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1 Porsanger 

1.1 Kommunedirektørens innledning 

I årsmelding 2018 ble det skrevet at vi vil møte utfordrende oppgaver i 2019. 
Årsmeldingen her bekrefter dette. Formålet er at årsmeldingen skal gi detaljert 
informasjon og et bilde av Porsanger kommunes aktivitet og virksomhet i 2019. 

Våre medarbeidere er vår viktigste innsatsfaktor for å levere gode 
velferdstjenester til innbyggere, brukere og næringsliv i Porsanger kommune. 

Vårt arbeid med å forbedre, forenkle og fornye virksomheten har pågått også i 
2019. Fokus har vært på de ansatte, hvordan vi er organisert og hvilke systemer 
vi bruker for å løse oppgavene. Vårt mål er å være dynamisk og fleksibel nok til 

at vi treffer best mulig på oppgaveløsning. 

Porsanger kommune jobber for en kultur som kjennetegnes av godt leder- og 

medarbeiderskap og skal vises gjennom tillit, lojalitet, respekt, åpenhet og 
samspill. Det er i 2018 og 2019 gjennomført et lederutviklingsprogram for alle 

ledere i kommunen. 

Arbeidet med å forbedre, fornye og forenkle prosesser gjennom digitalisering har 
pågått gjennom hele året og digitaliseringsstrategien er vedtatt i 2019. 

Kommunedirektøren har gjennom hele driftsåret hatt streng kontroll på innkjøp 
med betinget innkjøpskontroll hvor innkjøp er godkjent der det er avgjørende for 

forsvarlig drift. Stillinger har stått vakant gjennom hele året i flere avdelinger i 
kommunen. Kommunedirektøren har i ledergruppen hatt fokus på behovsprøving 
av vakanser og innleie av vikarer. Dette ser ut til å ha hatt effekt da det totale 

lønnsregnskapet som viste nesten 10 millioner i merforbruk i 2018, til 
sammenligning viser et merforbruk på i underkant av 4 millioner i 2019. 

Innkjøpsstrategi ble vedtatt februar 2019. Kommunedirektøren har i 2019 hatt et 
høyt fokus på rapporteringer og kostnadskontroll gjennom jevnlige rapporter til 
politisk nivå. Lederne som rapporterer følges tett opp av Kommunedirektøren, og 

det brukes nødvendige ressurser i stabsavdelingen til å understøtte lederne for å 
heve kvaliteten på rapporteringen.  

Kommunestyret har vedtatt 3 sektorovergripende budsjettreguleringer i 2019. 

Driftsregnskapet avsluttes i balanse etter utførte strykninger av overføring til 
investeringsregnskap og inndekking av tidligere års merforbruk. Foreløpig 

regnskap før strykninger viste et merforbruk på i underkant av 12,7 millioner 
kroner, noe som medførte at overføring til investeringsregnskap og inndekking 

av tidligere års merforbruk ikke kunne gjøres i 2019 som vedtatt. 

Deler av merforbruket skyldes enkeltstående hendelser i løpet av året, som for 
eksempel lynnedslaget i helsetunbygget, som i 2019 har medført ekstra 

kostnader på 1,3 millioner. Helse- og omsorg har et merforbruk på 14,5 millioner 
hvor de største avvikene knytter seg til områdene sosiale tjenester, barne- og 

ungdomsvern og åpen omsorg fordelt på PU og hjemmetjenesten. 
Utviklingsavdelingen har et merforbruk på omlag 400 000 som i hovedsak 
knytter seg prosjekt reisemålsutvikling. Merforbruket på oppvekst og 

kultursektoren er i størrelsesorden 4 millioner, hvor store deler kan knyttes til 
barnehagesektoren. Kommunalteknikk og beredskap har utgifter utover budsjett 

på 4,4 millioner hvor høye energikostnader, vikarkostnader og feilføring av 
inntekt er beskrevet som årsak til størstedelen av avvikene i 2019. Kommunen 
har i 2019 merinntekter på området for skatt og formue på 5,7 millioner mens 
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integreringstilskuddet ble omlag 1 million lavere enn budsjettert. Videre henvises 

det til kommentarer under de enkelte rammer. 

Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket, altså underskudd på i 

underkant av 2,2 millioner kroner. Merforbruket i investeringsregnskapet skyldes 
strykninger av overføring fra investeringsregnskapet til driftsregnskapet som 
følge av merforbruk i driftsregnskapet. Overføringene var ment til å dekke inn 

årets og fjorårets KLP egenkapitaltilskudd som ikke kan lånefinansieres jfr. 
kommuneloven §50. 

De økonomiske utfordringene i Porsanger kommune handler ikke isolert sett om 
resultatet i 2019, men må sees i sammenheng med økonomisk ubalanse over 
tid. Kommunen hadde i 2015 og 2016 ekstraordinære skatteinntekter og 

inntekter fra flyktningeområdet som gjorde at resultatgraden for første gang på 
flere år var innenfor anbefalt nivå. I 2017 hadde Porsanger kommune et negativt 

netto driftsresultat på 13,5 millioner kroner, en negativ resultatgrad på ca. 3,5 
prosent. I 2018 leverte kommunen et negativt netto driftsresultat på 21,7 
millioner og et resultat i driftsregnskapet på 21,34 millioner. Disposisjonsfondet 

har historisk sett vært på et lavt nivå, og står i null ved utgangen av 
regnskapsåret 2019. Dette sammen med negativt netto driftsresultat setter 

kommunen ute av stand til å håndtere uforutsette økonomiske hendelser.  

Likviditeten har vært anstrengt i 2019, men kassekreditt som ble vedtatt og 

opprettet i 2018 med bakgrunn i at kommunen stod i fare for ikke å kunne dekke 
kortsiktige forpliktelsene er ikke benyttet i 2019. Vedtatt avdragsutsettelse i 
2019 endrer ikke driftsnivået, men fører til en utsettelse av de økonomiske 

utfordringer. Avdragsutsettelser bør kun være et midlertidig virkemiddel for å få 
budsjettet i balanse mens organisasjonen jobber med varige løsninger for å ta 

ned driftsnivået.  

Kommunestyret vedtok låneopptak til investeringsformål på kr 26 812 000,-. Lån 
til videre utlån fra Husbanken ble vedtatt til kr 12 000 000,- i 2019. Ved andre 

tildeling fra Husbanken ble det vedtatt å ta opp ytterligere 3 millioner i lån til 
formålet. Låneopptakene er effektuert som vedtatt. Porsanger kommune har i 

2019 betalt avdrag i henhold til minimumskalkylen.  

Året vi har lagt bak oss har vært et særdeles krevende år med stort press på 
tjenesteproduksjonen som følge av den økonomiske situasjonen. 

Kommunedirektøren ønsker å rette en takk til alle ansatte, tillitsvalgte og ledere 
for innsatsen gjennom året. Kommunen vil møte utfordrende oppgaver også i 

2020, måtte vi i fellesskap lykkes!  

1.2 Porsanger kommune 2019 

Tjenesteproduksjon 

Tjenesteproduksjonen har vært høy gjennom hele året. Totalt sett har 
kommunen levert kvalitativt og kvantitativt gode tjenester. Arbeidet med å 

forbedre, fornye og forenkle prosesser gjennom digitalisering har pågått 
gjennom hele året med kartlegging av systemer og funksjonalitet. Det er 

igangsatt digitale prosjekter som har til hensikt å forenkle hverdagen både for 
ansatte og kommunens innbyggere 

Porsanger kommunes digitaliseringsstrategi ble vedtatt 21.05.2019, og har 

konkretisert felles mål som beskriver retningen i digitaliseringsarbeidet. 
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Hensikten med en egen digitaliseringsstrategi for Porsanger kommune er 

erkjennelsen av at digitalisering både er nødvendig og vil gi betydelige 
muligheter. Fokus på digitalisering vil gi gevinster i form av forenkling og 

forbedring av de kommunale tjenestene. Nødvendige tiltak følges opp gjennom 
de årlige budsjettbehandlingene, hvor også de økonomiske rammene for 
digitaliseringen vil bli gitt. 

Porsanger kommune har deltatt i prosjektet "Samarbeid om digital kompetanse i 
kommuner" i regi av KS og KMD. Dette prosjektet har vært en viktig og nyttig 

møteplass for kompetanseheving og erfaringsutveksling. 

Kommunen igangsatte prosjektet e-byggesak i 2019 og denne vil realiseres mot 
sommeren 2020. Dette vil fornye, forenkle og forbedre prosessen for innbyggere, 

næringsliv og kommunen. Gevinst for kommunen er 1. Redusert tid til 
registrering av søknader 2. Mindre ressursbruk til oppfølging av mangelfulle 

søknader. 3. Mer effektiv veiledning til søkere. 4. Mer effektive søknadsløsninger 
for å nevne noen av områdene for det vil hentes ut gevinster. 

Heltidsprosjektet bestilt av Kommunestyret ble avsluttet i april 2019 og 

videreført i regi av organisasjonen selv. Det er utarbeidet rapport til 
Kommunestyret. 

Lederutviklingsprogram som er gjennomført for alle ledere i kommunen har hatt 
som hovedmål å gi trygge og tydelige ledere i en organisasjon i endring hvor 

lederne har større fellesskapsfølelse og økt bevissthet rundt egen rolle i 
Porsanger kommune. Kommunedirektørens ledergruppe og utvidet ledergruppe 
har deltatt i et program over 6 samlinger. Den siste samlingen har vært 

evaluering og viser at de aller fleste lederne har større fellesskapsfølelse og økt 
bevissthet rundt egen rolle, i forhold til Porsanger kommune som en helhetlig 

organisasjon. Det er også økt bevissthet rundt lederne som kulturbærere. Videre 
opplever vi i administrativ ledelse at det er et annet nivå på diskusjoner i 
arbeidsmøter, det er lettere å løfte seg til et strategisk nivå og se utover seg selv 

og sin avdeling når man er på samme hovedoppgave. 

Arbeidet med organisasjonsutvikling og omstilling følges opp gjennom det 

utviklings- og tiltaksarbeidet som gjøres gjennom hele året i forhold til 
digitalisering, lederutvikling, økonomistyring og rapportering. 

  

Kommunesamarbeid i Midt-Finnmark 

Det er igangsatt et felles interkommunalt prosjekt mellom kommunen Nordkapp, 

Lebesby, Gamvik og Porsanger. Målet er å finne samarbeidsløsninger mellom 
kommunene som gir bedre bærekraft, forsvarlige gode tjenesteleveranser til 
innbyggerne i de ulike kommunene. 

Samarbeid skal være et virkemiddel for å ikke gå inn i prosesser med 
kommunesammenslåinger. Det er ventet at runde to på kommunereformen hvor 

de fire involverte kommunene vil bli utfordret på kommunesammenslåing for å 
sikre faglige forsvarlige tjenester til innbyggerne. 

For å sikre oppslutning om et felles interkommunalt prosjekt er det viktig at alle 

fire kommuner får gevinster i form at overordnet ansvar/ blir vertskommune for 
utvalgte tjenester og at løsningene som velges vil gi en økonomisk gevinst i de 

deltagende kommunene, 

Etter Fylkesmannen i Troms og Finnmark sitt Vintermøter i 2019 ble det tatt 
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initiativ til å søke prosjektmidler til et interkommunalt prosjekt. Ordførerne i de 

tre søkerkommunene ga sitt klarsignal, og rådmennene har i ettertid fulgt opp 
den innledende fasen. 

Det er Nordkapp, Lebesby og Porsanger kommune som sendte søknaden, i mai 
kom Gamvik kommune med i prosjektet. Det er tatt høyde for at det vil være 
mulig for andre kommuner å koble seg på prosjektet dersom de finner det 

ønskelig på et senere tidspunkt. 

Det er søkt om midler til et toårig interkommunalt prosjekt som skal kartlegge 

muligheter for etablering av vertskommunesamarbeid innenfor utvalgte 
spesialiserte tjenesteområder. Prosjektet skal også utvikle økonomiske modeller 
for oppgjør mellom kommunene. 

Felles for våre fire kommuner er at vi er relativt små kommuner som skal gi 
lovpålagte tjenester til våre innbyggere. Innenfor noen områder utgjør dette 

relativt spesialiserte tjenester der fagmiljøene blir små, sårbare og 
kostnadskrevende. Vi opplever at rekruttering kan være en utfordring. 

Vi er også kommuner som er dimensjonert forskjellig innenfor flere områder, der 

vi også er kjent med at vi har styrker og svakheter. KOSTRA tall viser forholdsvis 
store forskjeller innenfor alle tjenesteområder. 

Prosjektet skal avklare våre fire kommuners styrker og svakheter innenfor 
områder som: IKT og digitalisering, arkiv, økonomi og styring, innkjøp og 

anskaffelser, plan og byggesaker, beredskapsvakt barnevern, brann og feiing. 
Listen er ikke uttømmende og det videre arbeidet vil avklare hvilke områder som 
utredes. 

Avklaringen vil danne grunnlag for utprøving av vertskommunemodellen på 
aktuelle tjenesteområder. For å lykkes med samarbeidsmodellen blir det viktig å 

etablere felles digital plattform for informasjonsutveksling og faglig samarbeid 
mellom involverte kommuner. 

Vi ønsker med dette prosjektet å avklare hvordan vi kan samarbeide i framtiden 

om å spesialisere oss innenfor enkelte områder og tilby samarbeidstjenester i fire 
kommuner. En løsning om vertskommunesamarbeid vil redusere sårbarheten og 

være mindre kostnadskrevende for hver enkelt kommune. Vi håper å kunne løse 
dagens og framtidens oppgaver mer kostnadseffektivt. 

Prosjektet er i sin helhet finansiert av Fylkesmannen i Troms og Finnmark, og 

etter ansettelse av prosjektleder er det Gamvik kommune som er vertskommune 
for prosjektet. 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

I 2019 ble arbeidet med å gjennomføre en felles ROS-analyse for cruiseulykker 
ferdigstilt. Det har vært et prosjekt mellom Lebesby, Nordkapp og Porsanger 

kommune som har vært finansiert av Fylkesmannen. Prosjektet med Ros-
analysen ble avsluttet med en felles øvelse for de tre kommuners kriseledelse 

hvor Fylkesmannen øvet kommunene på en ulykke med hurtigruten. 

Porsanger kommune må revidere den overordnede ROS-analysen, det arbeidet 
er igangsatt i 2019 og vil bli sluttført i 2020. 

Videre vises det til avdelingenes egne driftsrapporter og redegjørelser som 
fremstilles nedenfor. 
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Sykefravær 

Porsanger kommune har over år hatt et stabilt høyt sykefravær, hvor vi de siste 
årene har sett har hatt en positiv nedadgående tendens fra 13,12% i 2015 - til 

8,99% i 2019. 

 

Sykefravær er krevende for alle arbeidsgivere, både kostnadsmessig og 
organisatorisk. Dette gjelder også for Porsanger kommune. Porsanger kommune 

har hatt en nedgang i sykefraværet hvert år siden 2015.  I 2018 og 2019 er det 
dog kun marginale nedganger i sykefraværet.  Fra 9,76% i 2017 til 9,29% i 2018 
og til 8,99% i 2019. 

Arbeidet med å få ned sykefraværet er møysommelig og utfordrende. Dette viser 
også kjent forskning. Et bredt forskningsmiljø er imidlertid enige om at det er to 

faktorer som arbeidsgiver kan bidra med, for å påvirke sykefravær. Det ene er 
god ledelse og det andre er god oppfølging av sykemeldte. 

Kommunedirektøren igangsatte derfor i 2018 et lederutviklingsprogram for alle 

lederne med personalansvar i Porsanger kommune. Dette programmet ble 
avsluttet første halvdel av 2019. 

Det ble i 2019 utviklet og implementert nye sykefraværsrutiner i Porsanger 
kommune. Det nye med disse sykefraværsrutinene er at det blant annet er 
innført et dialogmøte 0. Det betyr at det forventes at det foregår en dialog 

mellom medarbeider og leder før en evt. legemeldt sykemelding foreligger. Dette 
for å sikre god kommunikasjon og tidlig innsats. 
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Politiske målsetninger 

Porsanger kommunes målsetning er vekst for å fortsatt være selvgående som 

kommune. Gjerne i samarbeid med andre kommuner. Porsanger kommune med 
Lakselv som sentrum har en visjon om å øke folketallet slik at man fortsatt kan 
levere gode tjenester. Porsanger kommune skal levere et økonomisk resultat 

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

nordområdene. 

Målstyring er et element i årsbudsjettet. For hvert rammeområde er det nedfelt 
«resultatmål». Resultatmålet for tjenesten skal være konkret og beskrive hva 

som skal være oppnådd resultat, hvor mye som skal være produsert/levert og 
når skal tjenesten leveres. Kommunens produksjon og levering av tjenester skal 

ha høy kvalitet, høy produktivitet og gi best mulig nytteverdi for brukerne. 
Resultatmålene har hovedfokus på å oppnå god økonomistyring uten 
budsjettavvik, god kvalitet på tjenester, tilfredse brukere og en effektiv og 

kompetent organisasjon. 

Samfunnsplan 

Visjon og strategier er behandlet i formannskapet (ikke vedtatt) og 
administrasjonen jobber med dette som utgangspunkt i det videre arbeidet med 
å utarbeide mål for kommunen. Arbeidet med dette er ikke kommet videre i 

2019. 

Arealplan 

1. Arealstrategiens overordnede punkter er behandlet (Ikke vedtatt) igjennom 
prosessen med formannskapet som er styringsgruppe. 

2.Vi har ikke klart å ferdigstille planen innen utgangen av 2019. Status 
kommuneplan ble orientert til formannskapet november 2019 med foreløpige 
områder på boligbebyggelse i Lakselv. Som tiltak vil avdelingen låse resursene til 

dette arbeidet i 2020. 

Tiltak 

Porsanger kommune søkte midler fra kommunal og 
moderniseringsdepartementet for å styrke planarbeidet i kommunen. Søknaden 
ble sendt inn desember 2019 og har fått dette innvilget. Midlene skal nyttes til 

utvikling av planer og oppdatering av gamle reguleringsplaner for å i møte 
komme veksten med forsvarets re-etablering. 

Samfunnsutvikling 

Hæren styrkes i Porsanger, en stridsgruppe på om lag 150 soldater er høsten 

2019 ankommet Porsanger. Soldatene er det første leddet i det som skal bli en 
ny bataljon og gjennombyggingen av Porsangmoen leir. En rekrutt og fagskole er 

opprettet og det skal investeres i titalls millioner i infrastruktur på Porsangmoen. 
De uttaler at de skal være en god nabo og vil gjøre det de kan for å ha et redelig 
og godt forhold til Porsanger kommune, ordfører og befolkning. 

Porsangersamfunnet har historisk sett hatt nedgang i folketallet. Statistikken 
viser at trenden endres noe og ved utgangen av 2019 står kommunen registrert 

med 3 998 innbyggere, med en økning på 54 personer fra 2018. Økt 
tilstedeværelse av hæren i Porsanger ansees å kunne gi positive ringvirkninger til 
Porsanger samfunnet. 
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Befolkningsutvikling 2006-2019 

 

Den demografiske endringen i befolkningen viser en økning i de eldste 

aldergruppene, spesielt for gruppen 67 år og eldre. Alders - og 
kjønnssammensetning i kommunen viser at den største gruppen arbeidstakere er 

i aldersgruppen 50 - 64 år. Den største andelen av befolkningen er sysselsatt 
innenfor varehandel, helse og sosialtjenester og i sekundærnæringen. 
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Tabellen nedenfor viser aldersinndelingen over ansatte i Porsanger kommune, 

hvor største gruppe av både menn og kvinner ligger i alderskategorien 50-59 år. 

