
prioriterer brukere som ikke har andre tjenester fra før av.
Hjemmetjenesten har revidert tjenestebeskrivelser for både
hjemmesykepleietjenesten og hjemmehjelptjenesten. Dette for å heve terskelen
for tildeling av tjenester. Det vurderes nå at en har nådd en grense i dette
arbeidet for å kunne møte de behovene som foreligger og for å kunne
opprettholde kvalitet i tjenestene. Både hjemmehjelptjenesten og
hjemmesykepleien har måtte gjøre noen tiltak i forbindelse med koronakrisen.
Man har tatt en gjennomgang av de tjenester man gir og sett på hvor man kan
redusere tjenester i perioden vi er inne i. Man har sett på hvor det ikke vil få
veldig store konsekvenser, om bruker har andre som kan stille opp og lignende.
Det er ingen tvil om at både reduksjon av avlastning og hjemmetjenester gir
konsekvenser for brukere og pårørende. De får ikke de tjenestene de er vant til
på den måten de er vant til å få det på.
På Trekløveren jobber ansatte etter tiltaksplaner. Gjennom dette arbeidet har
man fokus på enkeltindividet og dens forutsetninger og livsmestring. Man har
fokus på aktiviteter med hensikt å skape fellesskapsfølelse, fysisk aktivitet,
mestring og glede. Korona i samfunnet berører Trekløveren også. Man har fra
midten av mars avsluttet alle felles aktiviteter som har vært innført. Avdelingen
ble i tillegg stengt for besøkende.
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Driftsrapport med finans mars 2020
Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

DRIFTSUTGIFTER

12 478

13 150

672

5

DRIFTSINNTEKTER

-1 885

-1 028

857

45

NETTO

10 593

12 122

1 529

14

Beskrivelse
R1420 Åpen omsorg,
hjemmebaserte tjenester

Ansvar 4200 Trekløveren
Ansvaret har et merforbruk på 1 699 549,-. Det er forventet en inntekt på
ressurskrevende brukere på 1 588 749,-. Ser man disse tallene opp mot
hverandre er det reelle merforbruket for perioden på kr. 110 800,-.
Merforbruket skyldes i stor grad utgifter til lønn. Man ser et merforbruk på
93 852,- på fastlønn, og på faste tillegg 287 720,-. Årsaken kan skyldes at man
har leid inn dyrere arbeidskraft en budsjettert i vakante stillinger. På bakgrunn
av beboernes behov ble det foretatt en endring i turnus, slik at det er flere på
aften enn på dagvakt på den ene enheten på Trekløveren. Dette gir også en
økning i bruk av kveldstillegg som kan forklare noe av overforbruket, da satsen
for tillegg økte kraftig etter sentralt lønnsoppgjør i 2019.
Sykefraværet har vært høyt gjeldende måneder, med en sykefraværsprosent på
snitt 16,7%. Man ser konsekvensen av dette i posten vikar sykefravær som har
et merforbruk på 218 207,-. Utgiften må imidlertid sees opp mot inntektspost
refusjon sykefravær som inntektsføres etterskuddsvis.
Det er et merforbruk på posten overtid på 43 860,-. Dette skyldes at man har
hatt beboere innlagt på sykehus, med ledsagere betalt av kommunen. Dette har
gitt overtid. Det søkes refusjon fra Finnmarkssykehuset for dekning av
lønnsutgifter, og denne er pr. rapporteringstidspunkt ikke inntektsført.
Det jobbes kontinuerlig med sykefraværet, der målet er å få dette ned. Videre
vurderes det nøye ved fravær om man kan unnlate å leie inn vakten. Man ser
hele tiden etter rimeligste løsning, samtidig som man har fokus på fag og
forsvarlig drift.
Ansvar 4201 Hjemmesykepleien
Ansvaret har et merforbruk på kr. 215 199,-.
Merforbruket skyldes flere punkter, i hovedsak lønnsutgifter. En post med høyt
merforbruk er fast lønn, på kr. 364 267,-. Dette skyldes blant annet at tjenesten
har flere vakante stillinger i varierende størrelse der det er leid inn vikarer med
høyere lønn enn det det er budsjettert for. I tillegg har hjemmetjenesten i 2020
fått en ansatt omplassert fra annen tjeneste som belastes lønnsbudsjett
hjemmetjenesten, totalt kr. 120 000,-, som ikke er budsjettert med. Det er
igangsatt prosess i samarbeid med stab for å finne løsning for denne.
Sykefraværet har gjennomsnittlig ligget på over 20% i det tre foregående
månedene. Derfor har posten vikarer ved sykefravær et merforbruk på kr.
294 476,-, samt at vikarer annet fravær har et merforbruk på kr. 91 233,-. Det
leies alltid inn rimeligste arbeidskraft så langt det er forsvarlig i forhold til drift.
Utgift til vikar sykefravær må sees opp mot inntektspost refusjon sykefravær.
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Det er også er merforbruk på kr. 90 007,- på posten lønn til ekstrahjelp. Dette
skyldes at en av totalt tre nattevakter ble kuttet i budsjettprosessen, men man
har til nå ikke kunne kutte nattevakta da prosessen med å få døralarmer til
Porstun har tatt tid. Saken er nå endelig kommet igang igjen, og man håper på å
få på plass systemet før sommeren.
Grunnet pandemisituasjonen er det også et overforbruk på post for medisinsk
forbruksmateriell, da man har måtte gå til innkjøp av mye smittevernutstyr.
Dette belastes imidlertid prosjektnummer for ekstrautgifter knyttet til
pandemiberedskap.
Tjenesten har en merinntekt på refusjon fra arbeidsmarkedsetaten, kr. 120 000,. Dette er inntekter som er kommet etterskuddsvis og som skulle vært ført i
regnskap 2019, da vi fikk lønnstilskudd for ansatt på tiltak fra NAV som gikk ut i
2019.
Det er også en merinntekt på sykelønnsrefusjon for perioden på kr. 217 841,-.
Som gjenspeiler tjenestens høye sykefravær.

Ansvar 4202 Hjemmehjelpstjenesten
Ansvaret har et merforbruk på kr. 79 175,-.
Dette skyldes i hovedsak vikarlønn ved sykefravær der merforbruket ligger på kr.
48 345,-. Tjenesten har hatt en del sykefravær, både egenmeldt og legemeldt,
der det meste er egenmeldt og ikke gir rett til refusjon fra Nav.
Fast lønn har også et merforbruk på kr. 53 201,-.
Ansvar 4212 Brukerstyrt personlig assistent
Ansvaret har et mindreforbruk på kr. 211 000.-. Dette skyldes at lønn til
assistent er feilbelastet annen ramme, og må omposteres.
Ansvar 4210 Rus- og psykiatritjenesten
Ansvaret har et mindreforbruk på kr. 250 000, som også her delvis skyldes
feilbelastning av lønnskostnader på annen ramme. Dette vil omposters. Dette
skyldes at årsverket tidligere har vært en prosjektstilling som nå er overført til
ordinær drift. Etter denne korrigeringen vil ansvaret likevel står med et lite
mindreforbruk.
R1430 Andre servicefunksjoner
Rammeområdet omfatter
Rammen omfatter kjøkkentjenesten, gjenstående trygghetsalarmer,
omsorgslønn, assistenttjeneste, avlastning utenom institusjon, støttekontakt,
hjelpemiddeltekniker, hukommelsesteam samt syn- og hørselskontakt.
Resultatmål
• I kjøkkentjenesten skal menyen gjenspeile det kosthold kommunens
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innbyggere tradisjonelt er vant med
• Barn og kreftpasienter skal prioriteres ved utkjøring av hjelpemidler fra
kommunalt hjelpemiddellager, og skal ha hjelpemidler tilgjengelig senest første
virkedag etter at behov er meldt.
• Matsvinn skal reduseres til et minimum.
Resultatrapport
Kjøkkenet leverer måltider som gjenspeiler den kosten kommunens innbyggere
er vant med. Kjøkkenet har for tiden faglærte kokker i alle stillinger. Det er
foretatt 0,9 prosent stillingsreduksjon fra 01.01.2020.
Det er fattet vedtak i kommunen om redusert inntak av lærlinger, som er en
ressurs som er etterspurt på kjøkkenet. Både for å dekke opp for fravær, men
også for å holde det faglig nivået på et høyest mulig nivå blant de som jobber på
kjøkkenet.
Sykeavdelingen gir gode tilbakemeldinger i forhold til mengden mat de har behov
for, og dette fører til et minimum av matsvinn.
Avvik påvist av Mattilsynet og Pelias ihht IK-Mat og HACCP, fra flere år tilbake i
tid, angående utskifting av belegg på kjøkkengulv, er fortsatt ikke lukket.
Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

2 343

2 597

254

11

-639

-562

76

12

1 704

2 034

331

19

R1430 Andre
servicefunksjoner
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

Driftsutgifter
Merforbruk skyldes utgifter til vikar grunnet høyt sykefravær på kjøkken, kostnad
utgående mva. ut over budsjettert samt kostnader til assistent som er
feilbelastet rammen og vil omposteres etterskuddsvis. Øvrige skyldes mindre
kostnader fordelt på flere poster, inkl. utgifter som varierer mellom året og ikke
kan periodiseres.
Driftsinntekter
Mindreinntekt skyldes etterskuddsvis refusjon sykefravær kjøkken og
mindreinntekt brukerbetaling. Samtidig er det innkommet mva ut over budsjett
som samlet gir en lavere netto mindreinntekt.
R1450 Helsetjenester
Rammeområdet omfatter
Rammen omfatter legetjeneste, jordmortjeneste, helsestasjon og
fysioterapitjeneste.
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Resultatmål
Tjenestene skal fremme folkehelse med fokus forebygging, gi opplysning om hva
hver enkelt selv kan gjøre for å fremme egen trivsel og helse.
Resultatrapport
Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

9 307

9 053

-254

-3

-2 225

-1 751

474

21

7 082

7 302

220

3

R1450 Helsetjenester
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

4610- legestasjonen:
Legetjenesten har lyktes å rekruttere til vakant stilling. Det er leid inn vikar via
vikarbyrå fra februar selv om vi har hatt lønnsutgifter til lege i permisjon i
samme periode. Dette gir et mindreforbruk på 11651- andel av inntjening, men
merforbruk på 12704 -utgifter til vikar. I februar og mars har vi bedt øvrige
personale avvikle en del ferie slik at vi har fått utnyttet kapasitet.
Korona-pandemi har ført til lavere produksjon noe som viser seg i lavere refusjon
fra Helfo enn budsjettert. Samtidig er beredskapsgodtgjøringsutbetalingen for
mars 25 % høyere enn budsjettert. Dette skyldes sentral avtale sfs 2305 mellom
KS og legeforeningen som sier at ved tredeltvakt eller mindre skal
vaktgodtgjørelsen gis påslag på 25%. I mars hadde vi kun tre leger som gikk
vakt. Dette på grunn av koronarelatert sykdom og karantene bestemmelser.
4615- jordmortjenesten:
Mindreforbruk som følge av sykelønnsrefusjon.
4620- Helsestasjonen:
Ingen merknader.
4640: Fysikalsk avdeling:
Manglende inntekter pga Korona.
R1470 Barne- og ungdomsvern
Rammeområdet omfatter
Ramme 1470 omfatter administrative utgifter barnevern (4700), forebyggende
tiltak barnevern (4710) og omsorgstiltak utenfor hjem (4720)
Resultatmål
Det kartlegges og iverksettes tiltak som systematisk sikrer økt
brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid i og med barnevernstjenesten.
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Resultatrapport
Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

3 410

4 245

835

24

-341

-251

90

26

3 069

3 995

925

30

R1470 Barne- og
ungdomsvern
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

Det er et merforbruk på kjøp fra andre 13700- på 1 290 000,- Der posteres kjøp
av tiltaksplasser for eksempel institusjonsplass både hjelpetiltak og
omsorgstiltak.
R1480 Sosiale tjenester
Rammeområdet omfatter
Administrative utgifter sosialtjenesten, økonomisk bistand, kvalifiseringsprogram
NAV, botilskudd, andre sosiale tjenester, edruskapsvern og behandling
rusmiddelbruk.
Av dette er følgende lagt under NAV: Administrative utgifter sosialtjenesten,
økonomisk bistand og kvalifiseringsprogram NAV.
Resultatmål
Tjenestene innen rammen skal benyttes supplerende og tidsbegrenset med
målsetning om at personene så raskt som mulig skal klare å forsørge seg selv.
Resultatrapport
Aktivitetsplikt for ungdom under 30 år har vært iverksatt for noen få
ungdommer, men mangel på tiltaksplasser har vært en begrensende faktor. Etter
avtale med kommunalteknikk og beredskap har de nå stilt til disposisjon flere
tiltaksplasser med oppstart i mars. Det er et sterkt ønske at flere kommunale
avdelinger stiller tiltaksplasser til disposisjon. Dette vil kunne bidra til at flere
ungdommer kommer raskere over i en ordinær jobb eller utdanning.
Pandemien har satt en effektiv stopper for å igangsette nye tiltak. Dermed har
det ikke vært mulig å stille krav om aktivitet i form av arbeid og arbeidstrening.
Etter råd fra smittevernlege ble det fra og med 16. mars innført besøkskontroll
ved NAV-kontoret. Samtidig ble det opprettet et selvbetjeningskontor for
brukerne og det ble opprettet beredskapstelefoner. Etter at tiltakene ble innført
har det vært svært få telefoner eller andre henvendelser fra brukerne.
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Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

2 160

3 316

1 156

54

-144

-234

-91

-63

25

13

-12

-48

-32

-6

26

81

2 009

3 089

1 080

54

R1480 Sosiale tjenester
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
EKSTERNE
FINANSUTGIFTER
EKSTERNE
FINANSINNTEKTER
NETTO

Utbetaling av økonomisk bistand var i 1. kvartal 940’ over budsjett. Dette
skyldes i stor grad økningen i 2018 og 2019 i antall brukere med økonomisk
stønad, delvis som en følge av innskjerpingen i regelverket for
arbeidsavklaringspenger og strengere krav til innvilgelse av uføretrygd. Totalt for
økonomisk bistand og kvalifiseringsprogram er forbruket 895' over budsjett.
Utbetalingene har gått gradvis nedover og fordeler seg med 669’ i januar, 611’ i
februar og 576’ i mars. Søknader og nødhjelp har også gått nedover og opphørt
fullstendig etter innføringen av besøkskontroll.
Økonomisk stønad til forskjellige brukergrupper varierer. For 1. kvartal er
gjennomsnittet per måned for de forskjellige gruppene slik:
Bosatte flyktninger kr. 9 394
Ungdom under 30 år kr. 5 318
Øvrige brukere kr. 6 049
En av årsakene til at bosatte flyktninger mottar høyere beløp per måned er at de
har langt flere barn i husstanden enn de øvrige brukerne. Av ungdom under 30
år er det en del hjemmeboende som dermed har lav eller ingen husleiekostnad.
Utviklingsavdelingen
Hovedposter drift mars 2020
Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

1 796 000

1 770 000

-26 000

-1

Kjøp inngår i tj prod

497 000

832 000

336 000

68

Kjøp erstatter tj prod

431 000

67 000

-364 000

-84

Overføringer fra komm

330 000

-785 000

-1 116 000

-338

-328 000

-110 000

218 000

66

-1 008 000

-276 000

731 000

73

-125 000

0

125 000

100

1 594 000

1 498 000

-96 000

-6

Beskrivelse
Utviklingsavdelingen
Lønn og sosiale utg

Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringer til komm
Sum
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•

Mindreforbruket på lønn skyldes permisjoner uten lønn.

•

Kjøp tjenesteproduksjon har et merforbruk ift. budsjettert pr perioden.
Dette skyldes at kommunen har betalt ut førstelinjetjenesten, kjøpt
tjenester til prosjekter og betalt ut lisenskostnader for de kommunale
systemene.
Kjøp som erstatter tj. produksjon er tilskudd til vetrinærer og vil balansere
mot slutten av året.
Øverføringer fra kommune er det blitt inntektsført 871 tusen som er satt
på feil konto. Denne skal flyttes til refusjoner fra staten og er inntekt til
veterinærtjenesten.
Salgsinntektene er lavere en budsjettert og det vil på nåværende
tidspunkt være for tidlig å si om vi klarer å nå målet. Det vil kunne gis en
bedre status mot sommeren 2020. Dette har sammenheng med antall
søknader og private prosjekteringer, samt hvor mange oppdrag vi vil få i
Nordkapp kommune på oppmåling.

•
•
•

•

Med refusjonen fra staten på kr. 871.000 som skal flyttes til denne
kontoen er vi i balanse.

Status for avdelingen er at salgsinntektene er noe lavere en budsjettert pr. 1
kvartal. Med de kjente utgiftene og inntektene vil rammen sannsynligvis styre
mot balanse mot slutten av året.
R1500 Næringsformål
Rammeområdet omfatter
Ramme 1500 omfatter følgende:
•
•

Kommunalt næringsfond
Førstelinjetjeneste

Resultatmål
•
•
•

Bidra til tilrettelegging av arealer for utviklings- og næringsformål.
Bidra til at reiselivsprosjektet skal videreføres sammen med Sápmi
næringshage og næringslivet.
Ved overskudd i regnskapet for 2019 avsettes 150.000 til
primærnæringsfond.

Resultatrapport
1. Næringsarealet på ildskogmoen industriområde er ferdigstilt og disse kan
søkes på.
2. Plan for reiselivet mot 2030 er ferdigstilt og Sápmi næringshage jobber nå
får å skaffe videre finansiering til investeringer og få på plass
finansieringen av en destinasjonsutvikler.
3. Porsanger kommune vil kunne sette av midler til fondet under forutsetning
av at kommunen leverer overskudd.
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Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

200

300

100

50

-125

0

125

100

75

300

225

300

R1500 Næringsformål
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

Avviket skyldes:
•
•

Porsanger kommune har betalt Sápmi næringshage 300 tusen for
førstelinjetjensten som kommunen har forpliktet seg til
Driftsinntekter er overføring til det kommunale næringsfondet som
kommer mot slutten av året.

Denne rammen vil gå i balanse mot slutten av året da resterende utgifter er
tilskudd til næringslivet som kommunen for tilskudd i fra staten til.
R1560 Miljøtiltak
Rammeområdet omfatter
Ramme 1560 omfatter følgende:
•
•

•

Motorferdsel, Innkjøp av materiell til drift av skuterløyper og
administrering av løypenettet.
Kommunalt viltfond,
o Å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt
og fallvilt i kommunen.
o Tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen
om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner
gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller
kommunen selv.
Kommunalt skadefellingslag, Konfliktdempende tiltak rovvilt herunder
skadeflling av skadegjørende rovvilt.

