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PS 1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksprotokoll i Formannskapet - 21.01.2021
Behandling:
Godkjenning av innkalling
Ingen merknader til innkallingen.
Godkjenning av saksliste
Sakslista er godkjent uten merknader.

Formannskapet vedtak:
Innkalling og saksliste er godkjent uten merknader.

RS 21/1 Orienteringer /
Saksprotokoll i Formannskapet - 21.01.2021
Behandling:
Kommunedirektør Bente Larssen
 Samarbeidsmuligheter med Avinor
kommunedirektøren gis mandat til å inngå forhandlinger angående brannordning til
Porsanger kommune
 Årsavslutning blir forsinket
 Budsjettregulering 1
 Redusert tildeling av utviklingsmidler samisk språk.
 KS undersøkelse - effekten av korona

Formannskapet vedtak:
Tatt til orientering.

RS 21/2 Kopi av brev til Jon Nikolaisen. Anmodning om vurdering av habilitet - tildeling
av midler fra næringsfondet 2020/2242
Saksprotokoll i Formannskapet - 21.01.2021
Behandling:
Formannskapet vedtak:
Tatt til orientering.

PS 2/21 Forslag til valg av medlemmer/varamedlemmer til lokale militære
skjønnsnemnder for perioden 2021 - 2024
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.

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.01.2021
Behandling:
Formannskapet vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

PS 3/21 Suppleringsvalg til Eldrerådet
Saksprotokoll i Formannskapet - 21.01.2021
Behandling:
Formannskapet følger kommunedirektørens innstilling:
Votering: Enstemmig

Formannskapet vedtak:
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.

PS 4/21 Politisk organisering i Porsanger kommune
Saksprotokoll i Formannskapet - 21.01.2021

Behandling:
Formannskapet fremmer ingen innstilling i saken.

Formannskapet vedtak:
Saken sendes videre til kommunestyret uten innstilling.

PS 5/21 Høringsuttalelse - fastsettelse av offisielle samiske og offiselt kvensk navn på
Kongeriket Norge
Saksprotokoll i Formannskapet - 21.01.2021
Hans Magnus
Thunestvedt

Sylvi Josefine Johnsen

Andre setning strykes.
Ny siste setning:
Formannskapet tilråder bruk av navnet Norjan Kuningasriikki som offisielt
kvensk navn.
Bytte plass på andre og siste setning.

Behandling:
Endringsforslag fra Hans Magnus Thunestvedt:
Votering: 2 stemmer for, 4 stemmer imot
Endringsforslag fra Sylvi Johnsen, SV:
Votering: 4 stemmer for, 2 stemmer imot
Kommunedirektørens innstilling med vedtatte endringer:
Votering: Enstemmig

Formannskapet vedtak:
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.
Formannskapet ønsker å tilråde bruk av navnet Norjan Kuningasriikki.
Videre mener formannskapet at begge navnene «Norjan Kuningasriikki» og «Norjan
Kuningasvaltakunta» er navn som kan brukes som offisielle kvenske navn.

PS 6/21 Debatthefte 2021 - KS spør. Omstilling i koronaens tid
Saksprotokoll i Formannskapet - 21.01.2021
Sylvi Josefine Johnsen

Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjøre nødvendige endringene i
høringssvaret.

Behandling:
Formannskapet følger kommunedirektørens innstilling:
Votering: Enstemmig

Formannskapet vedtak:
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 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 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.
Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjøre nødvendige endringene i høringssvaret.

PS 7/21 Behandling av klage på covid-19 tilskuddsmidler til asfaltering - Russmo
Saksprotokoll i Formannskapet - 21.01.2021
Behandling:
Formannskapet følger kommunedirektørens innstilling
Votering: Enstemmig

Formannskapet vedtak:
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.

PS 8/21 Dispensasjon etter PBL for fradeling til to boligtomter gbnr. 19/23
Saksprotokoll i Formannskapet - 21.01.2021
Hans Magnus
Thunestvedt

Formannskapet i Porsanger kommune gir dispensasjon for fra LNFformålet i kommuneplanens arealdel for fradeling til to boligtomter på gnr
19 bnr 23.
Begrunnelse:
Fordelene er større enn ulempene.

Hans Magnus
Thunestvedt

Utsettelsesforslag:
Før formannskapet i Porsanger kommune tar endelig stilling til
dispensasjonssøknaden ber vi søker om å redegjøre for hvilke avbøtende
tiltak som kan gjøres mht. støysonene.

Behandling:
Utsettelsesforslag fra Hans Magnus Thunestvedt
Votering: 1 stemme for, 5 stemmer imot
Forslag fra Hans Magnus Thunestvedt settes opp mot kommunedirektørens innstilling:
Votering:
Hans Magnus Thunestvedt: 2 stemmer for,
Kommunedirektørens innstilling: 4 stemmer for

Formannskapet vedtak:
Formannskapet i Porsanger kommune avslår søknad om dispensasjon fra LNF-formålet 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:
 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)
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.