 

 

 

Sentralisering en utfordring for kommunene 

Statistisk sentralbyrå sin rapport om Befolkningsframskrivingene viser både 
historiske og framskrevet tall. Framskrivningen viser en fortsatt befolkningsvekst 

totalt sett med store regionale forskjeller i aldring, men en spesielt kraftig aldring 
i distriktene. Aldringen av befolkningen på nasjonalt nivå vil ta til for alvor fra og 
med 2030-2035, mens på regionalt nivå er aldringen allerede godt i gang i 

mange distrikts kommuner. Dette vil trolig innvirke vesentlig på oppgaver og 
utgifter knyttet til helse - og omsorgstjenester framover, da de aller eldste i dag 

er storforbrukere av helsetjenester og særlig pleie - og omsorgstjenester. Den 
økte levealderen vil føre til at politisk ledelse både nasjonalt og lokalt vil måtte ta 

krevende valg i årene fremover, i prioriteringen mellom helse og andre sektorer. 
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Det framskrives en fortsatt sentralisering særlig blant unge voksne. Siden unge i 
fruktbar alder flytter mot byene, blir også barna i stadig større grad født i 
sentrale områder. De eldre blir igjen i bygdene og distriktene opplever dermed 

sterk aldring. Historisk nedgang i folketall, utviklingen i alderssammensetningen 
og en stadig økende gruppe eldre viser at også Porsanger kommune påvirkes av 

sentraliserings trenden i samfunnet. 

Natur og miljø 

Porsanger kommunen ønsker å framstå som en seriøs og troverdig aktør i 
miljøspørsmål og ha en offensiv rolle i saker som berører miljøforhold. Kommune 

har store arealer som er av nasjonal interesse, om lag 70 % av alt areal i 
kommunen er båndlagt, vernet eller avgrenset. Kommunen har et betydelig 

ansvar med å forvalte områder som har restriksjoner eller er båndlagt. Porsanger 
kommunes innkjøpspolitikk legger føringer for etisk handel og motarbeide 
arbeidslivs kriminalitet. Kommune er en stor innkjøper og skal gjennom sin 

påvirkningskraft velge leverandører som driver samfunnsansvarlig 
næringsvirksomhet, som ivaretar menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter. 

Har fokus på bærekraft og er miljøorientert i sin verdikjede. 

Organisasjonsendringer 

I Porsanger kommune skal vi jobbe for en kultur som kjennetegnes av godt 
leder- og medarbeiderskap. Dette skal også vises i våre verdier. Vi har gjennom 

arbeidet med å utforme arbeidsgiverstrategien sett at vi må utvikle en omforent 
visjon for vår organisasjon. Våre verdier er nedfelt i flere styrende dokumenter 
og i forbindelse med utforming av arbeidsgiverstrategien har disse verdiene blitt 

forsterket. Verdiene våre er tillit, lojalitet, respekt, åpenhet og samspill. Både 
ledere og medarbeidere må ha vilje og evne til omstilling. Vi må derfor satse mer 

på lederskap og medarbeiderskap. Godt lederskap kjennetegnes ved at ledere 
skaper oppslutning om målrettet samarbeid. Dette for å påvirke innsatsvilje og 
samarbeid mot felles mål og oppgaver. Godt medarbeiderskap handler om å 

utvikle aktive og engasjerte ansatte som gjør bevisste valg, og som jobber aktivt 
for egen organisasjon og oppgavene som skal løses. Når vi lykkes med dette vil 

vi også levere gode tjenester og den velferden som våre brukere og innbyggere 
fortjener. Kommunen er i gang og har gjennomført organisasjonsendringer i 
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løpet av 2019, blant annet ble tidligere Plan- og økonomiavdeling og 

Administrasjonsavdelingen slått sammen til en stabsavdeling. Strukturelle 
endringer er ikke et mål i seg selv, men det vil fortsatt være behov for å se på 

struktur i årene fremover for at kommunen skal løse sine oppgaver mest mulig 
effektiv innenfor budsjetterte rammer.  

Likestilling og etikk 

Porsanger kommunens etiske retningslinjer har som formål å sette føringer for 

kommunes forventninger når det gjelder personlig adferd, slik at ansatte utfører 
sitt arbeid på en etisk forsvarlig måte. De etiske retningslinjene skal sikre en god 
etisk praksis, forebygge at korrupsjon skjer og definere felles standarder for de 

ansatte. Porsanger kommune arbeider aktivt med likestilling og balanse mellom 
kjønnene. En kvinneandel på 75 % fordrer tiltak for å øke andelen menn i 

stillinger i Porsanger kommune i framtiden. Kommunedirektørens ledergruppe 
består av 4 kvinner og 2 menn. 

Internkontroll 

I kommuneloven § 48 nr. 5 fremgår det at det skal redegjøres for tiltak som 

planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll i virksomheten. Porsanger 
kommune har betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten, 
gjennom delegasjons- og finansforvaltningsreglementer, samt etiske 

retningslinjer. Finansreglementet skal opp til revidering og nytt reglement 
forventet vedtatt i løpet av 2020. Kommunikasjon skjer gjennom kvartals-vise 

rapporter til politiske styringsmekanismer og gjennom jevnlige møter på 
produksjonsnivå. Rapporteringsprosessen ble i 2018 digitalisert, noe som fører til 
en mer effektiv prosess uten like mange manuelle oppgaver, slik anses risikoen 

for feilkilder lavere i tillegg til at nøkkelpersoner har fått frigitt tid til 
kvalitetssikring. Porsanger kommune fikk skjønnsmidler høsten 2018 til oppstart 

av prosjekt kvalitetssikring, styring og internkontroll i personalforvaltningen. 
Prosjektet kom i gang i 2019 og vil videreføres i 2020. Et av milepælene som ble 

oppnådd i prosjektet i 2019 var etablering av en digital personalhåndbok, med 
en sentral og en lokal del. Alle ansatte og ledere i Porsanger kommune har 
dermed full tilgang til gjeldende lov og avtaleverk innenfor arbeidsgiverfeltet 

med forklaringer og kommentarer. Den sentrale delen av denne blir oppdatert av 
Kommuneforlaget og de lokale bestemmelsene oppdateres lokalt. 

Porsanger kommunestyre vedtok innkjøpsstrategi 28.02.2019. Det jobbes med 
implementering av strategi og utarbeidelse av innkjøpshåndbok som skal være 
arbeidsverktøy idet daglige innkjøpsarbeidet i kommunen. Det er innført et 

system for avtalehåndtering for å holde oversikt over kommunens avtaler, 
rutiner for oppfølgning og igangsetting av prosesser med nye avtaler i tråd med 

gjeldende regelverk. Det er behov for utarbeidelse policyer på områder som 
kommunal eiendomsforvaltning, kjøretøy og forsikringsportefølje, forventet 
resultat av dette er reduserte kostnader på grunnlag av bedre styring og 

kontroll. 

Kommunen er i gang med kartlegging av samarbeid med andre kommuner på 

anskaffelses området. Et kommunalt samarbeid gir større innkjøpsmakt og 
tilgang til et større fagmiljø med kompetanse på regelverk, bestemmelser og 
innkjøpsfaglige prosesser.  

Det bidrar til at kommunene kan gjøre mer kostnadseffektive anskaffelser og et 
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samarbeid gir kommunen mulighet til å fordele oppgaver mellom ulike 

kommuner i anskaffelsesprosessen samt økt grad av digitalisering. 

1.3 Kommunens økonomiske situasjon 

Porsanger kommune har over flere år slitt med en anstrengt økonomi og et 

begrenset handlingsrom. Kommunen har en historie med lave og negative netto 
driftsresultater, svært få eller ingen midler på disposisjonsfond, svak likviditet og 

forholdsvis lav gjeldsgrad. Kommunen har ved utgangen av 2019 et akkumulert 
merforbruk som må dekkes inn før fremtidige avsetninger kan skje. 

I skrivende stund er landet rammet av en Korona pandemi som trolig vil gi 

negative ringvirkninger på flere områder i Porsanger samfunnet. Dette er spesielt 
bekymringsverdig i forhold til de økonomiske konsekvenser dette vil gi 

kommunen. Det er for tidlig å anslå hvor stor den økonomiske konsekvensen vil 
bli, men det er grunn til bekymring i den grad kommunens økonomi ikke er 
rustet for uforutsette hendelser. Det signaliseres fra myndighetene at 

kommunene vil motta kompensasjon, men også at dette er et spleiselag hvor 
staten ikke skal bære hele kostnaden.  

Historisk sett har kommunen vært mer inne i, enn ute av ROBEK - registeret de 
siste 20 årene. Porsanger kommune ble meldt inn i ROBEK - registeret i 2014, og 
ble i 2018 meldt ut etter å ha dekt inn det akkumulerte merforbruket. 

Kommunen hadde et merforbruk i 2018 på 21,343 millioner i driftsregnskapet og 
1,099 mill. i investeringsregnskapet som ble vedtatt inndekket i 2019 og 2020 slik: 

 

 

På grunn av merforbruk i driftsregnskapet 2019 kunne ikke kommunen 

gjennomføre de vedtatte avsetningene til inndekning av tidligere års merforbruk, 
og heller ikke overføringene til investeringsregnskapet. Det betyr at hele 
merforbruket fra 2018 på 21,343 millioner fortsatt står udekket ved utgangen av 

2019. Ved årets slutt har kommunen også et udekket (merforbruk) i 
investeringsregnskapet i 2019 på kr. 2.165.719,- 

Ny kommunelov strammer inn kravene for innmelding i ROBEK - registeret. § 
28-1 første ledd bokstav d er ny, og innebærer at en kommune skal meldes inn i 
ROBEK dersom balanseregnskapet til kommunekassen viser et oppsamlet 

merforbruk fra driftsregnskapet som er større enn tre prosent av 
driftsinntektene. (kilde kommunal- og moderniseringsdepartementet). 

Driftsinntektene i 2019 på kr. 420,35 millioner gir en tre prosent på omlag kr. 
12,6 millioner. Porsanger kommunes akkumulerte merforbruk utgjør mer enn 
12,6 millioner og kommunen vil derfor trolig bli innmeldt i ROBEK-registeret på 
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bakgrunn av det regnskapsavleggelsen. 

Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement skriver i 
informasjonsskriv til kommunene og ROBEK - Nye regler om statlig kontroll med 

kommuner med økonomisk ubalanse følgende: "Hvis for eksempel 
driftsbudsjettet for 2020 eller driftsdelen i økonomiplanen for 2020-2023 viser at 
et merforbruk skal dekkes inn over mer enn to år, oppfyller kommunen kriteriet 

for innmelding i ROBEK etter § 28-1 første ledd bokstav c." Dette betyr at 
kommunen også vil bli innmeldt i ROBEK - registeret på bakgrunn av vedtatte 

budsjett 2020- økonomiplan 2020-2023 som legger opp til en inndekking av 
merforbruket fra 2018 over perioden 2020-2023.  

Finansielle nøkkeltall - KOSTRA 

(Kilde SSB) Nøkkeltallene er hentet fra SSB, og er foreløpige KOSTRA tall for 
2019. De er forklart nedenfor, kilde SSB: 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter: 

 

Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og 

investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Netto 
driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter har vært negativ de siste tre år 
og er -0,1 prosent i 2019. Det anbefalte nivået er minimum 1,75 % ifølge 

Teknisk beregningsutvalg (TBU). Utvalget betrakter netto driftsresultat som 
hoved indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. 

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter: 

 

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) 
fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Porsanger kommune har relativt 
lav netto lånegjeld. 

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter: 

 

Disposisjonsfondet er kommunens «sparekonto» eller buffer. Tabellen viser at 
kommunens disposisjonsfond har vært svært lav de siste årene, og ved utgangen 

av 2019 er fondet lik null. 

 



 

16 

 

Arbeidskapital ex premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter: 

 

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter for kommunen. 

Arbeidskapital ex. premieavvik defineres som differansen mellom omløpsmidler 
ex. premieavvik og kortsiktig gjeld ex. premieavvik, og er et uttrykk for 
kommunens likviditet. Med likviditet menes evnen til å betale forpliktelsene etter 

hvert som de forfaller. Tabellen viser at Porsanger kommune har lav 
arbeidskapital. 

Likviditeten i Porsanger kommune har vært utfordrende, men kassekreditten på 
20 millioner har ikke vært benyttet i 2019. Det forventes imidlertid basert på 
fremtidig likviditets prognoser at kassekreditten må åpnes i løpet av 1 kvartal 

2020. 

Styringsrenten fastsettes av Norges Banks hovedstyre og pengepolitisk rapport 

med vurdering av finansiell stabilitet publiseres fire ganger pr år. Rapporten 
inneholder anslag for utviklingen i norsk og internasjonal økonomi. 
Styringsrenten er det viktigste virkemiddelet for å stabilisere prisveksten og 

utviklingen i norsk økonomi. Utviklingen i styringsrenten påvirker rentene 
mellom banker og hvilket rentenivå bankene tilbyr på utlån til sine kunder. Det 

har vært en økning i styringsrenten fra 0,75 ved inngangen av året til 1,50 ved 
utgangen av 2019. Vi ser imidlertid at det i 1 kvartal har vært endringer i 
rentemarkedet som følge av Korona Pandemien som har gitt store ringvirkninger 

inn i norsk økonomi. Som følge av dette er styringsrenten satt ned og det 
forventes lavere renter enn først antatt i 2020. Porsanger kommunes låne 

portefølje består av investerings lån og lån til videre utlån fra 4 ulike långivere, 
og utgjør kr 360 millioner i 2019. Fastrenteandelen er på 24 % og i henhold til 
finansreglement. 

Lånegjeldsutvikling i Porsanger kommune med vedtatte nye lån kr 26 812 
millioner til investering og 15 millioner til videre utlån fra Husbanken i 2019, 

påvirkes av utviklingen i styringsrenten. Dette medfører en betydelig risiko for 
svekkelse av resultatmarginen dersom ikke tjenestenivået samtidig reduseres. 

Porsanger kommune søkte om avdragsfrihet på kr 4 532 368,- i 2019 og er 
iverksatt i henhold til vedtak. Innbetalte avdrag for 2019 har vært i henhold til 
beregning av minimumsavdrag etter kommunelovens §50.  

1.4 Investeringsprosjekter 

I regnskapsåret 2019 avsluttes investeringsregnskapet med et udekket 
(underskudd) på 2,2 millioner kroner. Ubrukte lånemidler pr 31.12.2019 er kr 

26,7 millioner, hvorav lån til investeringsformål utgjør omlag 24,4 millioner og 
resterende gjelder Husbanklån. Prosjekter som ikke er igangsatt eller ferdigstilt i 
2019 vil bli fremmet som budsjettregulering til kommunestyret i 2020. 

Konto Prosjekt Kommentar Årsmelding 2019 

112014 Utskifting kunstgress Lakselv 
sentralidrettsanlegg 

Inntekt er kommet i 2019 
- prosjektene ble utført tidligere 
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Konto Prosjekt Kommentar Årsmelding 2019 

112015 Rehabiltering lysanlegg Lakselv 
sentralidrettsanlegg 

Inntekt er kommet i 2019 
- prosjektene ble utført tidligere 

113005 Rehabiltering lysanlegg Lakselv 

sentralidrettsanlegg 

Oppretting av tidligere års feil. 

116002 Utskifting va-ledninger Silfarveien Prosjektet er ferdigstilt i 2018. 
Prosjektet hadde større kostnader 
enn budsjett. Prosjektet måtte 
tilføres mer midler ved 
omdisponering av midler. 

117003 Ildskogmoen industriområder Hovveddel utført i 2019, gjenstår 
asfaltering og pynting i 2020. 
Forventet innenfor budsjetterte 

rammer. 

117006 Utskifting avløpsledning Meieriveien Kontrahert, utføres i 2020 

117007 Flytting legevakt til Sykeavdeling Ikke avklart 

117008 Lakselv kirke, ombygging Forprosjekt ferdigstilt med rapport 
fra konsulent i 2019. 

118004 Innkjøp av smartboard LUS Utført 

118007 Prosjektering Helsetun Tenkt utført i 2020, med forbehold 
pga korona 

118008 Belegg kjøkken helsetun Videreføres til 2020, tenkt utført i 

egenregi 

118009 Ny hovedtavle barneskolen Utført 2019 innenfor budsjetterte 

rammer. 

118010 Branndetektorer helsetun Utført 2019 innenfor budsjetterte 
rammer. 

118011 Trafikksikkerhetsplan Utført 2019. 

118013 Trollholmsund Utført 2019, gjenstår kun småting. 

118014 Smartboard LBS Utført 2019 

118015 Forprosjekt i forb med 
helse/omsorgsplan 

Ikke påbegynt og videreføres i 2020 

118017 Prosjektering kommunale 
boligtomter 

Prosjektet er ikke igangsatt. Disse 
midlene kan brukes til prosjektering 

etter at arealplan er vedtatt. 

118018 Innkjøp renholdsmaskiner Påbegynt 2019, fortsetter i 2020. 

118019 Nytt underlag sportshall Videreføres, må 
beskrives/prosjekteres før 
spillemiddelsøknad sendes 

118021 Universell utforming helsebygg Ikke påbegynt, videreføres 

118022 Kunstgress storhalen Spillemiddelsøknad fornyet i 2020. 

118023 Kjøkken og garderobeanlegg 

storhallen 

Videreføres, må detaljprosjekteres 

før spillemiddelsøknad sendes 

118025 Oppgradering energieffektive veilys Oppstart senhøst 2019. Forventes 
ferdigstilt i 2020/2021. 

118028 Utbyggingsavtale sentrumsbolig AS Utført og avtale er inngått i henhold 
til plan. 

118029 Digitale investeringer igangsatt og videreføres i 2020 
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Konto Prosjekt Kommentar Årsmelding 2019 

118030 Sikringstiltak vei Klemetstad Ferdigstilt 2019, ca 250.000,- i 
merforbruk ift budsjett på 1,35mill. 

118031 Lokaler SFO Pågår, mulighetsstudie utført. Politisk 

vedtatt videre prosess for 2020. 

119001 Asfaltering av kommunale veier Kontrahert, grunnarbeider utført 
2019, fortsetter i 2020. 

119004 Kjøp av utstyr til sykeavdelingen Prosjekt ferdigstilt 2019 

119005 Lakselv Kirke oppgradering Tilskudd eller lån, må avklares. 

119006 Oppgradering Helsetun Ikke påbegynt, videreføres 

119007 Lyspunkter Ildskogveien Utført 2019 

119008 Innkjøp av pasientsenger til 
sykeavdelinga 

Utført 2019 

119009 Oppgradering/ombygging Rådhus Påstartet 2019, ferdigstilles 2020. 
Forventes litt over budsjettert. 

119010 Bil bygg og eiendom Ferdigstilt 2019, innenfor 

budsjetterte rammer 

119011 Bil vann o avløp Ferdigstilt 2019, innenfor 
budsjetterte rammer 

119012 KLP EK tilskudd 2019  

119013 Forprosjekt nyt bhg bygg Fortsetter i 2020 

119015 Rehabilitering av distribusjonsnett 

vann og avløp 

Påbegynt 2019, fortsetter i 2020. 