Resultatmål
•
•
•
•

Holde svarfristen på tre uker innen all saksbehandling i henhold til
forvaltningsloven.
Ved fastsetting av gitte datoer i forbindelse med NRFU skal søkere kunne
få behandlet sine søknader innen tidsfristen som er gitt.
Finne effektiviseringstiltak innen dispensasjoner for motorferdsel.
Søke finansiering for natur- og miljøtiltak.

Resultatrapport
•

•

Med bakgrunn i vakanse på stillingen innen miljø har avdelingen måtte
sende ut midlertidige svar da man ikke rekker å behandle alle søknader
innen tre uker. Som tiltak vil ny løypeforskrift redusere behovet for god
del av dispensasjonene.
Med bakgrunn i punktet over har man ikke klart å få behandlet alle
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•
•

søknadene i NRFU.
Effektiviseringstiltak vil det ses på når stillingen blir besatt etter
sommeren.
Det vil søkes midler til finansiering av natur- og miljøtiltak i andre og
tredje kvartal. For at disse skal kunne gjennomføres må natur- og
miljøstillingen være besatt.

Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

98

126

29

30

-57

0

57

100

40

126

86

215

R1560 Miljøtiltak
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

Merforbruket skyldes at skadefellingslaget er nyttet. Dette er noe som er
utfordrende med å budsjettere inn mtp. at kommunen ikke vet når og hvor mye
laget skal nyttes. Det er fylkesmannen som gir skadefellingstillatelse og
kommunen vil få refundert sine utgifter. Kommunen har sendt inn
utbetalingsanmodning til fylkesmannen på bruken av laget.
Med forutsetning om at fylkesmannen dekker utgiftene knyttet til
skadefellingslaget vil denne rammen balanseres mot slutte av året.
R1600 Forvaltning
Rammeområdet omfatter
•

R-1600 omfatter følgende:

Administrasjon, Byggesak, oppmåling, næring, landbruk, miljø, plan, veterinær
og prosjekter.
Resultatmål
Samfunnsplanlegging:
•
•
•

Innen utgangen av første halvår 2020 vil prosess omkring fastsetting av
visjon, mål og strategier sluttføres.
Kommuneplanens samfunnsdel sendes på høring andre kvartal 2020.
Kommuneplanens samfunnsdel vedtas innen 2020. Kommunal planstrategi
oppdateres og vedtas innen oktober 2020.

Arealplanlegging:
•
•
•

Sende forslag til kommuneplanens arealdel på høring første kvartal 2020.
Vedta kommuneplanens arealdel andre kvartal 2020.
Sende forslag til forskrift om snøskuterløyper på høring første kvartal
2020. Vedta forskrift om snøskuterløyper andre kvartal 2020.

Navnsetting av veier pr. 2019 er 50 % i Porsanger
•

Innen utgangen av 2020 skal 70% av veiene være navngitt.
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Oppmåling
•
•
•

Holde svarfristen på tre uker innen all saksbehandling i henhold til
forvaltningsloven.
Oppmåling og matrikkelføring gjennomføres ihht gjeldende lovverk og
tidsfrister. Salg av oppmålingstjenester til kommune(r).
Arbeide med kontinuerlig kvalitetsheving av kartdata, med hovedfokus på
sirkeleiendommer.

Byggesaksbehandling
•

•

Holde svarfristen på tre uker innen all saksbehandling i henhold til
forvaltningsloven. Byggesaker, inkludert søknader om dispensasjon etter
plan- og bygningsloven skal behandles i henhold til tidsfrister gitt i lov og
forskrift.
Ta i bruk nytt saksbehandlingssystem for å effektivisere byggesak.

Jordbruk:
•
•
•
•

Holde svarfristen på tre uker innen all saksbehandling i henhold til
forvaltningsloven.
Arbeide med å finne midler/tilskudd til utvikling av næringen.
Følge prioriterte tiltak i landbruksplanen.
Arbeide for næringsutvikling innen jordbruket Begrense dyrka jord
omdisponert etter jordloven og etter plan- og bygningsloven jf måltall i
kommunebarometeret under miljø og ressurser.

Vannområdekoordinator prosjekt i perioden 2018-2021:
•
•
•
•
•

Forberede oppdatert vannforvaltningsplan for planperioden 2022-2027.
Forslag til oppdatert vannforvaltningsplan og tiltaksprogram klart til høsten
2020.
Gjennomføre møter i vannområdeutvalg og styringsgruppe.
Bidra i arbeidet med tilstandsvurdering og overvåkningstiltak av
vannforekomster i vannområdene.
Følge opp og rapportere på tiltak i vedtatt regional forvaltningsplan 20162021

Resultatrapport
Planstrategi
•
•

Kommunen vil ha full fokus for å fullføre ny kommuneplanen og arbeidet
med revisjon av planstrategi vil ikke vektlegges før ny kommuneplan med
samfunnsdel og arealdel er fastsatt.
Planstrategi revideres og vedtas høsten 2020.

Samfunnsplanlegging
•
•

Samfunnsplanlegging har blitt prioritert ned til fordel for arealplanlegging.
Arbeidet gjenopptas etter at kommuneplanens arealdel er utarbeidet.
Det jobbes med at kommuneplanens samfunnsdel sendes på høring ila
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2020.
Arealplanlegging
•
•
•
•

Sende forslag til kommuneplanens arealdel på høring sommer 2020.
Vedta kommuneplanens arealdel høst 2020.
Sende forslag til forskrift om snøskuterløyper på høring sommer 2020.
Vedta forskrift om snøskuterløyper høst 2020.

Navnsetting av veier pr. 2019 er 50 % i Porsanger
1. Det jobbes med at innen utgangen av 2020 skal 70% av veiene være navngitt
og kommunen er pr. 1 kvartal i rute på dette.
Oppmåling
1. Svarfristen på tre uker innen all saksbehandling i henhold til forvaltningsloven
holdes.
2. Oppmåling og matrikkelføring gjennomføres ihht gjeldende lovverk og
tidsfrister. Salg av oppmålingstjenester til kommunen Nordkapp skjer fra
sommeren av.
3. Ved ledig tid jobbes det med kontinuerlig kvalitetsheving av kartdata, med
hovedfokus på sirkeleiendommer.
Byggesaksbehandling
1. Holde svarfristen på tre uker innen all saksbehandling i henhold til
forvaltningsloven. Byggesaker, inkludert søknader om dispensasjon etter planog bygningsloven skal behandles i henhold til tidsfrister gitt i lov og forskrift. Med
enkelte dispensasjoner klarer man ikke å opprettholde tidsfristen og det sendes
ut midlertidig svarbrev.
2. I denne perioden har avdelingen jobbet med å implementere nytt system og
vil starte opplæringen i april måned. Lanseringen av e-byggesak vil skje før
sommeren 2020.
Jordbruk
•
•

•

Holde svarfristen på tre uker innen all saksbehandling i henhold til
forvaltningsloven – Dette holdes for det meste med unntak av noen få
utfordrende saker som venter på ulike avklaringer fra andre.
Arbeide med å finne midler/tilskudd til utvikling av næringen. Kommunen
har søkt mer midler til forskningsprosjekt på grågås som kan være en
utfordring ved beiting på jordene. Det er søkt midler til stimuleringstiltak
for veterinærtjenesten, kr 600 000 innvilget til veterinærdistriktet
bestående av Porsanger, Lebesby, Gamvik og Nordkapp. Det er også søkt
og bevilget midler til 3.fase i tilrettelegging i Trollholmsund på kr 249 000
fra Sametinget.
Følge prioriterte tiltak i landbruksplanen. Har landet kontrakter med
veterinærer og konsulenter som har tatt på seg prosjektet kartlegging av
nydyrkingsarealer. Det er gjort en stor jobb med overtakelse av
tilskuddsordningen utvalgte kulturlandskap som har søknadsfrist på midler
25.april. Kommunen har Kr 750 000 til fordeling til ulike tiltak innenfor
Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap for 2020.
Forvaltningsplan er under revidering og det jobbes med revidering av
SMIL-tilskuddsordningen. Søknadsfristen er 1.mai og kr 500 000,- til
tildeling til næringen i Porsanger.
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•

Arbeide for næringsutvikling innen jordbruket Begrense dyrka jord
omdisponert etter jordloven og etter plan- og bygningsloven jf måltall i
kommunebarometeret under miljø og ressurser. Få delingssaker så langt i
2020.

Vannområdekoordinator prosjekt i perioden 2018-2021:
•

I januar ble det gjennomført arbeidsmøter med samtlige
samarbeidskommuner for å vurdere nye og eksisterende tiltak, samt
gjennomgå påvirkninger og miljømål for vannforekomstene. Påvirkninger,
tiltak og miljømål har blitt oppdatert i databasen Vann-Nett, og det jobbes
nå med tiltaksprogram for de tre vannområdene våre, som vil være
vedlegg til vannforvaltningsplanen.

•

På grunn av koronasituasjonen har høringsperioden for
vannforvaltningsplan og tiltaksprogram blitt flyttet fra 01.10.-31.12.2020
til 01.01.20201-31.03.2021. Se for øvrig punkt 1 for status på arbeidet
lokalt.
Vårens møte med vannområdeutvalget og styringsgruppen be avlyst
grunnet koronasituasjonen. Budsjett, regnskap og årsplan ble derfor
oversendt styringsgruppen for godkjenning via e-post, og ble enstemmig
godkjent 31.03.2020.
Som nevnt i punkt 1, ble det gjennomført arbeidsmøter med kommunene i
januar, hvor det ble gjort tilstandsvurderinger og diskutert nødvendige
tiltak. Noen vannforekomster i våre vannområder har blitt spilt inn til
Fylkesmannen når de skal fordele overvåkingsmidler.
Problemkartleggingen av to jordbrukspåvirkede vannforekomster i
Porsanger kommune i 2019 viste middels til stor grad av avrenning fra
jordbruk. Dette blir fulgt opp med ytterligere tiltak i år, og det er god
dialog med jordbrukssjef i kommunen, fylkesmannen og bøndene.
Problemkartlegging av to nedlagte søppelfyllinger, en i Måsøy kommune
og en i Porsanger kommune, er også planlagt gjennomført sommer/vår
2020.

•

•

•

Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

2 757

1 457

-1 299

-47

-1 278

-386

892

70

1 479

1 072

-407

-28

R1600 Forvaltning
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

Driftsutgiftene har et mindreforbruk som i hovedsak skyldes en feilføring av
inntekter på en utgiftskonto, dette vil bli rettet opp i. Inntekten er tilskudd til
veterinærtjenesten som fører til ett positiv avvik som vil utjevne seg i løpet av
året.
Inntekten som er ført feil er på kr. 871.000 som skal føres inn på driftsinntekter
som ville gitt mer inntekter på driftsinntektene.
Rammen viser pr 1 kvartal ingen reelle avvik.
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Kommunalteknikk og beredskap
Hovedposter drift mars 2020
Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

Lønn og sosiale utg

7 174 000

7 094 000

-80 000

-1

Kjøp inngår i tj prod

7 902 000

6 997 000

-904 000

-11

Kjøp erstatter tj prod

2 672 000

2 470 000

-203 000

-8

972 000

1 348 000

377 000

39

Salgsinntekter

-7 934 000

-6 489 000

1 445 000

18

Refusjoner

-1 164 000

-1 683 000

-519 000

-45

-475 000

0

475 000

100

9 146 000

9 738 000

592 000

6

Beskrivelse
Kommunalteknikk og beredskap

Overføringer fra komm

Overføringer til komm
Sum

Oppsummert har området mindre inntekter/høyere forbruk enn budsjettert,
dette skyldes.
•

Lønn: Mindreforbruk på omkring kr 80.000,- pr. 1. kvartal på sektoren.

•

Mindreinntekt på kommunale gebyrer på kr 1.300.000,- dette vil utjevnes
over året.

•

Mindreinntekter på utleie av kommunale anlegg på kr 290.000,-

•

Manglende refusjon på hybelbygget fra fylkeskommunen, disse utbetales
andre halvår i 2020. Totalt gis det støtte på kr 1.900.000,- hvert år fra
fylkeskommunen. pr 1. kvartal gir dette oss et avvik på kr 400.000,-

•

Kurssenteret: Det er en utfordring økonomisk at kurssenteret ikke er solgt
da vi har faste løpende utgifter på dette bygget. For 2020 har ikke dette
området budsjett. pr 1. kvartal har vi en kostnad på omkring 140.000,Merforbruket vil på dette området være på omkring kr 500.000,- på
årsbasis.

•

Økte utgifter på vintervedlikehold på 144.000,- som et mottiltak vil det
være reduksjon i sommervedlikehold tilsvarende merforbruket som er
tilkommet igjennom vinteren.

•

Beredskapstjenesten viser et høyere forbruk på fastlønn. Årsaken til dette
er at vaktberedskapen på budsjettet er fordelt over hele året, men den
største utgiften er første kvartal 2020. Det vil tilkomme et merforbruk på
området da vaktordningen ikke er avviklet i henhold til kommunestyrets
vedtak, merforbruk vil øke så lenge dagens vaktordning består. Slik vi ser
det vil merkostnadene bli på omkring kr 300.000,- dersom dagens
vaktordning består frem til september.

I forbindelse med Korona ser vi at vi fremover vil få reduserte inntekter på utleie
av kommunale bygg. Videre er det forventet at kostnadene til renhold vil øke i
tiden fremover i forbindelse med pandemien, størrelsen på denne kostnaden har
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vi foreløpig ikke kontroll på.
Avslutningsvis ser vi at sektoren vil for 2020 i forhold til dagens situasjon og
forbruk ha 2 faktorer som vil gi oss et merforbruk, dette er
beredskapstjenesten kr 300.000,- og kurssenteret kr 500.000,-. I tillegg har vi
foreløpig en ukjent mindreinntekt på utleie av kommunale bygg, dette vil
kommunedirektøren komme tilbake til.

R1620 Beredskapstjenester
Rammeområdet omfatter
Rammeområde R1620 Beredskapstjenester omfatter.
•
•
•

Ansvar 6200- Brannberedskap
Ansvar 6210- Feiervesen
Ansvar 6220- Oljevernberedskap

Resultatmål
•
•

Tilsyn med særskilte brannobjekter skal være 100 % og alle boliger skal ha
tilbud om behovsprøvd feiing eller tilsyn.
Ekstern analyse for å dimensjonere brann- og feie tjenesten i tråd med
lovkrav, behov og mulige regionale samarbeid.

Resultatrapport
•
•

Brannvesenet har ikke fått utført de feiinger og tilsyn i boliger/fritidsboliger
samt tilsyn i § 13 bygg som planlagt etter Korona utbruddet. Det er utført
tilsyn i boliger i januar og februar.
Dimensjoneringen av brann- og redningstjenesten utføres etter bestilling fra
kommunestyret

Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

2 370

2 519

149

6

-637

-618

19

3

1 733

1 901

168

10

R1620
Beredskapstjenester
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

Ramme 1620 Beredskapstjenester vil ha noe høyere forbruk på fastlønn,
fastetillegg og pensjonsinnskudd. Årsaken er at hjemmevaktordningen innen
beredskapstjenester ikke er avsluttet i løpet av 1. kvartal. Som et mottiltak her
vil det bli på tjenesteområdet tas ned drift så langt det lar seg gjøre for å
redusere merforbruket.
6200 Beredskapstjenesten viser et høyere forbruk på fastlønn. Årsaken til dette
er at vaktberedskapen på budsjettet er fordelt over hele året, men den største
utgiften er første kvartal 2020. Det vil tilkomme et mer forbruk på området da
vaktordningen ikke er avviklet i henhold til kommunestyrets vedtak, Merforbruk
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vil øke så lenge dagens vaktordning består.
6210 Feiervesen har ingen store avvik.
6220 Ansvarsområdet har årlige faste utgifter som utbetales 1 gang pr. år. Disse
er nå utbetalt og det vil ikke komme flere utgifter i år på dette området. Kontoen
er i balanse.
R1645 Kommunalteknikk, felleskostnader
Rammeområdet omfatter
Rammeområdet R1645 kommunalteknikk felleskostnader omfatter:
•
•
•

Ansvar 6450- administrasjon kommunalteknikk
Ansvar 6460- kommunens bildrift
Ansvar 6470- utbyggingsområder

Resultatmål
1. Følge opp investeringsprosjekter på en kvalitativ god måte
2. Løpende rapportering av investeringsprosjekter
3. Utvikle gode rutiner for gjennomføring av investeringsprosjekter
Resultatrapport
1. I henhold til resultatmål
2. Prosjekter følges opp og rapporteres i henhold til resultatmål
3. Under utarbeidelse av prosjektleder investeringsprosjekt
Driftsrapport med finans mars 2020
Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

DRIFTSUTGIFTER

274

249

-25

-9

DRIFTSINNTEKTER

-85

-20

65

76

NETTO

189

229

41

22

Beskrivelse
R1645 Kommunalteknikk,
felleskostnader

Ramme 1645
Totalt sett er det merforbruk på rammen i forhold til budsjett: Dette skyldes
forhold som er beskrevet nedenfor. Mindreinntekter på området. Dette skyldes at
det for 1. kvartal er et avvik på kr 70.000,- som ikke er utfakturet på
festeavgifter for 2020. Dette avviket vil utjevnes over året. Samlet sett ser det ut
til at denne rammen vil være i balanse da det som er av utestående inntekter vil
komme inn i løpet av året.
R1650 Vann
Rammeområdet omfatter
Rammeområdet R1650 vann omfatter:
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•
•

Ansvar 6501 - Vannbehandlingsanlegg
Ansvar 6550 - Ledningsnett vann

Resultatmål
1. Nok vann
2. Godt vann
3. Sikker vannforsyning
4. Vannforsyningen i de kommunale anleggene skal ikke være borte mer enn 8
timer, som følge av teknisk svikt.
Resultatrapport
1. I henhold til resultatmål.
2. I henhold til resultatmål.
3. I henhold til resultatmål.
4. I henhold til resultatmål.
Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

1 613

839

-774

-48

-1 755

-1 218

537

31

-142

-379

-237

-167

R1650 Vann
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

Ramme 1650
Oppsummert for denne rammen vil vi samlet sett i løpet av året styre mot en
ramme i balanse.
Ansvar 6501 Dette området har svært variable utgifter fra måned til måned,
området har pr. april et mindreforbruk på omkring kr 500.000,- området vil
fremover ha høyere utgifter inn i sommermånedene som følge av økte
vedlikeholdsutgifter. Videre er det avdekt feilføring av lønn mellom ansvar 6501
og 6600, slik at utgifter som skulle vært på 6501 er tilført 6600. Dette vil rettes
opp i.
Ansvar 6550 Dette området har svært variable utgifter og inntekter fra måned
til måned, området har pr. 1 kvartal en mindreinntekt på omkring kr 500.000,dette skyldes manglende periodisering, dette vil utjevnes over året.
R1660 Kloakk og slam
Rammeområdet omfatter
Rammeområdet R1660 kloakk og slam omfatter:
•
•
•

Ansvar 6600- Avløpsrensing
Ansvar 6610- Slamtømming
Ansvar 6650- Avløpsledninger
54

60

Resultatmål
1. God avløpsrensing
2. Avløpssystemet skal ikke ha driftsavbrudd i mer enn 24 timer ved brudd,
tilstopning, eller annen teknisk svikt.
3. Tømming av slamavskillere
Resultatrapport
1. I henhold til resultatmål
2. I henhold til resultatmål
3. I henhold til resultatmål
Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

1 206

742

-464

-38

-1 148

-642

506

44

58

100

42

72

R1660 Kloakk og slam
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

Ramme 1660
Oppsummert for denne rammen vil vi samlet sett i løpet av året styre mot en
ramme i balanse.
Ansvar 6600 merutgifter på lønn på området, dette skyldesfeilføring av
lønnskostnader mellom ansvar 6501 og 6600, slik at utgifter som skulle vært på
6501 er tilført 6600. Dette vil rettes opp i.
Ansvar 6610 Mindreutgifter på området skyldes at det på dette området
belastes kostnader i forbindelse med tømming av slamavskillere.
Ansvar 6650 Dette området har svært variable utgifter fra måned til måned,
området har pr. 1. kvartal en mindreinntekt på 500.000,- dette skyldes
manglende periodisering, dette vil utjevnes over året. Videre vil området ha
høyere utgifter inn i sommermånedene som følge av økte vedlikeholdsutgifter.
R1670 Renovasjonstjeneste
Rammeområdet omfatter
Rammeområdet R1670 renovasjonstjenester omfatter:
•
•

Ansvar 6700- Avfallsbehandling
Ansvar 6710- Avfallsinnsamling

Resultatmål
•

Opprettholde tilfredsstillende tilbud innen renovasjon til alle innbyggerne i
kommunen.

