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Anmodning om vurdering av habilitet - tildeling av midler fra
næringsfondet i Porsanger kommune
Vi viser til din henvendelse hit pr. epost 25.11.2020.
Det fremgår av henvendelsen at du ønsker å få belyst de habilitetsmessige spørsmål knyttet til
formannskapet i Porsanger kommune sin behandling av sak 143/20 i møte 24.11.2020. Du viser
videre til at du ikke vet om du kan klage, da du selv valgte å forlate møtet før saken var ferdig
behandlet.
Statsforvalteren viser til at kommuneloven § 27-1 har nærmere bestemmelser om retten
medlemmer av kommunestyret har til å kreve lovlighetskontroll av kommunale vedtak. Et slikt krav
må fremmes av minst tre eller flere kommunestyrerepresentanter innen tre uker fra vedtaket ble
truffet. Medlemmer av kommunestyret kan kreve lovlighetskontroll av alle vedtak truffet av
folkevalgte organ, uavhengig av om kommunestyrerepresentanten selv har deltatt på møtet i
organet eller er medlem av organet som traff det aktuelle vedtaket. Det kan også kreves
lovlighetskontroll av alle vedtak truffet av administrasjonen
Det følger videre av bestemmelsens andre avsnitt at hvis særlige grunner tilsier det, kan
departementet (myndigheten er delegert til Statsforvalteren) på eget initiativ kontrollere om et
kommunalt vedtak er lovlig. Det er forutsatt at det skal være en høy terskel for at Statsforvalteren
skal foreta lovlighetskontroll av eget tiltak.
Ut fra en samlet vurdering finner vi ikke grunnlag for å foreta noen lovlighetskontroll av eget tiltak av
formannskapets vedtak i den aktuelle saken. Ut fra protokollen fra møtet kan det synes som om
måten de ulike habilitetsspørsmålene ble håndtert på ikke fullt ut skjedde i tråd med lovfastsatte
krav. Det foreligger imidlertid ikke klare indikasjoner på at fordelingen av midlene ville blitt en annet
dersom de lovfastsatte kravene hadde vært fulgt fullt ut. I tillegg kan fordelingen av midlene
vanskelig endres i ettertid til skade for noen av søkerne som ble tildelt støtte.
Statsforvalteren ønsker likevel å knytte noe generelle kommentarer til behandlingen av
habilitetsspørsmål i folkevalgte organer.

E-postadresse:
sftfpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 700
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø
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Telefon: 78 95 03 00
www.statsforvalteren.no/tf
Org.nr. 967 311 014

Side: 2/2

Forvaltningsloven § 8 har nærmere bestemmelser om hvordan spørsmål om habilitet skal avgjøres i
folkevalgte organer. Det fremgår av bestemmelsen at i folkevalgte organer avgjøres habiliteten av
organet selv uten av vedkommende medlem deltar. Dette gjøres ved vanlig flertallsbeslutning.
Spørsmålet må med andre ord forelegges og avgjøres av organet, også i de tilfeller der medlemmet
selv synes at løsningen er opplagt og har meldt fra om dette i god tid før møtet.
Medlemmet har uttalerett, men kan ikke delta i organets drøftelser av egen habilitet og har heller
ikke stemmerett ved avgjørelsen. Den folkevalgte skal forlate plassen, og innta tilhørerplass når egen
habilitet drøftes. Hvis det i en og samme sak oppstår spørsmål om habiliteten til flere medlemmer,
kan ingen av dem delta i avgjørelsen, verken om sin egen eller andre medlemmers inhabilitet. Dette
gjelder selv om det er forskjellige grunner til inhabiliteten. Men hvis dette gjør at organet ikke blir
vedtaksført, kan alle delta.
Medlemmet må i god tid før møtet si fra om at han/hun kan være inhabil. Formålet med å melde fra
om habilitetsmessige spørsmål så tidlig som mulig er at dette vil gjøre det praktisk mulig å kalle inn
varamedlemmer.
Det er selvsagt adgang for medlemmer av et folkevalgt organ å fremme inhabilitetsinnsigelse mot
andre medlemmer av organet. Det har i denne forbindelse ingen betydning at vedkommende
medlem selv ikke har reist spørsmål om egen habilitet i forkant av møtet eller i forkant av
behandlingen av den aktuelle saken.
Statsforvalteren minner avslutningsvis om at medlemmer av folkevalgte organer har en lovfastsatt
plikt til å delta i organets møter hvis de ikke har gyldig forfall. Dette følger av kommuneloven § 8-1
første avsnitt. Man kan heller ikke forlate et møte uten gyldig forfall.
Vi håper dette var oppklarende, men ta gjerne kontakt dersom du har ytterligere spørsmål.

Med hilsen
Toril Feldt (e.f.)
justis- og kommunaldirektør

Jan-Peder Andreassen
fagdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Porsanger kommune Rådhuset
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Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
033
Arkivsaksnr:
2020/1738-2
Saksbehandler: Silvia Annette Siri

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

117/20
2/21

Formannskapet
Formannskapet

01.10.2020
21.01.2021

Forslag til valg medlemmer/varamedlemmer til lokale militære
skjønnsnemnder for perioden 2020-2024
Kommunedirektørens innstilling
Porsanger kommune foreslår følgende medlemmer til lokale militære alminnelige
skjønnsnemda:
Medlemmer:
1.
2.
Varamedlemmer:
1.
2.

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.10.2020
Aina Borch

Utsettelsesforslag.
Saken utsettes til administrasjonen har funnet navn og
vandelssjekket disse.

Behandling:
Utsettelsesforslag fra Aina Borch, Ap:
Votering: Enstemmig

Formannskapet vedtak:
Saken utsettes til administrasjonen har funnet navn og vandelssjekket disse.

Sakens bakgrunn
Med hjemmel i lov om militære rekvisisjoner av 29. juni 1951 nr. 19 og forskrift til
samme lov gitt i kgl.res av 17 september 1999 skal det i hvert fylke oppnevnes
lokale skjønnsnemder. Medlemmer og varamedlemmer til skjønnsnemdene
oppnevnes for 4 års periode året etter avholdt kommunevalg. Gjeldende periode er
2020 – 2024.
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Lokale skjønnsnemd, herunder alminnelig skjønnsnemd, skjønnsnemd for
motorkjøretøy, skjønnsnemd for fartøy og skjønnsnemd for luftfartøy skal ha 3
medlemmer (to sivile og en militær med varamedlemmer). To av medlemmene og
varamedlemmene skal oppnevnes av Fylkesmannen etter forslag fra kommunene.
Det militære medlemmet og varamedlem oppnevnes av sjef for militært
kommandodistrikt.
Kommunene som det skal oppnevnes medlemmer og varamedlemmer fra må
avklare at de personer som foreslås oppfyller vilkårene etter domstolloven av 13
august 1915 § 53, med endringer i lov av 11. mai 1979, nr 14 før forslaget blir
sendt Fylkesmannen.
Medlemmer til alminnelig skjønnsnemd oppnevnes fra Porsanger kommune.
Virkeområde for skjønnsnemda er Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik
Vurdering
Kommunestyret i Porsanger skal komme med forslag på 2 medlemmer og 2
varamedlemmer til lokal militær alminnelig skjønnsnemd.
Kommunestyret skal også foreslå leder for skjønnsnemda.
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Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
033
Arkivsaksnr:
2020/1869-5
Saksbehandler: Silvia Annette Siri

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

3/21

Formannskapet
Kommunestyret

21.01.2021

Suppleringsvalg til Eldrerådet
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret i Porsanger velger følgende medlemmer til Eldrerådet for
valgperioden 01.01.20 – 31.12.2023




Tor Reidar Boland – Rykker opp til fast medlem
Victor Pedersen – Varamedlem
Saima Hildegunn Johansen - Varamedlem

Kandidatene trer inn i sitt verv fra og med kommunestyrets vedtaksdato.
Sakens bakgrunn
I henhold til eldrerådets retningslinjer §3 må en ved bortfall av medlemmer til
eldrerådet, foreta nytt valg for å få ett fulltallig eldreråd:
Krav ved gjennomføring av valg til eldrerådet –
§3 Eldrerådets retningslinjer:
Eldrerådet består av 7 representanter med personlig varamedlemmer, som
oppnevnes av kommunestyret og skal bestå av politikere og alderspensjonister.
Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister i kommunen. Ett
medlem med varamedlem velges av og blant kommunestyrets medlemmer.
Reglene om forholdstallsvalg i §§36 og 37 i kommuneloven gjelder ikke ved valg av
eldreråd.
Forslag på medlemmer/varamedlemmer innhentes fra pensjonistforeningene, lag
og foreninger før behandling i kommunestyret.
Rådet konstituerer seg selv, og velger leder og nestleder. Leder og nestleder skal
velges blant alderspensjonistene. Oppnevning av medlemmer skal gjelde for
valgperioden. Går et fast medlem ut av eldrerådet skal kommunestyret velge nytt
medlem etter forslag fra pensjonistforeningene, lag og foreninger. Varamedlemmer
rykker ikke automatisk opp. Det
samme gjelder dersom leder eller nestleder trer endelig ut.
Følgende medlemmer sitter i Eldrerådet i dag:
1.
2.
3.
4.

Bjørg H. Pedersen - Leder
Britt Kollevåg - Nestleder
Aina Hanssen
Rudolf Olaussen
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5. Bernt J. Larsen
6. Eva Johansen
7. Torbjørn Pettersen
Med følgende varamedlemmer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Solbjørg Hoff
Tor Reidar Boland
Håkon Salamonsen
Bjørg Sivertsen
Helge Olaussen

6 av medlemmene med varamedlemmer er valgt blant innkomne forslag fra
alderspensjonistene. 1 medlem med varamedlem er valgt av og blant
kommunestyrets medlemmer.
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Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
033
Arkivsaksnr:
2019/1648-4
Saksbehandler: Bente Larssen

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

4/21

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

21.01.2021

Politisk organisering i Porsanger kommune
Kommunedirektørens innstilling
Saken fremmes uten forslag til innstilling.
Vedlegg til saken:
1 Politisk organisering av Porsanger kommune
2 Politisk organisering PK 2019
Sakens bakgrunn
Når kommunestyret vedtok delegeringsreglement for Porsanger kommune 24.
november 2020 ble det vedtatt at kommunedirektøren skal legge frem sak om
politisk organisering tidlig i 2021.
Kommunedirektøren la frem en vurdering av mulige politiske organiseringer i
september 2019. Utredningen fra den gang gjøres fortsatt gjeldende som grunnlag
for de politiske vurderinger som skal gjøres. Utredningen er vedlagt saken.
Saken er satt opp til behandling i formannskapet og de politiske utvalgene før
kommunestyret skal gjøre et endelig vedtak. Den er ikke satt opp til rådene, da
disse har en rådgivende rolle og er lovpålagte.
Formannskapet bestemmer selv hvilken prosess som skal gjennomføres før endelig
vedtak.
Vurdering
I kommunestyrets budsjettvedtak fra 17. desember 2020 ble det vedtatt å redusere
kostnader knyttet til de politiske utvalgene i Porsanger. Kommunedirektørens
forståelse er at dette innebærer en intensjon om å redusere antall utvalg.
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Økonomiske konsekvenser
Politisk virksomhet utøves innenfor det budsjett som kommunestyret har satt til
dette på ramme 1000.
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Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
033
Arkivsaksnr:
2019/1648-1
Saksbehandler: Silvia Annette Siri

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

Kommunestyret

Politisk organisering av Porsanger kommune
Vedlegg til saken:
1 Politisk organisering PK 2019
Sakens bakgrunn
Juni 2019 vedtok Stortinget ny kommunelov. Kommuneloven er en rammelov som
gir føringer for det kommunale selvstyret. Kommuneloven legges til grunn for det
videre arbeidet med politisk organisering. Den nye kommuneloven trer i kraft fra og
med konstitueringen av det nye kommunestyret.
I juni 2018 ble det gjennomført et møte mellom ordføreren, gruppelederne og
rådmannen for å drøfte endringer i den politiske organiseringen. I budsjett 2019 ble
følgende resultatmål for R1100:
Utrede ny modell for politisk organisering av sektorstyrene og andre råd og utvalg.
Saken har også jevnlig vært løftet til uformelle drøftinger i formannskapet.
Erfaringene fra to valgperioder er at det til tider har vært krevende å få til møter i
alle sektorstyrer ihht møteplan. Det har også vært en utfordring med å ha
tilstrekkelige saker å behandle slik at medlemmene har opplevd møtene som
nyttig.
Målsettingen med arbeidet om den politiske organiseringen er å øke den
kommunalpolitiske deltagelsen og engasjementet.
Hva innebærer det?
-

bort fra saksorientert
fokus på samskaping og prosess i saker.

Rammebetingelser:
-

det er 19 medlemmer i kommunestyret, ett medlem skal inngå i
kontrollutvalget.
Arbeidsmiljøutvalget har bedt om at det fremmes en sak til behandling
for arbeidsmiljøutvalget jfr. Arbeidsmiljølovens bestemmelser overføres til
rådmannen. Det fremmes som en egen sak

Kommunelovens bestemmelser om folkevalgte organer
I kommunelovens §1-1 er lovens formål:
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Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og
legge nødvendige rammer for det. Loven skal legge til rette for et sterkt og
representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.
Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og
drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Loven skal også legge til rette for
kommunenes og fylkeskommunenes utøvelse av offentlig myndighet. Videre skal
loven bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende og
bærekraftige.
Kommunelovens §5 omhandler den kommunale organiseringen i forhold til
folkevalgte organer. Her framkommer også klart en definisjon på hva som menes
med begrepet folkevalgt.
Videre omhandler kommunelovens §7 bestemmelser om når utvalg og organer trer
i funksjon. Formannskap, ordfører, varaordfører trer i funksjon straks de er
valgt. For folkevalgte organer der nye medlemmer ikke blir valgt i det
konstituerende møte utvides de sittende medlemmers funksjonstid til det er avholdt
nyvalg, dog ikke lengere enn til første årsskifte i den nye valgperioden.
Paragraf 5 angir også de mulighetene som finnes med hensyn til den politiske
organiseringen.
Her kan nevnes:
-

-

Arbeidsutvalg som velges blant formannskapets medlemmer
Kommunestyret oppretter selv utvalg for kommunale formål og for deler av den
kommunale virksomheten, evt. arbeidsutvalg også for disse
Kommunestyrekomiteer
Styre for institusjoner

Lovfestede utvalg er:

-

Formannskap (minimum 5 medlemmer)
Kontrollutvalg (minimum 5 medlemmer)
Valgstyre i medhold av valgloven
Samevalgstyre i medhold av forskrift om valg til Sametinget
Partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg)
Arbeidsmiljøutvalg
Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd

For øvrige utvalg her hovedregelen at disse skal bestå av minst 3 medlemmer.
Vurdering
Se vedlegg
Rådmannens innstilling
Rådmannen har ingen innstilling i saken.
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POLITISK ORGANISERING:
Bakgrunn for saken:
Juni 2019 vedtok Stortinget ny kommunelov. Kommuneloven er en rammelov
som gir føringer for det kommunale selvstyret. Kommuneloven legges til grunn
for det videre arbeidet med politisk organisering. Den nye kommuneloven trer i
kraft fra og med konstitueringen av det nye kommunestyret.
I juni 2018 ble det gjennomført et møte mellom ordføreren, gruppelederne og
rådmannen for å drøfte endringer i den politiske organiseringen. I budsjett 2019
ble følgende resultatmål for R1100:
Utrede ny modell for politisk organisering av sektorstyrene og andre råd og
utvalg.
Saken har også jevnlig vært løftet til uformelle drøftinger i formannskapet.
Erfaringene fra to valgperioder er at det til tider har vært krevende å få til møter
i alle sektorstyrer ihht møteplan. Det har også vært en utfordring med å ha
tilstrekkelige saker å behandle slik at medlemmene har opplevd møtene som
nyttig.
Målsettingen med arbeidet om den politiske organiseringen er å øke den
kommunalpolitiske deltagelsen og engasjementet.
Hva innebærer det?
~
~

bort fra saksorientert
fokus på samskaping og prosess i saker.