119016 Salg av kurssenteret Kurssentret ligger fortsatt ute til 
salgs. 

119017 Kjøp/salg av tomter 2019  

119018 Utbyggin av Kirkegårdsveien - Artic 
Entreprenør 

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

119019 Forprosjekt oppvarming av 
kommunale bygg 

Pågår. Forventet innenfor 
budsjetterte rammer. 
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2 Stab og administrasjon 

 

Området omfatter følgende rammeområder: 

• R1100 Sentrale kontroll- og folkevalgte organer 
• R1120 Sentralledelse 

• R1220 Plan-og økonomifunksjon 
• R1240 IT, lønns- og personalfunksjon 

• R1150 Samisk språk 
• R1160 Tverrsektorielle felleskostnader 
• R1200 Sekretariat og informasjonstjenester 

Overordnet resultatmål: Porsanger kommune skal ha en effektiv administrasjon 
og skal yte stab og støttefunksjoner på digitale plattformer til ansatte og 

folkevalgte i Porsanger kommune. Porsanger kommune skal ha et overordnet 
fokus på organisasjonsutvikling og digitalisering i 2019. Dette for å harmonisere 
økonomien og forenkle, forbedre og fornye tjenester som kommunen leverer. 

Dette arbeidet skal medføre gjennomgang av arbeidsprosesser for å styrke 
kommunens fire roller som samfunnsutvikler, tjenesteutøver, myndighetsutøver 

og som utøver av et effektivt lokaldemokrati. 

Porsanger kommunes stabsavdeling har i 2019 gått igjennom en omorganisering, 

hvor tidligere Plan- og økonomiavdeling og Administrasjonsavdelingen ble slått 
sammen til en avdeling med virkning fra 01.09.2019. Avdelingen har igangsatt 
arbeidet med å etablere en hensiktsmessig organisasjon som har fokus på 

helhetlig oppgaveløsning. Dette vi medføre at internt organisasjonskart kan 
endre seg, og kartet over er en oversikt over områder i stab. Arbeidet med 

etablering av en avdeling fortsetter videre inn i 2020. 

Stabsavdelingen har i 2019 hatt fokus på organisasjonsutvikling, rutiner og 
digitaliseringsarbeid. Det har også vært gjennomført valg i 2019. 

Det har pågått arbeid gjennom hele året med å forbedre, fornye og forenkle 
prosesser gjennom digitalisering, herunder kartlegging av systemer og 

funksjonalitet. Det er igangsatt digitaliseringsprosjekter som har til hensikt å 
forenkle hverdagen både for ansatte og kommunens innbyggere. Porsanger 
kommunes digitaliseringsstrategi ble vedtatt 21.05.2019 og har konkretisert 

felles mål som beskriver retningen i digitaliseringsarbeidet. Hensikten med en 
egen digitaliseringsstrategi for Porsanger kommune er erkjennelsen av at 

digitalisering både er nødvendig og vil gi betydelige muligheter. Nødvendige 
tiltak følges opp gjennom årlige budsjettbehandlinger, hvor også de økonomiske 
rammene for digitaliseringen blir gitt. 

Porsanger kommune har deltatt i prosjektet "Samarbeid om digital kompetanse i 
kommuner" i regi av KS og KMD. Dette prosjektet har vært en viktig og nyttig 

møteplass for kompetanseheving og erfaringsutveksling. 
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Det har vært gjennomført flere andre prosjekter i 2019, blant annet ble 

lederutviklingsprogram for ledere med personalansvar og prosjekt heltidskultur 
innen helse. Prosjekt knyttet til kvalitetssikring, styring og kontroll i 

administrasjonen og personalforvaltningen ble påstartet mai 2019. 

Innen arbeidsgiverfeltet ble ny lokal lønnspolitikk og sykefraværsrutine for 
Porsanger kommune ble vedtatt i 2019. Porsanger kommune har over år hatt et 

stabilt høyt sykefravær, hvor vi de siste årene har sett har hatt en positiv 
nedadgående tendens fra 13,12% i 2015 til 8,99% i 2019. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 

2019 
Regulert budsjett 

2019 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 Stab og 
administrasjon  

    

DRIFTSUTGIFTER  39 566 38 801 38 741 766 

DRIFTSINNTEKTER  -8 350 -9 561 -6 333 1 211 

INTERNE 
FINANSIERINGSUTG
IFTER  

- AVSETNINGER  

0 3 228 0 -3 228 

INTERNE 
FINANSIERINGSINN
TEKTER - BRUK AV 
AVSETNINGER  

-216 0 0 -216 

EKSTERNE 
FINANSUTGIFTER  

8 0 0 8 

NETTO  31 008 32 468 32 408 -1 459 

Området stab og administrasjon ligger innenfor rammen av budsjett for 2019. I 

hele 2019 har vi hatt streng innkjøpskontroll og fokus på økonomistyring og bruk 
av ressurser, i tillegg til innkjøpsstopp på slutten av året. Netto mindre-forbruk 
på ca. 1,4 mill. kr kommer fra flere rammeområder. Dette gjelder blant annet 

områder med merinntekter og refusjoner, vakanser, forsinkelser i 
digitaliseringsprosjekter m.m. Avvik kommenteres nærmere under den enkelte 

ramme. 

3 R1100 Sentrale kontroll- og folkevalgte organer 

Rammeområdet omfatter:  

Godtgjørelse ordfører, sentrale folkevalgte organer, andre utvalg, eldreråd, 
valgutgifter og revisjon. 

Resultatmål: 

• Gjennomføre møter i styrer, råd og utvalg til rett tid og med rett personell 
innenfor gitt ramme 

• Det skal gjennomføres kommune- og fylkestingsvalg i 2019 
• Utrede ny modell for politisk organisering av sektorstyrene og andre råd 

og utvalg. 

Resultatrapport:  
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• Møter er gjennomført etter planer med nødvendig personell. 

• Det er gjennomført kommune- og fylkestingsvalg i 2019. 
• Prosess rundt modell for politisk organisering av sektorstyrene og andre 

råd og utvalg pågår. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 

2019 
Regulert budsjett 

2019 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 R1100 Sentrale 

kontroll- og 
folkevalgte organer  

    

DRIFTSUTGIFTER  3 384 3 320 3 320 64 

DRIFTSINNTEKTER  -107 -7 -7 -100 

NETTO  3 277 3 313 3 313 -37 

R1100 Sentrale kontroll- og folkevalgte organer ligger innenfor rammen av 
budsjett for 2019. Det er noe mindre variasjoner mot budsjett for de enkelte 
ansvar under rammen, men ingen vesentlige avvik. Merinntekter i forbindelse 

med prosjekt og mva.-kompensasjon gir også noe økte utgifter. 

4 R1120 Sentralledelse 

Rammeområdet omfatter 

Sentralledelsen, frikjøp hovedtillitsvalgt, drift av IT-fellestjenester, 

datakommunikasjon, serverpark, nettverksutstyr, lisenser for utstyr og 
programvare 

Resultatmål for sentralledelse: 

• Det skal igangsettes et organisasjonsutviklingsprosjekt i 2019 med mål om 
en bedre økonomisk balanse i kommunens tjenesteleveranse i årene 

fremover. 
• Digitalisering skal være hovedvirkemiddelet for effektivisering og 

produktivitetsøkning for å oppnå gevinstrealisering seinere i 

økonomiplanperioden. 
• Samarbeidet med Karasjok og Kautokeino skal gi økt kvalitet og 

effektivitet i digitaliseringsarbeidet. 

Resultatmål for IT drift: 

• Overvåkningsløsninger anskaffes for å detektere feilsituasjoner og brudd 

på datasikkerheten i henhold til reglement i Personvernforordningen 
(GDPR). 

• Modernisere kommunens datasystemer og nettverk for å forbedre 
hastighet og stabilitet. 

• Innrullere alle telefoner og nettbrett i kommunens administrasjonsløsning 
for mobile enheter. 

• Automatisere vedlikehold av tilganger og rettigheter i kommunens 

nettverk. 
• Inngå avtale om linjeleie for å redusere kostnader og øke hastigheten. 

Inngått avtale med flere leverandører for å øke redundansen og senke 
sårbarhet ved utfall av linje hos en av leverandørene. 



 

22 

 

• Inngå avtale med Microsoft om overgang til Microsoft 365 som plattform for 

produktivitets- og management-systemer. Avtalen skal erstatte tidligere 
utløpte OVS-avtaler som ikke lengre dekker kommunens behov. 

Resultatrapport for sentralledelse: 

• Organisasjonsutvikling: Organisasjonsutvikling står i fokus. Det har vært 
gjennomført periodiske møter med utvalgte sektorer for oppfølging av drift 

og økonomi gjennom året, med fokus på nødvendige tiltak i de tilfeller der 
det foreligger avvik som krever handlinger for å sikre overholdelse av 

budsjettet. 
• Digitalisering: Det er stort fokus på digitalisering. Det er utarbeidet 

strategi for digitalisering i Porsanger kommune, som ble vedtatt av 

kommunestyret i 2019. Det er foretatt en kartlegging av kommunens 
digitale systemer og gjennomgang av flere behov. Det ble i 2019 

utarbeidet en prosjektplan med prioriteringer av digitale prosjekter, og 
fokuset i 2019 har vært mot integrasjoner mellom kjernesystemer og 
fagsystemer. 

• Samarbeid med andre kommuner: Porsanger kommune samarbeider med 
Karasjok og Kautokeino kommune om felles integrasjoner og 

oppdateringer i våre kjernesystemer. 

Resultatrapport for IT-drift: 

• Overvåkningsløsning for analyse av trafikk gjennom kommunens 
brannmurer og nettverk er anskaffet og satt i drift. Anskaffelse av system 
for sårbarhetsskanning ble utsatt til 2020. IT-drift er i gang med å bytte ut 

utdaterte switcher i nettverket. 
• IT-drift arbeider med å legge inn mobile enheter i kommunens løsning for 

administrasjon av mobile enheter. 
• Arbeid med automatisering og vedlikehold av tilgang og rettigheter i 

kommunens nettverk for administrativt ansatte ble igangsatt i 4. kvartal. 

Ansatte og elever i skolene er allerede inne i automatisert system for 
brukerhåndtering i skolene. 

• Det er inngått nye avtaler på linjeleie, noe som reduserte kostnadene til 
leide linjer. Leveranse av linje for økt redundans og bedre oppetid er 
gjennomført. 

• Innføring av Microsoft 365 for Skoleadministrasjon, Lærere, Elever og 
andre ansatte er fullført.  

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 

2019 
Regulert budsjett 

2019 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 R1120 
Sentralledelse  

    

DRIFTSUTGIFTER  7 283 7 359 7 359 -76 

DRIFTSINNTEKTER  -760 -460 -460 -300 

NETTO  6 523 6 899 6 899 -376 

R1120 Sentralledelse ligger innenfor rammen av budsjett. Mindre-forbruk på 

driftsutgifter knytter seg blant annet til lavere lisenskostnader, linjeleie og 
mindre kjøp fra andre kommuner enn budsjettert.  Årsaken til mindre-forbruket 
på lisenser knytter seg blant annet til forsinkelser i forbindelse med pågående 
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digitaliseringsprosjekter hvor vi står i kø hos leverandører. Det er inngått nye 

avtaler på linjeleie, noe som reduserte kostnadene til leide linjer. Kjøp fra andre 
kommuner gjelder drift, vedlikehold og oppdatering av felles datasystemer 

sammen med Karasjok og Kautokeino. 

Årlige lisenskostnader er økende på grunn av digitalisering, som blant annet 
medfører behov for lisenser til flere systemer, nye moduler og flere brukere i 

systemene. 

Økte inntekter knytter seg i hovedsak til inntektsført mva-kompensasjon (TNOK 

209), i tillegg til noe refusjon knyttet til tjenesteyting IT-drift. 

5 R1220 Plan- og økonomifunksjon 

Rammeområdet omfatter: 

Samordnet budsjett- og økonomiplanlegging, kommuneregnskap, 
skatteoppkreverfunksjon for stat, likviditets- og økonomistyring, 
finansforvaltning, kommunal innfordring, innkjøpskoordinering, oppfølging av 

kommunens forsikringer, statistikker og økonomisk rapportering. Vi fører også 
regnskap for Menighetsrådet og PPD. 

Resultatmål:  

·Å ha et mest mulig ajourført regnskap 

·Å levere regnskap og rapporter innen frister 

·Å ha mest mulig lik periodisering i budsjett og regnskap 

Resultatrapport:  

• Det er prioritert å ha et mest mulig ajourført regnskap. Dette har 
sammenheng med god og riktig rapportering. Det har ved noen tilfeller 
vært forsinkelser, blant annet ved avslutning av årsregnskap 2018 og i 

ferieavviklingen var 2019 bokføringen noe forsinket. 
• Regnskap 2018 ble levert 14.02.2019, en dag før fristen.  Årsmeldingen 

ble levert noen dager etter fristen. Månedsmeldingene har vært krevende 
å få levert på grunn av kapasitet. Kvartalsmelding 2 ble behandlet av 
formannskapet, men ikke kommunestyret. Dette har flere årsaker, blant 

annet har valgåret har ført til at det ikke var like mange 
kommunestyremøter hvor det ble behandlet saker.   

•  Periodiseringen i regnskap og budsjett har noen forskjeller enda, dette er 
en kontinuerlig jobb som innebærer innarbeidelse av nye rutiner, samt 

behov for å øke kompetansen i hele organisasjonen i utvidet bruk av 
systemer, og kan innebære kostnader for å ta i bruk flere moduler i 
regnskapssystemet. Det vil kunne være fordelaktig å bruke 

prognoserapport fremfor avviksrapport i kvartalsmeldingene da 
periodiseringen vil fremstå mer riktig, og heve kvaliteten på 

rapporteringen, samt redusere gjentakende rapportering på avvik som 
utjevnes over året. Dette krever imidlertid en prosess som involverer 
opplæring av alle lederne i organisasjonen, og kan tidligst rulles ut ved 

andre kvartal 2020.  
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Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 

2019 

Regulert budsjett 

2019 

Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 R1220 Plan- og 
økonomifunksjon  

    

DRIFTSUTGIFTER  7 223 6 152 5 912 1 071 

DRIFTSINNTEKTER  -1 431 -590 -590 -841 

EKSTERNE 
FINANSUTGIFTER  

8 0 0 8 

NETTO  5 800 5 562 5 322 238 

Størstedelen av merforbruket på driftsutgifter skyldes at avdelingen har kjøpt 
tjenesten skatteoppkrever og arbeidsgiverkontroller av Alta kommune i 2019 for 
å ivareta disse funksjonene. Merinntektene skyldes i hovedsak lønnsrefusjoner 

som har gått til å dekke inn kostnad til de kjøpte tjenestene. 

Rammen viser et netto merforbruk på ca. 238 000,- Det er avdekket en dobbel 
bokføring av faktura på omlag 100 000,- som medfører merforbruk i 2019 og vil 

gi et mindre-forbruk i 2020 regnskapet når feilen blir rettet opp. I 
kvartalsmelding 3 rapporterte vi om at banktjenester ikke var budsjettert i 2019, 

dette gir et merforbruk på ca. 100 000,- Kostnader til banktjenester er 
hensyntatt i budsjett 2020. 

6 R1240 IT, lønns- og personalfunksjon 

Rammeområdet omfatter: 

Rammeområdet inngår i Kommunedirektørens stab og omfatter området lønn- 
og personal, lønnskostnader IT og andre personalpolitiske tiltak (herunder blant 

annet lærlinger, jobbannonser, bedriftshelsetjeneste og annen utgiftsdekning 
ansatte). 

Resultatmål 

Overordnet mål: 

Stab lønn og personal skal være en rådgivende avdeling som gir faglig støtte i 
organisasjons- og arbeidsgiverpolitiske spørsmål til de øvrige avdelinger og 

sektorer i organisasjonen. 

Resultatmål: 

• Avdelingen skal i 2019 ha videre fokus på digitalisering, med mål om økt 

effektivitet og kvalitet i tjenesteproduksjon. 
• Som en del av organisasjonsutviklingsprosjektet skal stab lønn og personal 

i 2019 gjennomføre prosjekt kvalitetssikring, styring og kontroll i 
administrasjonen og personalforvaltningen. 

• Porsanger kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som er 

konkurransedyktig i arbeidsmarkedet. 

Resultatrapport  

• Området lønn og personal har i 2019 hatt fokus på å være et rådgivende 
team som har gitt faglig støtte i organisasjons- og arbeidsgiverpolitiske 
spørsmål til de øvrige avdelinger og sektorer i organisasjonen. 
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Digitalisering har også i 2019 vært et fokusområde. Digital 

personalhåndbok og digitale reiseregninger er to av prosjektene som er 
gjennomført i 2019.  Arbeidet med integrasjon av KF avvik og time, ferie 

og fravær er forsinket på grunn av kapasitetsproblemer hos leverandør. 
Arbeidet vil fortsette ut i 2020. 

• Prosjekt knyttet til kvalitetssikring, styring og kontroll i administrasjonen og 

personalforvaltningen ble påstartet mai 2019. Digital personalhåndbok er 
en del av dette prosjektet og ble ferdigstilt i 2019. Andre deler av prosjekt 

kvalitetssikring, styring og kontroll vil fortsette i 2020. 
• Ny lokal lønnspolitikk for Porsanger kommune ble vedtatt av AMU og ADMU 

februar 2019. Porsanger kommunes lønnspolitikk skal stimulere til utvikling, 

effektivitet og målrettede resultater. Lønnspolitikken skal være et 
virkemiddel for å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere. 

• Porsanger kommune har i løpet av 2019 utarbeidet nye sykefraværsrutiner. 
Herunder innført et dialogmøte 0 som innebærer at det forventes at 
medarbeider og leder har en samtale før en evt legemeldt sykemelding 

kommer. Dette for å stimulere til ytterligere dialog og tilstedeværelse. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 

2019 
Regulert budsjett 

2019 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 R1240 IT, lønns- og 
personalfunksjon  

    

DRIFTSUTGIFTER  7 503 7 506 7 686 -4 

DRIFTSINNTEKTER  -487 -303 -303 -184 

NETTO  7 016 7 203 7 383 -188 

R1240 IT, lønns- og personalfunksjon ligger innenfor rammen i 2019. 
Merinntekten på området i størrelsesorden TNOK 184 skyldes i hovedsak refusjon 

fødselspenger og sykepengerefusjon. 

7 R1150 Samisk språk 

Rammeområdet omfatter 

R1150 Samisk språk omfatter følgende: Samisk språk (herunder samisk 
språkkonsulent og tospråklighetsprosjekter), Samisk språksenter og samisk 

fjernundervisning. 

Resultatmål: 

• Kommunens samiske profil skal styrkes igjennom ulike tiltak. 
• Innen utgangen av første halvår skal det gjennomføres bred prosess med 

god involvering av alle relevante aktører i utarbeidelse av Samisk språk og 

kulturplan. 
• Samisk aktivitetsplan for 2020 skal opp til politisk behandling i løpet av 

første halvår 2019. 
• Samisk språksenter skal utføre aktivitet og tiltak i henhold til samisk 

aktivitetsplan 2019. 

Resultatrapport: 

Vi ser at aktivitetsdel, kurs er mer besøkt /deltagelse er gått kraftig opp siden 
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språksenteret flyttet til sentrum 2017. 

Samisk språksenter har gjennomført ulike arrangementer og aktiviteter ihht 
samisk aktivitetsplan. Aktivitetsnivået har vært lavere høsten 2019 på grunn av 

at ressurser har blitt brukt på samisk fjernundervisning. Følgende arrangementer 
er blant annet arrangert: 

• Samisk nasjonaldag 

• Språkkurs 
• Språkarena 

• Gaktebeaivi 
• Duodjekurs 
• Matkurs 

Det er i 2019 gjennomført samisk fjernundervisning for elever i flere kommuner. 

Samisk språk- og kulturplan skal på høring i 2020. 