Resultatrapport
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•

I henhold til resultatmål

Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

2 179

2 580

401

18

-2 106

-2 102

4

0

73

479

405

555

R1670
Renovasjonstjeneste
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

Ramme 1670
Oppsummert for denne rammen vil vi samlet sett i løpet av året styre mot en
ramme i balanse.
Ansvar 6710
Avvik på driftsutgifter skyldes kvartalvis utbetaling til FIMIL, dette vil jevnes ut
over året.
Driftsinntekter er i henhold til budsjett
R1680 Veier og gater
Rammeområdet omfatter
Rammeområde R1680 veier og gater omfatter:
•
•

Ansvar 6800- Veilys
Ansvar 6810- Veivedlikehold

Resultatmål
1. Asfaltveier, gangstier og parkeringsplasser i sentrum skal feies minimum
en gang i året før 17. mai.
2. Kommunale asfalterte veier utbedres når slaghullene blir fem centimeter
eller dypere.
3. Det skal brøytes når snølaget har blitt 10 centimeter.
4. Kommunale veier skal søkes holdt farbar i tidsrommet fra 06:00 til 23:00.
5. Gatelys skal inspiseres 1 gang i året.
6. Gatelys skal være tent om kveldene i perioden 15. august til 15. april.
7. Gatelys, enkeltpunkt prioriteres ikke reparert og tas ved inspeksjonsrunder
8. Gatelys repareres når 3 lys på rad er mørk, reparasjon tas innen 1 måned
9. Gatelys repareres innen 2 uker ved strekningsbrudd
10.Gatelys repareres innen 1 uke ved fotgjengeroverganger og i
kryssningspunkt
11.Energieeffektivisering av gatelys, redusere og optimalisere antall
gatelyspunkt kommunen eier og driver.
12.Etablere drift og vedlikeholdsstrategi på området vei.
13.Gjennomgang av kommunale og private veier kommunen drifter.
Resultatrapport
1. I henhold til resultatmål
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2. I henhold til resultatmål
3. I henhold til resultatmål
4. I henhold til resultatmål
5. I henhold til resultatmål
6. I henhold til resultatmål
7. I henhold til resultatmål
8. Som følge av utskifting til LED-lys har det i enkelte områder ikke vært gjort
utskifting og reparasjon i henhold til resultatmål.
9. I henhold til resultatmål
10.I henhold til resultatmål
11.Arbeid igangsatt og vil følges opp i 2020
12.Arbeidet igangsatt høst 2019
13.Arbeidet igangsatt høst 2019
Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

3 561

4 017

457

13

-398

-770

-373

-94

3 163

3 247

84

3

R1680 Veier og gater
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

R1680:
Det merforbruket som vises nå på rammen vil vi redusere gjennom reduksjon i
sommervedlikehold. Slik at vi styrer mot et budsjett i balanse. Usikkerheten vil
være kostnadene ved utlysning av nye brøyteanbud fra høsten 2020 og
kostnadene til disse, dette vil kommunedirektøren komme tilbake til nå
kostnadene er kjente.
Ansvar 6800
Det er mer forbruk på denne dette området, dette skyldes reparasjon på kr
191.000 på gatelysanlegg som er blitt skadet som følge av påkjørsel av 3. part.
Det vil bli stilt regresskrav overfor skadevolder slik at Porsanger kommune blir
belastet disse kostnadene.
Ansvar 6810
Avvik i utgifter på omkring 144.000 som følge av ekstrakostnader på
vintervedlikehold som følge av en utfordrende vintersesong. Det vil komme
ytterligere kostnader på dette området i forbindelse med brøyting på noen
områder etter kontrakts slutt 1. april. Denne merkostnaden har vi ennå ikke
oversikt over. Som mottiltak vi vi redusere sommervedlikeholdet i 2020.
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R1700 Administrasjon bygg og eiendommer
Rammeområdet omfatter
Rammeområde R1700 Administrasjon Bygg og Eiendommer omfatter:
•

Ansvar 7000- Fellesutgifter for administrasjon bygg og eiendom.

Resultatmål
•
•
•

Etablere detaljerte vedlikeholdsplaner for de viktigste kommunale bygg.
Dette gjelder spesielt bygg innen skole, helse og sosial.
Fase inn miljøvennlige energikilder til kommunale bygg, i forbindelse med
utfasing av oljekjeler for oppvarming, ferdig innen 2020.
Gjennomgang av eide og leide bygg og reforhandle leiekontrakter.

Resultatrapport
•
•
•

henhold til resultatmål
henhold til resultatmål
henhold til resultatmål

Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

794

706

-87

-11

-2

-11

-9

-450

791

695

-96

-12

R1700 Administrasjon
bygg og eiendommer
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

R1700
Oppsummert
Driftsinntekter i henhold til budsjett
Driftsutgifter: Avvik på driftsutgifter skyldes mindre lønnskostnader på området,
samlet sett for virksomhet bygg og eiendom er lønnskostnadene i balanse om vi
ser bort i fra utgifter på kurssenteret.
R1710 Skolebygg
Rammeområdet omfatter
R1710 Skolebygg.
Ansvar 7101 - Lakselv barneskole/samfunnshus
Ansvar 7102 - Lakselv ungdomsskole
Ansvar 7103 - Billefjord skole
Ansvar 7104 - Børselv skole
Resultatmål
•

Videreføre arbeidet med å etablere vedlikeholdsplaner for bygg i 2020.
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Resultatrapport
•

I henhold til resultatmål

Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

2 386

2 278

-109

-5

-399

-353

46

12

1 987

1 925

-63

-3

R1710 Skolebygg
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

R1710
Oppsummert
Totalt-sett for rammen har vi avvik på driftsinntekter med mindre inntekter på
husleie. I tillegg vil vi få merke et foreløpig ukjent tap av leieinntekter på grunn
av Korona-krisen.
Avvik på driftsutgifter skyldes mindre forbruk og innkjøp av varer og utstyr samt
reduserte lønnskostnader. Videre er ikke husleie for Børselv skole belastet
inneværende kvartal. Videre ser en at ved stengte bassenger har vi reduserte
driftskostnader.
Ansvar
7101 På driftsinntekter er det ingen avvik.
Avvik på driftskostnader skyldes noe høyere kostnader på kommunale avgifter i
1. kvartal i forbindelse med årsavregning av forbruket på enheten, videre er det
et merforbruk av lønn på badevakter, dette da disse utgiftene er medtatt på
sektor for oppvekst og kultur. Tiltak: Dette må endres i budsjett
7102 mindreinntekter på utleie, videre vil vi i forbindelse med Korona få
ytterligere reduksjon gjennom året på inntekter.
Avvik på kr 60.000,- i driftskostnader på lønn. Samlet sett for virksomhet bygg
og eiendom er lønnskostnadene i balanse om vi ser bort i fra utgifter på
kurssenteret.
7103 På driftsinntekter er det ingen avvik.
Avvik på driftskostnader skyldes feilplassering av lønn. Tiltak:Flytte
lønnsplassering slik at området blir belastet riktig. Samlet sett for virksomhet
bygg og eiendom er lønnskostnadene i balanse om vi ser bort i fra utgifter på
kurssenteret.
7104 På driftsinntekter er det ingen avvik.
Mindreutgifter på lønn på kr 100.000 og kr 100.000,- på husleieutgifter.
Husleiekostnader vil vil utjevnes over året. Samlet sett for virksomhet bygg og
eiendom er lønnskostnadene i balanse om vi ser bort i fra utgifter på
kurssenteret.
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R1720 Barnehagebygg
Rammeområdet omfatter
Rammområde R1720 barnehagebygg omfatter:
Ansvar 7201- Lakselv barnehage bygg
Ansvar 7202- Ajanas barnehage bygg
Ansvar 7203- Billefjord barnehage bygg
Resultatmål
Videreføre arbeidet med å etablere vedlikeholdsplaner for kommunale bygg i
2020.
Resultatrapport
I henhold til resultatmål
Driftsrapport med finans mars 2020
Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

DRIFTSUTGIFTER

307

238

-69

-22

DRIFTSINNTEKTER

-21

-10

11

52

NETTO

286

228

-58

-20

Beskrivelse
R1720 Barnehagebygg

R1720
Totalt-sett for rammen har vi ett mindre forbruk på driftsutgifter, dette vil kunne
jevne seg ut noe i løpet av driftsåret.
7201 Lakselv barnehage
Det er et mindreforbruk på området som følge av noe lavere lønnskostnader og
driftsutgifter, dette vil jevnes ut over året.
7202 Ajanas barnehage
Det er et lite mindreforbruk på området som følge av noe lavere driftsutgifter,
dette vil jevnes ut over året.
7203 Billefjord barnehage
Det er et lite mindreforbruk på området som følge av noe lavere lønnskostnader.
R1730 Administrasjonsbygg
Rammeområdet omfatter
Rammeområdet R1730 administrasjonsbygg omfatter:
Ansvar 7301- Rådhuset
Ansvar 7302- Leide administrasjonslokaler
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Resultatmål
Videreføre arbeidet med å etablere vedlikeholdsplaner for bygg i løpet av 2020
Resultatrapport
I henhold til resultatmål.
Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

694

463

-231

-33

-536

-374

162

30

159

89

-69

-43

R1730
Administrasjonsbygg
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

R1730
Totalt-sett for ramme R1730 er det mindre inntekter på husleie, som tiltak har vi
satt i gang kartlegging i lag med stabs-avdelingen. På utgiftsiden er det noe
mindre forbruk på lønn en budsjettert.
7301 Mindreinntekter kr 55.000 på husleie, hva dette skyldes må det
undersøkes videre på.
Mindre lønnskostnader på området, samlet sett for virksomhet bygg og eiendom
er lønnskostnadene i balanse om vi ser bort i fra utgifter på kurssenteret.
Totalt sett er det mindreforbruk pr. 1. kvartal på dette ansvarsområdet
7302 Mindreutgifter og mindre inntekter på husleie, hva dette skyldes må det
undersøkes videre på.
R1740 Helse- og sosialbygg
Rammeområdet omfatter
Rammeområdet R1740 helse- og sosialbygg omfatter:
Ansvar
Ansvar
Ansvar
Ansvar
Ansvar
Ansvar

740174027420743074407450-

Legestasjonen
Sykehjemsavdelingen
Avlastningsbolig Lakselv
Pu-boliger
Psykiatriboliger
Omsorgsboliger

Resultatmål
Videreføre arbeidet med vedlikeholdsplaner for bygg i løpet av 2020
Resultatrapport
1. Arbeidet med innsamling grunnlagsdata til vedlikeholdsplaner er påbegynt
i 2019. Arbeidet forsetter inn i 2020.
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Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

2 554

2 379

-175

-7

-1 453

-1 624

-170

-12

1 101

756

-345

-31

R1740 Helse- og
sosialbygg
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

R1740
Totalt-sett for ramme R1740 er det positivt avvik, både på inntekts-og
utgiftssiden.
Utgiftssiden har ett mindre forbruk på lønn og strøm iht. budsjett. Det er i tillegg
blitt utført nødvendig reparasjoner på teknisk anlegg.
7401 Driftsutgifter har samlet sett et mindreforbruk på 20.000,-. dette vil
utjevnes over året.
7402 sykeavdeling har et mindreforbruk på omkring 100.000 som i stor grad
som skyldes at strømprisene er lave.
7403 Bo-og miljøsentere har et mindreforbruk som følge av feil føring av lønn,
dette følges opp.
7420 har et merforbruk på omkring 30.000,- som er som en følge av
nødvendige reparasjoner på tekniskanlegg.
7430 i henhold til budsjett
7440 avvik på driftskostnader på 25.000,- som følge av økte husleiepriser.
7450 avvik i utgifter på kr 40.000,- som følge av økte husleiekostnader og
driftskostnader.
R1750 Andre bygg- og anlegg
Rammeområdet omfatter
Rammeområde R1750 omfatter:
Ansvar
Ansvar
Ansvar
Ansvar
Ansvar

75207522752375507570-

Porsangerhallen
Porsanger idrettspark
Hybelbygget
Lager- og velferdsbygg
Kurssenteret

Resultatmål
•
•
•

Starte/videreføre arbeidet med å etablere vedlikeholdsplaner for bygg i
løpet av 2019.
Kurssenteret er ute for salg. Antatt inntekt kr 3.500.000,-. det er en
forutsetning at andre lokaler for dagens leietakere er på plass før et salg
effektueres.
Forprosjektering av prosjekt EPC – Energiøkonomisering av kommunale
bygg.
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Resultatrapport
•
•
•

Arbeidet med innsamling grunnlagsdata til vedlikeholdsplaner er påbegynt
i 2019 og fortsetter i 2020
Kurssenteret er ikke solgt i 2019. Pris er senket til kr 3.900.000,- Arbeidet
med salg fortsetter inn i 2020.
Det vil bli tatt en vurdering for videre prosess mht. forprosjektering EPC i
2020.

Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

709

895

186

26

-1 021

-428

593

58

-312

467

779

250

R1750 Andre bygg- og
anlegg
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

R1750
Totalt-sett for ramme 1750 er det mindre inntekter grunnet utestående
overføringer fra fylkeskommunen, dette overføres til kommunen i 2.kvartal.
utestående leieinntekter fra våre idrettsanlegg følges videre opp. Korona-krisen
vil mest sannsynlig gi inntektssvikt i løpet av 2020.
På utgiftssiden har vi økte driftsutgifter på Kurssenteret da Dette
ansvarsområdet har ikke budsjett da det ligger ute for salg, merforbruket pr 1.
kvartal på kr 139.000,- dette vil fortsette å øke for hver måned så lenge bygget
ikke er solgt. Deler av bygget er leid ut i 1 kvartal som vil gi noe inntekt inn til 2
kvartal.
7520: Avvik på driftsutgifter på strøm på kr 54.000,- dette skyldes at budsjettet
ligger på ansvar 7522. Avvik på lønnskostnader på kr 22.000,- økte
driftskostnader for nødvendig reparasjoner og vedlikehold på kr 50.000,7522: Avvik på inntekter på kr 125000, det er ikke innkommet noen inntekter i
2020 på dette området, dette følges videre opp. Videre vil inntektssvikt
ytterligere forsterkes i 2020 på grunn av Koronasituasjonen.
7523: Avvik på inntekter på ca. kr 400.000,- Avvik på driftsinntekter grunnet
utestående overføringer fra fylkeskommunen, driftstilskudd utbetales i 2. halvår.
7536: mindreutgifter på området da forsikring ikke er belastet på dette området,
følges videre opp.
7550: Avvik på driftsutgifter til vedlikehold på kr 20.000,- dette vil utjevnes
over året.
7570: Dette ansvarsområdet har ikke budsjett da det ligger ute for salg,
merforbruket pr 1. kvartal på kr 139.000,- dette vil fortsette å øke for hver
måned så lenge bygget ikke er solgt. Det vil komme inn en inntekt fra Porsanger
arbeidssamvirke da de leier deler av bygget under ombygging av deres eget
bygg.
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R1760 Parker og grøntanlegg
Rammeområdet omfatter
Rammeområdet omfatter:
•

Ansvar 7600- parker- og grøntanlegg

Resultatmål
1) Kommunale asfalterte veier, gangstier og parkeringsplasser i sentrum skal
være ryddet og feid i tidsrommet 01. mai til 15. mai.
2) Plener i sentrum skal klippes ved behov i sommerhalvåret.
Resultatrapport
1.I henhold til resultatmål
2. I henhold til resultatmål
Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

73

4

-69

-95

-12

-3

9

75

61

1

-61

-100

R1760 Parker og
grøntanlegg
DRIFTSUTGIFTER
DRIFTSINNTEKTER
NETTO

R1760
Ingen større avvik på inntekter og utgifter for rammen i 1. kvartal.
7600: Utgifter kommer i sommermånedene på dette området.
Andre områder
Hovedposter drift mars 2020
Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

Overføringer fra komm

943 000

2 366 000

1 423 000

151

Sum

943 000

2 366 000

1 423 000

151

Beskrivelse
Andre områder

Det vises til kommentar under ramme R 1390 Kirkelige formål. Rammen vil
utjevnes i løpet av året.
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R1390 Kirkelige formål
Driftsrapport med finans mars 2020
Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

DRIFTSUTGIFTER

943

2 366

1 423

151

NETTO

943

2 366

1 423

151

Beskrivelse
R1390 Kirkelige formål

Avviket skyldes forskuddsutbetalinger til Porsanger Menighetsråd og vil utjevne
seg i løpet av året.
Andre inntekter og utgifter
Hovedposter drift mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