Rammebetingelser:
det er 19 medlemmer i kommunestyret, ett medlem skal inngå i
kontrollutvalget.
~ Arbeidsmiljøutvalget har bedt om at det fremmes en sak til behandling
for arbeidsmiljøutvalget jfr. Arbeidsmiljølovens bestemmelser overføres til
rådmannen. Det fremmes som en egen sak
~

Kommunelovens bestemmelser om folkevalgte organer
I kommunelovens §1-1 er lovens formål:
Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret
og legge nødvendige rammer for det. Loven skal legge til rette for et sterkt og
representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.
Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte
tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Loven skal også
legge til rette for kommunenes og fylkeskommunenes utøvelse av offentlig
myndighet. Videre skal loven bidra til at kommuner og fylkeskommuner er
effektive, tillitsskapende og bærekraftige.
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Kommunelovens §5 omhandler den kommunale organiseringen i forhold til
folkevalgte organer. Her framkommer også klart en definisjon på hva som menes
med begrepet folkevalgt.
Videre omhandler kommunelovens §7 bestemmelser om når utvalg og
organer trer i funksjon. Formannskap, ordfører, varaordfører trer i funksjon
straks de er valgt. For folkevalgte organer der nye medlemmer ikke blir valgt i
det konstituerende møte utvides de sittende medlemmers funksjonstid til det er
avholdt nyvalg, dog ikke lengere enn til første årsskifte i den nye valgperioden.
Paragraf 5 angir også de mulighetene som finnes med hensyn til den politiske
organiseringen.
Her kan nevnes:
~ Arbeidsutvalg som velges blant formannskapets medlemmer
~ Kommunestyret oppretter selv utvalg for kommunale formål og for deler av
den kommunale virksomheten, evt. arbeidsutvalg også for disse
~ Kommunestyrekomiteer
~ Styre for institusjoner
Lovfestede utvalg er:

~
~
~
~
~
~
~

Formannskap (minimum 5 medlemmer)
Kontrollutvalg (minimum 5 medlemmer)
Valgstyre i medhold av valgloven
Samevalgstyre i medhold av forskrift om valg til Sametinget
Partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg)
Arbeidsmiljøutvalg
Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd

For øvrige utvalg her hovedregelen at disse skal bestå av minst 3 medlemmer.

Politisk arbeidsform
Like relevant for å fastsette den politiske organiseringen er det å drøfte
den politiske arbeidsformen.
I de siste årene har det vært gjort noen prosesser for å få involvert politikere,
ledere, tillitsvalgte mv i prosessarbeid for å få eierskap til saksområder og en sak
som skal vedtas til slutt. Erfaringene har vært gode, men dette er en arbeidsform
som må videreutvikles og bli mer gjennomgående for å nå kommunelovens
formål og sikre tidligere og bredere innflytelse på styringen av Porsanger
kommune.
Drøftingene rundt endringene i arbeides deles i:
a) Det interne arbeidet – det kommunalpolitiske arbeidet
Det foreslås ha legge til rette for at kommunestyret skal kunne se helhet og
ha god oversikt.
Det forutsetter at det settes av tid til å sette seg inn i
de forskjellige fagområdene og at alle kommunestyremedlemmene skal ha de
samme forutsetningene for å gjøre de vedtak som skal gjøres.
4
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Dette kan løses på følgende måter, listen er ikke uttømmende.

~ Dialogmøter
~ Arbeidsmøter (work-shops)
~ Arbeidsgrupper
Om dialogmøter
Hensikten med dialogmøter er å drøfte hva man ønsker for utviklingene på
fagfelteten på et strategiske og overordnet nivå. Det foreslås at det
gjennomføres årlige dialogmøter med tema oppvekommunestyret og kultur og
tema helse og omsorg. Innenfor planarbeidet er det ikke naturlig med
dialogmøter, siden planprosesser har sine egne prosesser.
Deltagere på dialogmøter i tillegg til kommunestyrets medlemmer vil være
rådmannen og kommunens ledere på fagfeltet, tillitsvalgte og relevante
ombudspersoner (FAU på oppvekommunestyret, eldreråd, ungdomsråd og rådet
for mennesker med nedsatt funksjonsevne osv). Rammen for et dialogmøte kan
settes til en halv dag.

Om arbeidsmøter (workshops)
Gjennom år har det vært avholdt budsjettmøter for kommunestyrets
medlemmer, der det har vært informert om – og drøftet budsjettutfordringer og
prioriteringer på et overordnet nivå som input til den videre budsjettprosess.
Dette ønskes videreført og videreutviklet.
Det foreslås at det legges en fastere ramme rundt denne type arbeidsmøter, og
at fastsatte utvalg kan ta initiativ til arbeidsmøter på temaer som det ønskes å
gå dypere inn i. Tema knyttet til kommunal økonomi og kommunal planlegging
vil være godt egnet til dette.
Avklares:
~ - skal det være gjennomgående representasjon?
~ - hvor mye beslutningsmyndighet skal ligge i de ulike utvalgene
~ - har vi behov for alle råd og utvalg?

Arbeidsgrupper
Kommunestyret kan oppnevne arbeidsgruppe for å utrede et spesifikt politisk
tema eller gjennomføre et politisk prosjekt. En arbeidsgruppe oppnevnes av
kommunestyret for en tidsavgrenset periode, skal ha spesifisert mandat og
levere sluttrapport fra sitt arbeid, som grunnlag for politisk sluttbehandling.
b) Det eksterne arbeidet – samhandlingen med innbyggerne
Porsanger kommune har ca. 4000 innbyggere, som er representert gjennom
19 kommunestyremedlemmer. Det representative demokratiet er basisen i
vårt demokratiske system. Representantene er valgt og gitt mandat til å ta
beslutninger på vegne av innbyggerne. Det skal ikke rokkes ved.
5
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Det er likevel viktig å ha en god dialog med innbyggerne for å gjøre de beste
vurderingene underveis i viktige politiske prosesser. Det er også viktig å
aktivere innbyggerne, slik at ende flere kan delta i utviklingen av
Porsangersamfunnet. Vi må dra nytte av innbyggernes kompetanse og flere
kan kjenne på ansvaret for lokalsamfunnets utvikling. Det er også viktig å
finne kanaler inn i politikken, som kan utløse et sterkere politisk engasjement
og deltakelse i de tradisjonelle politiske arenaene.
Når innbyggere inviteres med, er det viktig at de blir og at de opplever at det
noen hensikt å delta.
Desto tidligere i prosessen vi åpner opp mot innbyggerne, desto større sjanse
er det for at vi får fram innbyggernes reelle behov og engasjement for å delta
når ikke så mye er fastlagt på forhånd. Det betyr å snu de tradisjonelle
planprosesser på hodet gjennom å starte bredt og deretter sile innspillene
ned i en faglig kanal og i prosess som mer og mer blir rent politiske og som
endre med en politisk beslutning av de er valgt til å gjøre det,
kommunestyret. En slik prosess gir samskaping.

Porsanger kommune bør gå videre på arbeidet med å få innspill fra og
kommunikasjon med innbyggerne elektronisk. Dette arbeidet fortsette for å
finne gode løsninger som er overkommelig å benytte innenfor våre
ressurser.

Mulige løsninger til politisk organisering:
Løsningene er ikke i prioritert rekkefølge:

6
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Nr. 1 - Redusere antall sektorstyrer og andre råd og utvalg
Formannskap - som i dag. 7 medlemmer, samme saklige virkeområde
Utvalg for levekår - 6 medlemmer - se vedlegg nr. 1 for forslag til saklig
virkeområde.
Viktig føring er 0-24 fokus helhetlig barn og unge tjenester, samskaping mellom
ulike fagområder. Fokus på prosess for å utvikle tjenestetilbudet i takt med
økonomiske rammebetingelser og sentrale faglige føring.
Utvalg for kommunalteknikk, miljø mv. - 5 medlemmer. Her kan også NRFU
inngå, kan avvikles når forskrift for skuterløyper mv er ferdig. Se vedlegg for
forslag til saklig virkeområde.
Ett medlem til kontrollutvalget
Administrasjonsutvalget - her inngår de politiske medlemmene fra
formannskapet.
Eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd.

Nr. 2 - Gå over til driftsutvalg og andre råd og utvalg
Formannskapet som i dag. 7 medlemmer, samme saklige virkeområde.
Driftsutvalg med 11 medlemmer, alle driftssaker fra alle sektorer løftes inn. Se
vedlegg til forslag til saklig virkeområde
Ett medlem til kontrollutvalget
Administrasjonsutvalget - her inngår de politiske medlemmene fra
formannskapet.
Eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd.

Nr. 3 - Har kun de lovpålagte utvalg
Ihht til kommuneloven er det lovpålagt å ha formannskap, partssammensatt
utvalg, ungdomsråd, eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
og kontrollutvalg. En slik modell krever nye arbeidsformer med fokus på
prosesser, medvirkning, arbeidsmøter og arbeidsutvalg for å sikre et godt
lokalpolitisk engasjement.

Nr. 4 -Videreføre dagens organisering
Videreføre dagens organisering for å gjennomføre en bredere politisk prosess
på ny organisering.
Eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd.
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Det foreslås å gjennomføre et prosessmøte med eldrerådet og rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne for å vurdere fordeler og ulemper med en
annen organisering.
NRFU kan vurderes nedlagt, oppgavene overføres til et utvalg oppnevnt ihht
kommunelovens §5-6 for å sikre tilstrekkelig antall saker i aktuelt utvalg.

Om delegering til utvalg:
Kommunelovens §5-12 og §5-13.
Kommunestyret kan delegere myndighet til utvalgene der det vurderes som
hensiktsmessig.
Delegasjon må ses opp mot formålet i kommuneloven, at prinsipielle saker skal
vedtas av et folkevalgt organ, og ikke prinsipielle saker delegeres til rådmannen.
Inntil nytt delegeringsreglement er utarbeidet og vedtatt foreslås det at dagens
delegeringer i reglement for politiske utvalg vedtatt 11.05.2006 videreføres.
Det kan utarbeides konkrete delegasjoner til utvalgene med utgangspunkt i
kommuneloven frem til nytt delegeringsreglement er endelig klart. Det arbeidet
igangsettes ikke før kommunestyret har tatt stilling til ny politisk organisering.

Om gjennomgående representasjon:
Det er ikke gjennomgående representasjon i dag i sektorstyrene.
Det kan vurderes ved et redusert antall utvalg.
Det foreslås at, som nå, ledere av utvalg i Porsanger kommune er medlemmer i
kommunestyret. Øvrige medlemmer i utvalg kan oppnevnes fra valglistene ved
kommunevalget.

Om reglement for godtgjørelse til folkevalgte
Det bør vurderes å nedsette et politisk arbeidsutvalg som gjennomgår og
fremmer forslag til nytt reglement for godtgjørelse.
Det er inntatt nye bestemmelser i kommunelovens kap. 8 knyttet til folkevalgte
som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse – 50 % eller mer.
I §8-8 skal kommunene sørge for at folkevalgte som har vervet som sin
hovedbeskjeftigelse har samme rettigheter til sykepenger som ansatte.
Det fremkommer i lovforarbeidet at kommunen skal dekke sykepenger for
folkevalgt som evt blir sykemeldt.
I §8-9 skal kommunene sørge for at folkevalgte med vervet som
hovedbeskjeftigelse har samme rett til ytelser ved yrkesskader som ansatte.
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Reglement som må gjennomgås og vedtas i kommunestyret:
~ Reglement for kommunestyret
~ Reglement for formannskapet
~ Reglement for utvalg og råd
~ Reglement for godtgjørelse til folkevalgte
~ Delegeringsreglement
Reglementene fremmes fortløpende og innen 30.06.2020 til politisk behandling.
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POLITISK ORGANISERING
FORSLAG 1
Formannskap
Utvalg for levekår
Utvalg for kommunalteknikk, miljø og beredskap
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Forslag nummer 1 – Formannskap, Utvalg for levekår og
Utvalg for kommunalteknikk, miljø og beredskap
Formannskap:
Saklige virkeområder
Formannskapet er opprettet etter kommunelovens § 8 nr. 1 og 2, og fatter
vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov, gitt i medhold
av lov/forskrift eller gjennom vedtak i kommunestyret.
Formannskapet skal ha komitéfunksjon overfor kommunestyret i alle prinsipielle
saker som har med kommunens finans- og økonomiforvaltning å gjøre.
Formannskapet har direkte innstillingsrett overfor kommunestyret i saker
innenfor sitt arbeidsområde.
Formannskapet skal aktivt bidra til helhetlig politisk styring av Porsanger
kommune, og arbeide for økt samarbeid og bedre samordning av kommunens
tjenester på tvers av faggrensene der dette er formålstjenlig ut fra økt
effektivitet og ut fra hensynet til kommunens innbyggere.
Formannskapet kan selv i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde, og er
avgrenset i tid og/eller omfang, oppnevne særskilte arbeidsgrupper/ ad hoc
utvalg samt fastlegge mandat for disse.

Formannskap fungerer som følgende utvalg:
-

Valgstyre
Økonomiutvalg
Næringsutvalg
Planutvalg

Formannskapet er ansvarlig for:
-

-

-

at budsjettprosessen legges opp slik at budsjett/økonomiplan blir et best
mulig politisk styringsinstrument.
at kommunestyre får seg forelagt et forslag til budsjett og økonomiplan med
innstilling.
Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal
legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i
kommunestyret, jfr. kommunelovens § 44. 7.
at endringer som rokker ved budsjettforutsetninger vedtatt av
kommunestyret følges opp, enten som budsjettreguleringssak eller som
justering av økonomiplanen - avhengig av hvor vesentlig endringen er.
Formannskapet avgjør hva som er vesentlig endring.
å behandle og følge opp regnskap og tertialrapporteringen.
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Formannskapet kan ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for
kommunens økonomi, eller som kommunestyret bestemmer.
- Saker hvor formannskapet har avgjørelsesmyndighet
Formannskapet treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som
er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre, herunder:
- Vedta tidsplan for, og styrer budsjettprosessen
- Avgjøre hvordan uforutsette endringer skal videre behandles i forhold til
årsbudsjett og økonomiplan
Dersom formannskapet er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller
visse saker, kan det bringe spørsmålet inn for kommunestyret, som avgjør hvor
avgjørelsesmyndigheten ligger. Forøvrig utfører formannskapet de oppgaver
kommunestyret pålegger.

Delegasjon i henhold til kommuneloven:
I medhold av kommuneloven delegerer kommunestyret til formannskapet
myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som det etter samme lov er adgang
til å delegere til formannskapet, og som ikke kommunestyret har vedtatt å legge
til annet organ.
- § 8, nr. 3 Behandle og legge fram innstilling til økonomiplan, årsbudsjett og
skattevedtak.
- § 13, nr. 1 Behandle «hastesaker» ihht. kommunelovens §13.1.
Kommunestyret tildeler formannskapet myndighet til å treffe vedtak i saker
som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtaket
treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle til dette. Meldinger om vedtak
etter pkt. 1 forelegges vedkommende organ i dets neste møte.

Formannskapet har vedtaksmyndighet i saker som omfatter følgende
lover:
Plan- og bygningsloven
-

-

Formannskapet skal være kommunens faste utvalg for plansaker slik loven
foreskriver - jfr. § 9- 1.
Utarbeide forslag til kommuneplan og kommunedelplan(er), herunder ivareta
miljøvernspørsmål.
Det foreligger formannskapet som planutvalg å vurdere og behandle forslag
til planendringer og eventuelt nedlegge bygge- og deleforbud, samt behandle
og avgjøre søknader om dispensasjon fra vedtatte planer og lovsatte plankrav
tildele forretningstomter/ næringstomter
Planutvalget er opprettet i medhold av plan- og bygningsloven. Planutvalget
skal behandle plan- og byggesaker iht. bestemmelsene i plan og
bygningsloven.

Valgloven
-

Fatte nødvendige vedtak som valgstyre, herunder også å oppnevne
stemmestyrer der dette ikke delegeres andre.
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Alkoholloven
Myndighet til å treffe vedtak i h.h.t. alkohollovens bestemmelser §1, nr. 6 om
bevillingsperioden, §1, nr. 7 om tildeling av bevillinger, tid for salg og skjenking,
og §1, nr. 8
om inndragning av bevillinger.

I tillegg har formannskapet delegasjon i følgende saker:
Økonomisaker
-

Behandle saker i henhold til delegasjoner gitt i særskilt budsjettreglement
eller gjennom særskilte budsjettvedtak.

Arbeidsgiversaker
-

Avgjøre ankesaker fra administrasjonsutvalget.

Endringer som vil være kommunestyresak er f.eks.:
-

Når budsjettbalansen svikter enten grunnet svikt i inntektene og/eller at
uforutsette utgifter inntreffer.
Endringer innenfor skatt og rammeoverføring og Renter/avdrag/finans.
Forskyvning av midler mellom sektorene.
Når forhold som angår kapitalbudsjettet må justeres som f.eks.:
Behov for endring av investeringsrammen
Behov for bruk av ikke budsjetterte inntekter i investeringsregnskapet
Ved salg av kommunens formuesverdier, herunder salg av kommunale boliger
Ved vesentlige overskridelser på prosjekter
Ved vesentlig finansieringssvikt på prosjekter
Likviditetsproblemer

Utvalg for levekår:
Saklig virkeområde:
Utvalget har som ansvars- og arbeidsområde innen sitt område å ivareta tilbudet
for barn og ungdom i kommunen og for opplæring til både barn og voksne.
Utvalget behandler saker etter særlover innenfor sektoren og etter delegasjon fra
kommunestyret.