Samisk aktivitetsplan (tospråklighetsmidler) for 2020 var oppe til politisk 
behandling i juni 2019. Søknad ble sendt inn i august til Sametinget. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 

2019 

Regulert budsjett 

2019 

Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 R1150 Samisk språk      

DRIFTSUTGIFTER  4 441 5 768 5 768 -1 327 

DRIFTSINNTEKTER  -3 177 -3 955 -3 955 778 

NETTO  1 265 1 813 1 813 -548 

R1150 Samisk språk ligger innenfor rammen av budsjett for 2019. 
Aktivitetsnivået på de samiske tospråklighetsprosjektene er justert i henhold til 

de faktiske mottatte midlene, noe som fører til avvik på kostnads- og 
inntektssiden. Det er i 2019 gjennomført tospråklighetsaktiviteter med totale 
driftsutgifter på ca. TNOK 500. 

Mindreinntekter gjelder i all vesentlighet lavere inntekter på 
tospråklighetsprosjekter enn det som ble søkt om til Sametinget. Ubrukte 

prosjektmidler ved årsslutt er ikke inntektsført da disse må tilbakebetales 
Sametinget. På andre områder er det imidlertid høyere inntekter enn budsjettert.  
Samisk språksenter mottok blant annet ca. TNOK 175 mer enn budsjettert i 

tilskudd fra Sametinget til drift og aktiviteter på språksenteret i 2019. 

Tjenesten samisk fjernundervisning har tidligere hatt dårligere inndekning enn de 

reelle utgiftene på området. Det ble derfor iverksatt flere tiltak i 2019, blant 
reforhandling av avtaler for skoleåret 2019/2020 og delvis bruk av egne 

ressurser på Samisk språksenter i forbindelse med vakanse. Det er i tillegg 
mottatt midler knyttet til ekstrakostnader i forbindelse med vakanse 
fjernundervisning for høsten 2019. Iverksatte tiltak har medført at inntektene 

dekker lønnsutgiftene for 2019 på området samisk fjernundervisning. 

8 R1160 Tverrsektorielle felleskostnader 

Rammeområdet omfatter: 

Felleskostnader, andre kontortekniske felleskostnader og prosjekter som 
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gjennomføres i stab/administrasjon. 

Resultatmål: 

• Gjennom arbeidet med anskaffelsesstrategien innarbeides muligheten for 

å foreta innovative anskaffelser 
• Innkjøp skal knyttes til rammeavtaler hvor det er hensiktsmessig 
• Innkjøpsrutiner skal implementeres i tråd med kommunens 

anskaffelsesstrategi 

Resultatrapport 

• Overordnet innkjøpsstrategi er vedtatt i 2019. Den legger føringer for 
viktige innkjøpspolitiske områder for Porsanger kommune og har fokus på 
innovative anskaffelser og etisk handel. 

• Rammeavtaler er fulgt opp kontinuerlig og nye avtaler er igangsatt i 
henhold til overordnet innkjøpsstrategi. 

• Arbeidet med innkjøpsrutiner blir gjort i sammenheng med videre 
internkontrollarbeid i Porsanger kommune. Arbeidet vil fortsette inn i 
2020. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 

2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 R1160 Tverrsektorielle 

felleskostnader  
    

DRIFTSUTGIFTER  4 477 3 584 3 584 893 

DRIFTSINNTEKTER  -1 272 -3 511 -283 2 239 

INTERNE 
FINANSIERINGSUTGIFTE
R  - AVSETNINGER  

0 3 228 0 -3 228 

INTERNE 
FINANSIERINGSINNTEKT
ER - BRUK AV 

AVSETNINGER  

-216 0 0 -216 

NETTO  2 990 3 301 3 301 -311 

R1160 Tverrsektorielle felleskostnader viser netto mindre-forbruk ved årsslutt. I 
siste kvartal har det vært innkjøpsstopp og kun helt strengt nødvendig innkjøp 

har blitt gjort. Dette har medført mindre-forbruk på flere områder, blant annet 
felleskostnader opplæring og kurs på ca. TNOK 230. Kostnader til juridiske 

tjenester har isolert sett medført et merforbruk TNOK 220 mot budsjett for 2019. 
Dette skyldes i hovedsak en rettssak i Lagmannsretten, hvor Porsanger 
kommune måtte betale sine egne saksomkostninger. 

Det har vært gjennomført flere sentrale prosjekter i 2019: 

• Bredbåndutbygging Børselv: I forbindelse med bredbåndutbygging Børselv 

ble det budsjettert med inntekt på ca. 3,2 millioner kr. i statlige 
overføringer, og avsetning til bundne fond. Ordningen er endret i 2019, og 
tilskuddsbeløpet ble utbetalt til Finnmark Fylkeskommune. Porsanger 

kommune er i regnskapet belastet for egenfinansiering gjennom egen 
arbeidstid og innleid konsulent byggeledelse. Bredbåndutbygging Børselv 
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ble påbegynt i 2019 og er forventet ferdigstilt sommeren 2020.  

• SFO brann: Det er kostnadsført utgifter i forbindelse med innkjøp etter 
SFO brann, samtidig som skade erstatning fra KLP på TNOK 98 er 

inntektsført. 
• Andre prosjekter som har vært gjennomført i 2019 er 

lederutviklingsprogram og heltidsprosjekt. Prosjektene er avsluttet og det 

ble sendt refusjonskrav til KS for OU-midler i henhold til tilsagnsbrev. 
• Prosjekt kvalitetssikring, styring og internkontroll i personalforvaltningen 

ble påstartet i 2019, og det ble blant annet utarbeidet en digital 
personalhåndbok for ansatte som ligger tilgjengelig på hjemmesiden til 
Porsanger kommune. Ca. TNOK 200 av midlene mottatt til prosjekter er 

brukt i 2019. 
• Prosjekt kommunesamarbeid i Midt-Finnmark er påstartet i 2019. 

Prosjektene er i hovedsak finansiert av eksterne midler, og dette gir 
merkostnader og merinntekter i forhold til budsjett. 

9 R1200 Sekretariat og informasjonstjenester 

Rammeområdet omfatter: 

Offentlig servicekontor, arkiv, digital kommunikasjon, bibliotektjenester og 
bokbuss. 

Resultatmål offentlig servicekontor: 

• Offentlig servicekontor skal veilede publikum slik at digital kontakt med 

kommunen skal være mulig for alle. 
• Porsanger kommune skal ta i bruk en elektronisk snakketjeneste både på 

samisk og norsk. 

• Kommunens nettsted skal være hovedkontaktpunktet for brukere og 
innbyggernes kontakt med Porsanger kommune. 

• Porsanger kommunes trespråklige profil skal styrkes ved også å ta i bruk 
samisk og kvensk som velkomstspråk på offentlig servicekontor. 

 

Resultatmål bibliotek og bokbuss 

Overordnet resultatmål: 

• Porsanger bibliotek skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell 
virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier 

gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Biblioteket skal være en 
uavhengig møteplass og arena for samtale og debatt og skal i sine tilbud 
legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet særlig i henhold til 

kommunens trespråklige profil. 

Resultatmål: 

• Biblioteket skal arrangere månedlige formidlingsstunder for barn og i 
samarbeid med skolene bidra til å stimulere til økt leselyst blant barn og 
unge gjennom blant annet lesekampanjer. 

• Biblioteket skal være en aktiv møteplass i lokalsamfunnet og formidle 
litteratur og kultur til befolkningen. 

• Biblioteket skal ha særlig fokus på formidling av samisk og kvensk litteratur 
og kultur. 
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Resultatrapport 

Resultatrapport offentlig servicekontor: 

• Offentlig servicekontor har i sin veiledning overfor publikum anbefalt at 

digital kommunikasjon er beste måte å ha kontakt med kommunen på, 
bl.a. bruk av elektroniske skjema og herunder også veiledet disse i bruken 
av skjemapakkene. Derfor har det også vært arbeidet med at vår 

hjemmeside skal være hovedportalen inn til kommunen. 

Resultatrapport bibliotek og bokbuss 

• Biblioteket er en aktiv møteplass i lokalsamfunnet og formidler litteratur 
og kultur til befolkningen. 

• Årsmelding 2019: Biblioteket har hatt 12 eventyrstunder, 24 arrangement 

for skoleklasser, 17 arrangement for voksne og 65 ulike arrangement på 
dag- og kveldstid initiert av andre (korøvinger, kurs, klubbkvelder). Det 

var 10 488 besøkende på folkebibliotek og bokbuss gjennom året. 
• Biblioteket deltok i den nasjonale lesekampanjen Sommer les for 

barneskoletrinnet og arrangerer årlig en lokal lesekampanje for 

barneskoleelever i Porsanger (Klassekampen). 
• Bokbussen har kjørt 11 uker i Porsanger kommune i 2019. Bokbussdriften 

ble avviklet 31.12.2019. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 

2019 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 R1200 
Sekretariat og 
informasjonstj
enester  

    

DRIFTSUTGIF
TER  

5 255 5 111 5 111 144 

DRIFTSINNTE
KTER  

-1 117 -735 -735 -382 

NETTO  4 138 4 376 4 376 -238 

R1200 Sekretariat og informasjonstjenester ligger innenfor rammen av budsjett i 
2019. Netto mindre-forbruket knytter seg til folkebibliotekdrift i 2019, grunnet 
vakanse og dermed lavere drift/åpningstid på området. Merforbruk driftsutgifter 
gjelder i hovedsak lønnsutgifter og vikar ved fravær. Merinntektene på området 

gjelder lønnsrefusjon. 

Området for bokbuss ligger omtrent på rammen av budsjett ved årsslutt. 

Resultatet viser noe lavere utgifter i 2019 knyttet til bokbussen som følge av 
avvikling, hvor blant annet innkjøp til bokbussen ble stoppet 3. kvartal 2019. 
Bokbuss-samarbeidet ble avviklet 31.12.2019. 
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10 Kultur og oppvekst 

 

 

Avdelingen har følgende rammeområder: 

1300: Undervisning herunder administrasjon 

1330: Voksenopplæring 

1360: Spesielt tilrettelagt tilbud 

1340: Barnehagedrift 

1370: Skolefritidsordning 

1380: Kulturtiltak 

1325: Midt Finnmark PP-tjeneste. 

Innledning 

Kultur og oppvekstavdeling omfatter åtte rammeområder. Organisatorisk er 

avdelingen strukturert med 150 % stilling i administrasjonen. 

Den overordnede målsetningen er at avdeling for oppvekst og kultur skal levere 

tjenester av faglig forsvarlig kvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 

Oppvekstsektoren  

Omfatter 3 skolesentre med 1-10 klasse i Lakselv, Billefjord og Børselv. 

Kvalifiseringsenheten består av en kommunal voksenopplæring, med ansvar for 
grunnskoleopplæring for voksne og norsk/samfunnsfag for flyktninger samt 

integreringstjenesten. 

Barnehagesektoren omfatter tre kommunale barnehager og tre private 
barnehager. Første halvår hadde vi en privat familiebarnehage i Olderfjord.  Den 

ble lagt ned i juli. 
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Porsanger kommune er medeier i Midt-Finnmark PPD, et interkommunalt PPD 

kontor som yter bistand til alle barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp fra 
førskolealder til de er ferdig på grunnskolen. 

Kultursektoren 

Porsanger kommune har et rikt kulturliv, i kommunal regi er det en kommunal 
kulturskole. Frivilligsentralen har eget styre. 

Kulturavdelinga har også ansvaret for rullering av idrettens anleggsplan og 
forvalter spillemiddelordningen. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 

2019 

Regulert budsjett 

2019 

Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 Kultur og oppvekst      

DRIFTSUTGIFTER  116 066 106 077 109 010 9 989 

DRIFTSINNTEKTER  -23 095 -17 488 -19 038 -5 607 

INTERNE 
FINANSIERINGSUTG
IFTER  
- AVSETNINGER  

555 0 0 555 

INTERNE 
FINANSIERINGSINN
TEKTER - BRUK AV 
AVSETNINGER  

-886 0 0 -886 

EKSTERNE 
FINANSUTGIFTER  

3 0 0 3 

NETTO  92 643 88 589 89 972 4 053 

Kultur og oppvekst. 

Kultur og oppvekstsektoren er en stor sektor med totale driftsutgifter på 116 

millioner kroner i 2019. 
Sektoren går totalt sett med et underskudd på kr 4 053 000,- i 2019. Grunnen til 

dette underskuddet vil bli forklart nærmere under hvert rammeområde. Men det 
er spesielt 3 rammeområder som er med på å trekke ned resultatet for sektoren. 

• R 1340 Barnehagedrift, viser et underskudd på kr 1 620 000,- 

• R 1360 Spesielt tilrettelagt tilbud, viser et underskudd på kr 2 142 000,- 
• R 1380 Kulturtiltak, viser et underskudd på kr 852 000,- 

Selv om det er mindre avvik på de andre rammeområdene så er de alle av 
negativ karakter. Det er kun et rammeområde som viser til et overskudd av 
betydning i 2019 og det er 

• R 1330 Voksenopplæring, viser et overskudd på kr 1 412 000,-. 

11 R1300 Undervisning, herunder administrasjon 

Rammeområdet omfatter 

Skoleadministrasjon, grunnskoledrift (skolene), spesialundervisning, 
morsmåls/norskopplæring i grunnskolen, kompetanseutvikling pedagogisk 

personell, samisk og kvensk i grunnskolen. I dag er det 4 skoler. Billefjord 
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Sjøsamiske Oppvekstsenter 1.-10. trinn, Børselv skole 1.-10. trinn Lakselv 

Barneskole og Lakselv Ungdomsskole. 

Resultatmål  

Vår kulturelle identitet 

Skolene i Porsanger må bygge sin virksomhet på det faktum at kommunen har 
grunnlag i tre språk og tre kulturer. Dette skal synligjøres gjennom undervisning, 

aktiviteter og arrangementer på de enkelte skoler. 

Læringsresultater 

Dette er viktige indikatorer som forteller om kvaliteten på opplæringen, dvs. 
hvordan skolen organiserer, tilrettelegger, tilpasser og varierer opplæringen slik 
at alle elever får utbytte av denne og når det potensielle mestringsnivået. 

Frafall:  

Denne indikatoren viser om vi har en skole som fremmer lærelyst og 

samfunnsdeltakelse. 

Andelen elever fra Porsanger kommune som er i videregående opplæring året 
etter 10 - ene klasse sier noe om hvorvidt vi lykkes med læringsresultater, 

trivsel og motivasjon. Andelen ungdommer i Finnmark som har fullført vgs. etter 
5 år er en viktig indikator på om vi lykkes med oppdraget. 

Kilde: Utdanningsbarometeret/Skoleporten 

Kompetanse  

Denne indikatoren viser i hvilken grad vi har kvalifiserte lærere og graden av 
kompetanse. 

Dette er en viktig indikator fordi lærerens kompetanse er viktig for å fremme 

læring. Det er også viktig fordi mange ufaglærte i skolen fører til ansatte med 
midlertidige tilsettingsforhold som igjen fører til utskifting i personalet. Flere 

kvalifiserte lærere gir igjen bedre kvalitet på det metodiske, det didaktiske og 
det pedagogiske utviklingsarbeidet og profesjonsutviklingen. 

Kilde: Kostra 

Trivsel  

Dette er en viktig indikator fordi dette gir et svar på hvordan eleven opplever sin 

skolehverdag. God trivsel fremmer læring. Utenforskap og mobbing hemmer 
læring. 

Kilde: Skoleporten 

Utviklingsmål 2019/2020 (Kvalitetsmeldingen 2018) 

Hovedmål 4: Skole-hjem samarbeid 

Barnas skolehverdag er et felles ansvar for både skolen og hjemmene. 
Foreldrene har ansvar at barnet stimuleres til utvikling og læring, og samfunnet 
forventer at foreldrene legger best mulig til rette for dette (barneloven). 

Skolen skal hjelpe til gjennom å gi elevene faglig kunnskap og legge til rette for 
sosial læring og samhandling mellom barna og mellom elev og lærer 

(opplæringsloven og privatskoleloven § 1-1). 

For at barna skal få mest mulig ut av skolegangen, er et godt samarbeid mellom 
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skolen og hjemmet viktig. Både foreldrene og skolen må kjenne til hvilke plikter 

og rettigheter de har, og vite hva man kan forvente av hverandre, og er det en 
forutsetning at foreldrene deltar aktivt i samarbeidet og gir skolen relevant 

informasjon om barnet. 

Skolen har hovedansvar for et godt samarbeid med foreldrene 

Skolen har ansvar for å legge til rette for et godt skole-hjem-samarbeid, og skal 

invitere til og lære opp foreldrene i dette. Skolen skal sørge for en god dialog 
med hjemmene gjennom året: 

gjennom systematiske samtaler 

de skal gi foreldrene informasjon om rettigheter, plikter, forventninger og 
skolens planer, og hvis noe ved skolehverdagen kan skade barna. Les mer om 

informasjonsplikten 

de skal sørge for å sette ned og lære opp råd og utvalg som FAU, 

Samarbeidsutvalg (SU)/Driftsstyrer (DS), Elevråd og Skolemiljøutvalg (SMU) til 
alle disse 

Porsangerskolen har Skole-hjem samarbeid som et hovedmål i utviklingsplanen. 

Elevundersøkelsen understøtter opplevelsen av at det er behov for å sette fokus 
på dette. 

Tiltak: 

Utarbeide felles retningslinjer og rutiner med lokal tilpasning 

Hovedmål 3: Læringsutbytte 

Elevmedvirkning og demokrati 

Elevundersøkelsen viser at vi har stort forbedrings potensiale når det gjelder 

elevmedvirkning. Det samme sier elevene under utviklingsdialogen. Vi vet at 
mulighet til å påvirke og medvirke egen skoledag gir en mer gevinst når det 

gjelder motivasjon og læring. Folkehelsesatsingen Ungdom i Fokus har satt fokus 
på nettopp dette, og medvirkningsprosessene ser vi gir resultater også i skolen. 

Tiltak: 

Utvikle metoder for reell elevmedvirkning i opplæringen. 

Samarbeid med Ungdom i Fokus 

Resultatrapport:  

Den årlige kvalitetsmeldingen inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- 
og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. 

Strukturkvalitet: 

Kommunen har en skolestruktur som medfører høy lærertetthet og tilhørende 

kostnader. KOSTRA tall viser at vi har høye utgifter per elev, også på andre 
utgiftsposter enn lønn. 84,7% av vårt undervisningspersonale har godkjent 
utdanning. Dette får også konsekvenser for resultatkvaliteten i den forstand at 

det har innvirkning på kvaliteten på det pedagogiske arbeidet. Skoleåret 
2019/2020 har ti lærere i Porsangerskolen tatt videreutdanning gjennom 

Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning 

Resultatkvalitet: 

Nasjonale prøver viser en god utvikling. Høsten 2019 viser resultatene at vi har 
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færre elever på laveste mestringsnivå i alle ferdigheter. Vi hadde også svart gode 

grunnskolepoeng skoleåret 2018/19. 

Grunnskolepoeng 2019: 42,7, som er 0,7 over nasjonalt snitt. 

Nasjonale prøver 

5.trinn: gjennomgående for mange elever på laveste nivå. 

8.trinn: i større grad i tråd med nasjonalt snitt, men enda for mange på nivå 2 

9.trinn: på nasjonalt nivå i matematikk og over nasjonalt nivå i lesing 

Kilde: Kostra/Skoleporten 

Porsangerskolen har meget gode resultater på Elevundersøkelsen i forhold til 
trivsel. Vi har svært få elever som rapporterer at de blir mobbet. Innføringen av 
et felles ordensreglement vises også igjen i elevundersøkelsen der elevene svarer 

at de opplever en større felles håndtering av regler.  Dette skaper forutsigbarhet 
og trygghet. 