-1 719 000

0

1 719 000

100

0

2 000

2 000

0

43 000

0

-43 000

-100

5 157 000

4 815 000

-341 000

-7

-8 000

-1 000

6 000

75

-78 245 000

-61 774 000

16 471 000

21

-512 000

-58 000

454 000

89

-75 284 000

-57 016 000

18 268 000

24

Andre inntekter og utgifter
Lønn og sosiale utg
Kjøp inngår i tj prod
Overføringer fra komm
Finansutgifter
Salgsinntekter
Overføringer til komm
Finansinntekter
Sum

Avviket på lønn og sosiale utgifter kommer fra pensjonsføringer som gjøres i
forbindelse med årsavslutning. Denne posten er et estimat basert på prognoser
fra KLP og SPK og må regnes som usikker. Avvik på finansutgifter og
finansinntekter stammer i hovedsak fra periodisering av renter og avdrag og vil
hovedsakelig jevne seg ut i løpet av året. Mindreinntekten på området
overføringer til kommunen skyldes i hovedsak periodisering av inntekter, hvor
skatteinntekten for mars ikke var bokført da rapporten ble tatt ut.
Samlet sett er det flere faktorer som kan og vil bringe området i ubalanse. Vi vil
se tapte skatteinntekter og økte rammetilskudd, samt reduksjon i rentene på
dette området som følge av koronapandemien. Hva det nøyaktige utfallet vil bli
er for tidlig å si enda, men det forutsettes i prognosen at skatten reduseres med
4 mill og en netto økning i rammetilskuddet på 2,7 mill.
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R1800 Skatt på formue og inntekt
Driftsrapport med finans mars 2020
Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

DRIFTSINNTEKTER

-34 507

-16 465

18 042

52

NETTO

-34 507

-16 465

18 042

52

Beskrivelse
R1800 Skatt på formue og
inntekt

Oppsummert på rammen er det usikkerhet knyttet til hva den faktiske
skatteinngangen vil bli ved årets slutt. KS har utarbeidet en prognose som viser
at kommunen vil kunne tape mellom 3,1 og 4 millioner ved en rekke gitte
forutsetninger. Hva det faktiske resultatet blir, vet vi ikke før i 2021.
Driftsinntektene på rammen viser et avvik på 18 millioner. 16,6 av disse er
relatert til skatt på inntekt og formue og skyldes at periodeoppgjør for mars ikke
er bokført når rapporten tas ut.
Det er knyttet stor usikkerhet til realisering av budsjettert skatteinntekt.
Koronapandemien har stor innvirkning på den globale og nasjonale økonomien
og sysselsettingen, noe som vil føre til redusert skatteinntekt i hele landet. KS
har estimert et tap av skatteinntekter for Porsanger kommune på mellom kr. 3,1
og 4,0 millioner kroner ved henholdsvis 3,1 % og 3,98 % samlet nedgang i
kommunale skatteinntekter. Det er i den samme prognosen estimert mellom 0,6
og 0,7 millioner lavere inntektsutjevning som følge av den samme nasjonale
nedgangen i skatteinntekt. Dette utgjør mellom 3,7 og 4,7 millioner kroner i
reduserte inntekter for Porsanger kommune.
Regjeringen har økt rammeoverføringene til kommunene for å kompensere for
dette. Det er i regjeringens tredje krisepakke meldt om at Porsanger skal tildeles
2,867 millioner ekstra i rammetilskudd som kompensasjon for tapte
skatteinntekter.
Resterende avvik på driftsinntektene er knyttet til eiendomsskatten.
Kommunestyret vedtok å bruke Skatteetatens boligverdi og kontorjustere
resterende eiendommer i kommunen. Dette medførte at en måtte gjøre
endringer grunnlagsdata i datasystemet før en kunne skrive ut
eiendomsskatteseddelen som igjen dannet grunnlaget for faktureringen av
eiendomsskatten. Derfor ble faktureringen forsinket. Første kvartal ble fakturert i
april og avviket har oppstått på bakgrunn av dette. Eiendomsskatteinngangen vil
bli i henhold til budsjett ved utgangen av 2. kvartal.
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R1840 Statlige rammetilskudd
Driftsrapport med finans mars 2020
Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

38

0

-38

-100

DRIFTSINNTEKTER

-43 738

-45 309

-1 571

-4

NETTO

-43 701

-45 309

-1 608

-4

Beskrivelse
R1840 Statlige
rammetilskudd
DRIFTSUTGIFTER

Oppsummert på rammen: Basert på kjente faktorer og dersom prognosene slår
til ser rammen ut til å ha en merinntekt på omlag 2,5 - 3 millioner kroner i 2020.
Driftsinntekter: Rammetilskuddet utbetales i 10 terminer og fører til et positivt
avvik som normalt sett vil utjevne seg.
Regjeringen har økt rammeoverføringene til kommunene for å kompensere for
tapte skatteinntekter. Det er i regjeringens tredje krisepakke meldt om at
Porsanger skal tildeles 2,867 millioner ekstra i rammetilskudd som
kompensasjon for tapte skatteinntekter.
Regjeringen har økt rammetilskuddet til Porsanger kommune med kr. 620 000
som kompensasjon for tapte inntekter i barnehage og SFO som følge av de
iverksatte koronatiltakene.
Stortinget har økt potten til skjønnsmidlene med 400 millioner kroner, hvorav
deler blir gitt som et tilskudd per innbygger og deler blir delegert til
Fylkesmannen å fordele skjønnsmessig til de kommunene som trenger det mest.
Dette vil kunne øke inntekten på denne rammen. Det er i skrivende stund ikke
kjent hvor stort dette beløpet vil bli.
Nedgang i nasjonal skatteinngang som følge av koronapandemien vil gi
reduksjon i inntektsutjevning. KS har estimert et tap av skatteinntekter for
Porsanger kommune på mellom kr. 3,1 og 4,0 millioner kroner ved henholdsvis
3,1 % og 3,98 % samlet nedgang i kommunale skatteinntekter. Det er i den
samme prognosen estimert mellom 0,6 og 0,7 millioner lavere inntektsutjevning
som følge av den samme nasjonale nedgangen i skatteinntekt.
Prognosene er basert på en rekke forutsetninger som vil endre seg, de reelle
tallene vet vi med sikkerhet i februar 2021.

R1845 Øvrige generelle inntekter
Driftsrapport med finans mars 2020
Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

DRIFTSINNTEKTER

-8

0

8

100

NETTO

-8

0

8

100

Beskrivelse
R1845 Øvrige generelle
inntekter
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Inntekten kommer først på slutten av året og området viser ingen reelle
merforbruk.
R1898 Sektorovergripende rammer
Driftsrapport med finans mars 2020
Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

DRIFTSUTGIFTER

-1 719

0

1 719

100

NETTO

-1 719

0

1 719

100

Beskrivelse
R1898 Sektorovergripende
rammer

Rammen omfatter føringer vedrørende pensjon og vil derfor ikke bli ført før ved
årsregnskapsavslutning da tallene er klare fra aktuarene i januar neste år.
R1900 Renter, avdrag mv
Driftsrapport med finans mars 2020
Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

DRIFTSUTGIFTER

6

2

-4

-67

DRIFTSINNTEKTER

0

-1

-1

0

5 157

4 815

-341

-7

-512

-58

454

89

4 651

4 758

108

2

Beskrivelse
R1900 Renter, avdrag mv

EKSTERNE
FINANSUTGIFTER
EKSTERNE
FINANSINNTEKTER
NETTO

Inntekter: lavere renteinntekter på utlån skyldes hovedsakelig manglende
ompostering av renteinntekt fra lån til videre utlån fra investering til
driftsregnskap.
Utgifter: lavere renteutgifter som følge av nedgang i markedsrenten, høyere
avdragskostnader på investeringslån som følge av ulik periodisering i
nedbetalingsplaner. Avdragskostnadene vil utjevnes utover året.
Det forventes at rammen totalt sett vil ligge under budsjett i 2020 med en
reduksjon i renteinntekt og rentekostnader som skyldes endringene i
markedssituasjon med en betydelig reduksjon i styringsrenten. Porsanger
kommune har på sin låneportefølje hatt en gjennomsnittsrente på 2,06% de
siste 12 mnd som nå er nede i 1,34%. Pr 1 kvartal anslås rentekostnader i 2020
til få reduksjon i forhold til budsjett 2020. Det kan også forventes en reduksjon i
renteinntekt i forhold til budsjett hovedsakelig på renteinntekter for lån til videre
utlån. En forutsetning for anslagene er fortsatt lav styringsrente og påslag i
margin hos långivere ut 2020.
Det er pr 1 kvartal ikke søkt om avdragsfrihet og lån til investeringsformål og
anslaget tar dermed ikke høyde for nytt låneopptak vedtatt for 2020 på kr
17 327 000 som vil føre til økte rente og avdragskostnader og må tas høyde for i
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neste prognose.
R1999 Avskrivninger
Driftsrapport med finans mars 2020
Beskrivelse

Måned 1 - 3
(B)

Måned 1 - 3
(R)

Måned 1 - 3
(A)

Måned 1 - 3
(A%)

Ingen data

Avskrivninger blir bokført i henhold til regnskapsforskriften i forbindelse med
årsavslutning og er periodisert i budsjettet til desember måned.
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Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
153
Arkivsaksnr:
2020/1045-1
Saksbehandler: Linn Carina Utsi

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

20/5
20/9
20/7

Arbeidsmiljøutvalget
Administrasjonsutvalg
Eldrerådet
Ungdomsråd
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
Utvalg for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret
Utvalg for helse og omsorg
Utvalg for kommunalteknikk, miljø og beredskap

28.05.2020
09.06.2020
08.06.2020

20/5
74/20
5/20
20/7

02.06.2020
11.06.2020
03.06.2020
04.06.2020

Budsjettregulering 1 - 2020 - sektorovergripende
Vedlegg til saken:
1 Budsjettregulering 1 - sektorovergripende
2 Oversendelse til Formannskap - Forslag til budsjettregulering 1
3 Utredning av tiltak - nedleggelse av enhet på Trekløveren
4 Utredning av tiltak - reduksjon i grunnbemanning ved Trekløveren
Sakens bakgrunn
Porsanger kommunes årsbudsjett for 2020 – økonomiplan 2020-2023 ble behandlet
og vedtatt i kommunestyret 12.12.2019. På bakgrunn av grundig gjennomgang av
den totale økonomien er det avdekket forhold som anbefales budsjettregulert.
Videre er det varslet om et merforbruk fra årsregnskap 2019 som vil medføre et
større omstillingsbehov.
Vurdering
Kommunedirektørens anbefaling til budsjettregulering vil så langt som mulig ta
politiske føringer, og som et bærende element vil de lovpålagte oppgaver gis
prioritet. Se nærmere beskrivelser av tiltak og forslag til endringer i vedlegg. Videre
henvises til vedlegg i vurderingen.
Økonomiske konsekvenser
Det henvises til vedlegg.
Kommunedirektørens innstilling
1. kommunestyret vedtar følgende budsjettregulering i driftsbudsjettet:
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Budsjettregulering 1 - sektorovergripende

2020

77

2021

-

R 1100 - Omdisponering til bredbåndsmidler og tilførsel kapital (041)

0

0

-

R 1120 - Omplassering av bil til IT (035)

0

0

-

R 1150 - Samisk språksenter grunntilskudd (042)

0

0

-

R 1160 - Restrukturering av skrivere (067)

0

0

-

R 1220 - Utsatt overføring av skatteoppkreverfunksjon til staten (001)

450 000

0

-

R 1240 - Reduksjon i annonsekostnader (053)

-150 000

0

-

R 1300 - Børselv Skole- Tiltak morsmålsopplæring (089)

-26 000

0

-

R 1300 - Felleskonto undervisning, oppsigelse av lisenser (093)

-20 000

0

-

R 1300 - LBS Tiltak redusere 1,5 stillinger høst 2020 (082)

-340 000

0

-

R 1300 - LUS Tiltak omorganisering av samisk og kvenskundervisnign (086)

-203 268

0

-

R 1300 - LUS Tiltak omorganisering spesialundervisning (087)

-184 369

0

-

R 1300 -LBS Tiltak redusere innkjøp lærebøker og leker høst 2020 (084)

-250 000

0

-

R 1300 BSO Tiltak reduksjon i kostnader materiell (092)

-57 900

0

-

R 1300 BSO Tiltak reduskjon i antall kontaktlærere (091)

-9 000

0

-

R 1300 Bortfall av kostnader skoleskyss (061)

-895 000

-895 000

-

R 1300 Børselv skole -Tiltak reduksjon i innkjøp (090)

-44 000

0

-

R 1300 LBS Tiltak redusere 0,5 stilling svømmeopplæring (083)

-115 000

0

-

R 1300 LUS - -Tiltak færre kontaktlærere (088)

-36 600

0

-

R 1300 LUS -Tiltak reduksjon i innkjøp av materiell (085)

-170 000

0

-

R 1330 Budsjettregulering Voksenopplæringa (062)

300 000

0

-

R 1340 - Barnehagedrift mindreinntekter Korona (078)

500 000

0

-

R 1340 - Lakselv Barnehage reduksjon vikarer (094)

-20 000

0

-

R 1340 - Refusjon for tapt inntekt private barnehager (065)

450 000

0

-

R 1340 Ajanas - reduksjon i innkjøp (096)

-9 000

0

-

R 1340 Lakselv Barnehage tiltak reduksjon av innkjøp (095)

-33 891

0

-

R 1360 Spesielt tilrettelagt tilbud - styrking av rammeområdet (079)

0

0

-

R 1370 Skolefritidsordninger Billefjord - reduksjon fast lønn (099)

-60 000

0

-

R 1370 Skolefritidsordninger Vindvotten - reduksjon av innkjøp (098)

-13 258

0

-

R 1370 Skolefritidsordninger Vindvotten - reduksjon i matvarer (097)

-20 000

0

-

R 1370 Skolefritidsordninger, mindreinntekt pga korona (080)

250 000

0

-

R 1380 Kulturskole - mer inntekt salg av tjenester (101)

-20 000

0

-

R 1380 Kulturtiltak, mindreinntekt pga av Korona (102)

26 000

0

-

R 1410 - Mindreinntekt tilskudd til ressurskrevende helse og omsorgstjeneste (052)

2 000 000

2 000 000

-

R 1410 - Regulering av tilskudd Solbrått (031)

220 752

220 752

-

R 1420 - Korrigering av dobbeltført nedtrekkstiltak (036)

120 073

120 073

-

R 1420 - Nedleggelse av enhet på Trekløveren (081)

-246 601

-3 079 424

-

R 1420 - Nedtrekk årsverk kreftkoordinator (049)

-80 000

-322 800

-

R 1420 -For mye avsatt inntekt til ressurskrevende brukere for 2019 (109)

1 700 000

0

-

R 1430 - Utsatt tilsetting ergoterapeut (107)

-100 000

0
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-

R 1450 - Opphør av følgetjeneste for fødende (045)

0

-110 000

-

R 1450 - Vakant vikar legeressurs 20 % - tilbakeføring av tiltak (063)

300 000

0

-

R 1620- Ny brannordning 2020 utsettelse. (075)

844 000

0

-

R 1680- innkjøp utstyr (074)

0

0

-

R 1680- stans av sommervedlikehold på vei (069)

0

0

-

R 1680- veilys- stopp vedlikehold (071)

-300 000

0

-

R 1710 - redusere åpningstid basseng (076)

-160 000

0

-

R 1710 og 1740 - reduksjon strømkostnader (073)

-350 000

0

-

R 1710- Stenge varmebasseng (068)

-194 000

0

-

R 1750- Grøntvedlikehold (072)

-200 000

0

-

R 1750- Salg av kurssenteret - utsatt (077)

390 000

0

-

R 1800 - Merinntekt eiendomsskatt og kostnader retaksering (103)

0

0

-

R 1840 - Nytt estimat rammetilskudd og skatteinntekter (055)

-4 963 000

0

-

R 1840 - Reduksjon i tilskudd flyktninger (066)

144 000

0

-

R 1898 - redusert anslag lønnsvekst 2020 etter RNB (056)

-2 500 000

0

-

R 1900 - Reduksjon i rentekostnader og renteinntekter (050)

-2 400 000

0

-

R 1930 - Disponering/inndekking av mer/mindreforbruk etter PIU (009)

-269 352

0

-

R 1930 - Inndekking av tidligere års merforbruk etter avleggelse av årsregnskap 2019 (106)

3 114 766

2 066 399

-

R 1980 - Overføring til investeringsregnskapet (105)

2 170 000

0

-

R1750- Hybelbygg, tap av inntekt korona. (110)

220 000

0

-

Sektorovergripende - Koronakostnader prosjekt 2209001 (108)

1 681 916

0

-

Sektorovergripende tiltak - reduksjon i kurs, oppholds- og reisekostnader (038)

-441 268

0

-

Sektorovergripende tiltak - vakanser (040)

0

0

2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettregulering i investeringsbudsjett:
Vedtatt
Nytt forslag
Budsjett 2020 budsjett 2020

Ildskogmoen industriområder

Nytt budsjett
2020

Investeringsramme

0

3 900 000

3 900 000

Bruk av lånemidler

0

-3 900 000

-3 900 000

Vedtatt
Nytt forslag
Budsjett 2020 budsjett 2020

Utskifting avløpsledning Meieriveien
Investeringsramme
Bruk av lånemidler

0

150 000

150 000

0

-150 000

-150 000

Vedtatt
Nytt forslag
Budsjett 2020 budsjett 2020

Flytting legevakt til Sykeavdeling

Nytt budsjett
2020

Nytt budsjett
2020

Investeringsramme

0

1 000 000

1 000 000

Bruk av lånemidler

0

-1 000 000

-1 000 000

Vedtatt
Nytt forslag
Budsjett 2020 budsjett 2020

Lakselv kirke, ombygging
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Nytt budsjett
2020