Utvalg for levekår er ansvarlig for:
-

-

samordning og planlegging av undervisningsvirksomheten i kommunen,
herunder ansvaret for å ivareta kommunens forhold til det videregående
skoleverk og høyere undervisningsinstitusjoner
samordning og planlegging av helse- og sosialtjenestene i kommunen
en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og drift av sektoren
en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og drift av helse- og
omsorgssektoren
13
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-

tiltak og kommunale forpliktelser etter opplæringsloven,
voksenopplæringsloven og privatskoleloven
samordning og planlegging av barnehagevirksomheten i kommunen, jfr.
nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale
virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme
eller tilgrensende arbeidsoppgaver

Utvalg for levekår har vedtaksmyndighet i saker som omfatter følgende
lover:
Barnehageloven
-

-

ansvarlig for skolefritidstilbud
ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte
kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer
med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver
ansvarlig for samordning og planlegging av kulturvirksomhet i kommunen
styre for kommunens kulturinstitusjoner dersom ikke annet er bestemt

Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven) av 17.
juli 1998 nr. 61 - med forskrifter
-

Utvalget delegeres myndighet til å gi forskrift om skolested for elevene, jfr. §
8-1
Myndighet til å fastsette forskrift om skolerute, jfr. opplæringsloven § 2-214
Myndighet til å fastsette målform i grunnskolen, jfr. opplæringsloven § 2-5
Fastsette ordensreglement for skolene, jfr. opplæringsloven § 2-9, samt
bortvising av elever jfr. § 2-10

Lov om barnehager av 17. juni 2006 nr. 64 med forskrifter
-

Utvalget er godkjenningsmyndighet og har ansvaret for forvaltning og tilsyn
av barnehager.

Lov om privatskoler
-

Kommunens forpliktelser etter privatskoleloven er tillagt utvalget for
oppvekommunestyret og kultur.

Lov om voksenopplæring av 28. mars 1976 nr. 35
-

Vedta plan for voksenopplæring.

Lov om nærkringkasting av 27. november 1987
-

Myndighet til å avgi uttalelser om konsesjonssøknader etter lovens § 5.

Delingsloven av 23. juni 1978 nr. 70
Kulturminneloven av 9. juni 1978
-

Myndighet etter kulturminnelovens §§ 15 og 16 om å avgi uttalelse
vedrørende fredning av bygninger og rivning av fredede bygninger.
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Lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 21 § 2
Forskrift vedtatt av kommunestyret 09.12.02 (K-sak 80/02).
Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13. juni 1969 nr. 25
-

Utvalget beregner tilskudd til trossamfunn etter lovens § 19.

Helse og omsorgstjenesteloven med forskrifter
-

-

Utvalget fastsetter innenfor rammen av gjeldende forskrifter og
kommunestyrets årsbudsjettvedtak oppholdsbetaling for heldøgns
omsorgstilbud og egenbetaling for helsetjenester.
Fastsette tildelingsregler for omsorgsboliger, jfr. §1-3 pkt 6
Vedta beredskapsplan for helsetjenesten i kommunen § jfr. §1-5

Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100.
-

Utvalget har det overordnede ansvar for forebyggende virksomhet, samarbeid
med andre deler av forvaltningen og samarbeid med frivillige organisasjoner,
jfr. lovens kapittel 3.

Ovennevnte opplisting er ikke uttømmende med hensyn til særlover knyttet til
utvalgets ansvars- og arbeidsområde.
Utvalget har som arbeids- og ansvarsområde de oppgaver innenfor sektoren som
kommunen har ansvaret for.
Utvalget behandler saker etter særlover innenfor sektoren, og etter delegasjon
fra kommunestyret.
Utvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir
gjennomført og at det blir utarbeidet årsmelding for sektorene.

Utvalg for kommunalteknikk, miljø og beredskap
Saklig virkeområde:
Utvalget har som arbeids- og ansvarsområde oppgaver innenfor
kommunalteknikk, miljø og beredskap som kommunen har ansvaret for.
Utvalget behandler saker etter særlover innenfor sektoren, og etter delegasjon
fra kommunestyret.

Utvalget for kommunalteknikk, miljø og beredskap er:
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-

-

ansvarlig for samordning, initiering, planlegging og gjennomføring innenfor
sektorens ansvars- og arbeidsområde i et langsiktig og helhetlig perspektiv
ansvarlig for samordning og planlegging av kommunens forvaltnings-, driftog utbyggingsvirksomhet
ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og drift av
sektoren
ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte
kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer
med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver
navnemyndighet i de tilfeller hvor staten ikke er navnemyndighet

Utvalg for kommunalteknikk, miljø og beredskap har vedtaksmyndighet i
saker som omfatter følgende lover:
Vegloven av 21. juni 1963 nr. 23
-

Utvalget skal være kommunens vegmyndighet etter lovens § 9, 3. ledd
Utvalget har ansvar for trafikksikkerhet
Utvalget er skiltmyndighet på kommunale veger der hvor kommunen er
skiltmyndighet

Forurensingsloven av 13. mars 1981 nr. 6 med forskrifter
-

Med hjemmel i lovens § 83 delegeres all myndighet til å fatte enkeltvedtak til
utvalget.

Lov om brannvern (K-sak 73/02)
-

Med hjemmel i lov om brannvern av 1. juli 2002 §§ 9,10 og forskrift om
organisering og dimensjonering av brannvesen av 1. juli 2002 §§2-2, 2-4
delegeres kommunestyrets oppgaver til utvalget.

Lov om samferdsel av 4. juni 1976 nr. 63.
-

Fastsette navn på gate- og veistrekninger.
Utvalget delegeres myndighet til å avgi uttalelser på kommunens vegne i alle
løyvesaker og forslag til ruteopplegg.

Friluftslovens bestemmelser
-

Viltlovens bestemmelser §§16 og 17
Motorferdselslovens bestemmelser m/forskrift og lokale retningslinjer
Naturmangfoldloven
Lakse- og innlandsfiskelovens bestemmelser
Andre saker som naturlig hører inn under utvalgets arbeidsområde og hvor
ikke vedtaksmyndighet er delegert andre

Delegasjonen er forøvrig gitt innenfor rammen av de retningslinjer
Utvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir
gjennomført og at det blir utarbeidet årsmelding for sektoren.
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POLITISK ORGANISERING
FORSLAG 2
Formannskap
Driftsutvalg
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Forslag 2 – Formannskap og driftsutvalg
Formannskap
Saklige virkeområder
Formannskapet er opprettet etter kommunelovens § 8 nr. 1 og 2, og fatter
vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov, gitt i medhold
av lov/ forskrift eller gjennom vedtak i kommunestyret.
Formannskapet skal ha komitéfunksjon overfor kommunestyret i alle prinsipielle
saker som har med kommunens finans- og økonomiforvaltning å gjøre.
Formannskapet har direkte innstillingsrett overfor kommunestyret i saker
innenfor sitt arbeidsområde.
Formannskapet skal aktivt bidra til helhetlig politisk styring av Porsanger
kommune, og arbeide for økt samarbeid og bedre samordning av kommunens
tjenester på tvers av faggrensene der dette er formålstjenlig ut fra økt
effektivitet og ut fra hensynet til kommunens innbyggere.
Formannskapet kan selv i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde, og er
avgrenset i tid og/eller omfang, oppnevne særskilte arbeidsgrupper/ ad hoc
utvalg samt fastlegge mandat for disse.

Formannskap fungerer som følgende utvalg:
-

Valgstyre
Økonomiutvalg
Næringsutvalg
Planutvalg

Formannskapet er ansvarlig for:
-

-

-

at budsjettprosessen legges opp slik at budsjett/økonomiplan blir et best
mulig politisk styringsinstrument.
at kommunestyre får seg forelagt et forslag til budsjett og økonomiplan med
innstilling.
Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal
legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i
kommunestyret, jfr. kommunelovens § 44. 7.
at endringer som rokker ved budsjettforutsetninger vedtatt av
kommunestyret følges opp, enten som budsjettreguleringssak eller som
justering av økonomiplanen - avhengig av hvor vesentlig endringen er.
Formannskapet avgjør hva som er vesentlig endring.
å behandle og følge opp regnskap og tertialrapporteringen.

Formannskapet kan ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for
kommunens økonomi, eller som kommunestyret bestemmer.
- Saker hvor formannskapet har avgjørelsesmyndighet
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Formannskapet treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som
er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre, herunder:
- Vedta tidsplan for, og styrer budsjettprosessen
- Avgjøre hvordan uforutsette endringer skal videre behandles i forhold til
årsbudsjett og økonomiplan
Dersom formannskapet er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller
visse saker, kan det bringe spørsmålet inn for kommunestyret, som avgjør hvor
avgjørelsesmyndigheten ligger. Forøvrig utfører formannskapet de oppgaver
kommunestyret pålegger.

Delegasjon i henhold til kommuneloven:
I medhold av kommuneloven delegerer kommunestyret til formannskapet
myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som det etter samme lov er adgang
til å delegere til formannskapet, og som ikke kommunestyret har vedtatt å legge
til annet organ.
- § 8, nr. 3 Behandle og legge fram innstilling til økonomiplan, årsbudsjett og
skattevedtak.
- § 13, nr. 1 Behandle «hastesaker» ihht. kommunelovens §13.1.
Kommunestyret tildeler formannskapet myndighet til å treffe vedtak i saker
som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtaket
treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle til dette. Meldinger om vedtak
etter pkt. 1 forelegges vedkommende organ i dets neste møte.

Formannskapet har vedtaksmyndighet i saker som omfatter følgende
lover:
Plan- og bygningsloven
-

-

Formannskapet skal være kommunens faste utvalg for plansaker slik loven
foreskriver - jfr. § 9- 1.
Utarbeide forslag til kommuneplan og kommunedelplan(er), herunder ivareta
miljøvernspørsmål.
Det foreligger formannskapet som planutvalg å vurdere og behandle forslag
til planendringer og eventuelt nedlegge bygge- og deleforbud, samt behandle
og avgjøre søknader om dispensasjon fra vedtatte planer og lovsatte plankrav
tildele forretningstomter/ næringstomter
Planutvalget er opprettet i medhold av plan- og bygningsloven. Planutvalget
skal behandle plan- og byggesaker iht. bestemmelsene i plan og
bygningsloven.

Valgloven
-

Fatte nødvendige vedtak som valgstyre, herunder også å oppnevne
stemmestyrer der dette ikke delegeres andre.

Alkoholloven
Myndighet til å treffe vedtak i h.h.t. alkohollovens bestemmelser §1, nr. 6 om
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bevillingsperioden, §1, nr. 7 om tildeling av bevillinger, tid for salg og skjenking,
og §1, nr. 8
om inndragning av bevillinger.

I tillegg har formannskapet delegasjon i følgende saker:
Økonomisaker
-

Behandle saker i henhold til delegasjoner gitt i særskilt budsjettreglement
eller gjennom særskilte budsjettvedtak.

Arbeidsgiversaker
-

Avgjøre ankesaker fra administrasjonsutvalget.

Endringer som vil være kommunestyresak er f.eks.:
-

Når budsjettbalansen svikter enten grunnet svikt i inntektene og/eller at
uforutsette utgifter inntreffer.
Endringer innenfor skatt og rammeoverføring og Renter/avdrag/finans.
Forskyvning av midler mellom sektorene.
Når forhold som angår kapitalbudsjettet må justeres som f.eks.:
Behov for endring av investeringsrammen
Behov for bruk av ikke budsjetterte inntekter i investeringsregnskapet
Ved salg av kommunens formuesverdier, herunder salg av kommunale boliger
Ved vesentlige overskridelser på prosjekter
Ved vesentlig finansieringssvikt på prosjekter
Likviditetsproblemer

Driftsutvalg:
Saklige virkeområder
Driftsutvalget har som ansvars- og arbeidsområde innen kommunal
tjenesteproduksjon for å ivareta en helhetlig utvikling av tjenestene i tråd med
lov, forskrift og politiske vedtak.
Driftsutvalget behandler saker etter særlover innenfor sektorene og etter
delegasjon fra kommunestyret.

Kultur og oppvekommunestyret:
-

-

ansvarlig for samordning og planlegging av undervisningsvirksomheten i
kommunen, herunder ansvaret for å ivareta kommunens forhold til det
videregående skoleverk og høyere undervisningsinstitusjoner
ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og drift av
sektoren
ansvarlig for tiltak og kommunale forpliktelser etter opplæringsloven,
voksenopplæringsloven og privatskoleloven
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-

ansvarlig for samordning og planlegging av barnehagevirksomheten i
kommunen, jfr.

Helse og omsorg:
-

ansvarlig for samordning og planlegging av helse- og sosialtjenestene i
kommunen.
ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og drift av
helse- og omsorgssektoren.
ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte
kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer
med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver.

Forvaltning. kommunalteknikk og beredskap
-

-

ansvarlig for samordning, initiering, planlegging og gjennomføring innenfor
sektorens ansvars- og arbeidsområde i et langsiktig og helhetlig perspektiv
ansvarlig for samordning og planlegging av kommunens forvaltnings-, driftog utbyggingsvirksomhet
ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og drift av
sektoren
ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte
kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer
med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver
navnemyndighet i de tilfeller hvor staten ikke er navnemyndighet

Driftsutvalget har vedtaksmyndighet i saker som omfatter følgende lover:
Barnehageloven
-

-

ansvarlig for skolefritidstilbud
ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte
kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer
med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver
ansvarlig for samordning og planlegging av kulturvirksomhet i kommunen
styre for kommunens kulturinstitusjoner dersom ikke annet er bestemt

Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven) av 17.
juli 1998 nr.61 - med forskrifter
-

Driftsutvalget delegeres myndighet til å gi forskrift om skolested for elevene,
jfr. § 8- 1
Myndighet til å fastsette forskrift om skolerute, jfr. opplæringsloven § 2- 2 14
Myndighet til å fastsette målform i grunnskolen, jfr. opplæringsloven § 2- 5
Fastsette ordensreglement for skolene, jfr. opplæringsloven § 2- 9, samt
bortvising av elever jfr. § 2- 10

Lov om barnehager av 17. juni 2006 nr. 64 med forskrifter
-

Driftsutvalget er godkjenningsmyndighet og har ansvaret for forvaltning og
tilsyn av barnehager.

Lov om privatskoler
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-

Kommunens forpliktelser etter privatskoleloven er tillagt Driftsutvalget for
oppvekommunestyret og kultur.

Lov om voksenopplæring av 28. mars 1976 nr. 35
-

Vedta plan for voksenopplæring.

Lov om nærkringkasting av 27. november 1987
Myndighet til å avgi uttalelser om konsesjonssøknader etter lovens § 5.
Delingsloven av 23. juni 1978 nr. 70
Kulturminneloven av 9. juni 1978
-

Myndighet etter kulturminnelovens §§ 15 og 16 om å avgi uttalelse
vedrørende fredning av bygninger og rivning av fredede bygninger.

Lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 21 § 2
Forskrift vedtatt av kommunestyret 09.12.02 (K- sak 80/02).
Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13. juni 1969 nr. 25
-

Driftsutvalget beregner tilskudd til trossamfunn etter lovens § 19.

Helse og omsorgstjenesteloven med forskrifter
-

-

Driftsutvalget fastsetter innenfor rammen av gjeldende forskrifter og
kommunestyrets årsbudsjettvedtak oppholdsbetaling for heldøgns
omsorgstilbud og egenbetaling for helsetjenester
Fastsette tildelingsregler for omsorgsboliger, jfr. §1- 3 pkt 6
Vedta beredskapsplan for helsetjenesten i kommunen § jfr. §1- 5
Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100.

Driftsutvalget har det overordnede ansvar for forebyggende virksomhet,
samarbeid med andre deler av forvaltningen og samarbeid med frivillige
organisasjoner, jfr. lovens kapittel 3.
Vegloven av 21. juni 1963 nr. 23
-

Driftsutvalget skal være kommunens vegmyndighet etter lovens § 9, 3. ledd
Driftsutvalget har ansvar for trafikksikkerhet
Driftsutvalget er skiltmyndighet på kommunale veger der hvor kommunen er
skiltmyndighet

Forurensingsloven av 13. mars 1981 nr. 6 med forskrifter
-

Med hjemmel i lovens § 83 delegeres all myndighet til å fatte enkeltvedtak til
driftsutvalget.

Lov om brannvern (K- sak 73/02)
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-

Med hjemmel i lov om brannvern av 1. juli 2002 §§ 9,10 og forskrift om
organisering og dimensjonering av brannvesen av 1. juli 2002 §§2- 2, 2- 4
delegeres kommunestyrets oppgaver til driftsutvalget.