Porsangerskolen har en nullvisjon i forhold til mobbing, og er tett på i saker som 
krever at aktivitetsplikten oppfylles. Skolene har totalt 20 saker der det er 
vurdert nødvendig med aktivitetsplan. En av disse sakene har vært klaget inn til 

Fylkesmannen. 

Prosesskvalitet: 

Deltakelsen i Veilederkorpset (VK17), og Kommunedirektørens 
lederutviklingsprogram har gitt ledere god og nødvendig kompetanse. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 

2019 

Regulert 

budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 R1300 Undervisning, 
herunder administrasjon  

    

DRIFTSUTGIFTER  61 866 58 662 58 662 3 204 

DRIFTSINNTEKTER  -13 609 -10 469 -10 469 -3 140 

INTERNE 
FINANSIERINGSUTGIFTE
R  - AVSETNINGER  

404 0 0 404 

INTERNE 
FINANSIERINGSINNTEKT
ER - BRUK AV 
AVSETNINGER  

-6 0 0 -6 

EKSTERNE 
FINANSUTGIFTER  

1 0 0 1 

NETTO  48 656 48 192 48 192 464 

R 1300 Undervisning 
 

Under dette rammeområdet så ligger drift av kommunens 4 grunnskoler, 
administrasjonen av oppvekstavdelinga, prosjekter kultur og oppvekst samt 

gjesteelever. 
Som det går frem av regnskapet ligger det avvik på 3,2 millioner i driftsutgifter. 
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Dette er i hovedsak knyttet til økte lønnskostnader knyttet til langtids og 

korttidsfravær, I tillegg er 1 million av dette knyttet til å erstatte lærere som er 
under videreutdanning. I regnskapet balanseres disse faktorene med en økt 

inntekt på 3,1 million som er refusjoner fra staten og sykepenger. I tillegg er det 
et avvik på kr 400 000,- som er utgifter knyttet til avsetninger. 

Totalt viser årsregnskapet et resultat for dette rammeområdet et underskudd på 

464 000 kr. 

3000 Administrative kostnader 

Lønn og andre utgifter knyttet til administrasjon. Ingen vesentlige avvik. 

3010 Prosjekter kultur og oppvekst 

4 prosjekter, ligger under oppvekst. Læremidler kvensk, kulturminneplan, 

Kvensk Språksenter, og Ungdom i Fokus. Ingen vesentlige avvik. 
 

3050 Felleskonto undervisning 
Her ligger kostnader knyttet til datalisenser på kommunenivå og kostnader 
knyttet til møter og oppfølging med veilederkorpset. For 2019 så er det et 

underskudd på 230 000 kr 

Følgende vesentlige avvik kommenteres: 

• Merutgift kr 100 000,- Oppretting av tidligere års feil, prosjektmidler tidlig 
innsats skulle vært satt på fond i 2018. 

• Feilbudsjettert lisenser 100 000 kr. 
 

3101 Lakselv Barneskole. 

Skolen har et overskudd 2019 på ca 460 000 kr. 
Følgende vesentlige avvik kommenteres: 

• Sykelønn og fødselspenger har gitt en merinntekt 1,7 millioner kroner 
• Økte lønnskostnader gir en merutgift på 450 000 kroner, blant annet for 

lærere under videreutdanning. 

• Økte kostnader skoleskyss som gjaldt våren 2019 kr 400 000 kroner 
• mindre refusjoner fra fylkeskommune og andre kommuner (få 

gjesteelever) på kr 600 000. 

3102 Lakselv ungdomsskole: 

Skolen har et overskudd i 2019 på 23 000 kr. 

Følgende vesentlige avvik kommenteres: 

• Økte lønnskostnader gir en merutgift på 2,2 millioner kroner, dette skyldes 

4 lærere i videreutdanning, og flere langtidssykemeldte gjennom hele året. 
• Økte refusjoner fra staten gir en mer inntekt på 1,3 millioner, dette gjelder 

både språkopplæring og støtte for lærere i videreutdanning. 

• Refusjon sykepenger gir en mer inntekt på 760 000 kroner. 

3103 Billefjord skole 

Skolen har et underskudd i 2019 på 1,1 millioner. 
Følgende vesentlige avvik kommenteres: 

• Økte lønnskostnader gir en merutgift på 650 000 kr. Dette skyldes 

sykefravær, økt behov for oppdekking barn av barn med særskilte behov. 
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• Økte kostnader skoleskyss 100 000 kr, elever i Russenes. 

• Nødvendige innkjøp datautstyr 75000 kr. 
• Mindreinntekt refusjon fra staten på 555 000 kr. I første rekke er dette 

knyttet til språkundervisning. 
• Refusjon sykepenger gir en mer inntekt på 350 000 kroner. 

3104 Børselv skole 

Skolen har et overskudd 2019 på ca 150 000 kr. Følgende vesentlige avvik 
kommenteres: 

• Mindre-utgifter lønn og pensjon på 200 000 kr 
• Merutgift til skoleskyss 200 000 kr 
• refusjoner sykepenger 170 000 kr. 

3106 Gjesteelever 

Utgifter knyttet til elever hjemmehørende i Porsanger som er elever i andre 

kommuner. Det har vært færre elever i andre kommuner i år enn tidligere, dette 
ansvaret har et mindre-forbruk i 2019 på kr. 650 000 

3110 Kompetanseutvikling 

Utgifter og inntekter knyttet til den statlige videre- og etter utdanningsordningen 
for lærere. Her er det uvisst av hvilken grunn budsjettert med 590 000 kroner i 

inntekter. I forhold til de inntekter og utgifter som er under dette området så har 
ikke regnskapet store avvik. Men siden det er budsjettert med 340 000 mer i 

inntekter enn det som har kommet inn så viser regnskapet for 2019 et 
underskudd på 340 000 kr. 

3138 Den kulturelle skolesekken. 

Tilskudd fra fylkeskommunen til lokale aktiviteter innenfor den kulturelle 
skolesekken. Der er avsatt på bundet fond ikke brukte midler. 

3200 Spesialundervisning. 

Sosialrådgiver sin stilling avlønnes under dette området. Ingen avvik av 
betydning 

12 R1330 Voksenopplæring 

Rammeområdet omfatter 

Ramme 1330 omfatter 

Voksenopplæring:  

Grunnskoleopplæring for voksne, opplæring i grunnleggende ferdigheter, 

spesialundervisning for voksne og realkompetansevurdering. 

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Er også 

registrert som prøvested for norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og 
statsborgerprøven. 

Porsanger integreringstjeneste: Utgifter til ansvar flykninger er overført fra 
sosiale tjenester til dette rammeområdet i 2018. 

Resultatmål 

Resultatmål 
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Porsanger kommune skal gi en målrettet grunnskoleopplæring og 

norskopplæring til alle voksne som har rett til det etter opplærings- og 
introduksjonsloven, slik at de blir optimalt fungerende i lokalsamfunnet og 

dermed gis en vei inn i arbeidslivet. 

Porsanger kommune har en andel utenlandske arbeidstakere som kan ha behov 
for norskopplæring utenfor ordinær arbeidstid. 

Måloppnåelse  

· Alle innvandrere som bosettes/familie gjenforenes skal klare å gjennomføre 

Norskprøve A2, eller B1 (muntlig og skriftlig) i løpet av 550 timer norsk. 

· Behovsprøvd norskopplæring utover 550 timer skal i hovedsak lede frem til 
norskprøve A2 (muntlig og skriftlig). 

· De som har behov for opplæring på grunnskolens område søker om dette. Vi 
har kontinuerlig opptak hele året. 

Resultatrapport 

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: 

Vi tilbyr 15 timer opplæring per uke. 

Våren 2019: 21 deltakere         Høsten 2019: 8 deltakere 

Norskprøven består av muntlig og skriftlig prøve. Skriftlig norskprøve består av 
tre deler: lese-, lytte- og skriveprøve. Merk at Porsanger er prøvested, og har 
også prøvegjennomføring for privatister fra andre kommuner. Resultatene på 

norskprøven i 2018 fordelte seg slik (tall er oppgitt i prosent): 

Norskprøveresultater 2019  Prosentandel på følgende nivå: 

Måleverdier   Antall B2 B1 A2 A1 Under 

A1 

ikke 

vurdert 

Sted Tidspunkt Prøvetype        

Porsanger 2019 Muntlig 
kommunikasjon 

29 0 47 40 13  0 

  Lytteforståelse 17 0 60 30 10  0 

  Leseforståelse 26 9 31 40 20  0 

  Skriftlig 
framstilling 

24 0 38 31 31  0 

I tillegg er det gjennomført 13 samfunnskunnskapsprøver og 29 
statsborgerprøver. 

Grunnskoleopplæring for voksne, opplæring i grunnleggende ferdigheter 

og realkompetansevurdering: 

Vi tilbyr opplæring i 5 fag, 25 timer per uke. 

Våren 2019: 9 deltakere           Høsten 2019: 6 deltakere 

Elevene har startet i opplæring på ulike tidspunkt. 4 elever har gjennomført 
muntlig og skriftlig eksamen våren 2019, og det er gjennomført 1 

realkompetansevurdering våren 2019. 

Spesialundervisning for voksne: 
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Antall timer gis etter behov/anmodning fra PP-tjenesten. Undervisningen utføres 

av lærere med spesialpedagogisk kompetanse. 

Våren 2019: 1 deltaker, totalt 6 timer per uke 

Høsten 2019: 2 deltakere, til sammen 10 timer per uke 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 R1330 

Voksenopplær
ing  

    

DRIFTSUTGIF
TER  

7 686 8 546 11 361 -861 

DRIFTSINNTE
KTER  

-1 602 -1 051 -1 151 -551 

NETTO  6 084 7 495 10 210 -1 412 

Rammeområde 1330 Voksenopplæring. 
Dette rammeområdet innbefatter grunnskole for voksne, voksenopplæring for 

flyktninger og integreringstjenesten.  For 2019 så viser regnskapet et overskudd 
totalt sett på kr 1 412 000,- 

 
Avdelingen har vært gjennom en stor nedbemanning og omstillingsprosess. 
Dette ble satt i verk på bakgrunn av at det er stopp i mottak av flyktning. 

Gjennomførte tiltak i forbindelse med omstillingen har hatt planlagt virkning på 
resultatet, og det har lykkes å finne løsninger for ansatte tidligere enn planlagt. 

Følgende vesentlige avvik rapporteres. 

• Økte inntekter fra staten 550 000 kr, på bakgrunn av familiegjenforening. 
• Mindre lønnskostnader på 800 000 kr på grunn av raskere nedbemanning 

enn planlagt. 

13 R1340 Barnehagedrift, herunder administrasjon 

Rammeområdet omfatter 

Barnehageadministrasjon, drift av kommunale barnehager og utmåling av 
tilskudd til private barnehager. 

 

Resultatmål 

Barnehagedekning: 

· Porsanger kommune skal ha full barnehagedekning til de som har krav på 
barnehageplass. 

Utvikling: 

· Barnehagene skal videreutvikles og være et forsvarlig og pedagogisk godt 
tilbud. Gjennom brukerundersøkelser skal barnehagens pedagogiske innhold 

vurderes og måles. 
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· Barnehagenes årsplaner skal bygge på Porsangers tre kulturer; samisk, norsk 

og kvensk. 

· Barnehagebasert kompetanseutvikling skal gjennomføres i alle barnehagene. 

· Tidlig innsats og inkluderende lærings- og lekemiljø i skoler og barnehager skal 
være et satsningsområde i Porsanger kommune 

· Prosjekt «trekulturell barnehage». Det igangsettes et utviklingsarbeid for å 

gjøre barnehagene i Porsanger kommune til vårt flaggskip for trestammers møte, 
med utgangspunkt i norsk, samisk og kvensk språk, og kultur som basis for et 

flerkulturelt og mangfoldig tilbud. 

Tilsyn: 

· Kommunen skal følge vedtatt tilsynsplan for kommunale og private barnehager. 

Bemanning  

Oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager er en indikator på 

effektivitet. 

Kilde KOSTRA 

Kvalitetsmål: 

· Porsanger kommune skal ha en bemanning som oppfyller lovkrav og som sikrer 
en hensiktsmessig effektiv drift. 

Fagutdanning  

Andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning er en indikator som sier noe 

om kvaliteten i innholdet og utviklingsarbeidet i barnehagene. 

Kvalitetsmål: 

· Porsanger kommune skal som minimum følge pedagognormen. 

Kvalitetsmål: 

· Porsanger kommune skal ha som langsiktig mål at alle assistenter i barnehagen 

som minimum skal ha fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

Resultatrapport 

Alle barn har rett til barnehageplass. Dette medfører at det er kommunen sin 
plikt å sikre riktig dimensjonering av kommunens totale tilbud. Ved inngangen til 

2019 var dette en utfordring. Alle barn fikk tilbud om plass ved hjelp av et godt 
samarbeid mellom kommunale og private barnehager. En annen utfordring var at 
det var oversøking til samisk barnehagetilbud. Det ble opprettet et samisk tilbud 

i Lakselv barnehage i samarbeid med Ajanas barnehage. 

Barnehagen følger bemanningsnormen. 

2,4 stillinger på dispensasjon fra utdanningskravet for å fylle pedagognormen.  
Fire assistenter tar fagbrevkurs med avsluttende fagprøve mai 2020. 
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Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 

2019 

Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 R1340 
Barnehagedrif
t, herunder 
administrasjo
n  

    

DRIFTSUTGIF
TER  

27 724 25 123 25 123 2 601 

DRIFTSINNTE
KTER  

-2 847 -1 855 -1 855 -991 

INTERNE 
FINANSIERIN
GSUTGIFTER  
- AVSETNING
ER  

17 0 0 17 

INTERNE 
FINANSIERIN
GSINNTEKTER 
- BRUK AV 
AVSETNINGE
R  

-6 0 0 -6 

NETTO  24 888 23 268 23 268 1 620 

 R 1340 Barnehagedrift. 

Rammeområdet innbefatter drift av kommunenes 3 kommunale barnehager, 
utbetaling av driftstilskudd til de 3 private barnehager og administrasjon av 

barnehagedrift. 

Regnskapet viser økte driftsutgifter på 2,6 millioner. Dette skyldes økte 

kostnader for drift av en barnehage pga at bemanningsnormen er endret, 
gjennomgående høye kostnader for å dekke opp sykefravær i barnehagene, samt 
økte pensjonskostnader. 

Økte inntekter for rammeområdet er i hovedsak knyttet til sykelønnsrefusjoner 
og økte inntekt på brukerbetaling. 

Regnskapet viser totalt sett underskudd på 1 620 000 kr for 2019. 

3400 Administrative kostnader 

Lønnskostnader og andre utgifter til barnehagekonsulent. Regnskapet viser ingen 
vesentlige avvik. 

3430 Felleskonto barnehage. 

Regnskapet for 2019 viser et underskudd på kr 50 000,- 
Her ligger det et ikke budsjettert rekrutteringstiltak for å få på plass kvalifisert 

personale i en av barnehagene. 

3440 Private barnehager 

Driftsstøtte til private barnehager. Regnskapet for 2019 viser ikke vesentlige 

avvik. 

3501 Lakselv barnehage 
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Barnehagen har et underskudd i 2019 på kr 250 000,- Følgende vesentlige avvik 

kommenteres: 

• Økte lønnskostnader ved sykefravær gir en merutgift på kr 350 000,- 

• Økte kostnader til pensjonsinnskudd gir en merutgift på kr 200 000,- 
• Ikke budsjettert tilbakebetaling av redusert foreldrebetaling gir en 

merutgift på kr 420 000,-. Dette pga at ingen husstand skal betale mer 

enn 6% av sitt budsjett i barnehagekostnad. 
• Brukerbetaling har gitt økte inntekter på kr 300 000,- dette pga flere barn. 

• Tilskudd Sametinget, økt inntekt på kr 130 000,- Det var ikke budsjettert 
med dette i 2019. 

• Sykelønnsrefusjon har gitt en økt inntekt på kr 150 000,- 

3504 Billefjord barnehage 

Barnehagen har et underskudd i 2019 på kr 725 000,- Følgende vesentlige avvik 

kommenteres: 

• Merforbuk på lønn på kr 650 000,- , dette skyldes endring i 
bemanningsnorm og økt barnetall etter at driftsbudsjettet ble satt, tillegg 

til høyt sykefravær. 
• Økte kostnader til pensjonsinnskudd gir en merutgift på kr 70 000,- 

• Mindreinntekt på tilskudd fra Sametinget på kr 100 000,- 
• Sykelønnsrefusjon har gitt en økt inntekt på kr 130 000,- 

Det er dessverre ikke blitt gjort en budsjettregulering i 2019 som kunne 
kompensert for dette. 

3507 Ajanas barnehage 

Barnehagen har et underskudd i 2019 på kr 520 000,- Følgende vesentlige avvik 
kommenteres: 

• Merforbuk på lønn på kr 380 000,-, dette skyldes i hovedsak høyt 
sykefravær. 

• Økte kostnader til pensjonsinnskudd gir en merutgift på kr 90 000,- 

14 R1360 Spesielt tilrettelagte tilbud 

Rammeområdet omfatter 

Spesialpedagogisk tilbud til alle barn i førskolealder. 

Porsanger kommune skal i henhold til opplæringsloven § 5 – 7 gi 
spesialpedagogisk hjelp til alle barn under opplæringspliktig alder som har 

særlige behov. Også barn med nedsatt funksjonsevne kan ha rett til 
ekstraressurs. Tidlig innsats er viktig for å gi barna et best mulig grunnlag før 
overgang til grunnskolen. 

Resultatmål 

Rett til spesialpedagogisk hjelp: 

· Barn som har rett til spesialpedagogisk hjelp skal få et individuelt tilrettelagt 
tilbud. 

Det skal utvikles individuelle utviklingsplaner for det enkelte barn i samarbeid 
med foresatte, barnehage og PPD. Barnet skal ha en positiv egenutvikling 

grunnet spesialpedagogisk hjelp. 
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Resultatrapport 

Alle barn som har rett på spesialpedagogisk hjelp får det etter tilråding fra PPD. I 
2019 fortsetter en utvikling der det er flere barn med ulike typer utfordringer, 

både fysiske og kognitive. Dette utløser behov for ekstraressurser. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 R1360 

Spesielt 
tilrettelagte 
tilbud  

    

DRIFTSUTGIF
TER  

3 900 1 749 1 749 2 151 

DRIFTSINNTE
KTER  

-143 -135 -135 -8 

NETTO  3 756 1 614 1 614 2 142 

R 1360 Spesielt tilrettelagt tilbud. 

Rammeområdet innbefatter barn med spesielle behov i alle barnhager, både 
kommunale og private. Samt samisk tiltak i Ajanas barnhage. 

Rammeområdet viser et stort mer forbruk på 2 142 000. Dette skyldes at flere 

barn i barnehager med behov for spesialpedagogisk hjelp. 

3600 Spesialpedagogisk tilbud. 

Regnskapet for 2019 viser et merforbuk på kr 2 084 000,- Dette er midler som 
skal brukes dersom barn i barnehage har rett til spesialpedagogisk hjelp. 
Følgende vesentlige avvik kommenteres: 

• Merforbuk på lønn i kommunale barnehager kr 150 000,-, dette skyldes 
økt behov for hjelp i en kommunal barnehage. 

• Økte kostnader til pensjonsinnskudd gir en merutgift på kr 90 000,-, dette 
skyldes at det ikke er budsjettert med pensjonsutgifter under dette 
ansvaret. 

• Merforbuk på grunn av tilskudd til private barnehager på kr 1 800 000,-.  
Dette skyldes økte behov i de private barnehager for styrking til barn med 

spesielle behov. I denne summen ligger det refusjonskrav på 52 000,- fra 
2017 og 1 030 000,- fra 2018. 