Investeringsramme

0

5 000 000

5 000 000

Bruk av lånemidler

0

-5 000 000

-5 000 000

Vedtatt
Nytt forslag
Budsjett 2020 budsjett 2020

Prosjektering Helsetun

Nytt budsjett
2020

Investeringsramme

0

200 000

200 000

Bruk av lånemidler

0

-200 000

-200 000

Vedtatt
Nytt forslag
Budsjett 2020 budsjett 2020

Belegg kjøkken helsetun

Nytt budsjett
2020

Investeringsramme

0

250 000

250 000

Bruk av lånemidler

0

-250 000

-250 000

Vedtatt
Nytt forslag
Budsjett 2020 budsjett 2020

Trollholmsund

Nytt budsjett
2020

Investeringsramme

0

147 000

147 000

Tilskudd fra sametinget

0

-147 000

-147 000

Bruk av lånemidler

0

0

0

Vedtatt
Nytt forslag
Budsjett 2020 budsjett 2020

Forprosjekt i forb med helse/omsorgsplan

Nytt budsjett
2020

Investeringsramme

0

250 000

250 000

Bruk av lånemidler

0

-250 000

-250 000

Vedtatt
Nytt forslag
Budsjett 2020 budsjett 2020

Prosjektering kommunale boligtomter

Nytt budsjett
2020

Investeringsramme

0

250 000

250 000

Bruk av lånemidler

0

-250 000

-250 000

Vedtatt
Nytt forslag
Budsjett 2020 budsjett 2020

Innkjøp renholdsmaskiner

Nytt budsjett
2020

Investeringsramme

0

120 000

120 000

Bruk av lånemidler

0

-120 000

-120 000

Vedtatt
Nytt forslag
Budsjett 2020 budsjett 2020

Nytt underlag sportshall

Nytt budsjett
2020

Investeringsramme

0

300 000

300 000

Bruk av lånemidler

0

-300 000

-300 000

Vedtatt
Nytt forslag
Budsjett 2020 budsjett 2020

Universell utforming helsebygg

Nytt budsjett
2020

Investeringsramme

0

150 000

150 000

Bruk av lånemidler

0

-150 000

-150 000

Vedtatt
Nytt forslag
Budsjett 2020 budsjett 2020

Kunstgress storhallen

Nytt budsjett
2020

Investeringsramme

0

1 500 000

1 500 000

Tilskudd

0

-500 000

-500 000

Bruk av lånemidler

0

-1 000 000

-1 000 000

Vedtatt
Nytt forslag
Budsjett 2020 budsjett 2020

Kjøkken og garderobeanlegg storhallen
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Nytt budsjett
2020

Investeringsramme

0

150 000

150 000

Bruk av lånemidler

0

-150 000

-150 000

Vedtatt
Nytt forslag
Budsjett 2020 budsjett 2020

Oppgradering energieffektive veilys

Nytt budsjett
2020

Investeringsramme

5 000 000

550 000

5 550 000

Bruk av lånemidler

-5 000 000

-550 000

-5 550 000

Vedtatt
Nytt forslag
Budsjett 2020 budsjett 2020

Utbyggingsavtale sentrumsbolig AS

Nytt budsjett
2020

Investeringsramme

0

360 000

360 000

Bruk av lånemidler

0

-360 000

-360 000

Vedtatt
Nytt forslag
Budsjett 2020 budsjett 2020

Digitale investeringer

Nytt budsjett
2020

Investeringsramme

500 000

450 000

950 000

Bruk av lånemidler

-500 000

-450 000

-950 000

Vedtatt
Nytt forslag
Budsjett 2020 budsjett 2020

Lokaler SFO

Nytt budsjett
2020

Investeringsramme

0

5 350 000

5 350 000

Bruk av lånemidler

0

-5 350 000

-5 350 000

Vedtatt
Nytt forslag
Budsjett 2020 budsjett 2020

Forprosjekt oppvarming kommunale bygg

Nytt budsjett
2020

Investeringsramme

0

150 000

150 000

Bruk av lånemidler

0

-150 000

-150 000

Vedtatt
Nytt forslag
Budsjett 2020 budsjett 2020

Asfaltering av kommunale veier

Nytt budsjett
2020

Investeringsramme

2 500 000

1 000 000

3 500 000

Bruk av lånemidler

-2 500 000

-1 000 000

-3 500 000

Vedtatt
Nytt forslag
Budsjett 2020 budsjett 2020

Oppgradering Helsetun

Nytt budsjett
2020

Investeringsramme

0

500 000

500 000

Bruk av lånemidler

0

-500 000

-500 000

Vedtatt
Nytt forslag
Budsjett 2020 budsjett 2020

Oppgradering/ombygging Rådhus

Nytt budsjett
2020

Investeringsramme

0

160 000

160 000

Bruk av lånemidler

0

-160 000

-160 000

Rehabilitering av distribusjonsnett vann og avløp

Vedtatt
Nytt forslag
Budsjett 2020 budsjett 2020

Nytt budsjett
2020

Investeringsramme

7 000 000

2 300 000

9 300 000

Bruk av lånemidler

-7 000 000

-2 300 000

-9 300 000

Vedtatt
Nytt forslag
Budsjett 2020 budsjett 2020

Forprosjekt nyt bhg bygg

Nytt budsjett
2020

Investeringsramme

0

500 000

500 000

Bruk av lånemidler

0

-500 000

-500 000
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3. Driftstiltakene som har effekt for økonomiplanperioden innarbeides i
konsekvensjustert budsjett av kommunedirektøren.
4. Driftstiltakene og investeringstiltakene innarbeides i det detaljerte budsjettet av
kommunedirektøren.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 28.05.2020
Bente Larssen

Uttalelse fra Arbeidsmiljøutvalget:
Arbeidsmiljøutvalget har forståelse for at Porsanger kommune er i en
meget krevende økonomisk situasjon og at det er behov for omfattende
budsjettreguleringer midt i året.
Arbeidsmiljøutvalget er imidlertid bekymret for kutt i kompetansemidlene.
Arbeidsmiljøutvalget vil understreke at kompetansemidlene er viktig for å
ruste organisasjonen slik at den kan levere tjenester som sikrer at
innbyggernes rettsikkerhet ivaretas og som er i tråd med forventinger til
digitalisering og effektivisering.
Arbeidsmiljøutvalget mener det er viktig å være oppmerksom på den
merbelastningen det er for ansatte når det gjøres kutt i tjenestene, dette
vil Arbeidsmiljøutvalget følge videre opp i budsjettarbeidet fremover.

Behandling:

Arbeidsmiljøutvalget vedtak:
Uttalelse fra Arbeidsmiljøutvalget:
Arbeidsmiljøutvalget har forståelse for at Porsanger kommune er i en meget krevende økonomisk
situasjon og at det er behov for omfattende budsjettreguleringer midt i året.
Arbeidsmiljøutvalget er imidlertid bekymret for kutt i kompetansemidlene. Arbeidsmiljøutvalget vil
understreke at kompetansemidlene er viktig for å ruste organisasjonen slik at den kan levere tjenester
som sikrer at innbyggernes rettsikkerhet ivaretas og som er i tråd med forventinger til digitalisering og
effektivisering.
Arbeidsmiljøutvalget mener det er viktig å være oppmerksom på den merbelastningen det er for ansatte
når det gjøres kutt i tjenestene, dette vil Arbeidsmiljøutvalget følge videre opp i budsjettarbeidet
fremover.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 09.06.2020
Behandling:

Administrasjonsutvalg vedtak:
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Saksprotokoll i Eldrerådet - 08.06.2020
Behandling:

Eldrerådet vedtak:

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur - 02.06.2020
Jon Nikolaisen

Uttalelse fra utvalg for oppvekst og kultur:
Utvalget ser med store bekymringer på ytterligere kutt i
sektoren som skissert i budsjettregulering 1 / 20.
Sektoren har nylig fått store kutt i budsjettet som er og
finner det urovekkende at vi allerede nå må ta nye kutt.
Sektoren har regnskapsmessig lagt nær til budsjett ved
flere anledninger, men føler att man straffes på
sektorovergripende reguleringer . Så også denne gangen.
Manglende resurser til oppfølging av elever og barn før
reperasjonsstadiet, har ført til større utgifter for kommuner
på sikt.

Behandling:
Forslag fra Jon Nikolaisen, Sp:
Votering: Enstemmig

Utvalg for oppvekst og kultur vedtak:
Uttalelse fra utvalg for oppvekst og kultur:
Utvalget ser med store bekymringer på ytterligere kutt i sektoren som skissert i
budsjettregulering 1 / 20.
Sektoren har nylig fått store kutt i budsjettet som er og finner det urovekkende at
vi allerede nå må ta nye kutt.
Sektoren har regnskapsmessig lagt nær til budsjett ved flere anledninger, men føler
att man straffes på sektorovergripende reguleringer . Så også denne gangen.
Manglende resurser til oppfølging av elever og barn før reperasjonsstadiet, har ført
til større utgifter for kommuner på sikt.

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 03.06.2020
Kjetil Hanssen

Med bakgrunn i manglende konsekvensutredning ift om det
er mulig å ta nedtrekket innen institusjonsplasser, følges
Kommunedirektørens innstilling. Utvalg for helse og
omsorg vil likevel påpeke at det er et primærønske å ta
nedtrekket innen en nedbygging av institusjonsplasser til
fordel for hjemmebasert omsorg.
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Stig-Ronny Nilsen

Ergoterapeut ansettes som opprinnelig planlagt.

Behandling:
Forslag fra Kjetil Hanssen, Ap:
Votering: 2 stemmer for, 1 stemme imot
Forslag fra Stig Ronny Nilsen, FrP
Votering: 1 stemme for, 2 stemmer imot

Utvalg for helse og omsorg vedtak:
Med bakgrunn i manglende konsekvensutredning ift om det er mulig å ta
nedtrekket innen institusjonsplasser, følges Kommunedirektørens innstilling. Utvalg
for helse og omsorg vil likevel påpeke at det er et primærønske å ta nedtrekket
innen en nedbygging av institusjonsplasser til fordel for hjemmebasert omsorg.
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PORSANGER KOMMUNE
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Budsjettregulering 1 - sektorovergripende
2020

85

Innholdsfortegnelse
1

Porsanger....................................................................... 3
1.1

Budsjettregulering 1 ...................................................... 3

1.2
2

Investeringsbudsjett ...................................................... 4
Stab og administrasjon .................................................. 9

3

Kultur og oppvekst ....................................................... 13

4

Helse- og omsorgsavdelingen ...................................... 15

5

Utviklingsavdelingen .................................................... 17

6

Kommunalteknikk og beredskap .................................. 18

7

Andre områder ............................................................. 19

8

Andre inntekter og utgifter .......................................... 19

2

86

1 Porsanger
1.1 Budsjettregulering 1
Denne budsjettreguleringen fremmes på bakgrunn av rapporteringen hittil i året,
samt avleggelse av årsregnskap 2019. Gjennom kvartalsmelding,
koronarapportering og kommunedirektørens oppfølging av kommunestyrets
budsjettvedtak har det fremkommet faktorer og endringer som krever
budsjettreguleringer.
Budsjettreguleringer innenfor ansvar og ramme utføres av kommunedirektøren
etter delegasjoner. Budsjettreguleringen her tar altså kun for seg områder som
har behov for styrking eller reduksjoner utover den enkelte ramme, eller flytting
mellom rammer.
Manglende buffere og stramme budsjettrammer gjør situasjonen mer
utfordrende fordi alle uforutsette kostnader vil måtte føre til driftsstans eller
reduksjon av tjenestetilbud i budsjettåret.
Porsanger kommune er inne i en svært krevende økonomisk situasjon. Denne
budsjettreguleringen ansees ikke å løse alle de økonomiske utfordringene i 2020
og årene som kommer. Det må legges opp til å skape rom for nedbetaling av
tidligere års merforbruk allerede i 2020 for å unngå økt omstillingsbehov i neste
års budsjett og økonomiplanperiode. Fylkesmannen skriver i brev til Porsanger
kommune av 20.01.2020 at "Det forventes at kommunen ved neste rullering av
økonomiplanen vedtar en forsert plan for inndekking av underskuddet."
Regnskapet for 2018 viste et totalt merforbruk på 22,34 millioner som skal
dekkes inn. Kommunen ble utmeldt av ROBEK registeret høsten 2018, men vil i
2020 bli meldt inn i registeret igjen på bakgrunn av avleggelse av regnskap 2019
der det ble klart at det planlagte inndekningen av merforbruket ikke kunne
gjennomføres som følge av merforbruk i 2019 regnskapet, og at budsjett 2020
og økonomiplan 2020-2023 legger opp til en innedekking av merforbruket over
flere år.
I første halvdel av 2020 har Porsanger, Norge og verden vært i en ekstraordinær
situasjon på grunn av koronapandemien. Dette har hatt påvirkning på både
utgiftene og inntektene, og gir behov for budsjettreguleringer. De kjente
forholdene knyttet til pandemien er innarbeidet i denne budsjettreguleringen.
Oppsummert foreslås følgende regulert i budsjettregulering 1:
-Tiltak som er vanskelige å effektuere, omhandler budsjett 2020 og de
vedtatte tiltakene. Noen av tiltakene krever bearbeidelse før iverksettelse. Det
er også feil i tiltak (f. eks. vakanse oppvekstsjef) og tiltak der det hefter
usikkerhet rundt gjennomførbarhet og økonomisk effekt. Disse effektene er
hensyntatt i budsjettregulering 1.
-Øvrige driftsendringer henviser til endringer i faktorer eller uforutsette
hendelser (korona, kvartalsrapport mm.) i driftsåret som fører til behov
for budsjettreguleringer
-Korrektive tiltak som anbefales for å oppnå balanse i driftsbudsjettet
- Mulige driftskutt/tiltak: som i denne omgangen ikke er lagt inn som tiltak i
budsjettregulering 1, men som kan være mulig for de folkevalgte å vedta, men
som kan kreve ytterligere utredning og eller kvalitetssikring.
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Videre vises til kommentarer under det enkelte område i rapporten.
Investeringsbudsjettet er regulert for inndekking av tidligere års merforbruk
samt prosjekter fra tidligere år som ikke er ferdigstilt. Det vil si at ubrukte
lånemidler er fordelt slik at alle ubrukte lånemidler fra 2019 er budsjettert inn i
2020 budsjettet.
1.2 Investeringsbudsjett
Inndekking av tidligere års udekket/merforbruk i investeringsregnskapet:
Ved avleggelse av Porsanger kommunes årsregnskap 2019 ble
investeringsregnskapet avsluttet med et udekket på 2 165 719,-Budsjett- og
regnskapsforskriften paragraf 4,5 andre ledd sier at: Hvis regnskapet fortsatt
viser et udekket beløp etter strykningene, skal det udekkete beløpet føres opp til
dekning på investeringsbudsjettet i det året som regnskapet legges fram.
Det betyr at inndekking etter forskriften skal skje i 2020 og legges derfor inn i
budsjettregulering 1 - sektorovergripende.
Det udekkede beløpet stammer fra KLP egenkapitaltilskudd, som ikke kan
lånefinansieres etter kommuneloven § 50, og må derfor i dette tilfellet dekkes
inn gjennom overføringer fra driftsregnskapet.
R0930 Tidligere års
resultat

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett 2020

overføringer fra
driftsregnskapet

0

-2 170 000

-2 170 000

Dekning av tidligere
års regnskapsmessige
merforbruk

0

2 170 000

2 170 000

Investeringsprosjekter fra tidligere budsjettår:
Som tidligere meldt inn i kvartalsmelding og årsmelding, vil prosjekter som ikke
er fullført i 2019 bli videreført og foreslått budsjettregulert i
budsjettregulering.Ubrukte lånemidler til investeringsformål fra tidligere år er kr.
24 040 718,92. Følgende prosjekter er ikke påbegynt/ferdigstilt i 2019 og må
budsjettreguleres i 2020:
Ildskogmoen industriområder:
Prosjektet er under utførelse og forventes å ferdigstilles høst 2020. Prosjektet
ser ut fra inngått kontrakt på å få lavere kostnader enn først antatt. Et eventuelt
mindreforbruk tas inn i prosjekter med overforbruk
Ildskogmoen
industriområder

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett 2020

Investeringsramme

0

3 900 000

3 900 000

Bruk av lånemidler

0

-3 900 000

-3 900 000
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Utskiftning avløpsledning Meieriveien:
Er under utførelse, budsjett sees i sammenheng med distribusjonsnett vann og
avløp.
Utskifting
avløpsledning
Meieriveien

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett 2020

Investeringsramme

0

150 000

150 000

Bruk av lånemidler

0

-150 000

-150 000

Flytting legevakt til sykeavdelingen:
Sees i sammenheng med det samlede behovet for nye lokaler til helsetjenestene
i Porsanger. Foreslås omdisponert til forprosjekt "Nytt Helsehus".
Flytting legevakt til
Sykeavdeling

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett 2020

Investeringsramme

0

1 000 000

1 000 000

Bruk av lånemidler

0

-1 000 000

-1 000 000

Lakselv Kirke Ombygging:
Forprosjekt og statuskartlegging er ferdigstilt og overlevert kirken. Kirken har
ikke kommet tilbake med en prioritering av tiltak.
Lakselv kirke,
ombygging

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett 2020

Investeringsramme

0

5 000 000

5 000 000

Bruk av lånemidler

0

-5 000 000

-5 000 000

Prosjektering Helsetun:
Sees i sammenheng med det samlede behovet for nye lokaler til helsetjenestene
i Porsanger. Foreslås omdisponert til forprosjekt "Nytt Helsehus".
Nytt Helsehus

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett 2020

Investeringsramme

0

200 000

200 000

Bruk av lånemidler

0

-200 000

-200 000

Belegg kjøkken helsetun:
Er stoppet i forbindelse med Koronakrisen, vil komme til utførelse når ting har
stabilisert seg.
Belegg kjøkken
helsetun

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett 2020

Investeringsramme

0

250 000

250 000

Bruk av lånemidler

0

-250 000

-250 000

Trollholmsund:
I dette prosjektet gjenstår skilting, merking/sikring av stier, maling og innkjøp
av mindre inventar. Dette har kommunen fått tilleggsbevilgning for 2020 fra
5

89

Sametinget.
Trollholmsund

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett 2020

Investeringsramme

0

147 000

0

Tilskudd fra
sametinget

0

-147 000

0

Bruk av lånemidler

0

0

0

Forprosjekt i forb med helse/omsorgsplan:
Midlene er dedikert til arbeidet med implementering av velferdsteknologi, og vil
benyttes til innkjøp av teknologi til piloteringsfase samt kjøp av
konsulenttjeneste for implementering av velferdsteknologi som tjeneste dersom
ikke omsøkt tilskudd til dette innvilges gjennom fylkesmannens
tilskuddsordninger våren 2020.
Forprosjekt i forb
med
helse/omsorgsplan

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett 2020

Investeringsramme

0

250 000

250 000

Bruk av lånemidler

0

-250 000

-250 000

Prosjektering kommunale boligtomter:
Prosjektering av kommunaleboligtomter vil kunne gjennomføres etter at
kommunen har en arealplan og midlene kan da brukes til planarbeidet for dette
området.
Prosjektering
kommunale
boligtomter

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett 2020

Investeringsramme

0

250 000

250 000

Bruk av lånemidler

0

-250 000

-250 000

Innkjøp renholdsmaskiner:
Prosjektet er under utførelse og innenfor budsjett
Innkjøp
renholdsmaskiner

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett 2020

Investeringsramme

0

120 000

120 000

Bruk av lånemidler

0

-120 000

-120 000

Nytt underlag sportshall:
Prosjektet er igangsatt. Vil i 2020 utarbeide søknader og få forhåndsgodkjenning
på spillemidler.
Nytt underlag
sportshall

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett 2020

Investeringsramme

0

300 000

300 000

Bruk av lånemidler

0

-300 000

-300 000

6

90

Universell utforming helsebygg:
Sees i sammenheng med det samlede behovet for nye lokaler til helsetjenestene
i Porsanger. Foreslås omdisponert til forprosjekt "Nytt Helsehus".