Lov om samferdsel av 4. juni 1976 nr. 63.
-

Fastsette navn på gate- og veistrekninger.
Driftsutvalget delegeres myndighet til å avgi uttalelser på kommunens vegne i
alle løyvesaker og forslag til ruteopplegg.
friluftslovens bestemmelser
viltlovens bestemmelser §§16 og 17
motorferdselslovens bestemmelser m/forskrift og lokale retningslinjer
naturmangfoldloven
lakse- og innlandsfiskelovens bestemmelser
andre saker som naturlig hører inn under utvalgets arbeidsområde og hvor
ikke vedtaksmyndighet er delegert andre

Driftsutvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir
gjennomført og at det blir utarbeidet årsmelding for sektorene.
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Høringsuttalelse - fastsettelse av offisielle samiske og offisielt kvensk navn
på Kongeriket Norge
Kommunedirektørens innstilling
Formannskapet i Porsanger slutter seg til forslaget til regjeringen om å vedta Norga
og Norgga Gonagasriika som offisielle nordsamiske navn på Norge og Kongeriket
Norge.
Videre mener formannskapet at begge navnene «Norjan Kuningasriikki» og «Norjan
Kuningasvaltakunta» er navn som kan brukes som offisielle kvenske navn.
Formannskapet ønsker å tilråde bruk av navnet Norjan Kuningasriikki.
Vedlegg til saken:
2 Høringsnotat - Offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge
Sakens bakgrunn
I dag finnes det ikke offisielle samiske navn eller offisielt kvensk navn på Norge
eller Kongeriket Norge.
Mangelen på offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Norge har blant annet
ført til at Statens vegvesen ikke kan skilte på samisk langs riksgrensen. På
grenseoverganger langs riksgrensen skal det etter skiltnormalen være skiltet med
riksgrenseskilt. I Troms og Finnmark skal Norge også oppføres med samisk
språkform etter bestemmelser i skiltnormalen, men ettersom navnene ikke fremgår
som offisielt vedtatt i Sentralt stedsnavnregister (SSR), har dette ikke latt seg
gjøre. I SSR finnes bare de offisielle nasjonsnavnene Norge, Noreg og Norway.
Høringsfristen er satt til 22. januar 2021, og behandles derfor av formannskapet.
Kommunedirektøren mener at Porsanger kommune som en av få kommuner har tre
offisielle språk bør uttale seg.
Vurdering
Kommunedirektøren har hatt saken til høring hos Samisk Språk- og kultursenter og
Porsanger kvenske språksenteret som begge har gitt sine vurderinger.
Samisk språk- og kultursenter støtter forslaget til regjeringen om å vedta Norga og
Norgga Gonagasriika som offisielle nordsamiske navn på Norge og Kongeriket
Norge.
Navnene brukes i dag og det vil være en formalisering som offisielle navn.
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Porsanger kvenske språksenter svarer følgende i forhold til det kvenske navnet:
Vi mener at begge navnene «Norjan Kuningasriikki» og «Norjan
Kuningasvaltakunta» er navn som kan brukes. Dette fordi kvener i Porsanger
kjenner bruken av både «riikki og valtakunta». Vi mener det er viktig å bevare
tradisjonelle kvenske ord, men ordet «valtakunta» er i dag også et ord for «rike»
brukt i Finland. Kvensk språk er farget av landet det har utviklet seg i, og preges
både av norsk, finsk og samisk. Ordet «riikki» er derfor mer gjenkjennelig også for
nye språkbrukere som kvensk ord for rike. Og i tillegg står ordet «kuningasriikki»
godt sammen med det foreslåtte nordsamiske navnet Norgga Gonagasriika.
Porsanger kvenske språksenter stiller seg derfor positiv til bruk av begge navnene,
men vi ønsker å tilråde bruk av navnet Norjan Kuningasriikki.
Kommunedirektøren slutter seg til de innspill som Samisk språk- og kultursenter og
Porsanger kvenske språksenter gjør, og innstiller i tråd med disse.
Økonomiske konsekvenser
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Fra: Lauveng Hanne (Hanne.Lauveng@kmd.dep.no)
Sendt: 20.10.2020 14:31:38
Til:
Kopi:
Emne: Fastsettelse av offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge - nytt høringsbrev
Vedlegg: Fastsettelse av offisielle samiske og offisielt kvensk na (L)(1280068).pdf;Høringsnotat - Offisielle samiske
og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge.pdf
Til mottakere av høring om offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Norge
Det viser seg å være en feil i kvensk skrivemåte enkelte steder i høringsbrev og høringsnotat som ble sendt dere
tidligere i dag.
Vedlagt oversendes korrekte dokumenter. Vi beklager feilen!

Med hilsen
Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet
E‐post: postmottak@kmd.dep.no
www.regjeringen.no/kmd | Facebook | Flickr | Twitter
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1 Innledning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring et forslag om å
fastsette offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge.
Etter innspill fra samisk stedsnavntjeneste foreslår departementet navnene Norga/ Norgga
Gonagasriika (nordsamisk), Nöörje/ Nöörjen Gånkarïjhke (sørsamisk) og Vuodna/ Vuona
Gånågisrijkka (lulesamisk).
Etter innspill fra Kvensk stedsnavntjeneste, Kvensk institutt, Kvensk språkting og kvenske
organisasjoner foreslår departementet Norja som det offisielle kvenske navnet på Norge.
Departementet har fått to ulike forslag til oversettelse av ordet Kongeriket på kvensk, og ber
høringsinstansene om å belyse fordeler og ulemper med alternativene Norjan
Kuningasvaltakunta og Norjan Kuningasriikki.
En innføring av offisielle samiske navn og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge vil
bekrefte og synliggjøre Norge som en mangfoldig, flerspråklig stat, og være med på å følge
opp Norges forpliktelser etter Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk
(minoritetsspråkpakten). Innføringen vil også muliggjøre skilting på samisk og eventuelt
kvensk på riksgrenseskilt. Overordnet vil det være en bekreftelse på statens anerkjennelse av
både samenes og kvenenes lange tilhørighet til landet.
Arbeidet følger opp regjeringens målrettede plan for kvensk språk, hvor et av tiltakene er å ta
vare på og sikre bruken av kvenske stedsnavn. Videre inngår det som en del av oppfølgingen
av NOU 2016:18 Hjertespråket, og Stortingets anmodningsvedtak 845, hvor Stortinget ber
regjeringen om å ha en særlig oppmerksomhet rettet mot sørsamisk språk og sammenhengene
mellom språk, kultur og næring, og komme tilbake til Stortinget på en egnet måte med
konkrete forslag til oppfølging.

2 Bakgrunn
I dag finnes det ikke offisielle samiske navn eller offisielt kvensk navn på Norge eller
Kongeriket Norge.
Mangelen på offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Norge har blant annet ført til at
Statens vegvesen ikke kan skilte på samisk langs riksgrensen. På grenseoverganger langs
riksgrensen skal det etter skiltnormalen være skiltet med riksgrenseskilt. I Troms og Finnmark
skal Norge også oppføres med samisk språkform etter bestemmelser i skiltnormalen, men
ettersom navnene ikke fremgår som offisielt vedtatt i Sentralt stedsnavnregister (SSR), har
dette ikke latt seg gjøre. I SSR finnes bare de offisielle nasjonsnavnene Norge, Noreg og
Norway.
I 2017 reiste Sametinget navnesak for parallellnavn til Kongeriket Norge på nordsamisk,
sørsamisk og lulesamisk på bakgrunn av en henvendelse fra Kartverket. I 2018 vedtok
landsstyret til Norsk Målungdom en uttalelse om at regjeringen burde gi de samiske og
kvenske navnene på Kongeriket Norge offisiell status. I januar 2019 anmodet Statens
vegvesen Samferdselsdepartementet om å få fortgang i fastsettelsen av offisielt samisk navn

Side 3 av 10

44

på Norge, og i mai 2019 besluttet regjeringen å utrede offisielle samiske navn og offisielt
kvensk navn på Norge. Det ble også besluttet at det skulle foreslås retningslinjer for offisiell
bruk av navnene.

3 Gjeldende regler
3.1 Sameloven og minoritetsspråkpakten
Sameloven § 1-5 slår fast at samisk og norsk er likeverdige språk, og språkene er likestilte
etter bestemmelser i sameloven kapittel 3. Med samisk menes her nordsamisk, sørsamisk og
lulesamisk. Sameloven har ikke særskilte regler om bruk av samiske stedsnavn. Vedtakelse av
nasjonsnavn på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk vil imidlertid samsvare med samelovens
formål om "å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe i Norge kan sikre og
utvikle sitt språk (…)", jf. § 1-1. På samme måte er vedtakelse av nye samiske nasjonsnavn
også i tråd med grunnlovsvernet som følger av § 108 som pålegger statens myndigheter "å
legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin
kultur og sitt samfunnsliv."
Norge har ratifisert Europarådets pakt for regions- eller minoritetsspråk
(minoritetsspråkpakten), og har dermed påtatt seg et spesielt ansvar for å støtte tiltak som skal
ta vare på, styrke og videreutvikle minoritetsspråkene. I Norge er blant annet nordsamisk,
lulesamisk, sørsamisk og kvensk definert som minoritetsspråk som har beskyttelse etter
minoritetsspråkpakten. Nordsamisk har det strengeste vernet og er beskyttet av
minoritetsspråkpaktens del II og III. Lulesamisk, sørsamisk og kvensk har beskyttelse etter
minoritetsspråkpaktens del II.
Minoritetsspråkpakten del II artikkel 7 nr. 1 bokstav a forplikter staten til å anerkjenne
minoritetsspråk som et uttrykk for kulturell rikdom. Etter minoritetsspråkpakten del III
artikkel 10 nr. 2 bokstav g forplikter staten seg til å tillate og/eller oppmuntre til bruk eller
innføring av tradisjonelle og korrekte former av stedsnavn på minoritetsspråk.
Vedtakelse av offisielt nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og kvensk nasjonsnavn åpner for
synliggjøring av navnene i det offentlige rom og stadfester navene som viktige, nasjonale
kulturminner.

3.2 Stedsnavnloven
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samråd med Kulturdepartementet vurdert
om samiske og kvensk navn på Kongeriket Norge bør vedtas etter stedsnavnloven.
Kulturdepartementet forvalter stedsnavnloven. Formålet med stedsnavnloven er å ta vare på
stedsnavn som språklige kulturminner, gi dem en skriftform som er praktisk, og som ikke
skygger for meningsinnholdet i navnet, og medvirke til kjennskap til og aktiv bruk av
navnene. Loven skal sikre hensynet til norske, samiske og kvenske stedsnavn i samsvar med
nasjonalt lovverk og internasjonale avtaler og konvensjoner.
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Etter stedsnavnloven § 7 er Kartverket vedtaksmyndighet for gårdsnavn, seternavn,
naturnavn, navn på reinbeitedistrikt og navn på statlige anlegg. Kommunene vedtar navn på
tettsteder, grender, kommunale gater, torg osv. innenfor kommunens grenser. De norske
navnene Norge og Noreg er ikke behandlet etter reglene i stedsnavnloven. Departementene
foreslår derfor at vedtaket om offisielle nasjonsnavn på samiske og kvensk språk heller ikke
bør gjøres etter reglene i stedsnavnloven, men fastsettes av Stortinget.
Departementene mener likevel at stedsnavnloven har saksbehandlingsregler som er relevante
å bruke for å komme fram til samiske og kvensk navn på Kongeriket Norge, og har kommet
til at både regler om valg av navn og regler om fastsetting av skrivemåte bør gjøres etter
prinsippene i stedsnavnloven. § 8 i stedsnavnloven sier for eksempel at navnevalget skal høres
og at lokale organisasjoner med tilknytning til stedsnavnet er regnet som parter i saken. Det er
viktig å understreke at et navnevalg oftest innebærer å videreføre et navn som allerede har
både muntlig tradisjon på et sted og som det kan dokumenteres at har vært i offentlig bruk.
Derfor er navnevalget avgrenset av bestemmelsene om navnevern i § 3, som hindrer at navn
fra ett språk overtar for navn på et annet, og som sikrer at man ikke tar i bruk navn med
tradisjon fra andre steder. I § 4 heter det at man ved fastsetting av skrivemåte skal ta
utgangspunkt i gjeldende rettskrivingsprinsipper for samisk og kvensk. Av § 13 framgår det at
Språkrådet er stedsnavntjeneste for norske og kvenske stedsnavn og at Sametinget er
stedsnavntjeneste for samiske stedsnavn. Stedsnavntjenestene skal gi rettledning og tilrådning
om skrivemåten av stedsnavn, navneskikk og navnsetting før vedtak. Tjenestene kan også
uttale seg om bruk av stedsnavn.

3.3 Ny, helhetlig språklov
I Prop. 108 L Lov om språk (språklova) foreslår Kulturdepartementet å gi samiske språk status
som urfolksspråk. Loven gir etter forslaget ingen nye rettigheter til samiske språkbrukere,
men innlemmer samiske språk i et helhetlig fundament for en aktiv språksikringspolitikk.
Etter forslag til formålsparagraf skal det offentlige bruke, utvikle og styrke samiske språk.
Hver sektor har ansvar for å vurdere aktive tiltak som styrker samiske språk som
samfunnsbærende. Videre er forslaget i Prop. 108 L Lov om språk (språklova) å formalisere
statusen til kvensk språk som nasjonalt minoritetsspråk, i tråd med minoritetsspråkpakten.
Etter formålsparagrafen foreslås det at offentlige organer skal verne og fremme kvensk språk.

4 Dialog med Sametinget
4.1 Tilrådning fra samisk stedsnavntjeneste
Samisk stedsnavntjeneste ved Sametinget har kommet med følgende tilrådning når det gjelder
samiske navn på Kongeriket Norge, i brev av 6. juli 2020:
Nominativ:
Nordsamisk:
Norge: Norga
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Kongeriket Norge: Norgga Gonagasriika

Lulesamisk:
Norge: Vuodna
Kongeriket Norge: Vuona Gånågisrijkka

Sørsamisk:
Norge: Nöörje
Kongeriket Norge: Nöörjen Gånkarïjhke

Genitiv:
Nordsamisk:
Norge: Norgga
Kongeriket Norge: Norgga Gonagasriika

Lulesamisk:
Norge: Vuona
Kongeriket Norge: Vuona Gånågisrijka

Sørsamisk:
Norge: Nöörjen
Kongeriket Norge: Nöörjen Gånkarïjhken

4.2 Sametingets forslag til retningslinjer for bruk av offisielle
samiske navn på Kongeriket Norge
Sametinget skriver i brev av 3. juli 2019 at de ønsker bruk av samiske navn på Norge på skilt
ved grenseoverganger i samiske områder, på det samiske språket som gjelder for det aktuelle
geografiske området, i tråd med stedsnavnlovens forskrift, § 4. Her inkluderer Sametinget
flyplass- og havneterminaler. I tillegg mener Sametinget at samisk navn på Norge må finnes
på pass og ID-kort, og at det det må være mulighet til å velge ett av de samiske språkene.
Videre har Sametinget spilt inn at navnene må brukes på frimerker, der det passer. Sametinget
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mener det ikke er behov for å bruke de offisielle samiske nasjonsnavnene på norske
ambassader eller konsulater eller på skilt i FN-sammenheng.

5 Dialog med kvenske organisasjoner og språkmiljøer
5.1 Innspill fra organisasjoner og kvenske språkmiljøer
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ba i september 2019 Kvenlandsforbundet,
Kvensk institutt, Kvensk språkting og Norske Kveners Forbund om innspill på offisielt
kvensk navn på Kongeriket Norge, og på hvordan retningslinjer for bruk av navnet bør
utformes. I forkant av dette hadde Kvensk stedsnavntjeneste i Språkrådet uttalt at det finnes
tradisjon for bruk av to ulike navn på Norge på kvensk – Norja og Ruija, mens det fulle
navnet på Kongeriket Norge kunne være både Norjan Kuninkhaanriiki og Ruijan
Kuninkhaanriiki.
Alle som fikk denne henvendelsen mente at Norja er den riktige oversettelsen av Norge, men
det er uenighet om hvordan ordet Kongeriket skal oversettes til kvensk. Norske Kveners
Forbund mener at det bør oversettes Norjan Kuningasvaltakunta, mens Kvensk institutt og
Kvensk språkting mener det bør være Norjan Kuningasriikki.
Kvensk språkting skriver i sin begrunnelse at det norske ordet konge oversettes på kvensk
med ordet kuningas. For rike finnes det to ord på kvensk: riikki og valtakunta. Det siste har
vært brukt mye i religiøs kontekst. Riikki derimot, har vært brukt i sammensatte ord, og
refererer oftere til landområdet. Kvensk språktings anbefaling er derfor å bruke ordet riikki i
sammensatt ord kuningasriikki.
Norske Kveners Forbund viser i sin begrunnelse for valg av Kuningasvaltakunta, at riikki har
en for uformell og muntlig form, mens valtakunta er et begrep om stat/rike som brukes i
gamle bibler, og er begrepet som Læstadius brukte i sine prekener. De viser også til at den
norsk-kvenske forfatteren Alf Børsskog systematisk brukte begrepet valtakunta i omtalen av
riker, i sine kvenske romaner og diktsamlinger.
Departementet har hatt et møte med Kvensk institutt og Språkrådet i denne saken.
Departementet har også hatt et møte med Kvensk institutt, Norske Kveners Forbund,
Kvenungdommen, Språkrådet og Kulturdepartementet for å forsøke å enes om valg av begrep.
Aktørene holdt fast ved sine skriftlige innspill i saken. Kvenungdommen mente at begge
alternativene for Kongeriket på kvensk vil fungere, men framhevet at det kan være en fordel å
se de kvenske alternativene i sammenheng med de samiske ordene for Kongeriket.
Kvenungdommen påpekte også at riiki trolig er mer gjenkjennelig blant kvenske
språkbrukere. Norske Kveners Forbund mente at både riiki og valtakunta er godt kjente
begreper blant kvenske språkbrukere. Kulturdepartementet pekte på prinsippene i
stedsnavnloven, der bevaring av ord som språklige kulturminner kan tale for at valtakunta bør
vedtas.
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Ingen av aktørene Kommunal- og moderniseringsdepartementet har hatt møte med i denne
saken mener at kuningasriikki eller kuningasvaltakunta er feil. Alle understreker at det
viktigste er å få innført et offisielt nasjonsnavn, og at begge alternativer kan fungere.