3623 samisk tiltak Ajanas barnehage 

Regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 57 000,-, dette skyldes 
mindreforbuk på flere små budsjett poster. 

15 R1370 Skolefritidsordninger 

Rammeområdet omfatter 

Drift av skolefritidsordningen. Leksehjelpordningen er lagt inn under SFO for 1.-
4. klasse. 

SFO er en pedagogisk virksomhet som skal tilrettelegge for et leke- og 

aktivitetstilbud for alle barn ut fra deres alder og funksjonsnivå. Lek, fysisk 
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aktivitet og sundt kosthold skal settes i fokus. SFO skal bygge på de faktiske 

forhold i vår kommune og ivareta den lokale kultur, norsk, samisk og kvensk. 

Resultatmål 

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

Resultatrapport 

Alle barn som ønsker det har plass i SFO. 

Vindvotten SFO har tilhold i Porsangerstua inntil vedtatt utbygging er ferdigstilt. 

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 R1370 
Skolefritidsord

ninger  

    

DRIFTSUTGIF
TER  

3 572 3 493 3 443 79 

DRIFTSINNTE
KTER  

-1 690 -2 011 -3 461 321 

NETTO  1 883 1 483 -17 400 

R 1370 Skolefritidsordninger. 

Dette rammeområdet innbefatter de to SFO avdelingene i kommunen, 

Totalt viser regnskapet et underskudd for rammeområdet på kr 400 000,-   Dette 
skyldes i hovedsak færre brukere av SFO tilbudet enn det som var budsjettert i 
utgangspunktet. 

3702 SFO Billefjord  

Regnskapet viser et overskudd på kr 14 000,-Følgende avvik rapporteres: 

• Mindre-forbruk på lønn på kr 190 000,-, dette skyldes mindre behov og 
samdrift med barnehage. 

• Mindreinntekt brukerbetaling på kr 170 000 kr. 

3706 Vindvotten SFO 

Regnskapet viser et underskudd på kr 520 000,-. Følgende avvik rapporteres. 

• Merforbuk på lønn kr 250 000,- Skyldes flere langtidssykmeldte som må 
dekkes opp. 

• Mindreinntekt på brukerbetaling på kr 680 000,- Dette skyldes færre 

brukere av tilbudet enn budsjettert. 
• Økt inntekt på sykelønnsrefusjon kr 410 000,-.  
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16 R1380 Kulturtiltak 

Rammeområdet omfatter 

Kulturskole og organisasjonsstøtte til ulike kulturformål, samt Frivilligsentral og 
Porsanger kvenske språksenter. 

Kulturskolen gir musikkundervisning på kulturskolen i Lakselv. 

Resultatmål 

· Porsanger kommune skal gjennom kulturskolen og frivillige lag og foreninger gi 
tilbud innen musikk, dans, drama og billedkunst slik at barn og unge får gode 
oppvekstsvilkår. 

· Porsanger kommune skal sammen med lag og foreninger gi et kulturtilbud som 
er bedre enn landsgjennomsnittet på kultur-indeksen som hvert år legges frem 

av Telemarksforskning 

Resultatrapport 

Kulturskolen gir tilbud innenfor flere instrumenter, samt innen billedkunst. I 2019 

deltar Porsanger kulturskole i Kulturskolerådets veiledningsordning. Det er 
vedtak et kvalitetssystem for kulturskolen. 

Kvensk språksenter åpnet formelt 23. august. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 R1380 

Kulturtiltak  
    

DRIFTSUTGIF
TER  

8 373 5 545 5 713 2 828 

DRIFTSINNTE

KTER  
-3 204 -1 967 -1 967 -1 237 

INTERNE 
FINANSIERIN
GSUTGIFTER  
- AVSETNING
ER  

134 0 0 134 

INTERNE 

FINANSIERIN
GSINNTEKTER 
- BRUK AV 
AVSETNINGE

R  

-875 0 0 -875 

EKSTERNE 
FINANSUTGIF
TER  

2 0 0 2 

NETTO  4 430 3 578 3 746 852 

R1380 Kulturtiltak 

Utgifter innen dette rammeområdet er lønn og driftsstøtte til kulturtiltak, drift av 
frivillighetssentral, kulturskole, museer, tilskudd til kulturarrangement, 

spillemidler samt driftstøtte til kirka. I tillegg har nedleggelsen av PIAS medført 
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at drift av Lakselv Kino er kommet inn under dette rammeområdet, fra og med 

mai 2019 
 

Økte driftsutgifter skyldes i hovedsak drift av Lakselv Kino, utbetaling av 
spillemidler samt kostnader i forbindelse med prosjekter. 

Økte inntekter skyldes spillemidler fra fylkeskommunen, inntekter på Lakselv 

Kino samt refusjoner fra stat og fylke i forbindelse med prosjekter. 
Det er også brukt 875 000 kr av tidligere års avsetninger i forbindelse med 

prosjekter innen folkehelse og kvensk språksenter. 
Regnskapet for 2019 viser et underskudd på kr 852 000,- 

3800 Kulturadministrasjon 

Det er per i dag er det 3 prosjekter som regnskaps føres på dette ansvaret. Det 
er arbeidet med Kulturminneplanen, etablering av Kvensk språksenter og 

folkehelseprosjektet. Prosjektene er i hovedsak finansiert av eksterne midler. 
Kulturminneplan er ferdigstilt. Folkehelseprosjektet er midt i prosjektperioden og 
etablering av Kvensk språksenter er gjennomført og driftes nå videre med 

eksterne midler. 

3801 Porsanger frivillighetssentral 

Overtakelse av PIAS gav ikke de forventede inntekter som budsjettregulering 3 
la opp til, dette var budsjettert til 117 000 kr. Det er et overforbruk på husleie 

på kr 70 000,-. Forventede inntekter på 110 000 kr er ikke tilfalt avdelinga slik 
som budsjettert. 

Regnskapet viser et underskudd på 380 000 kroner. 

3810 Kulturvern og museer 

Ingen vesentlige avvik. 

3820 Organisasjonsstøtte 

Under dette ansvaret er utbetaling av spillemiddeltilskudd, samt dekning av 
kostnader til strøm i lysløyper.  Følgende to avvik kommenteres. Det er en 

merkostnad på kr 590 000 kr på overføring til andre/private. I regnskapet er det 
en tilhørende økt inntekt på 590 000 overføringer fra fylkeskommune. Dette er 

spillemidler til lag og foreninger som skal utbetales etter at prosjekter er 
ferdigstilt og endelig regnskap er godkjent av Fylkeskommunen. North Cape Golf 
Club, Porsanger skytterlag og Porsanger IL fikk utbetalt sine spillemidler i 2019. 

Regnskapet viser et underskudd på kr 6 000,- 

3840 Kulturskole 

Det er gjort en investering på 50 000 på datautstyr, dette lå ikke inne i 
budsjettet. Det er en feilføring i regnskapet der Kulturskolen er belastet 
lønnsutgifter i forbindelse med et prosjekt knyttet til Kvensk språksenter. Dette 

utgjør ca 85 000,- I tillegg er det et overforbruk på lønn på ca 100 000 kroner.  
Det er også mindre inntekter på brukerbetaling kulturskolen på 40 000 kr. 

Deltakelse i Veilederkorpset har også medført ekstra kostnader på kulturskolens 
budsjett. 

Totalt viser regnskapet et overforbruk på ca 400 000,- 

3851 UKM 

Regnskapet viser ingen vesentlige avvik 



 

46 

 

3870 Kultursal og Kino 

Fra og med mai 2019 overtok Porsanger kommune driften av Lakselv Kino, det 
ble ikke tatt høyde for inntekter og utgifter knyttet til denne driften i noen 

budsjettregulering. 

Følgende vesentlige avvik rapporteres. Det har vært en omsetning på ca kr 
900 000,- dette er lønn, varekostnader, avgifter og leiekostnader knyttet til drift 

av kino. Det har i samme periode vært inntekter knyttet til denne driften på ca kr  
800 000,- . 

Regnskapet viser et underskudd på kr 96 000 kr. 

3950 Kirkelige formål 

Det er ingen vesentlige avvik å rapportere 

17 R1325 Midt Finnmark PP-tjeneste 

Rammeområdet omfatter 

Rammeområdet omfatter 

Pedagogisk psykologisk distriktskontor for Midt- Finnmark IKS består av 

kommunene: Porsanger, Lebesby, Gamvik, Berlevåg og Måsøy. 

Hovedkontoret i Lakselv består av følgende fagpersoner: 

• Spesialpedagoger 

• Logoped 
• Audiopedagog 

• Psykolog 

Disse bistår i arbeid med utredning av barn/unge og veileder barnehage, skole 
og foreldre i forhold til barnets vansker. 

PPD kan henvise videre til andre instanser, og har i tillegg til de kommunale 
samarbeidspartnerne et nært samarbeid med BUP, Statped Nord og 

Habiliteringstjenesten for barn. 

Resultatmål 

PP- tjenesten sitt mandat ligger i Opplæringslovens § 5-6 og har to vesentlige 
hovedområder: 

1. Være sakkyndig instans der loven krever det, med hensyn til barns rett til 
spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. 

2. Bistå skoler og barnehager i kompetanseutvikling på individ og systemnivå og 

være en sterk aktør i utvikling av barnehager og skoler som organisasjon. 

Resultatrapport 

PP-tjenesten har i Porsanger deltatt i Veilederkorpsets utviklingsarbeid de to siste 
årene. I perioden har det blitt utarbeidet gode planer og rutiner for 

samhandlingen mellom grunnskole og PP tjenesten. Etablering av gode rutiner i 
samarbeid med skolene har gitt kortere ventetid. 
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Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 

2019 

Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 R1325 Midt 
Finnmark PP-
tjeneste  

    

DRIFTSUTGIF

TER  
2 946 2 959 2 959 -13 

NETTO  2 946 2 959 2 959 -13 

R 1325 Midt Finnmark PPD 
 

3250 Midt Finnmark PPD 

Porsanger kommune betaler ut tilskudd til drift av Midt Finnmark PPD. 

Kommunen er pliktig å ha en PP-tjeneste. Regnskap er i tråd med Porsanger 
kommune sin andel av utgiftene og budsjett 2019. 

  

18 Helse- og omsorgsavdelingen 

 

 

  

Porsanger kommunes helse- og omsorgsavdeling har også i 2019 klart å 
imøtekomme og gi innbyggere tilbud om alle pålagte helse og omsorgstjenester. 
Dette fremheves da Porsanger i likhet med øvrige av landets kommuner nå står 

ovenfor en utfordring med å opprettholde en bærekraftig tjeneste også i årene 
som kommer. Utfordringene i helse- og omsorgstjenestene er kjent - herunder 

en stadig eldre befolkning som lever stadig lengre, færre innbyggere i arbeidsfør 
alder, økt pågang etter helse- og omsorgstjenester, krav om effektivisering og 
fornyelse, overføring av behandlingsoppgaver fra spesialisthelsetjeneste samt 
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rekrutteringsutfordringer helsepersonell. 

Behovet for tjenesteutvikling og plan for å møte dette er stort, og flere tiltak for 
å møte dette er fortløpende iverksatt eller satt i prosess. Her kan nevnes 

utarbeidelse av og målrettet gjennomføring av kompetansehevende tiltak i 
avdelingens kompetansehevingsplan, gjennomgang av tjenester for å avslutte 
ikke lovpålagte oppgaver, revidering av tjenestebeskrivelser og innskjerping av 

kriterier, prosjektprosess for implementering av velferdsteknologi som tjeneste, 
kartlegging av muligheter for etablering av tjenesteovergripende sykepleierturn, 

kartlegging av muligheter for tilbud om helsestasjon for voksne m.v. Det 
overordnede resultatmål for avdelingen om at helse og omsorgsavdelingen 
gjennomgående skal ha fokus på forebygging, tverrfaglig samarbeid og 

brukermedvirkning i utvikling og utøvelse av tjenester er førende for dette 
arbeidet. 

Helse og omsorgsavdelingen har i 2019 hatt en organisasjon som i omfang og 
struktur tilsvarer 2018, med unntak av dialyseenheten som i samarbeid med 
Finnmarkssykehuset nå har utvidet sin kapasitet til det maksimale av hva dagens 

lokalitet tillater og antall årsverk er økt. Kommunen ble også pålagt ansvar for å 
opprette akuttvakt i barnevernet fra 1.1.19. Tiltaket ble effektuert ihht krav, og 

er finansiert av egne driftsmidler da kommunene ikke ble tilført midler på 
rammen. 

Sektoren har også gjennom dette året hatt stabilitet i ledelse på både mellom- 
og overordnet nivå. Satsing og fokus på lederutvikling er videreført fra året før 
og 9 av lederne i avdelingen fullførte lederutviklingsprogram i regi av kommunen 

der 8 var kvalifisert for og besto eksamen i ledelse våren 2019. 

Helse og omsorg har i 2019 som tidligere år tatt i inn praksiselever fra VG2 i 

videregående skole og hatt vernepleier- og sykepleierstudenter i praksis. 
Avdelingen har også tatt inn lærlinger i helsefagarbeiderfag både ved 
sykeavdelingen, Trekløveret og i hjemmetjenesten samt lærling i 

institusjonskokk på kjøkkenet. Fra høsten 2019 ble Porsanger kommune igjen 
tildelt turnusfysioterapeut som utgjør en betydelig ressurs i tjenesten. 

Heltidsprosjektet med prosessledelse fra KS ble avsluttet våren 2019, og det 
videre arbeidet drives av organisasjonen selv.  Rapport fra prosjektperioden er 
utarbeidet og fremmet for kommunestyret som oppdragsgiver. 

Det økonomiske resultat for helse- og omsorgsavdelingen 2019 er forbedret jmf 
året før, men kan likevel ikke sies å være tilfredsstillende. Følgelig vil og må 

fokus på en økonomisk balanse på alle nivå videreføres. Den økonomiske 
handlingsfriheten er imidlertid svært begrenset, og de tilgjengelige ressurser gir 
minimalt med rom for uforutsette hendelser. Å balansere innbyggernes behov 

opp mot tilgjengelige ressurser er en krevende lederoppgave. Myndiggjøring og 
kompetanseheving av ledere er viktige og riktige tiltak og må derfor videreføres. 

Kommunens kreftkoordinator og Hukommelsesteam har utarbeidet egne 
årsrapporter som viser stor og variert aktivitet. Både ut mot mange av 
kommunens innbyggere men også internt inn i tjenester i helse og 

omsorgsavdelingen og i oppvekstavdelingen. Rapportene legges i sin helhet som 
vedlegg til årsmeldingen. 
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Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 

2019 

Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 Helse- og 
omsorgsavdeli
ngen  

    

DRIFTSUTGIF

TER  
171 850 148 106 142 249 23 744 

DRIFTSINNTE
KTER  

-50 211 -38 694 -27 579 -11 516 

INTERNE 

FINANSIERIN

GSUTGIFTER  
- AVSETNING
ER  

1 564 0 0 1 564 

INTERNE 
FINANSIERIN

GSINNTEKTER 
- BRUK AV 
AVSETNINGE
R  

-48 -897 -251 849 

EKSTERNE 

FINANSUTGIF
TER  

52 300 300 -248 

EKSTERNE 
FINANSINNTE

KTER  

-30 -130 -130 100 

NETTO  123 176 108 684 114 589 14 492 

Helse- og omsorgsavdelingen ender med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 
14 492 000.- for 2019 mot 
kr. 18 492 000.- i 2018. 

Det økonomiske resultat for helse- og omsorgsavdelingen er forbedret jmf 2018, 
men kan likevel ikke sies å være tilfredsstillende. Følgelig vil og må fokus på en 

økonomisk balanse på alle nivå videreføres. 

Tiltakene som iverksettes er kvalitetssikring av arbeid med konsekvensjustert 
budsjett, raskere tilbakemelding til politisk nivå, kvalitetssikring av 

økonomirapportering i form av månedsmeldinger og kvartalsrapportering, økt 
samarbeid mellom avdeling og stab samt raskere iverksettelse av korrigerende 

tiltak. 

Avvik kommenteres fortløpende under den enkelte ramme. 

19 R1400 Administrasjon pleie- og omsorg 

Rammeområdet omfatter 

I rammen inngår helse- og omsorgsadministrasjon og prosjekter i sektor. 
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Resultatmål 

· Strategiplan for helse og omsorg ferdigstilles og benyttes til fremtidig drift og 

planlegging av 
tjenester 

· Prosjekt Heltid følges opp med konkrete tiltak etter prosjektslutt og erfaringer 
fra arbeidet 
overføres til øvrige sektorer. 

Resultatrapport 

Strategiplan for helse og omsorg er under arbeid, men heller ikke i 2019 
ferdigstilt og lagt til politisk behandling. 
En har imidlertid kommet langt i prosesser som naturlig vil være en del av en slik 

strategiplan, eksempelvis TryggEst, heltid, tjenesteutvikling og -avgrensning og 
velferdsteknologi. Herunder kartlegging av dagens tjenesteomfang og forventet 

behov i årene som kommer. 

Arbeid med heltid er nå gått over til fase der pilotering av løsninger skal 
gjennomføres. Rapport fra prosjekt Heltid i Porsanger ble først lagt frem for 

politisk behandling til kommunestyrets møte i desember, men utsatt og 
behandlet i møtet i februar 2020.  Kommunestyret har vedtatt at det skal 

gjennomføres pilotering av alternative arbeidstidsordninger på sykeavdelingen. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 R1400 

Administrasjo
n pleie- og 
omsorg  

    

DRIFTSUTGIF
TER  

8 245 5 653 3 980 2 591 

DRIFTSINNTE
KTER  

-4 920 -2 127 -1 099 -2 794 

INTERNE 

FINANSIERIN
GSUTGIFTER  

- AVSETNING
ER  

1 564 0 0 1 564 

INTERNE 
FINANSIERIN
GSINNTEKTER 
- BRUK AV 

AVSETNINGE
R  

-48 -897 -251 849 

NETTO  4 840 2 629 2 629 2 211 

Utgifter 

Rammen har et samlet merforbruk på kr. 2,2 millioner kroner. 
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Helse- og omsorgsadministrasjonen har et merforbruk på kr. 200 000.- som 

skyldes utgift til leasingbil for helse- og omsorg samt pensjonsutgifter kr. 
160 000.- ut over budsjett. 

0,2 årsverk i helse- og omsorgsadministrasjonen som er avsatt til koordinering 
av deltakelse i nasjonal pilot TryggEst er gjennom hele året belastet 
prosjektansvar, og dekket av det eksterne tilskuddet og har gitt en besparelse på 

lønnsutgifter på driftsbudsjett. 

Øvrige merforbruk knyttes til prosjektansvar. 

I forbindelse med lynnedslag på Helsetunbygget i juli 2019, ble det opprettet 
prosjektnummer for belastning av utgifter knyttet til dette for å unngå at dette 
ble ført på driftsbudsjett. Dette for å kunne ha oversikt over de utgifter som 

påløp kommunen i etterkant av det som viste seg å ha ført til omfattende skade 
på materiell på bygg og elektronisk utstyr i flere tjenester. Forsikringsoppgjør er 

ikke avsluttet og utgiftene til dette fremstår ved utløp av året alene med en 
kostnad uten dekning på kr. 1 300 000.-. Resterende er overføringer av ubrukte 
prosjekttilskudd som er overført til bundne fond med kr. 1 600 000.-. 

I dette beløpet ligger bl.a.kr. 800 000.- til prosjekt Tidlig innsats i barnehage 
som etter godkjenning av tilskudds yter har utsatt iverksettelse til mai 2020. Det 

er derfor ikke knyttet noen utgift til tilskuddet i 2019 og tilskuddet ble i sin 
helhet overført til bundne fond i forbindelse med regnskapsavslutning 2019. 