Universell
utforming
helsebygg

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett 2020

Investeringsramme

0

150 000

150 000

Bruk av lånemidler

0

-150 000

-150 000

Kunstgress storhallen:
Spillemiddelsøknad er fornyet. Sees i sammenheng med garderobe og kjøkken
Kunstgress
storhallen

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett 2020

Investeringsramme

0

1 500 000

1 500 000

Tilskudd

0

-500 000

-500 000

Bruk av lånemidler

0

-1 000 000

-1 000 000

Kjøkken og garderobeanlegg storhallen:
Brukere må konsulteres og involveres, må detaljeprosjekteres og det må leveres
spillemiddelsøknad. Sees i sammenheng med kunstgress.
Kjøkken og
garderobeanlegg
storhallen

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett 2020

Investeringsramme

0

150 000

150 000

Bruk av lånemidler

0

-150 000

-150 000

Oppgradering energieffektive veilys:
I henhold til fremdriftsplan og budsjett.
Oppgradering
energieffektive
veilys

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett 2020

Investeringsramme

5 000 000

550 000

5 550 000

Bruk av lånemidler

-5 000 000

-550 000

-5 550 000

Utbyggingsavtale sentrumsbolig AS:
Anlegget er overtatt og utbetaling er foretatt.
Utbyggingsavtale
sentrumsbolig AS

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett 2020

Investeringsramme

0

360 000

360 000

Bruk av lånemidler

0

-360 000

-360 000
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Digitale investeringer:
Prosjekter er påstartet, men ikke ferdigstilt i 2019. Prosjekter digitale
investeringer vil fortsette i 2020, sett i sammenheng med årets tildelte budsjett
for digitale investeringer. Som følge av koronapandemien og
kapasitetsutfordringer er utviklingsprosjekter forsinket.
Digitale
investeringer

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett 2020

Investeringsramme

500000

450 000

950 000

Bruk av lånemidler

-500 000

-450 000

-950 000

Lokaler SFO:
Sees i sammenheng med kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjett for
2020, der det er fattet vedtak om at det utarbeides en skolebruksplan.
Lokaler SFO

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett 2020

Investeringsramme

0

5 350 000

5 350 000

Bruk av lånemidler

0

-5 350 000

-5 350 000

Forprosjekt oppvarming kommunale bygg:
Prosjektet er under utarbeidelse.

Forprosjekt
oppvarming
kommunale bygg

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett 2020

Investeringsramme

0

150000

150 000

Bruk av lånemidler

0

-150000

-150 000

Asfaltering av kommunale veier:
Prosjektet er under utførelse. Forarbeid og grunnarbeid er utført i 2019,
asfaltering vil utføres i 2020.
Asfaltering av
kommunale veier

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett 2020

Investeringsramme

2 500 000

1 000 000

3 500 000

Bruk av lånemidler

-2 500 000

-1 000 000

-3 500 000

Oppgradering Helsetun:
Sees i sammenheng med det samlede behovet for nye lokaler til helsetjenestene
i Porsanger. Foreslås omdisponert til forprosjekt "Nytt Helsehus".
Oppgradering
Helsetun

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett 2020

Investeringsramme

0

500 000

500 000

Bruk av lånemidler

0

-500 000

-500 000
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Oppgradering/ombygging Rådhuset:
Er under utførelse og i henhold til budsjett
Oppgradering/ombygging
Rådhus

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett
2020

Investeringsramme

0

160 000

160 000

Bruk av lånemidler

0

-160 000

-160 000

Rehabilitering av distribusjonsnett Vann og Avløp:
Er under utførelse og i henhold til budsjett
Rehabilitering av
distribusjonsnett
vann og avløp

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett 2020

Investeringsramme

7 000 000

2 300 000

9 300 000

Bruk av lånemidler

-7 000 000

-2 300 000

-9 300 000

Salg av kurssenteret:
Antatt salgsverdi kr 2.500.000,- Budsjettreguleres inn når salg er avklart.
Salg av
kurssenteret

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett 2020

Investeringsramme

0

0

0

Bruk av lånemidler

0

0

0

Forprosjekt nytt barnehage bygg:
Utføres i henhold til vedtak.
Forprosjekt nyt bhg
bygg

Vedtatt Budsjett
2020

Nytt forslag
budsjett 2020

Nytt budsjett 2020

Investeringsramme

0

500 000

500 000

Bruk av lånemidler

0

-500 000

-500 000

2 Stab og administrasjon
Del 1: Tiltak som er vanskelige å effektuere:
N/A
Del 2: Øvrige driftsendringer:
Porsanger kommune har en avtale med Alta kommune i forbindelse med
skatteoppkreverfunksjonen frem til funksjonen skal overføres fra kommunene til
Skattetaten. Porsanger kommune har utfordring med å løse
innfordringstjenester, det jobbes med løsninger på innfordringsområdet og vil
trolig gi behov for budsjettregulering. Det utredes nå mulighet for
regnskapsmessig periodisering i nåværende system og det er dialog med
systemleverandør. Porsanger kommune har flere rammeavtaler over terskelverdi
på 1,3 million, hvor det er et lovkrav om digitalt system for anbudskonkurranser
som kommunen ikke har i dag. Det jobbes med mulige samarbeidsløsninger med
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andre kommuner om felles anskaffelser. Her vil det trolig være behov for å
komme tilbake med en ny budsjettregulering.
Det forventes at det vil bli behov for budsjettregulering knyttet til tapt
arbeidsfortjeneste folkevalgte på ramme R1100 - Sentrale kontroll- og
folkevalgte organer. Dette er imidlertid ikke medtatt i budsjettregulering 1, da vi
på nåværende tidspunkt ikke har tilstrekkelig informasjon til å anslå sum, og det
på nåværende tidspunkt ikke er mottatt krav som gir oss det totale
kostnadsbilde.
R 1220 Utsatt overføring av skatteoppkreverfunksjonen: Stortinget har vedtatt å
flytte skatteoppkreverfunksjonen i kommunene til staten. Til grunn for tiltaket lå
regjeringens forslag til å flytte skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til
Skatteetaten fra 1. juni 2020. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett utsatt
denne overflyttingen til 1. november, noe som medfører økte kostnader til kjøp
av denne tjenesten. Det medfører også økte inntekter som er tatt høyde for
under R 1840 Rammetilskudd.
Det er lagt inn en kostnad som tilsvarer kjøp av skatteoppkreverfunksjonen i
perioden 01.6.2020 til 01.11.2020. Den månedlige kostnaden er kr. 70.548,
totalt utgjør dette en ekstra kostnad på ca. 450.000.
R1100 - Omdisponering til bredbåndsmidler og tilførsel kapital:
Budsjettregulering som følge av vedtak fra FSK møte 30.04.2020 PS 55/2020
omdisponering midler fra R1100 til bredbåndsprosjekt. "Formannskapet
omdisponerer midlene partistøtte 2020 til spleisen for bredbåndsutbygging.
Prosjektet framstår da fullfinansiert." I tillegg er det mottatt kr 87 000 i
tilskudd/overføring fra private til egenfinansiering bredbånd, som også medtas i
budsjettregulering.
R1160 - Restrukturering av skrivere reduserer fra 6 til 2 skrivere: Reguleringen
er et nullsumsspill hvor budsjett flyttes mellom rammer. Det forventes en
besparelse på sikt i form av å redusere antall avtaler og dette vil innarbeides i
KJB.
R1120 - Omplassering av bil til IT: En eldre bil omplasseres fra Brann til IT
grunnet endret behov. Reguleringen er et nullsumsspill hvor budsjett flyttes
mellom rammer. Omdisponering av midler på ca TNOK 10 fra ramme 1240
ansvar 2400 for bilgodtgjørelse til ramme 1120 ansvar 1400 EDB-kostnader.
Hensikten er å samle hele budsjettet på R 1120 ansvar 1400 hvor det allerede er
budsjett for kjøregodtgjørelse/bil.
R1150 - Samisk språksenter grunntilskudd: Grunntilskudd samisk språksenter er
regulert i henhold til tilsagnsbrev ned TNOK 20, tilsvarende er utgifter regulert
TNOK 20. Prosjekter samisk språk 2020 budsjettreguleres administrativt ihht
tilsagnsbrev og budsjettreglement.
R1240 - Reduksjon i annonsekostnader: Det forventes en midlertidig reduksjon i
annonsekostnader på grunn av reduksjon i antall ansettelser som følge av
omstilling og nedbemanning. Budsjettet er derfor nedregulert for 2020 med kr
150.000 kr.
R1240 - Vakanser - sektorovergripende tiltak (150): Tiltaket forutsetter
minimum 6 vakante stillinger i hele organisasjonen i Porsanger kommune, i
tillegg til de andre definerte vakansetiltakene i budsjettvedtaket. Tiltaket er
budsjettmessig lagt midlertidig på staben og kommunedirektøren er gitt
myndighet til å omfordele effekt til korrekte rammeområder i løpet av 2020.
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Dette er et midlertidig tiltak gjeldene kun for 2020, og effekten av vedtaket er
noe usikkert. Omfordeling av effekter til korrekte rammeområder pr utgangen av
april utgjør ca 1,2 millioner kr. Reguleringen kunne vært gjort som en
administrativ budsjettregulering, etter delegasjon til kommunedirektør, men
medtas i budsjettregulering 1 av praktiske årsaker. Omfordeling av effekter, i
ulik grad, vil skje til følgende områder: Stabsavdelingen, Utviklingsavdelingen,
Barnevern, Integreringstjenesten, Lakselv Barneskole, Børselv skole, Billefjord
sjøsamiske oppvekstsenter, Jordmortjenesten, Hjemmesykepleietjenesten og
Kommunalteknikk Administrasjon. Det å ha mange stillinger vakante er krevende
og har konsekvenser både for de tjenestene vi leverer og for de ansatte som får
en økt arbeidsbelastning.
R1220 - Ny rammeavtale: Porsanger kommune har rammeavtaler som går ut i
løpet av 2020 med terskelverdi over 1,3 million. Det er behov for bistand for å få
nye avtaler på plass som følge av lovkrav om digital verktøy for gjennomføring
av konkurranser. Det er hensiktsmessig å gjøre felles anskaffelser med andre
kommuner, dette gir økt volum og bedre pris. Rammeavtalen gjelder 4
delkontrakter for sektoren Helse og omsorg: Frukt og grønnsaker
Meieriprodukter og kolonivarer, frossen fisk, egg og storfekjøtt og kjøttprodukter.
Sektorovergripende Koronakostnader 2209001:
Påløpte kostnader i forbindelese med Koronapandemi kr. 1,68 mill. er lagt inn i
tiltaket. Det tas forbehold om økte kostnader i forbindelse med utviklingen av
pandemien og evt økning i smitte i vår region som vil gi fremtidige økte
kostnader og må tas med i senere budsjettreguleringer.
Del 3: Korrektive tiltak som anbefales for å oppnå balanse i
driftsbudsjettet:
Sektorovergripende tiltak - reduksjon i kurs, oppholds- og reisekostnader:
Som følge av koronapandemien er det forventet at det vil være redusert behov
for kurs- og reiseaktivitet i kommunen. Videre vil det være nødvendig å finne
områder å midlertidig trekke ned for å finne rom for de allerede oppståtte
uforutsette hendelser i 2020. Noe utgifter har påløpt i starten av 2020, i tillegg til
at det vil påløpe noe utgifter i 2020 bla som følge av planlagt nødvendig
opplæring og noe midler er bundet opp til avtalt utdanning, og utdanning som
kommunen får refundert mv.
Det legges inn tiltak om midlertidige kostnadskutt, hovedsakelig innen kurs, reise
og oppholdskostnader, samt møteutgifter og bespisning. Dette er medtatt i
sektorovergripende tiltak - reduksjon i kurs, oppholds- og reisekostnader på
totalt TNOK 441. I tillegg er er annonsekostnader ifm rekruttering midlertidig
redusert.
Del 4: Mulige driftskutt/tiltak:
Lærlinger
Kommunestyret i Porsanger vedtok i april 2016, etter anbefalinger fra KS å ha at
minimumstall på lærlinger i størrelsesorden 2 pr. 1000 innbygger for driftsårene
2017, 2018, 2019, og 2020. Det ble videre vedtatt at dette skulle innarbeides i
budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020. Det har av økonomiske grunner
ikke vært rom får å realisere dette. Porsanger kommune har i denne tiden
vedtatt budsjetter til å kunne ha inne 5 lærlinger.
I utgangspunktet koster en lærling i gjennomsnitt ca kr 200.000 pr år. Dette
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tallet er basert på en årslønn på 351.000 + 30% i sosiale kostnader og
feriepenger/2 år. I gjennomsnittskostnaden er støtte fra opplæringskontoret
på kr 2368,- pr. måned pr. lærling under 25 år med ungdomsrett tatt med. En
normal lærlingetid er på 2 år. Det første halvåret lønnes lærlingen med 30% av
en årslønn, 2. halvår avlønnes lærlingen med 40%, 3. halvår 50% og 4. halvår
80%. Derfor vil kostnaden endre seg avhengig av hvor langt i lærlingløpet en
lærling er.
Porsanger kommunes lærlingbudsjettet varierer fra år til år, og vil måtte
konsekvensjusteres årlig. Dette skyldes at lærlingene har ulik lønn på ulike
stadier i lærlingtiden. Enkelte år har Porsanger kommune flere lærlinger tidlig i
løpet og andre år har vi flere lærlinger seint i løpet. Kostnadene er mye større for
en 4. halvårs lærling som mottar 80% lønn, enn en 1.halvårs lærling som mottar
30% lønn.
For 2020 er lærlingbudsjettet til Porsanger kommune på kr 1.085.000 i fast lønn,
pensjon og forsikring.
TLP har foreslått å kutte antallet lærlinger i Porsanger kommune fra 5 til 4
lærlinger. Porsanger kommune har i budsjettåret 2020 inne 5 lærlinger. En av
disse skal etter planen avlegge fagprøve i august. Det vil da være mulig å ikke
erstatte denne lærlingen, slik at man fra 1. september kun har kontrakt med 4
lærlinger. Kutt av en lærling i 2020 vil gi en besparelse i 2020 budsjettet på ca kr
36.000 (kr. 45 604,- for 4 måneders lønn inkl. sosiale utgifter og feriepenger,
samt bortfall av tilskudd fra opplæringskontoret som utgjør kr 9.472 for 4
måneder). Ved permanent å gå ned fra 5 til 4 lærlinger pr. år vil en i
gjennomsnitt kunne spare ca kr 200.000 pr. år som er gjennomsnittskostnad for
en lærling.
Porsanger kommune har anstrengt økonomi og står ovenfor store kutt og
omstillinger i tiden som kommer. Det betyr at alle kostnadsdrivende faktorer må
vurderes, også antall lærlinger som Porsanger kommune tar inn.
Ved å kutte antall lærlinger i Porsanger kommune med en lærling vil en i
utgangspunktet spare i gjennomsnitt kr 200.000 pr. år som er
gjennomsnittskostnaden pr. lærling pr. år. Ved å kutte i antall lærlinger vil
organisasjonen imidlertid ikke kunne dra fordelen med å ha ønsket antall
lærlinger tilgjengelig ute i tjenestene til å dekke opp evt. vakante vakter, til en
lavere kostnad for tjenestene enn det vil være å leie inn vikarer og evt. måtte
betale overtid.
Kommunedirektøren er opptatt av forutsigbarhet i forhold til hvor mange
lærlinger Porsanger kommune skal ta inn hvert år. Dette er viktig både for våre
tjenester, den videregående skolen i Lakselv og ikke minst ungdommene selv
som skal starte og fullføre sitt utdanningsløp i kommunen. Kommunaldirektøren
vil også vektlegge viktigheten av at Porsanger kommune skal være en seriøs og
forutsigbar samarbeidspartner til Lakselv videregående skole. Og ikke minst ta
samfunnsansvaret overfor lokal ungdom ved å være en forutsigbar
lærlingmottaker for lokal ungdom.
Kommunedirektøren er kjent med at det nå er mange private virksomheter som
er usikre på om de vil være i stand til å ta inn lærlinger til høsten som følge av
koronapandemien og påfølgende nedgangstider, og at det i denne forbindelse er
henstilt til alle, og spesielt til offentlig sektor, om å ta inn flere nye lærlinger fra
og med høsten 2020.
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Porsanger kommune er positive til lærlinger. De er viktig i rekrutteringsøyemed
og er en viktig ressurs i tjenestene i organisasjonen. Kommunedirektøren vil på
bakgrunn av den anstrengte økonomien likevel ikke anbefale å ta inn ytterligere
flere lærlinger enn de 5 vi allerede har inne i budsjettet. Men vil heller ikke
anbefale å kutte i antall lærlinger, jf resonnementene ovenfor om at lærlingene
er en viktig ressurs inn i tjenestene våre og det samfunnsansvar vi som
organisasjon både har ovenfor Lakselv videregående skole og ovenfor våre
ungdommer som er i et utdanningsløp.
3 Kultur og oppvekst
Del 1: Tiltak som er vanskelige å effektuere:
Tiltak R 1300 og R1330 Rammenedtrekk:
Tiltaket har en ramme 3 300 000 kr. Av dette er 1 650 000,- lagt inn på R 1330
Voksenopplæringa, det er ikke mulig å gjennomføre å nå dette målet i 2020 uten
en budsjettregulering. Det er behov for en budsjettregulering på 300 000 til
dette rammeområdet.
Del 2: Øvrige driftsendringer:
R 1300 Bortfall av kostnader skoleskyss: Fylkeskommunen har overtatt
kostnadene med den ordinære skoleskyssen, kommunen må fortsatt betale
billettpris for de barna som har farlig skolevei, eller har rett til skoleskyss pga
helsemessige forhold. Dette gir en mindreutgift på kr 895 000 kr for 2020 og
økonomiplanperioden. Effekten for 2021-2024 vil bli innarbeidet i KJB.
R 1340 Barnehagedrift, mindreinntekt pga korona:
Mindreinntekt pga korona et beregnet til totalt ca 500 000. Deler av dette
kompenseres av statlige overføringer, dette er tatt høyde for på området for
rammetilskudd, R 1840.
R1340 Refusjon av tapt inntekt private barnehager:
Tapt inntekt i de private barnehagene som følge av korona skal kompenseres fra
kommunene og er estimert til å utgjøre 450 000,- i 2020.
R 1360 Spesielt tilrettelagt tilbud, styrking av rammeområde:
Barnehageloven kap 5, §19 a -f gir rett til at barn med spesielle behov skal gis et
spesialpedagogisk tilbud. Totalt er det gjort vedtak frem til 31.06.2019 som gir 9
barn rettighet til et slikt spesialpedagogisk tilbud. Rammeområdet har behov for
en budsjettregulering fra Lakselv Barnehage kr 478 079
R 1370 Skolefritidsordninger, mindreinntekt pga korona:
Mindreinntekt pga korona er beregnet til totalt ca 250 000. Deler av dette
kompenseres av statlige overføringer, dette er tatthøyde for på området for
rammetilskudd,R 1840.
R 1380 Kulturtiltak, mindreinntekt pga av Korona:
Anslag på 26 000 i mindreinntekt.
Del 3: Korrektive tiltak som anbefales for å oppnå balanse i
driftsbudsjettet:
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R 1300 Undervisning.
Felleskonto undervisning.
•