5.2 Foreløpig tilråding fra Kvensk stedsnavntjeneste i Språkrådet
Etter å ha fått tilsendt begrunnelsene fra alle organisasjonene som har kommet med innspill,
har Kvensk stedsnavntjeneste i Språkrådet følgende foreløpige tilråding til navn på Norge og
Kongeriket Norge:
Norge (i nominativ): Norja
Norge (i genitiv): Norjan
Kongeriket Norge (i nominativ): Norjan Kuningasvaltakunta
Kongeriket Norge (i genitiv): Norjan Kuningasvaltakunnan
Kvensk stedsnavntjenestes foreløpige tilråding er altså i tråd med innspillet fra Norske
Kveners Forbund, men ikke i tråd med innspillet fra Kvensk institutt og Kvensk språkting.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet velger derfor å høre to alternativer for kvensk
oversettelse av Kongeriket Norge, og ber høringsinstansene om å begrunne hvilket alternativ
som skal velges.

6 Forslag til retningslinjer for bruk av offisielle samiske og
offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge
6.1 Vurderinger knyttet til utforming av retningslinjer
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått innspill til offisielle nasjonsnavn fra
flere instanser, men har fått få forslag til hvordan retningslinjer for bruken av navnene bør
utformes. Siden det ikke foreligger retningslinjer for bruken av Noreg eller Norway mener
departementet det er mest hensiktsmessig å heller ikke detaljregulere når og hvordan samiske
og kvensk navn på Kongeriket Norge skal brukes.
I arbeidet med å utrede offisielle samiske og kvensk navn på Kongeriket Norge har
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vært i kontakt med en rekke organer som vil
kunne benytte seg av disse navnene. De ulike hensynene som må veies opp mot hverandre
ved avgjørelsen av hvilke offisielle nasjonsnavn som skal brukes i hvilke tilfeller er såpass
kompliserte at departementet foreslår mest mulig overordnede retningslinjer for bruken av
navnene. For eksempel har Politidirektoratet i arbeidet med å innføre nye ID-kort og pass med
ledetekst på bokmål, nynorsk, nordsamisk og engelsk, støtt på utfordringer knyttet til at
retningslinjer for utforming av pass er internasjonale. I 2014 besluttet regjeringen at det nye
nasjonale ID-kortet planlegges utstedt med ledetekst på disse fire språkene. I dette konkrete
tilfellet besluttet regjeringen hvilke språk som skulle omfattes, men Politidirektoratet har også
gitt tilbakemelding om at det ikke ville vært fysisk plass til å innlemme flere språk, og at det
blant annet er internasjonale reguleringer og hensynet til sikkerhet i passene som setter
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begrensninger på hvordan de kan utformes. Sametingets forslag om at enhver skal kunne
velge hvilket samisk språk man kan få passet sitt utstedt på, vil ikke være i tråd med de
sikkerhetsinstrukser som ligger til grunn for utstedelse av pass, hvor det overordnede hensynet
til sikkerhet gjør at alle norske pass må være like.
Arbeidet til Statens kartverk (Kartverket) viser også viktigheten av å ikke detaljregulere når
og hvordan de offisielle nasjonsnavnene skal tas i bruk. For eksempel er det slik at mange
oversiktskart og sjøkart alltid bruker Norway, i tråd med standarder fastsatt av International
Hydrographic Organization (IHO). Dette er av hensyn til sikkerhet, og for at kartene skal
være enkle å bruke for alle som ferdes i havområdene, uavhengig av nasjon. Kartverket viser
også til at i dagens kartdatabaser for norske landkart opptrer Norge kun på kart i liten
målestokk, altså på kart som for eksempel viser Norden eller Europa. På disse kartene vil det
være for liten plass til å vise mer enn ett navn på kongeriket.
Som eksemplene over viser, kan en streng regulering av bruken av offisielle nasjonsnavn
kunne komme i konflikt med andre hensyn, som sikkerhet, teknisk mulighet, internasjonale
standarder og reguleringer etc. Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår derfor
mest mulig overordnede retningslinjer for bruken av nye offisielle nasjonsnavn. På denne
måten sikres et fleksibelt rammeverk for bruken av nye offisielle nasjonsnavn. Samtidig
ivaretas hensynet til at et eller flere navn kan brukes når det er ønsket, teknisk mulig og
hensiktsmessig. Departementet mener at beslutningen om når navnene skal brukes i størst
mulig grad bør legges til det offentlige organet som tar navnet i bruk.

6.2 Forslag til retningslinjer
Retningslinjene gjelder for offentlige organer i utøvelsen av deres offentlige virksomhet.
Formålet med retningslinjene er å legge til rette for at Statens myndigheter kan ta i bruk
offisielle samiske og kvensk navn på Norge og Kongeriket Norge. Offisiell bruk av samiske
og kvensk nasjonsnavn vil bekrefte og synliggjøre Norge som en mangfoldig, flerspråklig
stat.
Ved offisiell bruk av norsk navn på Norge og Kongeriket Norge skal Statens myndigheter, på
eget initiativ, vurdere om et eller flere av de samiske navnene og/eller kvensk navn skal
brukes.
Med samiske språk menes her nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.
Samiske eller kvensk navn på Norge eller Kongeriket Norge kan for eksempel brukes på kart,
skilt, i register sammen med eventuelt norsk navn, eller lignende. Dette er verken en
uttømmende eller forpliktende opplisting av eksempler.

7 Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ikke kjent med at det er noen vesentlige
økonomiske og administrative kostnader ved å innføre offisielle samiske og offisielt kvensk
navn på Kongeriket Norge, i seg selv. Eventuelle kostnader knytter seg til hvilke

Side 9 av 10

50

retningslinjer som utformes og til hvorvidt etater, kommuner, fylkeskommuner og andre
velger å oppdatere sine systemer, skilt, dokumenter etc. med offisielle nasjonsnavn, etter eget
ønske eller for å oppfylle eksisterende regelverk.
Kartverket melder at det vil være utgifter i størrelsesorden 150 000 kroner knyttet til
søkefunksjoner for riktig bruk av navn på ulike oversiktskart.
Statens vegvesen mener det kan bli aktuelt å endre riksgrenseskilt på grenseoverganger til
Russland, Finland og Sverige. Statens vegvesen har kartlagt elleve grenseoverganger der de
mener det kan være relevant å endre riksgrenseskilt til nordsamisk, sørsamisk eller kvensk.
Dette gjelder i områder med samisk og/eller kvensk bosetting. Utgifter for skiltoppsettene vil
være avhengig av antall bokstaver i navnene og lokale forhold. Statens vegvesen anslår at
samlede utgifter knyttet til å endre riksgrenseskiltene ved ovennevnte grenseoverganger vil
utgjøre om lag 200 000 kroner. I tillegg påløper administrative utgifter som inngår i Statens
vegvesens ordinære skiltarbeid. Estimatet bygger på enhetspriser som er avtalt i
driftskontraktene.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at dersom det innføres veiledende
retningslinjer for offisiell bruk av nasjonsnavnene av den typen som foreslås her, vil relevante
offentlige organer kunne dekke eventuelle utgifter innenfor egne budsjettrammer.
Departementet legger derfor opp til at bruken av nye nasjonsnavn dekkes innenfor
eksisterende budsjettrammer hos de organene som tar i bruk navnene.
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Debatthefte 2021 - KS spør. Omstilling i koronaens tid
Kommunedirektørens innstilling
1. Hva er det viktigste kommunene/fylkeskommunene gjør for å lykkes med
nødvendig omstilling?
Det viktigste Porsanger kommunen gjør før å lykkes med omstilling er å jobbe
med digitalisering av manuelle oppgaver, standardisering av prosesser og jobbe
for økt interkommunalt samarbeid. I tillegg er det et mål for Porsanger
kommune å balansere tjenestetilbudet til innbyggerne i tråd med de statlige
overføringene til kommunesektoren, slik at det sikrer oss en sunn og stabil
kommuneøkonomi over tid.
Utfordringene for Porsanger kommune i dette arbeidet er to delt. Det ene er
kapasitet; En liten kommune på størrelse med Porsanger kommune skal levere
samme tjenester og inneha samme kompetanse som en stor kommune. Dette
resulterer i at administrative ansatte har et betydelig arbeidspress som ofte
resulterer i at en ikke har muligheter til å prioritere omstilling og digitalisering
fremfor drift. Den andre utfordringen i dette bilde er vanskeligheten med å
balansere tjenestetilbudet til innbyggerne i tråd med skiftende overføringer til
kommunesektoren, blant annet som følge av demografiske endringer.
2. Er det spesielle statlig virkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi - som
kommunen/ fylkeskommunen opplever er særlig begrensende for
omstillingsarbeidet? I så fall, hvilke?
Porsanger kommune opplever særlig at det er egen kapasitet i administrasjonen
og i lederstillinger som begrenser omstillingsarbeidet. Jf. svar i på spørsmål 1.
I den grad vi klarer å benytte oss av f.eks. tilskuddsordninger er en annen
begrensning stadige endringer i vilkår for tilskuddsmidler fra år til år. Endring
av praksis tar gjerne lang tid, og vi ser at endrede vilkår for tilskudd gjør at vi
risikerer å ikke få videre tilskudd for å sluttføre prosjekter, noe som kan være
en avgjørende faktor for resultatet.
En tredje utfordring er tilførsel av stadig nye oppgaver til kommunesektoren
uten fullfinansiering. Dette får som konsekvens ytterligere press i
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organisasjonens, som igjen stjeler ressurser som kunne ha vært brukt til
omstilling og endring.
3. For å sikre handlingsrom for omstilling, hva bør KS særlig gjøre fremover for
å ivareta sin rolle overfor medlemmene?
KS bør jobbe for felles standardiserte digitale løsninger for kommunesektoren. KS
bør derfor særlig øke takta på digitaliseringsomstillinga. Gode eksempler på
standardiserte løsninger som KS har jobbet frem de seineste årene er KS læring,
Digisos, smittesporingsplattformen, bekymringsmeldingssystemet til
barneverntjenesten med flere. Alle disse systemene er lett tilgjengelig og enkle å
ta i bruk også for små kommuner.
4. Hva er det viktigste kommunen/fylkeskommunen gjør for å lykkes med å
forebygge og redusere ungt utenforskap?
Det viktigste en kommune kan gjøre for å forebygge og redusere ungt utenforskap
er å sørge for at så mange som mulig fullfører videregående skole. Ved fullført
videregående skole er en mer eller mindre sikret innpass i arbeidslivet. Arbeid og
inntekt er de viktigste faktorene for ikke å havne i et utenforskap.
Porsanger kommune arbeider med å forebygge og redusere ungt utenforskap med
tverrfaglighet og koordinert jobbing mellom de kommunale tjenestene for spesielt å
ivareta barn og unge. Kommunen har god oppfølging av gravide og god oppfølging
av familier i småbarnsfasen via helsestasjonen. Videre jobber Porsanger kommune
for høykvalitets barnehager, for helsefremmede skole og for et godt samarbeid
mellom skole og hjem. Alt dette for å ruste barn og unge til å mestre og fullføre
videregående skole, for derigjennom å stå bedre rustet i arbeidslivet.

5. Er det spesielle statlig styringsvirkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi som kommunen/fylkeskommunen opplever er særlige begrensende for
muligheter til å forebygge og redusere ungt utenforskap? I så fall, hvilke?
Økte midler til psykisk helsevern på et lavterskel/forebyggende nivå. Slike midler er
i dag ofte knyttet til profesjoner både juridisk og tilskudds styrt, for eksempel
lovkrav om psykolog og ergoterapeut. Det bør være opp til den enkelte kommune å
planlegge og organisere arbeidet slik at det er mest hensiktsmessig mht
kompetanse, behov og villet organisering. Slik det er nå er kommunene tvunget til
å ansette psykolog og ergoterapeut selv om det kanskje er behov for andre tiltak
først.

6. For å legge til rette for kommunens/fylkeskommunens arbeid med ungt
utenforskap, hva bør KS særlig gjøre fremover for å ivareta sin rolle overfor
medlemmene?
KS bør jobbe for at tilskuddsmidlene gir mer frihet til lokale løsninger og at
vilkårene ikke endres årlig. KS bør jobbe for at kommunene selv kan sette sammen
den fagkompetansen som trengs ut fra lokale behov. videre bør KS jobbe for at
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grensesnitt/ansvarsforholdet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten
avklares.
Oppsummert er det slik at kommunesektoren har behov for økt lokal frihet til å ta
lokale initiativ for å kunne tilpasse løsningene til lokale forhold på den ene siden, på
den andre siden trenger kommunene, spesielt små og mellomstore kommuner
større standardisering på digitale løsninger slik at en ikke trenger å bruke ressurser
på å løse alle digitaliseringsutfordringer selv
Vedlegg til saken:
1 Debatthefte 2021
Sakens bakgrunn
KS inviterer hvert år kommunene og fylkeskommunene til å gi innspill til
dagsaktuelle temaer som er presentert gjennom debattheftet. I år omhandler heftet
spørsmål knyttet til kommunesektorens handlingsrom og forebygging av ungt
utenforskap. Innkomne innspill vil sammenstilles og tas med i KS videre arbeid for
kommunal sektor. Omtale av og spørsmål om prioriteringer i det forestående
lønnsoppgjøret er i år tatt ut av heftet fordi oppgjøret for 2020 ikke var endelig da
debattheftet ble ferdigstilt. Det vil bli sendt ut et eget debattgrunnlag senere for å
sikre forankring av tariffoppgjøret 2021.
Kommunedirektøren legger med dette frem problemstillingene i debattheftet til
politisk behandling.
Tilstrekkelig handlingsrom for omstilling?
Utfordringene med å finansiere det offentlige tjenestetilbudet vil øke fremover, og
med koronapandemien øker utfordringene ytterligere. Som en konsekvens
forsterkes behovet for omstilling i norsk samfunns- og arbeidsliv.
Kommunesektoren har i lang tid hatt et omstillingsbehov, samtidig legger stadig
mer komplekse oppgaver press på ressurser – og krever nytenkning og innovasjon.
Det trengs nå andre grep enn ren effektivisering, både for å levere flere og bedre
tjenester med færre ressurser, og for å møte forventninger fra innbyggere og
næringsliv. Kommunal sektor er på mange områder i førersetet når det gjelder
innovasjon i offentlig sektor, og landstinget la i februar føringer for KS’ arbeid på
digitaliseringsområdet for å sikre samordning og gjennomføringskraft.
For å kunne tilby gode og relevante digitale tjenester til innbyggere, næringsliv og
frivillige må det offentlige samarbeide på tvers av fagsektorer og forvaltningsnivå.
Dette innebærer også endrede krav til kompetanse hos ledere og medarbeidere.
Totalt, vil en slik betydelig omstilling øke behovet for lokal frihet til å ta initiativ og
løse felles utfordringer. Lokale løsninger kan være både mer tilpasset individuelle
behov og økonomisk rimeligere enn standardløsninger fastsatt av Storting og
regjering.
Det er bred politisk enighet om rammestyring som hovedprinsipp for statlig styring
av kommuner og fylkeskommuner, men prinsippet etterleves ikke alltid i praksis.
Økt økonomisk rammestyring er erstattet av økt juridisk detaljstyring, og nesten
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halvparten av ordførerne mener at lover og nasjonalt fastsatte krav hemmer
innovasjon. For å kunne opprettholde et lokalt handlingsrom til nødvendig
omstilling, er det viktig at nye lovkrav og forventninger strengt tilpasses de
økonomiske rammer sektoren kan få i tida som kommer.
Hvordan forebygge og bekjempe ungt utenforskap?
Anslagsvis 120 000 unge mellom 20 og 30 år står utenfor arbeid og skole. Psykiske
lidelser er en viktig årsak til ung uførhet og frafall fra utdanning- og arbeidsliv. I
tillegg vokser et økende antall barn opp i familier med vedvarende lavinntekt.
Pandemien har forsterket utfordringen ved at sårbare unge rammes sterkere når
økonomien og arbeidslivet rammes. Dette skaper behov for å tenke nytt for å
forebygge ungt utenforskap.
Muligheten til å se de ulike tjenesteområdene i sammenheng og å skape god
samhandling i lokalsamfunnet med utgangspunkt i barn og unges behov, gjør
kommunene godt egnet til å gi tidlig og tverrfaglig innsats. Tidlig innsats i
grunnskolen er avgjørende for fremtidig deltakelse i utdanning og arbeid, og
fylkeskommunene spiller en nøkkelrolle gjennom ansvaret for videregående
opplæring. Innsats knyttet til kompetanse og kvalifisering til arbeid er viktig. For
kommunesektoren innebærer dette både et ansvar som arbeidsgiver ved å tilby
unge jobb og kvalifisering, og å skape gode tjenester for å hindre frafall. Her kreves
et koordinert samarbeid mellom utdannings-myndigheter, NAV/velferdstjenestene
og arbeidslivet. Tilpassede kvalifiseringsløp må utvikles i tråd med arbeidslivets
behov. «Partnerskap for radikal innovasjon» er etablert av medlemmene og KS i
fellesskap for å løse kritisk samfunnsutfordringer, og ungt utenforskap er et
prioritert tema. Partnerskapet skal fremover se på hvordan dagens
tjenesteproduksjon kan og bør endres.