Inntekter  

Rammen har en merinntekt ut over budsjett på kr. 2 794 000.-. 

Av dette utgjør refusjon fra stat og andre statlige overføringer kr.1 900 000.- da 

kommunen søker og tildeles eksterne tilskudd gjennom hele året. 

Resterende merinntekt er bruk av bundne fond  for å dekke utgifter på 

videreførte prosjekter fra foregående regnskapsår kr. 849 000.- . 

Oppsummering 

På grunn av prosjektansvaret på denne rammen vil det på bakgrunn av at 

eksterne tilskudd søkes og tildeles gjennom hele regnskapsåret, gi utslag både 
på utgifts- og inntektsiden. Ved regnskapsavslutning skal alle prosjekter som 

utgangspunkt likevel avsluttes i balanse. 

At rammen i 2019 avsluttes med negativt resultat skyldes merforbruk på 
prosjekter som ikke er dekket inn av bundne fond, inkl. utgifter til forsikringssak 

etter lynnedslag samt merforbruk i administrasjonen som forklart under utgifter. 

20 R1410 Institusjonsbasert omsorg 

Rammeområdet omfatter 

Ramme 1410 omfatter drift sykehjem (sykeavdelingen), kostnader knyttet til 

samhandlingsreformen (liggedøgn) og annen drift alders- og sykehjem (Solbrått) 

Resultatmål 

· Alle pasienter skal med utgangspunkt i den enkeltes bakgrunn og behov ha et 
tilpasset tilbud basert på brukermedvirkning 

· Det skal frigjøres kapasitet til korttidsopphold og oppholdstid på korttidsplasser 
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skal reduseres 

· Kompetanse til ansatte på legevakt skal på tvers av tjenester heves med særlig 
fokus på tverrfaglighet, kommunikasjon og samhandling 

Resultatrapport 

Alle resultatmål er knyttet til drift sykehjem. 

 
Det er gitt tilbud om samtale med lege og/ eller pleiepersonalet for å sikre 

brukermedvirkning i tiltak rettet mot den enkelte pasient i forbindelse med 
innskriving på langtidsplass, ved forverring av helsetilstand og ved årlig 
legemiddelgjennomgang., 

 
Ved utgangen av året er det 25 langtidspasienter og en korttidsplass og to 

sykestue/ KAD-plass ved avdelingen. 
 
Det er gjennomført kartlegging av hva sykepleieressursen på legevakt benyttes 

til, og kartleggingen avdekker at stor del av tiden går til dokumentasjon som er 
unødvendig dobbeltføring og burde kunne løses på annen måte. Psykososial 

vernerunde viser at arbeidstakerne vurdering av at de har tilstrekkelig 
kompetanse for jobben har økt fra 50 % til 96 % på to år. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 

2019 

Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 R1410 
Institusjonsba
sert omsorg  

    

DRIFTSUTGIF
TER  

39 624 37 159 37 159 2 465 

DRIFTSINNTE
KTER  

-11 583 -10 048 -8 048 -1 535 

NETTO  28 041 27 111 29 111 930 

Utgifter  

Merforbruk knyttes til lønnsutgifter ved fravær. Dette har sin årsak i at 
tilgjengelige midler til inn leie av vikar ikke er økt i tråd med at sykehjem nå har 

de fleste stillinger besatt av fast personell, som igjen utløser økt rett til 
permisjoner og ferie. At det for sykehjem er lagt inn en forventet inntekt for 
refusjon sykepenger medfører at denne inntekten ikke i sin helhet dekker 

nødvendige vikarkostnader. Bruk av overtid er imidlertid redusert jmf tidligere 
år. 

Kjøp av varer og tjenester, driftskostnader ut over lønnsutgifter, fremstår med et 
mindre-forbruk på noe over kr. 100 00.- etter at innkjøpsstopp ble effektuert 

som et tiltak for å redusere utgifter allerede fra august. 

Inntekter 

Merinntekt på rammen skyldes brukerbetaling kort- og langtidsopphold kr. 

750 000.-, sykelønnsrefusjon kr. 250 000.-, kr. 250 000.- fordelt på ulike poster 
som eksempelvis refusjon fra andre samt kostnader til liggedøgn i 
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spesialisthelsetjeneste med kr. 300 000.-. 

Til sistnevnte må nevnes at Porsanger kommune har vært en pådriver til at 
Overordnet samhandlingsutvalg (OSO) nå har vedtatt en revidering av 

Finnmarkssykehusets avtaler om fordeling av sykestueplasser i Finnmark. Dette 
på bakgrunn av at Porsanger kommune jmf. innbyggertall mener å ha en 
underdekning på slikt tilbud. Kommunen har også oversendt sak gjeldende 

betalingskrav for liggedøgn fra Finnmarkssykehuset til endelig avgjørelse i 
Nasjonal tvisteløsningsnemd, da partene ikke kom til enighet om kravet og 

kommunen ønsket å få prøvet ut prinsipper i saken. Avgjørelse er så langt ikke 
mottatt. 

Oppsummering 

Rammen fremstår for 2019 med et merforbruk på kr.930 000.-,noe som er en 
vesentlig forbedring av resultat fra 2018 der merforbruk endte på kr. 5 000000.- 

Av utfordringer på rammeområdet trekkes omfang av personaloppfølging frem. I 
løpet av 2019 har det totalt vært 94 personer i lønnet arbeid på sykeavdelingen. 
Alle har krav til individuell oppfølging av leder i form av eksempelvis 

medarbeidersamtaler, konflikter, fagutvikling og sykefraværsoppfølging. Dette 
uavhengig av om en er fast tilsatt eller har avtale som tilkallingsvikar. I tillegg til 

dette kommer personer som har vært på tiltak gjennom NAV og studenter/ 
elever i praksis. Leder har derfor et omfattende personalansvar som gjennom 

2019 kun har hatt avlastning fra 0,2 årsverk nestleder. Det er startet opp 
prosess for å søke løsning på dette. 

Tjenestegjennomgang gjennom året har medført at "lindrende seng" er avviklet. 

Dette var en lokalt etablert praksis med tilbud om at alle innbyggere i 
kommunen skulle få et tilbud om å dø på sykeavdelingen uavhengig om det var 

ledig plass eller ikke. Tilbudet medførte imidlertid kostnader det ikke er dekning 
for i form av utgifter til både materiell, ekstra legetilsyn og innleie av personell. 
Konsekvens er at flere innbyggere i livets siste fase kan bli sendt til sykehus eller 

dø på annet omsorgsnivå uten tilsvarende kompetanse som på sykeavdelingen. 

Også avlastningstilbud er i hovedsak flyttet ut av institusjon og ivaretas av annet 

nivå i tjenesten. Godt samarbeid i faste inntaks- og tildelingsmøter gjør det 
mulig å ha optimal grad av kontinuerlig drift på alle plasser. Formålet for dette 
samarbeidet på tvers av pleie- og omsorgtjenestene er å gi tjenester på rett 

nivå, slik at de sykeste og mest pleietrengende innbyggerne får tilbud i 
institusjon. 

Det har de siste årene vært en merkbar økning av pasienter som behandles i 
kommunen i stedet for på sykehus. Både på grunn av at sykehuset skriver ut 
pasienter tidligere og overlater mer avansert behandling til kommunen. Dette gir 

konsekvens i form av behov for innleie av kompetent personale. Dette medfører 
også økte driftsutgifter. 

Det har i 2019 vært merkbart at aktiviteten på GP er økende, da totalt 32 
liggedøgn på sykestueplass er registrert benyttet til vernepliktige. Dette utgjør 
5,8% av kapasiteten på sykestueplasser i Porsanger i 2019. 

Sykeavdelingen har de 2 siste år løst utfordringen med rekruttering av 
tilstrekkelig fagpersonale under ferieavvikling med å tilby økt helgebetaling som 

en bonusordning for ansatte som frivillig ønsker å jobbe ekstra timer i helg i 
perioden.  
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Dette erstatter innleie av personell gjennom vikarbyrå, og gir en mer stabil 

tjeneste til pasienter samtidig som tiltaket medfører lavere kostnad enn ved bruk 
av vikarbyrå. 

21 R1420 Åpen omsorg, hjemmebaserte tjenester 

Rammeområdet omfatter 

Rammen omfatter Trekløveren (pu-tjenesten), hjemmesykepleien, praktisk 
bistand (hjemmehjelp), brukerstyrt personlig assistent samt rus- og 
psykiatritjenesten. 

Resultatmål 

· Kartlegge muligheter for flere lavterskeltilbud med fokus på forebygging og 
tverrfaglig arbeid 

· Brukermedvirkning implementeres som en systematisk del av tjenestetildeling- 

og utøvelse 

Resultatrapport 

Det er foretatt en intern gjennomgang av hvilke lav-terskel- og tverrfaglige tiltak 
som allerede er i drift og hvilke nye tiltak som kan gi forebyggende gevinst. Av 

nye tiltak er eksempelvis forebyggende hjemmebesøk, diabetesrådgivning, 
forebyggende tjenester i barnehage, familieråd som modell også i pleie- og 

omsorg og økt bruk av digitale informasjonskanaler tiltak som er satt på agenda 
for realitetsvurdering og eventuelt effektuering. 

Brukermedvirkning har fokus og tjenestene har lav terskel for samarbeid og 

samtaler også med pårørende. Eksempelvis gjennom kartlegginger og oppsett av 
tiltak og målsetninger for enkeltbrukere. Brukere og pårørende/ verger er 

samarbeidspartnere i denne prosessen, og sees på som ressurspersoner for å 
kunne ivareta brukermedvirkningen der beboer selv ikke like godt kan bestemme 
selv. 

Det oppleves som om det er stor pågang til avlastningsplasser. Sykeavdelingen 
har ingen avlastningsplasser tilgjengelig, da man har valgt at Trekløveren skal 

tilby avlastning i kommunen. Gjennom avlastings tilbudet klarer man å 
forebygge pågang til institusjonsplasser, samtidig som man bidrar til at 
pårørende får mer overskudd. 

Hjemmetjenesten har revidert tjenestebeskrivelser for både 
hjemmesykepleietjenesten og hjemmehjelptjenesten. Dette for å heve terskelen 

for tildeling av tjenester. Det vurderes nå at en har nådd en grense i dette 
arbeidet for å kunne møte de behovene som foreligger og for å kunne 
opprettholde kvalitet i tjenestene. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 R1420 Åpen 
omsorg, 

hjemmebasert

e tjenester  
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Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

DRIFTSUTGIF
TER  

50 370 44 645 43 972 5 725 

DRIFTSINNTE
KTER  

-16 905 -14 228 -6 216 -2 678 

NETTO  33 465 30 418 37 757 3 047 

Driftsutgifter - 5 725 000  

Merforbruk på rammen knyttes i sin helhet til lønnsutgifter 

Av regnskapet ser en at merforbruket i omfattende grad skyldes lønnsutgifter 
faste tillegg. Dette skyldes i hovedsak at satser for helgetillegg i 2019 økte 

betraktelig for flere av yrkesgruppene i hjemmetjenesten etter sentralt 
lønnsoppgjør.  Merforbruk fordeler seg som følger: 
- Vikar ved sykefravær kr. 1 790 000.- 

- Faste tillegg kr. 725 000.- 
- Øvrige vikarkostnader kr. 1 500 000.- 

- Overtid 730 000.- 
- Fast lønn 520 000.- 
- Økt pensjonsutgift kr. 420 000.- 

Det er verd å merke seg at innleie ved rettmessige permisjoner utgjør 46% av 
kostnaden under øvrige vikarkostnader. 

Driftsinntekter  

Merinntekt knyttes til refusjon sykepenger ut over budsjett med rundt kr. 
1 800 000.-, tilskudd fra arbeidsmarkedsetaten for personer på språktiltak og 

arbeidsutprøving med kr. 220 000.- , refusjon fødselspenger kr. 400 000.- og 
refusjon følgetjeneste til spesialisthelsetjeneste 

kr. 200 000.-.All merinntekt må imidlertid i tilsvarende omfang sees opp mot 
tilsvarende utgift. 

Oppsummering 

Rammen fremstår med et merforbruk på kr. 3 000000.- som tilsvarer merforbruk 
i 2018, og en har derfor ikke lykkes i å redusere dette til tross for stort fokus på 

oppfølging av økonomi gjennom hele året. 

Også i tjenester på dette rammeområdet har det vært et høyt antall personer i 

lønnet arbeid gjennom 2019, og viser at tjenesteledere har ansvar for store 
personalgrupper. Hjemmetjenesten har hatt 79 ansatte og Trekløveren 59 
ansatte i arbeid fordelt på fastansettelse og tilkallingsvikarer. Verken leder for 

hjemmetjenesten eller leder for Trekløveren har i 2019 hatt nestleder tilgjengelig 
og har stått eneansvarlig for personaloppfølging. 

Hjemmetjenesten hadde i 2019 et sykefravær på gjennomsnittlig 9,1% gjennom 
hele året, hvilket igjen utgjør ca 2,25 årsverk. Trekløveren hadde i 2019 en 
nedgang i sykefravær fra 7,3% i 2018 til 5,4% i 2019. Det er ulike årsaker til 

sykefravær og et gis jevnlig oppfølging i henhold til kommunens rutiner. Det er 
imidlertid få som oppgir at sykefravær er relatert til arbeidsplass, Det ser ut til at 

kostnader til sykefravær likevel stiger, og dette settes i sammenheng med økt 
andel egenmeldt fravær som ikke gir grunnlag for refusjoner. Et høyt sykefravær 
genererer også utgifter til overtid for å kunne erstatte fraværende og pålagt 
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kompetanse i tjenesten. Tjenestene søker så langt det lar seg gjøre å være 

nøktern i ved innleie av vikarer implisitt valg av kompetanse som leies inn. 

Kommunens bilpark ble i løpet av 2019 omstrukturert, herunder at ansatte i 

praktisk bistand nå har biler tilgjengelig i tjenesten og i stor grad inngår bruk av 
privat bil i tjenesten. De fleste biler i avdelingen knyttes nå til ansvar 
hjemmetjeneste, noe som medførte økte utgifter. 

Det er gjennom året iverksatt flere tiltak for å prøve å redusere merforbruket 
gjennom året: 

• Tilrettelegging ved redusert sykemelding er strammet inn og gis kun i 
kortere perioder  

• Det leies inn rimeligste arbeidskraft innenfor forsvarlighetsprinsippet og 

kun helt nødvendig antall personell leies inn 
• innkjøpsstopp fra august 

• gjennomgang av lovpålagte og ikke-lovpålagte oppgaver er iverksatt for å 
frigjøre tid og redusere arbeidspress. Dette antas å kunne redusere 
sykefravær og vikarutgifter. 

• Nye tjenestebeskrivelser er utarbeidet.   
• Det er strammet inn på permisjoner 

• Ved overtidsarbeid grunnet høyt fravær prioriteres rimeligste ressurs så 
lenge det er forsvarlig i forhold til drift. 

Rammeområdet er fra sommeren 2019 tillagt nytt tjenestetilbud etablert rundt 
bruker i privat hjem. Dette økte årsverksrammen med ytterligere 2,2 årsverk 
som er forankret i administrasjonsutvalget. Det ble utarbeidet 

finansieringsforslag av tiltaket til en budsjettregulering 4/ 2019, som imidlertid 
ble valgt å ikke legges til politisk behandling fra stab. Tiltaket vil kartlegges for 

eventuell rett til tilskudd for ressurskrevende helse- og omsorgstjeneste. 

22 R1430 Andre servicefunksjoner 

Rammeområdet omfatter 

Rammen omfatter kjøkkentjenesten, gjenstående trygghetsalarmer, 
omsorgslønn, assistenttjeneste, avlastning utenom institusjon, støttekontakt, 

hjelpemiddeltekniker, hukommelsesteam samt syn- og hørselskontakt. 

Resultatmål 

· I kjøkkentjenesten skal menyen gjenspeile det kosthold kommunens 

innbyggere tradisjonelt er 
vant med 

· Barn og kreftpasienter skal prioriteres ved utkjøring av hjelpemidler fra 
kommunalt 

hjelpemiddellager, og skal ha hjelpemidler tilgjengelig senest første virkedag 
etter at behov er 
meldt 

· Matsvinn skal reduseres til et minimum. 

Resultatrapport 

Alle resultatmål er fulgt opp i 2019. 
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Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 

2019 

Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 R1430 Andre 
servicefunksjo
ner  

    

DRIFTSUTGIF

TER  
10 457 8 912 8 768 1 545 

DRIFTSINNTE
KTER  

-3 390 -2 319 -2 319 -1 071 

NETTO  7 067 6 593 6 449 474 

Økte driftsutgifter knyttes til enkeltvedtak rettet mot enkeltpersoner på 
støttekontakt, omsorgslønn og assistenttjeneste. 

Merinntekt skyldes merinntekt brukerbetaling og sykelønnsrefusjoner i 

kjøkkentjenesten. 

23 R1450 Helsetjenester 

Rammeområdet omfatter 

Rammen omfatter legetjeneste, jordmortjeneste, helsestasjon og 
fysioterapitjeneste. 

Resultatmål 

· Tjenesten skal arbeide for å fremme barn og unges fysiske, psykiske og sosial 

helse. Vi skal 
drifte helsestasjonen etter Nasjonale faglige retningslinjer for det 
helsefremmende og 

forebyggende arbeidet i helsestasjonen, skolehelsetjeneste og helsestasjon for 
ungdom. 

· Skape en større forståelse for brukers egenansvar i forhold til opptrening og 
egen helse for å 
unngå unødig bruk av helsetjenester 

· Øke kompetanse innen bekkenrelaterte plager/kvinnehelse og barn, og bli en 
kommunal 

ressurs som bidrar til opprettholdelse og/eller forlengelse av aktivitet, jobb, o.l. 

· Konsekvens utrede lokal ivaretakelse av legevakt 116117 

Resultatrapport 

Tjenestene jobber i henhold til resultatmål om og fremme barn og unges fysiske, 
psykiske og sosiale helse. Det satses på tidlig innsats/forebygging og tverrfaglig 

samarbeid. Tjenestene samarbeider godt på systemnivå og på brukernivå. Det 
søkes å finne riktig tilbud ut fra brukerens behov. Det har blitt gjennomført 
"tidliginn"-møter ca en gang i kvartalet, hvor målet er å styrke dette arbeidet. 

Lokal ivaretakelse av 116117 er ferdig utredet og var til behandling i 
kommunestyret til behandling i juni. Det ble vedtatt å fortsatt kjøpe tjenesten av 

Finnmarkssykehuset. Tjenesten var fullt bemannet i 2019, og det ble ikke brukt 
vikarbyrå. Legevakts belastning lå på mellom fire og femdelt vakt. Dette er helt 
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på grensen av hva som er anbefalt. Samtidig er antall pasienter pr 100% liste 

noe høyt. Etter overføring av ansvar fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunehelsetjenesten, med økt og mer omfattende oppfølging av for eksempel 

kronikere, ser vi at antall pasienter pr fastlegeliste bør vurderes. Dette både for å 
stabilisere tjenesten ved at det blir et forsvarlig ansvar den enkelte lege kan 
kombinere med hjem og familie, og et bedre tilbud til pasientene. 

Jordmortjenesten rapporterer om 43 fødsler i Porsanger i 2019. Dette er en 
økning fra 2018 hvor det var 27 fødsler. Tjenesten har to jordmødre som jobber 

hver sin uke med svangerskapskontroller på dagtid og beredskapsvakt den 
resterende delen av døgnet. Jordmortjenesten har hatt ansvar for Helsestasjon 
for ungdom (HFU), hver torsdag fra 13.30-15.00 i 2019. 