Oppsigelse av lisenser. Reduksjon 20 000,- for 2020

Lakselv Barneskole
•
•
•

Tiltak redusere 1,5 stillinger LBS høst 2020, dette kommer på toppen av
de 2,3 stillingene som tas ned i tiltak R 1300 og R1330 Rammenedtrekk.
Innsparing for 2020 340 000 kr
Tiltak redusere 0,5 stilling LBS høst svømmeopplæring. Dette kommer på
toppen av de 2,3 stillingene som tas ned i tiltak R 1300 og R1330
Rammenedtrekk. Innsparing for 2020, 115 000 kr
Tiltak innkjøp læremidler og leker høst 2020 , innsparing 250 000 kr

Lakselv Ungdomsskole
•
•
•
•

Tiltak reduksjon i innkjøp av undervisningsmateriell og
sysselsettingmateriell innsparing 170 000 kr for 2020
Tiltak omorganisering av samisk og kvenskundervising, innsparing
203 268 for 2020.
Tiltak omorganisering av spesialundervisning, innsparing 184 369 for 2020
Tiltak færre kontaktlærere, innsparing 36 600 fro 2020

Børselv Skole
•
•

Tiltak ikke gi tilbud om morsmålsopplæring, innsparing 26000 kr
Tiltak reduksjon i innkjøp av leker, lærebøker annet undervisningsmateriell
og ingen ekskursjoner. Innsparing 44 000 kr

Billefjord Sjøsamiske oppvekstsenter
•
•

Tiltak reduksjon i undervisningsmateriell og bøker, innsparing 57900 kr.
Tiltak reduksjon fra 4 til 3 kontaktlærere, innsparing 9000 kr.

R 1330 Voksenopplæring
Voksenopplæringa
Ingen tiltak er lagt inn, voksenopplæringa legges inn under Lakselv
Ungdomsskole fra 1.8 2020. Alle avtaler om omplassering er gjort.
R1340 Barnehagedrift, herunder administrasjon
Lakselv Barnehage
•
•

Tiltak reduksjon i å sette inn vikarer ved annet fravær, innsparing 20000
Tiltak reduksjon i innkjøp av leker, forbruksmateriell, telefonkostnader,
ekskursjoner og inventar. Innsparing kr 33 891

Ajanas Barnehage
•

Tiltak reduksjon i fagbøker og leker, innsparing 9000 kr

1370 Skolefritidsordninger
Vindvotten SFO
•
•

Tiltak reduksjon i budsjett for matvarer, innsparing kr 20 000 for 2020
Tiltak reduksjon i kurs, inventar og klesgodtgjørelse kr 13 258 for 2020
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SFO Billefjord
•

Tiltak redusere lønnskostnader, innsparing 2020 kr 60 000,-

R 1380 Kulturtiltak
Kulturskolen
- Tiltak salg av tjenester dirigent. Inntekt 20 000 kr.
Del 4: Mulige driftskutt/tiltak:
Her legges mulige alternativer inn som ikke er anbefalt av kommunedirektøren,
men som er mulig for de folkevalgte å vedta. Tiltakene er ikke utredet og
kvalitetssikret, disse må konsekvensutredes.
Dette er tiltak som:
•
•
•
•
•
•

Ytterligere kutt i stillinger på Lakselv Barneskole
Ytterligere kutt i stillinger på Lakselv Ungdomsskole
Legge ned kinodrift
Kutte i tilskudd til Midt Finnmark PPD
Kutte alle støtte til lag og foreninger.
Kutte all støtte til forskjellige kulturarrangement, samefolkets dag, 17.mai
osv.

4 Helse- og omsorgsavdelingen
Del 1: Tiltak som er vanskelig å effektuere
R 1420 - Reduksjon årsverk praktisk bistand (135) og Redusere årsverk praktisk
bistand 2019 (045)
Her har det oppstått en feil i oppsett av tiltak, der tiltak nr. 045 ikke skal være
med i budsjett 2020. Tiltak 045 er i 2020 erstattet av nytt tiltak 135. I tiltak 045
ligger en besparelse på kr. -120 073 i hele økonomiperioden som må dekkes inn.
Tiltak 135 gjennomføres som vedtatt.
Reguleringstiltak opprettet til budsjettregulering 1/2020.
R 1430 - Ergoterapeut (053)
Planlegges for tilsetting i 100% stilling fra 1.11.20 i henhold til vedtatte tiltak.
Utlysning ikke lagt ut p.t. Utsettelse av tiltaket er for øvrig lagt inn i
budsjettregulering 1/ 2020 som forslag til korrigerende tiltak.
R 1450 - Vakant vikar legeressurs 20 % tilbakeføring av tiltak(242)
Tiltaket ble ikke kvalitetssikret av kommunedirektøren før vedtak. Det er fra
administrativt nivå i etterkant varslet om at dette med stor sannsynlighet
medfører behov for bruk av vikarbyrå, noe det ikke er budsjettert midler til. På
grunn av manglende søkere med nødvendige kvalifikasjoner på utlyst stilling i
80%, ble det behov for bruk av vikarbyrå allerede fra februar for å få dekket
legevakt og oppfølging av pasientliste. Deler av utgift til vikarbyrå dekkes av
vakante lønnsmidler, men er totalt en dyrere løsning en fast ansatte. Dette betyr
at tiltaket ikke lar seg gjennomføre, kr 300 000,Reguleringstiltak til budsjettregulering 1/2020 er utarbeidet.
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Del 2: Øvrige driftsendringer:
R 1410 Regulering av tilskudd Solbrått.
Etter at tilskudd til kjøp av institusjonsplasser ved Solbrått aldershjem i henhold
til avtale er regulert i henhold til pris- og lønnsvekst 2020, ser en at den
forventede økningen i budsjett er satt for lavt. Månedlig tilskudd utgjør etter
regulering kr. 880 141.-. Totalt for året kr. 10 561 692.-.I budsjett er lagt inn kr.
10 340 940.- som medfører behov for økning med kr. 220 752.-.
Reguleringstiltak er utarbeidet.
R 1410 Mindreinntekt tilskudd til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester vil
i 2020
Får redusert inntekt tilsvarende kr. 2 000 000.-. Dette på grunn av avsluttet
omsorgstiltak som var en del av beregningsgrunnlaget. Dette gir et behov for
inndekning og reguleringstiltak er utarbeidet.
R 1420 For mye avsatt inntekt til resurskrevende brukere 2019 :
Etter avlevering av rapportering på ressurskrevende helse og omsorgstjenester
2019, viser resultatet at tilskuddet blir kr. 1 700 000.- lavere enn avsatt i
regnskap 2019. Dette skyldes tidligere innmeldte omsorgs tiltak som ikke lenger
innfrir kriterier for tilskudd. Dette medfører at inntekten må tilbakeføres i 2020.
Del 3: Korrektive tiltak som anbefales for å oppnå balanse i
driftsbudsjettet:
R 1430 Tilsetting av ergoterapeut
Utsettes til 1.1.21, og avsatte lønnsmidler til tiltaket for 2020 stilles disponibel
med kr. 100 000.-. Reguleringstiltak utarbeidet.
R 1420 Nedtrekk årsverk Kreftkoordinator.
Inndras med varig virkning. Besparelse 2020 kr. 80 000.- og fra 2021 kr.
322 000.-. Reguleringstiltak utarbeidet.
R 1420 Nedleggelse av enhet ved Trekløveren.
Det er utredet tiltak som omfatter nedleggelse av enhet ved Trekløveren.
Enheten harbeboere i (mini-)omsorgsbolig med døgnbemanning, og tilbyr også
dagtilbud for 1 hjemmeboende person. Tiltaket berører flere ansvar på tvers av
sektor. Det er utarbeidet reguleringstiltak og ytterligere dokumentasjon
tilutredning og konsekvenser ligger på sak 2020/1003. Det er viktig å merke seg
at tiltaket evt.ikke kan kombineres med tiltak nr. 100 beskrevet i pkt. 5.
R 1450 Opphør av følgetjeneste til fødende
Tiltaket ble utarbeidet til, men ikke valgt, ifm med kommunestyrets vedtak om
årsbudsjett og økonomiplan for perioden 2020-2023. Reguleringstiltak
utarbeidet. Det er viktig å merke seg at tiltaket evt. ikke kan kombineres med
tiltak nr. 044 beskrevet i pkt. 1.
Del 4: Mulige driftskutt/ tiltak:
1. Reduksjon årsverk i jordmortjenesten
Tiltaket ble utarbeidet til, men ikke valgt, ifm med kommunestyrets vedtak om
årsbudsjett og
økonomiplan for perioden 2020-2023. Reguleringstiltak utarbeidet. Det er viktig
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å merke seg at tiltaket evt. ikke kan kombineres med tiltak nr. 045 beskrevet i
pkt. 2.
2. Oppsigelse av avtale med Solbrått aldershjem
Avtale med Solbrått aldershjem (sak 2017/413) om kjøp av institusjonsplasser
ble fra 2018 videreført ut 2022. Kostnad utgjør i 2020 kr.10 561 692.-.
Avtalen ble etter kommunestyrets vedtak ifm budsjettregulering 3/2019 sist
revidert i september 2019, da institusjonen reduserte sitt månedlige kommunale
tilskudd med kr. 50 000.- pr. mnd. i 3 år mot at avtalen ble forlenget med 2 år til
ut 2024. Dette er stadfestet i tilleggsavtale av 13.8.19 der det også fremkommer
at avtalen tidligst kan sies opp med 1 års virkning fra 31.12.2023, som tilsvarer
avtale om oppsigelsestid i opprinnelig hovedavtale fra 2017.
Det er ikke gjennomført en administrativ vurdering på om avtalen eventuelt skal
og kan sies opp på et tidligere tidspunkt enn avtalen sier, da det ligger til politisk
ledelse å avgjøre om slik utredning skal gjennomføres.
3. Reduksjon i grunnbemanning på Trekløveren
I tiltaket er utredet reduksjon i grunnbemanning på Trekløveren med totalt 2,1
årsverk. Nærmere beskrivelse av utredning og konsekvens ligger i notat på sak
2020/1003.
Det er viktig å merke seg at tiltaket evt. ikke kan kombineres med tiltak nr. 081
beskrevet i pkt. 4.
5 Utviklingsavdelingen
Del 1: Tiltak som er vanskelige å effektuere:
N/A
Del 2: Øvrige driftsendringer:
Vakanse på miljøstillingen var effektuert i de to første månedene i 2020. Denne
stillingen vil være vakant frem til 1. juni 2020
•
•
•

100% vakanse på stillingen miljørådgiver i perioden mars-mai, 3 måneder
overføres sektorovergripende tiltak.
20 % permisjon på en stilling ved avdelingen overføres til
sektorovergripende tiltak vakanse.
Kurskostnadene tas ned med kr. 50.000 og overføres sektorovergripende
tiltak.

I kvartalsmeldingen vises det til at det på inntektsiden er usikkert om det vil
oppnås det som er budsjettert for 2020. Bakgrunnen for dette er
Koronasituasjonen med lockdown, samt vakanse i saksbehandlerstillingen som
medfører at kapasiteten er redusert på saksbehandling innen dispensasjoner for
bygg/deling. Dette vil medføre at kommunen vil ikke klare å overholde tidsfrister
som medfører tapte inntekter.
Del 3: Korrektive tiltak som anbefales for å oppnå balanse i
driftsbudsjettet:
N/A
Del 4: Mulige driftskutt/tiltak:
N/A
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6 Kommunalteknikk og beredskap
Del 1: Tiltak som er vanskelige å effektuere:
R1620: Ny brannordning 2020 utsettelse
I budsjett for 2020 ble det vedtatt et nedtrekk på kr 844.000,- i forbindelse med
implementering av ny vaktordning på beredskap. Dette vedtaket medfører en
endring der en går ned fra 52 ukers vakt til 13 ukers vakt pr. år. Porsanger
kommune skal opptre som en god arbeidsgiver, også ved endring og
nedbemanning. For at vi skal ivareta de ansatte og deres arbeidsforhold vil
denne prosessen ta lengre tid en først antatt, med bakgrunn i dette vil denne
prosessen ikke være avsluttet før ved utgangen av 2020. Dette medfører at vi vil
få en merkostnad på denne tjenesten inneværende år i forhold til opprinnelig
budsjett (844 000)
Del 2: Øvrige driftsendringer:
R 1750: Salg av Kurssenteret utsatt.
Da Kurssenteret ikke er solgt påfører dette kommunen merforbruk. For 2020 er
det ikke budsjett til drift av kurssenteret. Kommunedirektøren vurderer det
dithen av det bør skapes aktivitet i bygget, slik at bygget annonseres solgt til
høystbydende over kr 1,-. Estimert kostnad kr 390 000,- lagt inn i
budsjettregulering 1.
R 1710 og 1740 Reduksjon strømkostnader
I forbindelse med Korona ser vi at vi fremover vil få reduserte inntekter på utleie
av kommunale bygg, denne er foreløpig ikke kjent, men beløper seg i
størrelsesorden på nåværende tidspunkt til kr 250.000,- denne mindreinntekten
vil fortsette å øke så lenge bygg er stengt for utleie.
Videre er det forventet at kostnadene til renhold vil øke i tiden fremover i
forbindelse med pandemien, størrelsen på denne kostnaden har vi foreløpig ikke
kontroll på.
R 1750 Hybelbygg - tap av inntekt Korona
Tap av inntekter på hybelbygget i forbindelse med Korona.Hybelbygget ble
stengt av samtidig med nedstengning av videregående skole. Skolen er nå
startet opp og elever har flyttet inn igjen. Det er i den forbindelsen beregnet et
inntektstap for 1,5 måneder for våren 2020.
Del 3: Korrektive tiltak som anbefales for å oppnå balanse i
driftsbudsjettet:
Tiltak som er mulig å redusere på er:
•

•

R1680- Stans av sommervedlikehold på vei.
Sommervedlikehold stoppes, besparelse kr 300.000,- tilføres
vintervedlikehold.
Dette da vi allerede har et kjent merforbruk på vintervedlikehold på
omkring 350.000,- i 2020 på snøbrøytingsavtaler.
Konsekvens: Veiene vil fortsette å forfalle, det vil ikke foretas lapping av
hull, grusing av veier, grøfting, kantklipp osv i 2020.
R1710- Redusere åpningstider i basseng.
Konsekvens. Folkebadet vil ha redusert åpningstid. Det vil være redusert
tilgjengelighet for allmenheten og idrettslag. Besparelse på kr 160 000,18
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lagt inn i budsjettregulering 1.
R1710- holde varmebasseng stengt ut 2020.
Kommunedirektørens vurdering:Varmebassenget har flere avvik i forhold
til ventilasjon og annet teknisk utstyr, i tillegg er HMS ikke tilstrekkelig
ivaretatt. Vinteren 2020 stoppet ventilasjonsanlegget, reparasjonskostnad
er på ca kr 80.000,- Videre jobbes det med å å avdekke
rehabiliteringskostnadene for anlegget, kommunedirektøren kommer
tilbake til dette. Besparelse er estimert til kr 294 000,- lagt inn i
budsjettregulering 1.
• R1680- Vedlikehold stoppes på veilys ut 2020.Kommunedirektørens
vurdering: Det vil være mange mørke punkter og strekninger rundt om i
kommunen, noe som kan gå på bekostning av trafikksikkerhet og trygghet
for de som ferdes i områdene. kan ikke velges i sammen med tiltak 070.
Estimert besparelse kr 300 000,- lagt inn i budsjettregulering 1.
• R1680- I forbindelse med budsjett 2020 fikk vi kr 96.400,- til innkjøp av
klappvinge og strøaggregat til traktor i 2020 i forbindelse med overtakelse
av vintervedlikehold på rode 3 og 4. Da dette er utsatt og vi allerede har
et kjent merforbruk på vintervedlikehold på omkring 350.000,- i 2020 på
snøbrøytingsavtaler, foreslås det at midlene tilføres vintervedlikehold.
• R 1710 og 1740 Reduksjon strømkostnader.
De antas at strømprisene vil være lave ut 2020, når dette hensyntas ser vi
at vi vil få en reduksjon i strømkostnadene i 2020.
• R1750- Grønt vedlikehold: utføres ikke i 2020.Det utføres ikke klipping,
planting av blomster og forskjønning i Lakselv sommeren2020.
Konsekvens vil være at Lakselv som sentrum vil se forfallent ut og være
lite innbydende.
Del 4: Mulige driftskutt/tiltak:
•

7 Andre områder
N/A
8 Andre inntekter og utgifter
Del 1: Tiltak som er vanskelige å effektuere:
N/A
Del 2: Øvrige driftsendringer:
R 1800 Merinntekt eiendomsskatt og retaksering: Arbeidet med retakseringen er
inå i gang og fase en er å i innhente tilbud fra ulike aktører til taksering av
næringseiendommer, verk og bruk. Retakseringen av disse må utføres av fagfolk
og kostnadene er derfor på nåværende tidspunkt svært usikkert. Takseringen av
fritidseiendommenekan utføres av ansatte i kommuneni samarbeid med nemda
for eiendomsskatt. Nytt estimat på inntektene er pr. 25.05. 2020 et mer sikkert
estimat på kr. 16. 157 000 da alt av grunnlagsdata i faktureringssystemet er
oppdatert i henhold til kommunestyrevedtaket av 12.12 20219. Det vil si en
økning på kr. 1,4 millioner i henhold til budsjett 2020. Foreløpig estimert
kostnader i forbindelse med retakseringen er 1,4 millioner
R 1840 Nytt estimat rammetilskudd og skatteinntekter
For Porsanger kommune gir redegjørelsen nedenfor og det faktiske folketallet ny
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prognose for skatt- og rammetilskudd. Det er i budsjettregulering 1 lagt til grunn
en reduksjon i skatteinntekter på 912 tusen kroner og økning i rammetilskudd på
5,875 mill. kroner. Totalt gir dette en antatt økning i de frie inntektene på 4,963
mill. kroner i budsjettreguleringen.
Den nye prognosemodellen fra KS er kommet og inntektene er beregnet på nytt.
Modellen er en pilot som baserer seg på forutsetningene i revidert
nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen. Det er i prognosemodellen et
anslag for reduserte skatteinntekter, og justert for endringer i rammetilskuddet
fra Revidert nasjonalbudsjett (RNB).
Tabellen nedenfor viser økte bevilgninger i rammetilskuddet og det antatte
nivået på skatteinntekter og rammetilskudd for Porsanger kommune i 2020:

R1840 Reduksjon i tilskudd flyktninger.
Nedgangen i bosetningstallene og utviklingen i integreringstilskudd medfører en
ytterligere reduksjon i budsjettert tilskudd for 2020. Dette medfører en
inntektsreduksjon i budsjettreguleringen på kr. 144 000,R1900 Reduksjon i rentekostnader og renteinntekter
Basert på dagens markedssituasjon er det lagt inn et estimat for reduserte
rentekostnader og inntekter i budsjettregulering 1 i 2020. Dette utgjør netto
kostnadsreduksjon på 2,4 mill. kroner i de nye prognosene. Det er tatt høyde for
nytt låneopptak vedtatt for 2020 som ikke er effektuert enda. For lån til videre
utlån tar estimatet ikke høyde for evt økt ramme på startlån. Lav markedsrente
har også en effekt på renteinntekter for kommunens startlån, lån til videre utlån
og inntektene vil dermed reduseres i forhold til budsjett. Dette forutsetter
fortsatt lav styringsrente og påslag i margin hos våre långivere.
R 1898 Redusert anslag lønnsvekst:
Den kommunale deflatoren, lønns og prisvekst ble i revidert nasjonalbudsjett
estimert til 1,4 % hvorav lønnsveksten ble estimert til 1,5% dette tilsvarer en
nedgang på 2,1 % i lønnsvekst fra 3,6 % til 1,5%. Lønnsveksten reduseres i hht
20
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revidert nasjonalbudsjett med forsiktighetsmargin på bakgrunn av KS sine
uttalelser om at en lønnsvekst på 1,5 % kun tar høyde for "et nulloppgjør i
kommunal sektor og knapt nok det.Summen av lønnsoverheng og en realistisk
glidning, er minst 1,5 %. RNS lønnsprognose for veksten i gjennomsnittlig
årslønn for hele økonomien er markert lavere enn alle andre prognoser". Årets
lønnsoppgjør er utsatt til høsten og det er stor usikkerhet rundt lønnsutviklingen.
Lønnsveksten har erfaringsmessig variert med konjunkturutviklingen, hvor lavere
sysselsetting og høyere arbeidsledighet ofte har ført til moderate lønnsoppgjør.
Dette er en prognose og det er store usikkerhet rundt den videre utviklingen
frem mot det endelige resultatet. Besparelse i tiltak kr 2,5 millioner.
R1980: Overføring til investeringsregnskapet - til inndekking av udekket fra 2019
regnskapet:
Ved avleggelse av Porsanger kommunes årsregnskap 2019 ble
investeringsregnskapet avsluttet med et udekket på 2 165 719,- Budsjett- og
regnskapsforskriften paragraf 4,5 andre ledd sier at: Hvis regnskapet fortsatt
viser et udekket beløp etter strykningene, skal det udekkete beløpet føres opp til
dekning på investeringsbudsjettet i det året som regnskapet legges fram.
Det betyr at inndekking etter forskriften skal skje i 2020 og overføring til
investeringsregnskapet på kr 2,17 millioner legges derfor inn i budsjettregulering
1 - sektorovergripende.
R 1930 Disponering/inndekking av tidligere års mer/mindreforbruk etter PIU:
Disponering/inndekking av mer-/mindreforbruk som står i balansen etter
overføring av PIU regnskapet til Porsanger kommune i 2018.Har netto positiv
effekt på kr. 269 352,R 1930 - Inndekking av tidligere års merforbruk etter avleggelse av årsregnskap
2019:
Budsjettregulering 1 legger opp til å skape et rom for inndekking av tidligere års
merforbruk fra 2018 som etter opprinnelig plan skulle vært dekt inn i 2019, men
som måtte strykes i henhold til budsjett- og regnskapsforskriften som følge av
merforbruk i 2019 regnskapet. Den vedtatte inndekkingen fra 2019 var på 10,2
millioner kroner og burde dekkes inn i 2020 for å unngå ytterligere
omstillingsbehov i budsjett 2021 - og økonomiplan 2021-2024. Det er imidlertid
ikke funnet rom til å dekke inn hele merforbruket i 2020 i første
budsjettregulering. Det jobbes videre med å skape dette rommet gjennom videre
arbeid i 2020. En inndekking på 3,66 millioner er lagt inn i busjettregulering 1
- 2020.
Del 3: Korrektive tiltak som anbefales for å oppnå balanse i
driftsbudsjettet:
Del 4: Mulige driftskutt/tiltak:
N/A
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Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
Arkivsaksnr:
2020/956-1
Saksbehandler: Silvia Annette Siri

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

20/24

Formannskapet

14.05.2020

Oversendelse til Formannskap - Forslag til budsjettregulering 1
Vedlegg til saken:
Sakens bakgrunn
I kommunestyremøte 07.05.20 ble følgende 2 forslag fremmet under sak
Kvartalsmelding 1 – 2020 – Porsanger kommune
Forslag fra Hans Magnus Thunestvedt, TLP
«
Sektorovergripende:
Reise/opphold
R 1100 - Folkevalgte
organer
R 1100 - Folkevalgte
organer
R 1120 - Sentralledelse

-500 000 Lavere aktivitet i 2020.
Påvirker
kompetanseheving.
- 250 000 Fondsmidler, varer og
tjenester
5 000 Støtte til Kafé-Ro
-300 000 Kommunedirektør
delegeres myndighet,
nedtrekk varer/tjenester.
-450 000 Sektorovergripende tiltak.
Nedprioritert i 2020.
Påvirker reise/opphold.
-300 000 Andre fellesutgifter
reduseres.
-250 000 Reversere tiltaket
"Styrking administrasjon"
fra 2016.
-200 000 Utsettes til 2021.
-1 000 000 Rammeovergripende
mindreutgift;
fylkeskommunen
fullfinansierer skoleskyss.
-466 000 Ansettelsesprosess
stoppes, reversering av
vedtak. Varer/tjenester.
-100 000 Forbruksmateriell - Varer
og tjenester,
kulturskolen.
-220 000 Redusere årsverk i
administrasjonen.

Sektorovergripende
tiltak: Kompetanseheving
R 1160 - Varer og
tjenester
R 1240 - Administrasjon
R 1240 - Lærling
R 1300 - Skoleskyss

R 1340 - Barnehage
R 1380 - Kulturtiltak
R 1400 - Adm.
Helse/omsorg
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R 1740 - Helsetun
omsorgsboliger

13 620 Investering bredbånd
400K: Renter og avdrag
halvårsvirkning 25 års
nedbetaling
-250 000 Nattevaktordning
bortfaller fra høsten
2020.
Store driftsutgifter (6700.000 kr i året). Prisen
reduseres betydelig for
salg.
Store utgifter i renter og
avdrag. Selges.
4 267 380 Avsetning til
disposisjonsfondet
(øremerket merutgifter
mht. corona).
0

R 1750 - Hybelbygget
R 1750 - Kurssenteret

R 1750 - Seawalk
R 1940 Disposisjonsfond
Budsjettendring
»

Forslag fra Torbjørn Pettersen, FRP:
«Endringsforslag:
Fylkeskommunen overtar ansvaret for skolebuss. Fremskrittspartiet krever at 1
million reguleres til området barnevern»
Det ble vedtatt at forslagene sendes til formannskapet.
Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektøren har ingen innstilling i saken.
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Porsanger kommune
Helse- og omsorgsavdelingen

Notat
Vår ref
2020/1003-2/153

Deres ref:

Saksbehandler
Bente Moen
78460000 - 93072123
bente.moen@porsanger.kommune.no

Dato
20.05.2020

Til:
Utredning av tiltak - nedleggelse av enhet på Trekløveren
Utredning av tiltak til budsjettregulering 1/ 2020 – nedleggelse av enhet
på Trekløveren («avlastninga»)
Utredet av Helene Isaksen og Christina K. Masternes – 20.5.20. I tillegg er
innhentet tapt inntekt og redusert inntekt fra driftsavdelingen v/ Øyvind Jonas samt
kjøkken v/ fagleder Jan Georg Svane.
-------------------------------------------------------------------------------------Avdelingen har i dag 5,7 årsverk fordelt på assistenter og helsefagarbeidere.
Tjenesten har tredelt turnus, med en nattevakt, to dag og to aftenvakter på
ukedager. I helga er det en på dag og en på aften.
Økonomisk besparelse:
5,7 årsverk tilsvarer 208,25 timer i uka. Om man tar en snittlønn på 230,- timen vil
man i lønnskostnader spare omtrent 47 890,- i uka som tilsvarer 2 490 280,- i
timelønn.
I tillegg har man 49,5 timer helgetillegg, 53,- per time, som vil utgjøre 136 422,- i
året.
Kveldstillegget vil bli regnet ut fra 38,5 timer i uka, 56 kr per time, som i løpet av
ett år vil utgjøre 112 112,-.
I løpet av ett år har man 13 «røde» dager som skal avlønnes med 133%. 13 x 24
timer = 312 timer. Man beregner at bare en ansatt er på jobb røde dager, da man
reduserer bemanningen. Med en snittlønn på 230 vil tillegget være på 306 kroner
timen som vil i løpet av ett år utgjøre 95 440,-.
Summerer man disse tallene har man i rene lønnsutgifter inklusive tillegg er
omtrent 2 834 254,Pensjonskostnadene vil utgjøre omtrent kr. 510 170.-, 18% av lønnsutgifter.
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Informasjon om avdelingen
Avdelingen «avlastninga» gir i dag tilbud til eldre demente og utviklingshemmede.
Avdelingen har totalt 5 miniomsorgsboliger. Per i dag har avdelingen 3 beboere som
bor fast på avdelingen. I 2019 opplevde man stor pågang i kommunen på
avlastningsplasser, og valgte derfor å øke fra 1 til 2 avlastningsplasser på
avdelingen. Avlastning ble tidligere gitt av sykeavdelingen. Årsaken til at man
valgte å flytte tilbudet til Trekløveren var at det er mer gunstig at avlastningen
foregår på Trekløveren enn på sykeavdelingen. En åpner opp for flere
korttidsplasser på sykeavdelingen, som gir bedre kapasitet på sykeavdelingen til å
ta imot utskrivningsklare pasienter, man forebygger døgnmulkt fra
spesialisthelsetjenesten.
I tillegg til de faste plassene gir avlastninga dagtilbud i dag til to hjemmeboende
eldre med tyngre omsorgsansvar.
Om avdelingen legges ned vil man måtte opprette avlastningstilbud til eldre en
annen plass i kommunen, og presset vil bli større på Porstun og sykeavdelingen.
Man vil ikke kunne gi dagtilbud til eldre med særlige behov.
Man vil tape leieinntekter på kr 4642,- per måned. Hvis man beregner at tre eldre
bor på avlastninga, vil man tape 167 112,- i leieinntekter, pluss strømutgifter på 20
340 i året på gjeldende tre leiligheter. Beboerne betaler selv for kost og medisiner,
dette har kommunen ingen utgifter på. Det er også brukerbetaling for dagaktiviteter
på kr 85,- per dag.
Beboerne betaler for praktisk bistand til renhold av egen leilighet, dette beregnes
etter inntekt til beboer.
Oppsummert
Gevinst: 2 834 254,- i lønnsutgifter med tillegg pluss pensjonskostnader på
510 170,-.
Andre konsekvenser:










Opprette avlastningsplasser i en annen tjeneste
Finne leilighet til eldre utviklingshemmet mann
Finne tilbud til to eldre, kan medføre mer press på Porstun
Mister tilbud til dagavlastning til potensielt 3 dagpasienter, pr. nå 1 person
Potensielt mister en korttidsplass på sykeavdelingen
Utgifter til døgnmulkt vil ikke reduseres
Tapte leieinntekter på avlastninga – 3 beboere, for 2020 kr.167 112,- pluss
strøm kr. 20 340,-.
Tapt inntekt kjøkken, salg av mat, kr. 285 000.- på årsbasis
Frigjør ressurser til praktisk bistand (hjemmehjelp)

Konsekvenser for driftsavdelingen
Dersom enheten legges ned vil dette estimert gi driftsavdelingen følgende
besparelser:
- kostnader til renhold og byggdrift ca. kr. 160 000.- pr. år
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- kostnader til strøm ca. 40 000.- pr. år
- Kostnader til vedlikehold av bygg ca. kr. 10 000.- pr. år
Driftsavdelingen vil også påføres estimert mindreinntekt som følger mindreinntekt:
- mindreinntekt husleie inkl. strøm kr. 190 000.- (3 beboere)
Samlet vil dette for driftsavdelingen under ett gi et netto driftsnedtrekk på kr. 20
000.-.
Konsekvenser for kjøkkenet
Kjøkkenet vil som følge av en nedleggelse påføres mindreinntekt med kr. 23 800.pr. mnd. som tilsvarer kr. 285 600.- pr. år. Kjøkkenet vil ikke redusere årsverk som
følge av endringen, men vil i løpet av et år kunne ta ned noe på sine råvareutgifter
uten at dette kan tallfestes nå.
Bente Moen
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Porsanger kommune
Helse- og omsorgsavdelingen

Notat
Vår ref
2020/1003-3/153

Deres ref:

Saksbehandler
Bente Moen
78460000 - 93072123
bente.moen@porsanger.kommune.no

Dato
20.05.2020

Til:
Utredning av tiltak - reduksjon i grunnbemanning ved Trekløveren
Tiltaket er skissert av Helene Isaksen.
Er ikke mulig å gjennomføre sammen med tiltak som omhandler nedleggelse av
enhet på Trekløveren.
Tiltak:





Redusere 1 dagvakt på hele huset, innføre flytvakt, 35 timer pr. uke
Redusere ettermiddagstid, ta bort flytvakt som eksisterer pluss innføre
helgebemanning på avlastninga med kun en på jobb fra fredag ettermiddag,
24 timer pr. uke.
Redusere ene nattevakten fra 9 til 7 timer, 14 timer pr. uke.

Gir ett nedtrekk på 2,1 årsverk.
Lønnsutgifter med kveldstillegg er 970 346,- hvis man beregner en timelønn med
kr. 230,- timen.
Pensjonskostnader 18% av lønnsutgifter er 174 600,-.
Konsekvens:
Man vil kunne få en dårligere individuell faglig oppfølgning av beboere, som vil
påvirke kvalitet i tjenesten. Mindre tid til tiltaksplaner og evalueringer. Større
arbeidsbelastning med mer arbeid på færre ansatte, kan gå utover samhandlingstid
med beboer. Dette kan på sikt påvirke beboernes helsetilstand i negativ retning.
Mindre tid til aktiviteter knyttet opp mot den enkelte beboer.

Bente Moen
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Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
251
Arkivsaksnr:
2020/126-7
Saksbehandler: Siri Linn Berg

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

72/20

Formannskapet
Kommunestyret
Utvalg for kommunalteknikk, miljø og beredskap
Utvalg for oppvekst og kultur
Utvalg for helse og omsorg

11.06.2020

20/8
7/20
6/20

04.06.2020
02.06.2020
03.06.2020

Økning av rammen for startlån 2020
Vedlegg til saken:
Sakens bakgrunn
I kommunestyrets vedtak budsjett 2020 økonomiplan 2020-2023 datert
12.12.2019 ble det vedtatt å ta opp startlån på kr 18 000 000 fra Husbanken til
videre utlån. Porsanger kommune fikk tilsagn på søknad om startlånmidler fra
Husbanken. Store deler av rammen på 18 millioner er bundet opp i tilsagn.
Kommunen har ikke midler igjen til disponering i 2020. Det søkes dermed om
økning av rammen med kr 6 000 000,- i startlån midler fra Husbanken.
Vurdering
Porsanger kommune opplever stor pågang av søknader, det er flere grunner til
økende press på startlån som økende boligpriser og strengere krav fra bankene
som gjør at flere trenger full finansiering. Det har vært pågang fra barnefamilier
som ønsker å bosette seg i Porsanger, men som ikke har tilstrekkelig oppspart
egenkapital og derfor ikke får lån i bankene.
Det har vært færre refinansieringssaker med formål om at bruker kan fortsette å bo
i egen bolig så langt i 2020. Men det kan komme en økning mot slutten av året som
følge av konsekvensen av de som har redusert inntekt som følge av
koronapandemien. Startlån skal bidra til at personer som ikke får lån i vanlige
banker får en mulighet til å kjøpe egen bolig. Det er uheldig dersom kommunen i
lengre perioder står uten starlånsmidler, da det kan oppstå akutte situasjoner der
det er stort behov for finansiering.
Det vurderes på grunnlag av dette å være formålstjenlig å øke rammen på startlån
for å møte behovet i markedet.
Økonomiske konsekvenser
Startlån tildeles med standard nedbetalingsvilkår med rente lik Husbankens rente
med et tillegg på 0,25% til Porsanger kommune. Den økonomiske konsekvensen for
kommunen ligger i økte kostnader i forbindelse med låneopptak i form av renter og
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avdrag. Dersom låntaker misligholder lån som kan påføre kommunen eventuelle
tap. Porsanger kommune har på nåværende tidspunkt lite mislighold og tap på
startlånmidler.

Kommunedirektørens innstilling
1. Kommunestyret vedtar å utvide rammen for startlån i 2020 fra kr 18 000 000,til kr 24 000 000,-. Kommunestyret godkjenner opptak av tilleggslån fra
Husbanken på kr 6 000 000,- med nedbetaling på 25 år.
2. Fastsetting av lånevilkår delegeres til kommunedirektøren.
3. Følgende budsjettregulering vedtas i investeringsbudsjettet:

Beskrivelse
0920 Videreutlån husbankmidler
Utlån
Bruk av lån

Budsjett
2020
18000000
-18000000
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Budsjett
regulering
6000000
-6000000

Regulert
budsjett 2020
24000000
-2400000