Seks spørsmål KS ønsker belyst:
1. Hva er det viktigste kommunene/fylkeskommunene gjør for å lykkes med
nødvendig omstilling?
2. Er det spesielle statlig virkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi - som
kommunen/ fylkeskommunen opplever er særlig begrensende for
omstillingsarbeidet? I så fall, hvilke?
3. For å sikre handlingsrom for omstilling, hva bør KS særlig gjøre fremover for
å ivareta sin rolle overfor medlemmene?
4. Hva er det viktigste kommunen/fylkeskommunen gjør for å lykkes med å
forebygge og redusere ungt utenforskap?
5. Er det spesielle statlig styringsvirkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi som kommunen/fylkeskommunen opplever er særlige begrensende for
muligheter til å forebygge og redusere ungt utenforskap? I så fall, hvilke?
6. For å legge til rette for kommunens/fylkeskommunens arbeid med ungt
utenforskap, hva bør KS særlig gjøre fremover for å ivareta sin rolle overfor
medlemmene?
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Kommunedirektøren legger frem følgende forsalg til svar:

1. Hva er det viktigste kommunene/fylkeskommunene gjør for å lykkes med
nødvendig omstilling?
Det viktigste Porsanger kommunen gjør før å lykkes med omstilling er å jobbe
med digitalisering av manuelle oppgaver, standardisering av prosesser og jobbe
for økt interkommunalt samarbeid. I tillegg er det et mål for Porsanger
kommune å balansere tjenestetilbudet til innbyggerne i tråd med de statlige
overføringene til kommunesektoren, slik det at sikrer oss en sunn og stabil
kommuneøkonomi over tid.
Utfordringene for Porsanger kommune i dette arbeidet er to delt. Det ene er
kapasitet; En liten kommune på størrelse med Porsanger kommune skal levere
samme tjenester og inneha samme kompetanse som en stor kommune. Dette
resulterer i at administrativt ansatte har et betydelig arbeidspress som ofte
resulterer i at en ikke har muligheter til å prioritere omstilling og digitalisering
fremfor drift. Den andre utfordringen i dette bilde er vanskeligheten med å
balansere tjenestetilbudet til innbyggerne i tråd med skiftende overføringer til
kommunesektoren, blant annet som følge av demografiske endringer.
2. Er det spesielle statlig virkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi - som
kommunen/ fylkeskommunen opplever er særlig begrensende for
omstillingsarbeidet? I så fall, hvilke?
Porsanger kommune opplever særlig at det er egen kapasitet administrasjonen
og i lederstillinger som begrenser omstillingsarbeidet. Jf. svar i på spørsmål 1.
I den grad vi klarer å benytte oss av f.eks. tilskuddsordninger er en annen
begrensning stadige endringer i vilkår for tilskuddsmidler fra år til år. Endring
av praksis tar gjerne lang tid, og vi ser at endrede vilkår for tilskudd gjør at vi
risikerer å ikke få videre tilskudd for å sluttføre prosjekter, noe som kan være
en avgjørende faktor for resultatet.
En tredje utfordring er tilførsel av stadig nye oppgaver til kommunesektoren
uten fullfinansiering. Dette får som konsekvens ytterligere press i
organisasjonens, som igjen stjeler ressurser som kunne ha vært brukt til
omstilling og endring.
3. For å sikre handlingsrom for omstilling, hva bør KS særlig gjøre fremover for
å ivareta sin rolle overfor medlemmene?
KS bør jobbe for felles standardiserte digitale løsninger for kommunesektoren. KS
bør derfor særlig øke takta på digitaliseringsomstillinga. Gode eksempler på
standardiserte løsninger som KS har jobbet frem de seineste årene er KS læring,
Digisos, smittesporingsplattformen, bekymringsmeldingssystemet til
barneverntjenesten med flere. Alle disse systemene er lett tilgjengelig og enkle å
ta i bruk også for små kommuner.
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4. Hva er det viktigste kommunen/fylkeskommunen gjør for å lykkes med å
forebygge og redusere ungt utenforskap?
Det viktigste en kommune kan gjøre for å forebygge og redusere ungt utenforskap
er å sørge for at så mange som mulig fullfører videregående skole. Ved fullført
videregående skole er en mer eller mindre sikret innpass i arbeidslivet. Arbeid og
inntekt er de viktigste faktorene for ikke å havne i et utenforskap.
Porsanger kommune arbeider med å forebygge og redusere ungt utenforskap med
tverrfaglighet og koordinert jobbing mellom de kommunale tjenestene for spesielt å
ivareta barn og unge. Kommunen har god oppfølging av gravide og god oppfølging
av familier i småbarnsfasen via helsestasjonen. Videre jobber Porsanger kommune
for høykvalitets barnehager, for helsefremmede skole og for et godt samarbeid
mellom skole og hjem. Alt dette for å ruste barn og unge til å mestre og fullføre
videregående skole, for derigjennom å stå bedre rustet i arbeidslivet.

5. Er det spesielle statlig styringsvirkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi som kommunen/fylkeskommunen opplever er særlige begrensende for
muligheter til å forebygge og redusere ungt utenforskap? I så fall, hvilke?
Økte midler til psykisk helsevern på et lavterskel/forebyggende nivå. Slike midler er
i dag ofte knyttet til profesjoner både juridisk og tilskudds styrt, for eksempel
lovkrav om psykolog og ergoterapeut. Det bør være opp til den enkelte kommune å
planlegge og organisere arbeidet slik at det er mest hensiktsmessig mht
kompetanse, behov og villet organisering. Slik det er nå er kommunene tvunget til
å ansette psykolog og ergoterapeut selv om det kanskje er behov for andre tiltak
først.

6. For å legge til rette for kommunens/fylkeskommunens arbeid med ungt
utenforskap, hva bør KS særlig gjøre fremover for å ivareta sin rolle overfor
medlemmene?
KS bør jobbe for at tilskuddsmidlene gir mer frihet til lokale løsninger og at
vilkårene ikke endres årlig. KS bør jobbe for at kommunene selv kan sette sammen
den fagkompetansen som trengs ut fra lokale behov. videre bør KS jobbe for at
grensesnitt/ansvarsforholdet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten
avklares.
Oppsummert er det slik at kommunesektoren har behov for økt lokal frihet til å ta
lokale initiativ for å kunne tilpasse løsningene til lokale forhold på den ene siden, på
den andre siden trenger kommunene, spesielt små og mellomstore kommuner
større standardisering på digitale løsninger slik at en ikke trenger å bruke ressurser
på å løse alle digitaliseringsutfordringer selv.
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FORORD

Kjære politikere

Selv om Norge som samfunn har håndtert koronapandemien relativt godt, med få døde og alvorlig syke,
er det likevel et faktum at den traff oss med betydelig
styrke. I denne krisen har kommunene vist stor innsatsvilje og omstillingsevne. Dette har vært krevende
både økonomisk og, ikke minst, menneskelige der
ansatte fra kommunal sektor har ytt ekstra gjennom
hele pandemien.
Vi har opplevd tilbakeslag for Norges økonomiske
vekst – og for internasjonal økonomi. Med høyere
arbeidsledighet i Norge og svekket utenlandsk etterspørsel etter våre produkter, blir de økonomiske rammene begrenset tidligere enn vi hadde sett for oss.
Det betyr at prioriteringsutfordringene treffer hardere
og tidligere enn ventet. Vi som samfunn står i tillegg
overfor allerede kjente utfordringer som demografisk
utvikling og klima- og miljøendringer.
For at kommuner og fylkeskommuner fortsatt skal
kunne levere gode velferdstjenester til en aldrende
befolkning, er det behov for både streng prioritering
og tydelig evne og vilje til omstilling. Fremover vil
tydelige trender være:
• Kostnadsvekst i helse- og omsorgstjenestene –
yngre brukere krever stadig mer av ressursene.

• Arbeidet med å forebygge og bekjempe ungt utenforskap må forsterkes – tidlig og rask innsats er svært
viktig, og her har kommunene en unik posisjon.
• Hardere prioriteringer kan føre til at inkludering i
arbeidslivet blir mer krevende – her kan også
kommunesektoren spille en nøkkelrolle.
Skal vi som samfunn lykkes med å møte disse utfordringene, er det helt nødvendig med en felles virkelighetsforståelse sentralt og lokalt og et sterkt lokalt
selvstyre. Frihet til å tilpasse tjenestene lokalt er både
en forutsetning for dette selvstyret, men det er også
helt nødvendig for at Norge som samfunn skal klare
å løse oppgavene vi står overfor i årene fremover.
Med Debattheftet 2021 og strategikonferansene
vinteren 2021, ber KS om klare og konkrete tilbakemeldinger fra medlemmene på hvordan vi best omstiller oss for en ny tid. Har vi tilstrekkelig handlingsrom
for omstilling? Hvordan kan vi forhindre og bekjempe
ungt utenforskap?
Når det gjelder tariffoppgjøret 2021, er situasjonen i
skrivende stund så uavklart at det blir gjennomført en
egen medlemsforankring noe senere. Årets debatthefte
inneholder derfor ikke noe om tariffoppgjøret neste år.

Lykke til med diskusjonene!
Oslo, desember 2020

Lasse Hansen
Administrerende direktør
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Har vi tilstrekkelig handlingsrom
for omstilling?
Koronapandemien har satt tjenestetilbudet under press og forsterket flere av
utfordringene vi står overfor som samfunn. En del av løsningen er større lokalt
handlingsrom.
Situasjonen i kommunesektoren er nå svært krevende. I lengden vil det ikke være mulig å både oppfylle
alle ekstra krav som følger av koronapandemien og
samtidig gjennomføre alle andre oppgaver som normalt. Det har lenge vært klart at utfordringene med
å finansiere det offentlige tjenestetilbudet fremover
vil øke. Koronapandemien øker utfordringene ytterligere. Oljefondet tappes og den langsiktige økonomiske veksten svekkes. Innstrammingene i offentlige
finanser kommer tidligere enn forventet. Det gjør at
behovet for omstilling i norsk samfunns- og arbeidsliv
forsterkes.

dere, og økte krav til å løse oppgavene på nye måter.
En slik betydelig omstilling øker behovet for lokal
frihet til å ta initiativ og løse felles utfordringer.
Kommunal sektor er på mange områder i førersetet når det gjelder innovasjon i offentlig sektor.
Bærekraftløftet, satsingen på smarte lokalsamfunn,
digitalisering, innovative anskaffelser, Partnerskap for
radikal innovasjon og samarbeid om komplekse og
radikale løsninger på samfunnsutfordringer er eksempler på dette.

Kommunesektoren har i lang tid hatt et omstillingsbehov, for eksempel i eldreomsorg fra institusjonsbasert omsorg til omsorg i hjemmene. I kommunene
og fylkeskommunene blir prioriteringene enda tøffere,
og innovasjonstakten må øke. Dette innebærer nye/
endrede krav til kompetanse hos ledere og medarbei-

Samtidig ser vi at stadig mer komplekse oppgaver
legger press på ressurser – og krever nytenkning og
innovasjon. Det trengs andre grep enn ren effektivisering, både for å levere flere og bedre tjenester
med færre ressurser, og for å møte forventninger fra
innbyggere og næringsliv. For å få mer innovasjon,
mer sammenheng i tjenestene, bedre kvalitet og økt
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effektivitet bør det legges til rette for mer forsøksvirksomhet og eksperimentering i offentlig sektor. En velorganisert ordning for eksperimentering, for eksempel
etter modell av de nyeste frikommuneforsøkene i
Danmark, vil legge til rette for systematiske forsøk
med frihet fra regler, lover og dokumentasjonskrav.

VISSTE DU AT….
KS har sendt brev til partiene med
forventninger til nytt Storting, som
for eksempel:

For å kunne tilby gode og relevante digitale tjenester
til innbyggere, næringsliv og frivillige må det offentlige
samarbeide på tvers av fagsektorer og forvaltningsnivå. Det stiller oss overfor nye utfordringer, som f.eks.
når kommunal sektors tjenester er avhengige av
leveranser fra staten. DigiSos er for eksempel en
kommunal innbyggertjeneste for å søke om økonomisk sosialhjelp som leveres i samarbeid med NAV. I
slike tilfeller må staten sørge for at kommunal sektor
er delaktige i beslutninger knyttet til bl.a. videreutvikling og finansiering.

Sørge for en kommuneøkonomi som gir
handlingsrom for lokale prioriteringer til både
velferd og lokal og regional utvikling.

Analyser av regnskapsresultatene for 2019 viser at
antall kommuner med lite økonomisk handlingsrom
øker. Budsjettdokumentene i 132 kommuner for 2021
indikerer at budsjettert netto driftsresultat for alle
kommuner vil ende på 0,4–0,7 prosent av driftsinntektene. Dette er en liten bedring fra 2020-undersøkelsen, men lavere enn anbefalt nivå og svakere
enn i årene 2016–2019. Det er stor spredning i netto
driftsresultat blant kommunene etter innbyggertall.
De største kommunene budsjetterer med de høyeste
resultatene.

Sikre gode og treffsikre virkemidler for
innovasjon i kommunesektoren.

Unngå nye og utvidede bindende
bemanningsnormer i kommunesektoren.
Sikre kommunesektoren reell innflytelse
i nasjonalt digitaliseringsarbeid og at
finansieringsmodellene ikke svekker
kommunenes handlingsrom.

Kilde: Tillit og trygghet – politikk for fremtidens
kommunesektor. Forventninger til ny Stortingsperiode.
Vedtatt av Hovedstyret 09.11.20.
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Vekst i utgifter i pleie og omsorg, mrd. kroner faste priser
Vekst i utgifter i pleie om omsorg, mrd. kroner faste priser
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2016

2017

2018

Forventet utgiftsvekst som følge av befolkningsendringer

2019
Faktisk utgiftsvekst

En medvirkende årsak til mer presset økonomi har vært kostnadsveksten i helse- og omsorgstjenestene over tid. Veksten kan ikke forklares av befolkningsutviklingen alene. Presset vil forsterkes ytterligere
neste år, særlig om det reelle innslagspunktet i toppfinanseringsordningen for ressurskrevende tjenester
vedtas økt. Kilde: KS, kommuneøkonomene

Begrensede økonomiske ressurser er faktoren som
oftest nevnes som en brems i arbeidet med innovasjon i kommunen og fylkeskommunen. Når nesten
halvparten av ordførerne i tillegg mener at lover og
nasjonalt fastsatte krav hemmer innovasjon, er dette
et viktig signal om at nødvendige endringer også er
avhengige av mer lokalt selvstyre.

For å kunne opprettholde et lokalt handlingsrom til
nødvendig omstilling, er det viktig at nye lovkrav
og forventninger strengt tilpasses de økonomiske
rammer sektoren kan få i tida som kommer. Lokale
løsninger kan være både mer tilpasset individuelle
behov og økonomisk rimeligere enn standardløsninger fastsatt av Storting og regjering.

Vi vet at det lokale selvstyret står sterkt i befolkningen. De senere år har selvstyret fått styrket sin rettslige stilling overfor staten, men utfordres særlig av økt
bruk av bindende bemanningsnormer. Det er bred
politisk enighet om rammestyring som hovedprinsipp
for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner,
men prinsippet etterleves ikke alltid i praksis.
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Manglende finansiering
barnehagenormer
Manglende
finansiering barnehagenormer
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Bemanningsnormen og skjerping av pedagognormen vil medvirke til svekket kommuneøkonomi. I 2021
tilsier beregninger at det svekker kommunebudsjettene med vel 400 millioner kroner. Også den private
delen av barnehagesektoren er svært bekymret for finansering, og mener at bemanningsnormene er
underfinansiert. Kilde: KS, kommuneøkonomene

KS synliggjør kommunesektorens behov på en rekke
måter. Gjennom FOU-ordningen og egen kompetanse fremskaffer KS dokumentasjon og kunnskapsgrunnlag for videre handling. Som rådgivningsorganisasjon og utviklingspartner legger KS til rette for og
sprer kunnskaps- og erfaringsbasert beste og neste
praksis til sektoren.
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Anslag budsjettert netto driftsresultat for kommunene utenom Oslo
Anslag budsjettert netto driftsresultat for kommunene utenom Oslo
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Anslag budsjettert netto driftsresultat i sektoren har vært synkende over tid – og
vil mot slutten av dette året ligge under det anbefalte nivået fra både nasjonale
myndigheter og KS. Budsjettundersøkelsen 2021 har god representativitet med
132 av 355 av kommuner. Kilde: KS, kommuneøkonomene

Medlemsdialogen er sentral for å få innspill i større saker av betydning for medlemmene. I tillegg til
fylkesstyrene, kommunedirektørutvalgene og politiske og faglige kollegiale organer, rådfører KS seg
løpende med medlemmene, for eksempel gjennom
KommIT-rådet og Strategisk råd for innovasjon og
forskning, med ledere fra utvalgte kommuner og
fylkeskommuner.
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Digitalisering i kommunesektoren
Landstinget la i februar 2020 føringer for KS’ arbeid på digitaliseringsområdet for å sikre samordning og økt gjennomføringskraft. Vedtaket tydeliggjør bl.a. at KS skal være en pådriver for
digital kompetanse samt utvikling og utbredelse av felles kommunale løsninger og komponenter.
Dette skal skje i samarbeid med regionale digitaliseringsnettverk og medlemmene. Vedtak og
saksfremstilling kan leses på KS.no:
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/KS/Meetings/Details/985929?agendaItemId=242798

Har din virksomhet innført en eller flere typer innovasjoner de to siste årene?

Innovasjon i kommunal sektor skjer over hele landet. Innovasjonsbarometeret 2020 viser at innovasjonstrykket fremdeles er høyt i kommunesektoren. Det samlede resultatet ligger omtrent på samme nivå som i
2018. Resultatene viser at virksomheter på østlandet er hakket mer innovative enn i resten av landet. Det
er likevel ikke store forskjeller mellom landsdelene. Kilde: Innovasjonsbarometeret 2020, KS
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Den nyeste innovasjonen var ...

Innovasjonsbarometeret 2020 viser at tre av fire virksomheter har innført en eller flere innovasjoner de
siste to årene. Mest aktivitet er det i sosial sektor. Andelen kommuner og fylkeskommuner som svarer at
de har innført helt nye løsninger (første av sitt slag) har gått litt ned siden 2018. Noen færre svarer også at
den nyeste innovasjonen er inspirert av andre, men tilpasset egen virksomhet. Det er flere egenutviklede
innovasjoner i de store kommunene enn i de små. Kilde: Innovasjonsbarometeret 2020, KS
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HANDLINGSROM FOR OMSTILLING

KS’ myndighetskontakt skjer gjennom faste møter
med regjeringen, møter med stortingsgruppene,
komitéer og de fylkesvise stortingsbenkene. I tillegg
spiller KS aktivt inn høringsuttalelser til nye lovforslag,
vurderinger av statsbudsjettet mv. For å oppfylle KS’
mandat overfor medlemmene er alliansebygging med
andre aktører også viktig, samt aktivt mediearbeid for
å bidra til opinionsdanningen.
KS ivaretar kommunesektorens interesser i arbeidslivspolitikken gjennom det nasjonale trepartsamarbeidet mellom partene i arbeidslivet og nasjonale
myndigheter. Hovedavtalen legger rammene for omstillingsarbeid og gode prosesser mellom partene for
utvikling av kvalitativt gode tjenester i kommuner og
fylkeskommuner. Det er avgjørende for et godt resultat at de ansatte og deres organisasjoner involveres
så tidlig som mulig når omstillinger og reformer skal
gjennomføres.
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Utviklingstrekk i statlig styring:
• begrenset bruk av øremerkede tilskudd
• redusert handlingsrom for bruk av eiendomsskatt
• sterk økning i lovfesting av individuelle
rettigheter i perioden 1999–2009. Tegn kan
tyde på at denne tendensen avtar noe etter
2010
• flere lovkrav knyttet til prosedyrer, kompetanse og bemanningsnormer på velferdsområdene
• Det lokale selvstyret er lovfestet og kommuner og fylkeskommuner kan gå til søksmål mot staten for å prøve lovligheten av
statens vedtak
• bruken av innsigelser er strammet inn,
selvstyret veier tyngre ved statlig klagebehandling og har fått sterkere stilling ved
statlig tilsyn
• økt bruk av konsultasjoner, avtaler og dialog mellom statlig og kommunal sektor

VIGNETT

KS SPØR

1

Hva er det viktigste kommunene/fylkeskommunene
gjør for å lykkes med nødvendig omstilling?
2

Er det spesielle statlig virkemidler – i tillegg
til kommuneøkonomi - som kommunen/
fylkeskommunen opplever er særlig begrensende for
omstillingsarbeidet? I så fall, hvilke?
3

For å sikre handlingsrom for omstilling, hva bør KS
særlig gjøre fremover for å ivareta sin rolle overfor
medlemmene?

13

71

Foto: Adobe Stock
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UNGT UTENFORSKAP

Hvordan forebygge og bekjempe
ungt utenforskap?
Kommunesektoren har stort engasjement for god oppvekst og gode liv for
innbyggerne. Likevel er det for mange unge som ikke finner tilhørighet i samfunns-,
utdannings- og arbeidsliv. Utenforskap kan best forebygges gjennom tidlig innsats,
med et helhetlig tilbud som favner hele barnet, inkludert familien. Mye gjøres allerede,
men det kan og bør gjøres mer.

Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i
det norske samfunnet i dag. Ifølge NAV, står anslagsvis 120 000 unge mellom 20 og 30 år utenfor arbeid
og skole (https://memu.no/artikler/120-000-ungevoksne-mellom-20-og-30-ar-i-utenforskap/). Altfor
mange unge faller ut av videregående opplæring og
antall unge uføre øker. Et økende antall barn vokser
opp i familier med vedvarende lavinntekt. Psykiske
lidelser er en viktig årsak til uførhet blant unge og
frafall fra utdanning- og arbeidsliv. Omkostningene er
store både for samfunnet og for de unge det gjelder,
i tillegg til at arbeidslivet mister tilgang til nødvendig
arbeidskraft og kompetanse.
Pandemien har forsterket utfordringen gjennom at
sårbare unge berøres sterkere når økonomien og
arbeidslivet rammes. Inkludering i arbeidslivet er blitt
mer krevende, og flere unge står i fare for varig frafall
fra utdanning og arbeid. Dette skaper behov for å
tenke nytt for å forebygge ungt utenforskap og for å
inkludere flere i arbeidslivet.

Erfaringer fra flere kommuner som benytter KS-verktøyet Utenforregnskapet er at det er krevende å
prioritere utsatte barn og unge. Bakgrunnen er trang
kommuneøkonomi, og fordi det i trange økonomiske
tider kan oppleves utfordrende å gjøre prioriteringene
når investeringen gjøres i kommunen og gevinsten
tas ut i stat og samfunnet som helhet.
KS har etablert en rekke nettverk som jobber i
spennet mellom universelle tiltak rettet mot alle og
målrettede tiltak rettet mot enkeltgrupper og individer. Nettverk for barn og unges psykiske helse er et
eksempel. Program og nettverk for folkehelse jobber
for befolkningen som sådan og direkte mot særskilte
målgruppe for å redusere sosial ulikhet, og jobber for
å bedre psykisk helse og livskvalitet særlig for barn
og unge.
Tidlig og helhetlig innsats
Lokal kunnskap, i kombinasjon med et bredt spekter av velferdstjenester, gjør at kommunesektoren

15

73
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Foto: Adobe Stock

besitter mange av virkemidlene som kan forhindre
og forebygge utenforskap. Kommunesektoren gjør
allerede en betydelig innsats på dette området, men
det er potensiale for å gjøre mer. Det som gjør kommunene godt egnet for tidlig og tverrfaglig innsats,
er muligheten til å se de ulike tjenesteområdene i
sammenheng og skape god samhandling i lokalsamfunnet med barn og unges behov i sentrum.
Det statlige prosjektet 0–24-samarbeidet er et av
mange tiltak som er satt i gang for å motvirke ungt
utenforskap (https://0-24-samarbeidet.no/). Et resultat er oppvekstprofiler, utviklet av Folkehelseinstituttet, som svar på kommunenes ønske om bedre samordnet statistikk på tvers av tjenester for utsatte barn
og unge. Kommuner og KS har deltatt i ulike delprosjekter under det statlige prosjektet, blant annet:

VISSTE DU AT….

• I Nordisk 0–24 har KS deltatt med et nettverk av sju
kommuner som har jobbet for å styrke kvaliteten på
det tverrsektorielle samarbeidet for utsatte barn og
unge.
• 12 kommuner har vært pilot i forsøk med programfinansiering for tiltak rettet mot utsatte barn og unge.
• I delprosjektet «Bedre tverrfaglig samarbeid» er
myke virkemidler kartlagt både fra departementer,
direktorater og KS.

KS har sendt brev til partiene med
forventninger til nytt Storting, som
for eksempel:
Utvikle tiltak og strategier mot barnefattigdom
og ulike former for utenforskap sammen med
kommunesektoren.
Sørge for en reform av videregående
opplæring som gir flere mulighet til å
gjennomføre og bestå, gjennom mer fleksible
opplæringsløp og fullfinansiering av nye
oppgaver for fylkeskommunene.
Sikre ordninger som øker «inkluderingsviljeog evne» hos arbeidsgivere.
Kilde: Tillit og trygghet – politikk for fremtidens
kommunesektor. Forventninger til ny Stortingsperiode.
Vedtatt av Hovedstyret 09.11.20.
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Kvalifisering til arbeid
Unge må kvalifiseres for å komme i jobb. For kommunesektoren innebærer dette både å ta et ansvar
som arbeidsgiver ved å tilby unge jobb og kvalifisering, og å skape gode tjenester for å hindre at unge
innbyggere faller utenfor. Tidlig innsats i grunnskolen
er avgjørende for fremtidig deltakelse i utdanning og
arbeid. Fylkeskommunene spiller en nøkkelrolle gjennom ansvaret for videregående opplæring. Kommunesektoren trenger arbeidskraft, samtidig som vi ikke
har råd til at unge faller ut av utdanning – og kanskje
aldri kommer seg inn i arbeidslivet.
Kompetansebehovsutvalget (NOU 2: 2018-2020)
peker på at frafall fra videregående opplæring er en
av våre største samfunnsutfordringer – samtidig som
det også er store fremtidige rekrutteringsutfordringer

i deler av arbeidslivet. Det å sørge for at flere fullfører
utdanningsløp, og kvalifiserer seg til arbeid er en av
de viktigste oppgavene i velferdspolitikken. Det er
viktig for den enkelte, for arbeidslivet og for samfunnet.
Innsats knyttet til kompetanse og kvalifisering til
arbeid blir viktig. Her kreves et koordinert samarbeid mellom utdanningsmyndigheter, NAV/velferdstjenestene og arbeidslivet. Tilpassede kvalifiseringsløp må utvikles i tråd med arbeidslivets behov.
Kommunesektoren har mye å bidra med både som
arena for kvalifisering og for arbeidstrening. Gjennom
partnerskapet i NAV har stat og kommune et felles
ansvar for å sørge for at flest mulig får anledning til
å delta i arbeidslivet. Mange kommuner erfarer at
en utvikling av partnerskapet mot større kommunalt

Foto: Trigger
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ansvar for arbeidsmarkedsområdet kan ha betydelig
potensiale for å få flere unge ut av utenforskap og inn
i arbeid og kvalifisering.

å tenke nytt om hvilke muligheter kommuner og fylkeskommuner har for å tilsette personer som ikke har
tilstrekkelig kompetanse eller arbeidserfaring. Dette
er en utfordring vi må se på og løse i fellesskap.

Kommuner og fylkeskommuner er store arbeidsgivere. De utgjør mange virksomheter med behov for
kompetanse og arbeidskraft, og kvalifikasjonsprinsippet og utlysningsprinsippet gjelder ved ansettelser. Samtidig ser vi, med den økende andelen som
står utenfor arbeidslivet, at det kan være behov for

Ungt utenforskap i KS’ Partnerskap for radikal innovasjon
«Partnerskap for radikal innovasjon» er etablert av
medlemmene og KS i fellesskap for å løse kritiske
samfunnsutfordringer for vår sektor gjennom radikal innovasjon. I dette ligger et mer systemrettet
innovasjonsarbeid som er for stort for den enkelte
kommune, og som krever samhandling på tvers av
sektorer og forvaltningsnivåer. Radikale innovasjoner vil kunne snu om på tenkemåter, og kan potensielt endre dagens tjenesteproduksjon fullstendig.
Som konsekvens kan ansvar og oppgaver flyttes
mellom sektorer, lover og regler endres, og nye
roller og samarbeidsformer skapes.

For samfunnsutfordringen Ung utenforskap er det
på bakgrunn av innsiktsarbeidet identifisert sju innovasjonsområder hvor det er spesielt viktig med radikal innovasjon. To av disse er utpekt som innganger
for videre arbeid og vil påvirke de andre fem. De to
innovasjonsområdene er knyttet til hovedprosjektene:

Ungt utenforskap er valgt som en prioritert samfunnsutfordring i programmets arbeid. Den andre
prioriterte samfunnsutfordringen er den demografiske utviklingen.

Det igangsettes flere delprosjekter knyttet til
prosjektene.

• En offentlig sektor for vår tid. Et helhetlig
velferdssystem med barn og unge i sentrum
• Frakoblingsprosessen. Ny innsikt – dypere
forståelse
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VIGNETT

KS SPØR

4

Hva er det viktigste kommunen/fylkeskommunen
gjør for å lykkes med å forebygge og redusere ungt
utenforskap?

5

Er det spesielle statlig styringsvirkemidler – i
tillegg til kommuneøkonomi – som kommunen/
fylkeskommunen opplever er særlige begrensende
for muligheter til å forebygge og redusere ungt
utenforskap? I så fall, hvilke?

6

For å legge til rette for kommunens/fylkeskommunens
arbeid med ungt utenforskap, hva bør KS særlig gjøre
fremover for å ivareta sin rolle overfor medlemmene?
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Behandling av klage på covid-19 tilskuddsmidler til asfaltering - Russmo
Kommunedirektørens innstilling




Det vises til klage datert 09.12.2020 fra Russmo kompetanse ved Hans
Richard Hansen om avslag på tilskudd til investering.
Formannskapet i Porsanger kommune tar ikke klage til følge da det ikke er
fremkommet nye momenter i forhold til 1. gangs behandling.
Saken oversendes klagenemda i Porsanger kommune

Vedlegg til saken:
1 Klage på vedtak covid-19 midler
2 Soknad-2020-0041
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-30-1437 (Forskrift om
tilskudd til kommunale næringsfond – covid-19)
Sakens bakgrunn
Det ble i formannskapet 24.11.2020 behandlet 25 søknader på covid-19
næringsfondsmidler. Søknaden til selskapet Russmo omhandler støtte til asfaltering
med en totalkostnad på kr. 110.000, hvor det søkes om kr. 50.000 i tilskudd.
Denne søknaden var en av de som ble avslått.
Melding om vedtak på avslag ble sendt 27.11.2020 med klagefrist til den
18.12.2020. Klage fra Russmo ble mottatt 09.12.2020 og er dermed innkommet
rettidig og klagen må tas opp til behandling i samme organ som behandlet
søknaden. Klagen må derfor behandles i formannskapet.
Porsanger kommune fikk i juli 2020 tildelt kr 1 700 000,- i ekstraordinær tildeling
øremerket næringsfondet. Formålet med midlene er ifølge medfølgende forskrift fra
KMD at «(...) tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt
aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og
potensial».
Midlene ble fordelt via fylkeskommunen og i avtalen mellom fylkeskommunen og
kommunen fremgår det blant annet at «Målgruppen er bedrifter og næringsaktører.
(...) Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og andre næringsrettede tiltak
som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av Covid-19virusutbruddet. Betydning for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet
skal vektlegges»
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Søker har klaget på vedtaket den 09.12.2020 som er innenfor 3 ukers fristen.
Søkers begrunnelse for klagen er at bedriften driver med opplæring på og med
maskiner og har behov for fast dekke til den praktiske opplæringen og her nevnes
det at de er i dialog med forsvaret som en fremtidig kunde. I klagen fremkommer
det også at det er tildelt midler til Sápmi næringshage som har postadresse i Tana
som søker mener er urimelig, samt reduksjonen på tilskuddet under møtet på
400.000 til nevnte selskapet burde vært fordelt bedre på søkermassen (Klagen
vedlagt).
Kommunedirektørens vurdering til Formannskapet den 24.11.21
1. Russmo med org.nr 976 746 589 søker om kr. 50.000,- i tilskudd til
asfaltering på deres eiendom mot Lakselv lufthavn. De har som et mål om å
tilrettelegge for denne utdanningen på en lokasjon. Søker opplyser om at
det er stor etterspørsel for utdanning innen maskin, truck mm. For å sikre
denne opplæringen er det behov for hardt underlag. Totalkostnader for
prosjektet er kr. 110.000,- hvor eget arbeid utgjør kr. 40.000,Vurdering:
Kommunen er positiv til at bedriften ønsker å tilrettelegge for utdanning.
Kommunedirektøren vil likevel ikke anbefale bruk av covid-19 midler til
asfaltering på eiendom. Kommunedirektøren anbefaler avslag på denne
søknaden.
Formannskapet fattet følgende vedtak den 24.11.20:
Porsanger kommune avslår søknad til Russmo.
Vurdering
Søknaden er blitt behandlet i formannskapet den 24.11.20 og skal behandles i
samme organ som fattet vedtak.
I klagen fremkommer det ikke nye opplysninger til søknaden. Klagen er begrunnet
med tildelingen som ble foretatt til andre aktører under det politiske møtet den
24.11.20. Kommunedirektøren kan ikke kommentere den politiske prioriteringen ift.
Næringsutvikling som ble gjort under møtet i november.
Alternativer:
Det er følgende aternativer for en klagebehandling:
1. Klagen kan tas til følge med
a. Innvilgelse som omsøkt
b. Delvis innvilgelse
2. Klagen kan avslås og sendes videre til kommunens klagenemd for endelig
behandling.
Økonomiske konsekvenser
Porsanger kommune har brukt 1 680 000,- av de kr. 1 700 000,- som kommunen
fikk i ekstraordinære covid-19 midler til næringsfondet.
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
Prosjektnavn
Asfaltering

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:
Russmo
Adresse:
Porsveien 21
Mobil:
95075451
E-post:
post@russmo.no
Organisasjonsnummer:
976746589

Kontaktperson:
Hans Richard Hansen
Postnr.:
9700
Telefon:
-

Poststed:
LAKSELV
Telefon arbeid:
Bankkonto:
75941043895
Antall årsverk (heltid/deltid):
1/1

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker
Kompetanse
Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Startdato: 03.11.2020 Sluttdato: 24.11.2020
Prosjekt; Truck, kran og maskin

Det er stor etterspørsel etter utdanning/ kompetanse for gaffeltruck, kran og maskin. Firmaet
Russmo tilbyr disse tjenestene i dag.
Det er et mål å tilrettelegge for denne utdanningen på en lokasjon. Firmaet har en stor
eiendom med tilhørende stor kaldgarasje, ved Lakselv lufthavn.
For å sikre og kunne ha Truck opplæring er det behov for ett hardt underlag, dvs asfalt ute.
Trucker generelt er tilpasset bruk på hardt underlag. Prosjektkostnadene er kr
Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker
Russmo

Hans Richard Hansen
Porsveien 21
9700 Lakselv
95075451
Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

2020

01.Prosjektkostnader
02.
03.

110 000

-1-
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2021

SUM
110 000
0
0

Sum kostnad

110 000

Finansieringsplan
Tittel

110 000

2020

01.Tilskudd fra næringsfondet
02.Lån i bank
03.Egenkapital
04.Eget arbeid
05.Andre finansieringskilder
Sum finansiering

2021

SUM

50 000

50 000
0
20 000
40 000
0
110 000

20 000
40 000
110 000

Tilskudd/finansiering fra andre
Ingen
Andre opplysninger
Viser til søknadstekst

Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Nei

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei

Begrunnelse for avslaget

Geografi
5436-Porsanger

Vedlegg
Dokumentnavn

Filstørrelse

-2-
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Dispensasjon etter PBL for fradeling til to boligtomter gbnr. 19/23
Kommunedirektørens innstilling
Formannskapet i Porsanger kommune avslår søknad om dispensasjon fra LNFformålet i kommuneplanens arealdel for fradeling til to boligtomter på gnr 19 bnr
23.
Begrunnelse:
1. Nye boliger nær Lakselv bør plasseres i områder med tilfredsstillende
løsninger for gående og syklende som sikrer trafikksikkerhet for myke
trafikanter. Nye boliger vil medføre økt risiko for trafikkulykker med myke
trafikanter. Økt risiko vurderes som uakseptabel grunnet:
o Mangel på gang- og sykkelvei langs «Flyplassveien» og sikker krysning
av hovedvei mot sentrum/skole
o Manglende busstopp og sikker kryssing for skoleskyss ved bolig
o Høy fartsgrense i området (80 km/t)
2. Nye boliger bør ikke bygges i områder med fare for støyskader. Nye boliger
vil medføre økt risiko for hørselsskader grunnet flystøy. Maksimal støy fra
nye jagerfly gir høyere maksimal støy enn dagens støynivå og vil medføre
risiko for hørselsskade i området.
3. Utbygging vil omdisponere potensiell matjord og er dermed i strid med
jordvernet. Ved utbygging av områder med matjord bør området være særlig
egnet for bebyggelse og gis høy utnyttelse. En enkelt bolig med eiendom på
ca 4,5 dekar anses ikke som egnet utnyttelse, og området anses ikke som
særlig egnet for boligbebyggelse.

Sakens bakgrunn
Alf Johansen søker om dispensasjon etter plan- og bygningsloven.
Det søkes om dispensasjon fra kommunedelplan for Lakselv og omegn for fradeling
av to boligtomter fra eiendom gnr 19 bnr 23.
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Lokalisering av eiendom:

Figur 1. Lokalisering av eiendom markert med rød pil

Figur 2. Aktuell eiendom markert i gult
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Figur 3. Situasjonsplan fra søknad

Beskrivelse av tiltak
Søker ønsker å fradele to boligtomter fra gnr 19 bnr 23 som i dag er bebygd med
bolig.
Gjeldende bestemmelser og relevante retningslinjer
Kommuneplanens arealdel
Arealformål: LNF C (Landbruk, natur-, frilufts-, og reindriftsformål) og
restriksjonsområde ved flyplass.
Bestemmelse: Forbud mot ny bolig-, nærings- og fritidsbebyggelse.
Søkers begrunnelse for dispensasjon
«Eiendommen som tomtene søkes fradelt fra er under 10 mål og er i dag bebygd
med flere boliger. Resten av eiendommen er ikke egnet til annet enn boligtomter.
Vi ønsker å dele 2 tomter til familie. Vi blir etter hvert eldre mennesker og det vil
være bra å kunne ha familie boende nært i et tun for å hjelpe hverandre når vi blir
eldre. Det er mangel på egnende boligtomter i Lakselv i dag. Jeg bor selv i dag på
eiendommen og kjenner støyforholdene knyttet til flytrafikken. Støyen fra flyene
har ikke vært noe problem for meg. Bygningsmessig kan boligene isoleres ekstra
mot flystøy slik at dette ikke er noe problem. Det går i dag kommunalt vann og
avløp gjennom eiendommen og boligene er tenkt tilknyttet dette».
Nabovarsel
Søknaden er nabovarslet. Det har ikke kommet inn merknader til tiltaket.
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Høringsuttalelser
Søknaden er sendt på høring til:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Boligtomt 1 ligger i gul flystøysone. Tomt 2 ligger utenfor gul flystøysone. Gul sone
er i tillegg en vurderingssone i T-1442, der støyfølsom bebyggelse kan etableres.
Ut over dette har Fylkesmannen ingen merknader til at søknaden innvilges.
Troms og Finnmark fylkeskommune
Planfaglig uttalelse:
Troms- og Finnmark fylkeskommune minner om:
Dispensasjon etter plan- og bygningslovens bestemmelser innebærer at det i
et enkelttilfelle gis unntak fra bestemmelser i loven, forskrifter eller planer
gitt i medhold av loven. En dispensasjon fra en plan endrer ikke planen, den
innebærer bare at planen fravikes for det aktuelle tilfellet søknaden gjelder.
I lovkommentaren til plan- og bygningsloven (pbl) vedrørende dispensasjon,
kommer det klart frem at adgangen til å gi dispensasjon er avgrenset.
Hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra må ikke bli vesentlig
tilsidesatt, pbl § 19-2. Det er ingen som har krav på å få dispensasjon. Det
skal ikke være kurant å fravike lov eller gjeldende planer uten at dette er
grundig og faglig begrunnet. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i
formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt.
Videre må det foretas en interesseavveining der fordelene ved tiltaket må
veies opp mot ulempene. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart
større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Vi kan ikke se at det i vedlagte søknad er dokumentert gode nok grunner for
at en her bør gi tillatelse til tiltak i strid med vedtatt plan. Vi vil derfor ikke
anbefale en dispensasjon etter plan- og bygningslovens kapittel 19.
Uttalelse fra samferdsel:
Vi bemerker at omsøkte fradelinger ligger i tilknytning til E6 (Flyplassveien), og er
slik sett underlagt Statens vegvesen sitt forvalteransvar som vegeier.
Troms og Finnmark fylkeskommune som regional myndighet for å ivareta blant
annet samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, barn og unge, samt
kollektivtrafikk har Samferdselsdivisjonen vurdert søknaden og har med det
følgende merknad;
Det fremkommer ikke i saksopplysningene hvordan man har vurdert de
trafikale forholdene og de transportmessige konsekvensene knyttet til blant
annet barn, unge og trygg skoleveg. Dette er et svært viktig forhold som bør
tas med i helhetsvurdereringen i saker som omhandler fradeling til
boligbygging hvor viktig infrastruktur mangler. I denne saken konkret er det
ikke tilrettelagt for myke trafikanter langs Flyplassveien, med de følgende av
at myke trafikanter må gå langs vegskulderen. Trafikksikkerhetsmessig er
dette en uheldig løsning.
Viser blant annet til Statlige planretningslinjene for samordnet bolig- areal og
transportplanlegging.
Samferdselsdivisjonen er med dette som utgangspunkt skeptisk til omsøkt
fradelinger.
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Samediggi/Sametinget
Sametinget har ingen merknader til saken.
Avinor
Avinor viser i sin høringsuttalelse til tidligere gitte uttalelser på denne eiendommen:



Brev av 18.07.2014 til Alf Johansen vedrørende søknad om fradeling til
kontor- og forretningsformål.
Brev av 13.11.2015 til Porsanger kommune vedrørende søknad om fradeling
til kontor- og forretningsformål.

Videre:
Porsanger kommune har tidligere krevd at det skal utarbeides en
detaljreguleringsplan for eiendommen dersom den ønskes utviklet med ny
bebyggelse. Siden eiendommen ligger veldig nært opp til flyplassen og flere hensyn
må ivaretas, støtter Avinor fortsatt kravet fra kommunen om at tiltakshaver må
utarbeides en detaljreguleringsplan for eiendommen. Før det foreligger en godkjent
detaljreguleringsplan for eiendommen, mener Avinor det ikke kan tillates fradeling
av boligtomter på gbnr 19/23 i Lakselv, i Porsanger kommune, jf. plan- og
bygningsloven §§ 12-3, 12-4 og 20-1 punkt m).
Statens Vegvesen
Statens vegvesen ingen merknader til at det gis dispensasjon fra
arealplanbestemmelsene for fradeling til boligtomt.
Det gis ikke ny adkomst til rv.892 Flyplassveien. Adkomst må løses med felles
adkomst til gnr.19 bnr.23. Statens vegvesen er positiv til utvidet bruk av
eksisterende avkjørsel. Det må søkes om utvidet bruk av avkjørsel til Statens
vegvesen siden det er to forskjellige lovverk som nyttes og det er dermed
forskjellig saksbehandling og klageadgang på utvidet bruk av avkjørsel og
dispensasjon fra arealplanbestemmelser.
Tilleggsinformasjon etter høring:
Forsvarsbygg har informert Porsanger kommune at den nye jagerflytypen har
høyere støynivå enn tidligere type og bedt kommunen være restriktiv med
utbygging i randsonen. Porsanger kommune har mottatt oppdaterte støykart fra
Forsvarsbygg. Støykart vedlagt under.
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Figur 4. Det røde på kartet illustrerer alt over 115 dB. I denne sone kan det være risiko for
hørselsskade. Innenfor den røde sonen frarådes boligbygging. Tiltenkt boligtomter merket
med grønt og grønn pil.
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Figur 5. På dette kartet er det tre soner inntegnet med tynn svart linje. Den ytterste er på
110 dB lamax, den neste er på 115 og den innerste er på 120. Sonen ut til 110 dB
innebærer også høye støynivåer, og det bør også unngås ny bebyggelse her.
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Vurdering
Plan- og bygningsloven §19-2 stiller opp to vilkår som begge må oppfylles for at
dispensasjon skal kunne gis:
1. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes.
2. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering.
Det skal legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø,
jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Statlige og regionale rammer og mål skal
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere dersom en direkte
berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om
dispensasjonssøknaden. Dersom begge vilkårene oppfylles, må kommunen gjøre en
skjønnsmessig og planfaglig vurdering av om dispensasjon bør innvilges.
Naturmangfold
Kunnskapsgrunnlaget bygger på informasjon fra Naturbase og Artsdatabankens
artskart, som viser at tiltaket ikke påvirker utvalgte naturtyper eller arter av
nasjonal forvaltningsinteresse. Prinsippene for offentlig beslutningstaking i
naturmangfoldloven §§ 8 til 12 kommer derfor ikke til anvendelse.
Vurdering av om hensynene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt
Det søkes om dispensasjon fra følgende bestemmelse:
Arealformålet LNF med tilhørende bestemmelse om at ny bebyggelse og vesentlige
utvidelser av eksisterende bygninger ikke er tillatt. Hensynet bak bestemmelsene
om byggeforbud i LNF-området er å legge til rette for landbruk-, natur,
friluftsinteresser.
Landbruk: Store deler av tiltenkt boligtomt 2 på 19/23 er registret som dyrkbar og
deler av tiltenkt boligtomt 1 på 19/23 er registrert som dyrkbar. Resterende på
tiltenkt boligtomt 1 på 19/23 er tidligere registrert som fulldyrka jord. Tiltaket vil
totalt medføre omdisponering av ca.7 dekar landbruksareal. Det er et nasjonalt mål
å begrense omdisponering av jordbruksareal og det er presisert i PBL at man skal
ta spesielt hensyn til jordvern i dispensasjonssaker etter PBL. Omdisponering av
jordbruksareal kan være akseptabelt dersom samfunnsnytten ved tiltaket er stor.
Ved utbygging av områder med matjord bør området være særlig egnet for
bebyggelse og gis høy utnyttelse. En enkelt bolig med eiendom på ca. 4,5 dekar
anses ikke som egnet utnyttelse, og området anses ikke som særlig egnet for
boligbebyggelse.
Landbruksinteressene vurderes som tilsidesatt. Dette da det er registrert dyrket
og/eller dyrkbart areal på eiendommen.
Natur: Naturinteressene vurderes som ikke tilsidesatt, jf. vurdering etter
naturmangfoldloven over.
Friluftsliv: Friluftslivsinteressene vurderes som ikke tilsidesatt. Det er ikke spesielle
friluftslivsinteresser knyttet til den aktuelle eiendommen.
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Reindrift: Reindriftsinteressene vurderes som ikke vesentlig tilsidesatt da tiltaket
ikke vil føre til ny påvirkning av reinbeiteareal.
Det vurderes dermed at hensynene bak LNF-formålet vesentlig tilsidesettes.
Lovens formålsparagraf: Tiltaket vil vesentlig tilsidesette hensynene bak
formålsparagrafen i PBL.
Vurdering av om fordelene er større enn ulempene
Kommunen har kun hjemmel til å dispensere dersom fordelene ved å gi
dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Søker har i søknaden selv ikke påpekt direkte større samfunnsmessige fordeler som
kan vektlegges ved vurderingen av om dispensasjon kan innvilges.
Fordeler:
Fradeling av nye boligtomter i Lakselv. Det er mulig å vektlegge frigjøring av
boligtomter til en viss grad, men dette bør hovedsakelig skje gjennom oppdatering
av planverk. Denne fordelen vil kunne tillegges større vekt i saker hvor det er
fravær av ulemper.
Ulemper:
Trafikksikkerhet
Nye boliger nær Lakselv bør plasseres i områder med tilfredsstillende løsninger for
gående og syklende som sikrer trafikksikkerhet for myke trafikanter. Nye boliger vil
medføre økt risiko for trafikkulykker med myke trafikanter. Økt risiko vurderes som
uakseptabel grunnet:




Mangel på gang- og sykkelvei langs «Flyplassveien» og sikker krysning av
hovedvei mot sentrum/skole
Manglende busstopp og sikker kryssing for skoleskyss ved bolig
Høy fartsgrense i området (80 km/t)

Støy
Meddelt informasjon fra Forsvarsbygg tilsier at tiltenkt boligtomt 2 vil være innenfor
støysone 115 dB lamax og boligtomt 1 på grensen 115/110 dB lamax. Maksimal
støy fra nye jagerfly gir høyere maksimal støy enn tidligere støynivå og vil medføre
risiko for hørselsskade i området. Nye boliger vil medføre økt risiko for
hørselsskader grunnet flystøy. Boliger innenfor begge soner bør unngås. Deler av
ulempene knyttet til dette kan avbøtes med fysiske tiltak på bygninger, men det er
vanskelig å tilpasse uterom til maksstøynivået. Etablering av nye boenheter i rød
sone uten stille side er ikke akseptabelt (Ref. Veileder til retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442).
Landbruk
Utbygging vil omdisponere potensiell matjord og er dermed i strid med jordvernet.
Ved utbygging av områder med matjord bør området være særlig egnet for
bebyggelse og gis høy utnyttelse. En enkelt bolig med eiendom på ca 4,5 dekar
anses ikke som egnet utnyttelse, og området anses ikke som særlig egnet for
boligbebyggelse.
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Samlet vurdering:
Det vurderes at fordelene ved å gi dispensasjon ikke kan anses som klart større
enn ulempene etter en samlet vurdering. Det legges særlig vekt på ulemper knyttet
til støy og trafikksikkerhet og noe mindre på ulemper knyttet til jordvern.
Grunnlag for avslag på søknad om dispensasjon
Kommunedirektøren vurderer at det i dette tilfellet ikke kan innvilges dispensasjon
for fradeling til to boligtomter da vilkårene for å kunne innvilge dispensasjon ikke er
oppfylt.
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