Helsestasjon har fire ansatte. 1 ansatt i 100 % Ledende Helsesykepleier. 1 
helsesykepleier 30 % stilling i videregående skole. 2 sykepleiere i 100 % stilling, 

er under utdanning og leverer eksamen i helsesykepleie juni 2022. 

Helsestasjonen har utført alle konsultasjoner og vaksinasjoner for alle barn og 
ungdom mellom 0-20 år i tråd med mål for helsestasjon og skolehelsetjenesten. 

Helsestasjon for ungdom har blitt drevet av jordmortjenesten på grunn av 
bemanningssituasjon ved helsestasjon. Helsestasjon for ungdom har levert 

tjenester etter målene, men har ikke hatt tilfredsstillende åpningstider slik at alle 
ungdommer kan benytte seg av tilbudet. HFU skal etter anbefalingene være 

åpent på ettermiddagstid. 

Helsestasjon har utført influensavaksinering og vaksinasjon av ansatte i bedrifter 
i Porsanger kommune etter retningslinjene. 

I fysioterapitjenesten jobbes det kontinuerlig med holdningsskapende arbeid 
overfor pasienter, med fokus på initiativ for egen helse og forebygging i alle 

helsetjenestene. 

Behov for kompetanseheving innenfor bekkenrelaterte plager/kvinneplager var 
satt inn i kompetansehevingsplan, men ikke gjennomført i 2019. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 R1450 
Helsetjenester  

    

DRIFTSUTGIF
TER  

34 442 32 841 30 091 1 601 

DRIFTSINNTE
KTER  

-9 451 -8 977 -8 901 -474 

NETTO  24 991 23 864 21 190 1 127 

Utgifter  

Rammen har en merutgift på kr. 1 601 000.- som skyldes kr. 250 000.- i 
merkostnad for drift av datasentraler, tap på fordringer kr. 195 000.- og kr. 

1 700 000.- på opplysningspliktige utbetalinger til selvstendige næringsdrivende 
(lege i vakt). Lønns- og pensjonsutgifter hadde et mindre-forbruk på kr. 

300 000.- 
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Inntekter 

Inntektsanslag på rammen har truffet godt både når det gjelder brukerbetalinger 
og refusjoner fra stat og balanserer for første gang på flere år. Årsaken til dette 

knyttes i stor grad til stabilitet i legetjenesten og gode rutiner på refusjonskrav i 
jordmor- og fysioterapitjenesten. Merinntekt kr. 474 000.- som fremkommer på 
rammen skyldes sykelønnsrefusjon og refusjon fødselspenger og gir et 

nettoresultat da det ikke er tatt inn vikarer. 

Oppsummering 

Resultat på rammen knyttes direkte til merutgift på opplysningspliktige 
utbetalinger til selvstendige næringsdrivende som skyldes en feil ved 
utarbeidelse av KJB 2019, der den beskrevne netto merinntekt samt mindre-

forbruk enkelttjenester gir resultat for 2019. Feilen er rettet opp fra 2020. 

24 R1470 Barne- og ungdomsvern 

Rammeområdet omfatter 

Ramme 1470 omfatter administrative utgifter barnevern (4700), forebyggende 

tiltak barnevern (4710) og omsorgstiltak utenfor hjem (4720) 

Resultatmål 

Det kartlegges og iverksettes tiltak som systematisk sikrer økt 
brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid i og med barnevernstjenesten. 

Resultatrapport 

Barneverntjenesten jobber i henhold til resultatmål innenfor de rammene og 

forutsetningene de har. Barneverntjenesten har slitt med sykefravær siden siste 
kvartal 2018. Som tiltak ble det satt inn vikar i første halvår, samt at tjenesten 

har engasjert en saksbehandler fram til 2021. Det har også blitt gjort strukturelle 
endringer og tiltak for å effektivisere tjenesten. 

Porsanger kommune har fått øremerkede midler til en stilling i 

barneverntjenesten. For å få denne stillingen besatt måtte 
engasjementsperioden utvides til 2021. Dette skal finansieres av statlige 

tilskuddsmidler da disse forventes forlenget (undersøkt med Fylkesmann og 
Bufdir). Stillingen er besatt. 

Barneverntjenesten får fram juni 2020 oppfølging av et veiledningsteam hvor 

fokus er å få et bedre fungerende barnevern med minimalt med fristbrudd, riktig 
dimensjonert tjenestetilbud til en definert målgruppe, utrede digitale muligheter i 

tjenesten, samt mer tid til ledelse. Fra januar 2019 til desember 2019 har den 
gått fra i overkant av 90 saker til mellom 40 og 50 saker. Tallet varierer da det 
til enhver tid er en naturlig gjennomstrømning av saker. 

Barneverntjenesten deltar i tverrfaglige team og arbeidsgrupper på generelt og 
spesielt nivå. Fokuset på tidlig innsats som alle helsetjenestene jobber etter har 

gitt mer tverrfaglig samarbeid i enkelt saker. Dette med positive resultater. 

  

I 2019 gjennomførte fylkesmannen tilsyn på oppfølging av ungdom over 18 år/ 

ettervern i barneverntjenesten og Nav. Det ble gitt et avvik på rutine for 
oppfølging av ungdommen et år etter avslutning. 
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Dette avviket er lukket og rutiner oppdatert. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 R1470 
Barne- og 

ungdomsvern  

    

DRIFTSUTGIF
TER  

16 814 11 034 10 818 5 780 

DRIFTSINNTE
KTER  

-2 434 -182 -182 -2 252 

NETTO  14 380 10 852 10 636 3 528 

Utgifter 

Rammen har en samlet merutgift på kr. 5 780 000.-. 

Merutgiften knyttes til lønns- og pensjonsutgifter kr. 1 545 000.- herunder 
iverksatt barnevernsvakt og midlertidig styrking av saksbehandlerkapasitet. Det 
er videre merutgift ut knyttet til forebyggende tiltak på kr. 500 000, bruk av 

ekstern konsulentbistand til saksbehandling kr. 420 000.- og kjøp av tiltak fra 
stat og private, herunder institusjonsplasseringer, kr. 4 300 000.-. Det er 

imidlertid en mindreutgift på overføring til andre private på kr. 1 500 000.-. 

Det lovpålagte beredskapsvakten som kommunene ble pålagt å etablere fra 
1.1.19 var ikke budsjettert med utgifter i det omfang resultatet viser, da det 

forelå en intensjonsavtale med Karasjok og Kautokeino kommuner om 
samarbeid. Et slikt samarbeid ville ha redusert kostnader med inntil 2/3. Etter en 

kartlegging visste imidlertid at det likevel ikke var mulig å få til et slikt 
samarbeid på grunn av at Porsanger i sin tjeneste ikke har ansatte med samisk 
språk- og kulturkunnskap. 

Videre var det også gjennom året flere barnevernssaker med store kostnader til 
bl.a. advokat og reise som en ikke hadde kunnskaper om på 

budsjetteringstidspunkt. Statlige føringer legger i større grad enn tidligere 
kostnadene på kommuner ved at det er større egenandeler, og da kommunene 
må framskaffe flere tiltak selv. 

Inntekter 

Rammen har en samlet merinntekt på kr. 2 252 000.-. 

Den store saksmengden gjennom året gir også inntekter ut over budsjett i form 
av økte refusjoner som en følge av flere og dyrere tiltak. Porsanger kommune 

fikk også eksternt tilskudd til styrking av barneverntjenesten med en full stilling, 
som en ikke hadde kunnskap om ved gjennomgang av KJB-19. Samlet utgjør 
dette er merinntekt på kr. 1 500 000.- ut over budsjett. 

Det har gjennom året vært høyt sykefravær i tjenesten der en i liten grad har 
tatt inn vikar, og sykelønnsrefusjon utgjør for året kr. 480 000.-. Det er også 

innkommet en merinntekt på mva- kompensasjon på kr. 340 000, som har en 
tilsvarende motpost på utgiftssiden. 

Oppsummering 
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Det er relativt store avvik på både inntekts- og utgiftssiden på rammen, og en 

ser at det skulle vært lagt frem flere tiltak til budsjettreguleringer i løpet av 
2019. Rammen er imidlertid utfordrende å budsjettere, også på bakgrunn av 

erfaringstall, da behov for ressurskrevende tiltak kan oppstå gjennom året. 
Resultatet for året er kr. 1 500 000.- høyere enn 2018. 

25 R1480 Sosiale tjenester 

Rammeområdet omfatter 

Ramme 1480 omfatter følgende: Administrative utgifter sosialtjenesten, 

økonomisk bistand, kvalifiseringsprogram NAV, botilskudd, andre sosiale 
tjenester, edruskapsvern, behandling rusmiddelbruk og flyktningetjenesten. 

Av dette er følgende lagt under NAV: Administrative utgifter sosialtjenesten, 
økonomisk bistand og kvalifiseringsprogram NAV. 

Resultatmål 

Overordnet resultatmål 

Tjenestene innen rammen skal benyttes supplerende og tidsbegrenset med 
målsetning om at personene så raskt som mulig skal klare å forsørge seg selv. 

Resultatmål 

• Antall som har mottatt økonomisk sosialhjelp bør ikke overstige 35 
personer pr mnd. 

• Antall som er langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som viktigste 
kilde til livsopphold bør ikke overstige seks personer pr mnd. 

• Antall unge som har mottatt økonomisk sosialhjelp bør ikke overstige fem 

personer pr mnd. 
• Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn 

under 18 år i husholdningen bør ikke overstige to familier pr mnd. 
• Tidlig og tett oppfølging av brukere, spesielt ungdom. Seinest innen en 

uke etter henvendelse. 

• Rask avklaring mot andre ytelser eller tiltak, avklaring seinest innen en 
uke etter henvendelse. 

Resultatrapport 

Det har vært en nedgang fra 2018 til 2019 i antall personer som har mottatt 

økonomisk bistand. I 2019 mottok 172 personer økonomisk bistand mot 192 
personer i 2018. 

Likevel har gjennomsnittet per måned økt med 10 personer fra 2018 til 2019. 
Det betyr at flere personer har hatt lange perioder med behov for økonomisk 
bistand. 

Årsakene til dette skyldes flere forhold: 

• Flere personer har nådd maksimal tid på arbeidsavklaringspenger før 

søknad om uføretrygd har vært klar for behandling. Skjerpede krav til 
dokumentasjon av varig sykdom har gjort at mange ikke har fått 
tilstrekkelig helsemessig avklaring før utløpet av 

arbeidsavklaringspengene. Dette har ført til en økning i antall 
langtidsmottakere av økonomisk bistand. 
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• Antall unge med økonomisk bistand økte i gjennomsnitt med 3 fra 

foregående år. Det har vært stilt krav om aktivitet for unge under 30 år. 
Her har utfordringen vært å få kommunale tiltaksplasser hvor ungdommen 

kan innfri kravet om aktivitetsplikt. Her må Lakselv barnehage berømmes 
for å ha stilt plasser til disposisjon.  

• Det har vært redusert saksbehandlingskapasitet gjennom første halvdel av 

året på grunn av høyt sykefravær. Derfor har kartleggingssamtaler og 
behandling av søknader vært prioritert. Videre oppfølging av den enkelte 

har vært tatt med de brukerne som har hatt de største utfordringene. Det 
har derfor ikke vært mulig å drive tilstrekkelig forebyggende arbeid eller 
gjeldsrådgivning. 

Ungdom har gjennom hele året vært prioritert høyt i oppfølgingsarbeidet. Tett 
samarbeid med oppfølgingstjenesten i videregående skole har vært viktig for å få 

flest mulig tilbake til utdanning. De statlige tiltakene arbeidstrening, 
lønnstilskudd og oppfølging har vært gjennomført for 8 ungdommer under 30 år. 

Avklaring mot andre ytelser eller tiltak har vært gjort fortløpende. Ytelser eller 

tiltak har vært arbeidsavklaringspenger eller lønnstilskudd. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 R1480 
Sosiale 
tjenester  

    

DRIFTSUTGIF
TER  

11 898 7 862 7 462 4 036 

DRIFTSINNTE
KTER  

-1 527 -814 -814 -713 

EKSTERNE 
FINANSUTGIF

TER  

52 300 300 -248 

EKSTERNE 
FINANSINNTE
KTER  

-30 -130 -130 100 

NETTO  10 393 7 218 6 818 3 175 

Overskridelsene på økonomisk bistand henger sammen med varighet av ytelsen. 
Årsaken til lang varighet med økonomisk bistand er beskrevet under 
resultatrapporten. 

På grunn av høyt sykefravær i første halvdel av året ble det engasjert ekstrahjelp 
fra sommeren. Dette for å hindre ytterligere økning til utgiftene til økonomisk 

bistand. 
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26 Utviklingsavdelingen 

 

Porsanger kommunes utviklingsavdeling har i 2019 hatt fokus på planarbeid, 

byggesaker, oppmåling, adresseringsprosjekt, skuterløyper med ny forskrift, 
landbruk, viltforvaltning og miljø, næring, to store prosjekter som vannområde 
og landbruksprosjektet Sápm agri. Samt at avdelingen har jobbet med prosjekter 

som er blitt finansiert av staten. 

Utfordringen for avdelingen har vært at man har fått mange og spennende 

oppgaver som har hatt prioritert for samfunnsutviklingen. Dette har gått på 
bekostning av måloppnåelse på noen av resultatmålene. Kommunen har veldig 
mange gamle planer som i dag er utdatert. Dette med bakgrunn i at de over tid 

ikke har blitt fulgt, medfører mange dispensasjonssaker med krevende 
problemstillinger i saker som gjelder små tiltak. Noe som igjen medfører at 

ressurser som er tiltenkt til å jobbe mer med utvikling, må benyttes på 
drift/forvaltningsoppgaver. 

Utviklingsoppgaver for 2019 som har vært viktig å prioritere med bakgrunn i den 

positive veksten som kommunen opplever. Dette gjelder både innen bolig og 
næring. For å nevne noen av prosjektene som avdelingen har hatt fokus på er, 

Skarvbergtunnelen med Smørfjord havn, Ildskogmoen industriområde, 
Kirkegårdsveien boligområde, Pedersivertsens vei med tilknyttende område m.fl. 

Skuterløypeforskrift har vært en prioritert oppgave som avdelingen har brukt 

planressurs på igjennom deler av 2019. Forskriften vil komme til behandling i 
løpet av 1 halvår 2020. Kommunen har også gjennomført kartlegging og 

verdisetting av områder i Porsanger med bred medvirkning og arbeidet er blitt 
sluttført i 2019. 

I 2019 har avdelingen jobbet frem prosjektet tilrettelegging i Trollholmsund som 
hadde åpning 14. september 2019. Dette prosjektet vil bli ferdigstilt i 2020. 

Avdelingen har også igangsatt et større forskningsprosjekt på gås med bakgrunn 

i forvaltningsplanen for grågås. 

Folkehelseprosjektet ungdom i fokus har vært viktig i 2019. Folkehelse er også et 

av fokusområdene for hele kommunen og noe som vil være viktig for kommunen 
fremover. Dette vil også være viktige områder for fremtidige planer for 
kommunen. 

Adresseringsprosjektet er et viktig arbeid for samfunnet med tanke på 
informasjon og sikkerhet. Avdelingen har prioritert dette ved ledig kapasitet i 

2019 og oppnådde rett i underkant av 50% på adresser i kommunen. 

Med bakgrunn i forsvarets re-etablering og fremtidig vekst har kommunen søkt 
kommunal og moderniseringsdepartementet i desember 2019 om midler til å øke 

kapasiteten på plan og utviklingsområde.  
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Dette tiltaket skal gjøre kommunen i stand til å få oppdaterte planer på alle nivå 

slik at kommunen skal være i stand til å håndtere en fremtidig vekst. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 
Utviklingsavd
elingen  

    

DRIFTSUTGIF
TER  

12 697 11 349 10 993 1 348 

DRIFTSINNTE

KTER  
-9 255 -5 418 -5 175 -3 838 

INTERNE 
FINANSIERIN
GSUTGIFTER  

- AVSETNING
ER  

2 280 0 0 2 280 

INTERNE 
FINANSIERIN
GSINNTEKTER 

- BRUK AV 
AVSETNINGE
R  

-43 -659 -659 616 

NETTO  5 680 5 273 5 160 407 

Kommentarer til driftsregnskap med finans 

Avvik kommenteres fortløpende under den enkelte ramme. 

27 R1500 Næringsformål 

Rammeområdet omfatter 

Ramme 1500 omfatter følgende: 

• Kommunalt næringsfond 

• Førstelinjetjeneste  
• Turistinformasjon 

Resultatmål 

1. Bidra til tilrettelegging av arealer for utviklings- og næringsformål. 

2. Sluttføre prosjekt «Reisemålsutvikling» fase 2 sommeren 2019, samt jobbe for 
at reiselivsprosjektet skal videreføres sammen med Sápmi næringshage og 
næringslivet. 

3. Ved overskudd i regnskapet for 2019 avsettes 150.000 til primærnæringsfond. 

Resultatrapport 

1. Næringsarealet på ildskogmoen industriområde er ferdigstilt i 2019 og 
tildelingen av tomtene vil skje i 2020. 

2. Plan for reiselivet mot 2030 er ferdigstilt og vil bli politisk behandlet i 
2020. Planen videre er at Sápmi næringshage vil lede prosjektet med å 
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realisere planen. Fra ord til handling i lag med kommunen og næringslivet.  

3. Porsanger kommune har et merforbruk og det kan ikke settes av midler til 
primærnæringsfondet.  

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 R1500 
Næringsformå
l  

    

DRIFTSUTGIF
TER  

2 126 992 992 1 135 

DRIFTSINNTE
KTER  

-635 -500 -500 -135 

INTERNE 
FINANSIERIN
GSUTGIFTER  
- AVSETNING
ER  

298 0 0 298 

NETTO  1 789 492 492 1 297 

Driftsutgiftene har en økning og dette skyldes: 

Prosjekt masterplan for reiselivet er kostnadene til prosjektledelse og 
prosessledelse som medfører høyere kostnad enn budsjettert. Dette er et 

prosjekt som er samfinansiert med staten og Karasjok kommune. Inntekten fra 
staten er ført på R-1600 på kr 850.000,-. Karasjok sin egenandel på prosjektet 

på kr 250.000,- vil komme inn på regnskapsåret 2020 som en inntekt. 

Merforbruket skyldes også at det ble vedtatt i kommunestyret den 15.06.2017 
om at det skulle settes av kr 900.000,- over 3 år til reisemålsutvikling. Denne 

avsetningen ble gjort til disposisjonsfond istedenfor bundne fond. 
Disposjonsfondet er pr. 31.12.2019 i null. Det vil kommer en kostnad på kr. 

300.000,- i 2020 og 2021 som må hensyntas i budsjettregulering i 2020 og 
innarbeides i budsjett 2021. 

Interne finansieringsutgifter-avsetninger er kommunale næringsfondsmidler som 

er overført fra staten til kommunen som ikke er nyttet i 2019. Disse midlene 
settes på budet fond. 

28 R1560 Miljøtiltak 

Rammeområdet omfatter 

Ramme 1560 omfatter følgende: 

• Motorferdsel, Innkjøp av materiell til drift av skuterløyper og 
administrering av løypenettet. 

• Kommunalt viltfond,  
o Å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt 

og fallvilt i kommunen.  
o Tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen 

om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner 

gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller 
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kommunen selv. 

• Kommunalt skadefellingslag, Konfliktdempende tiltak rovvilt herunder 
skadefelling av skadegjørende rovvilt.  

Resultatmål 

1. Holde svarfristen på tre uker innen all saksbehandling i henhold til 

forvaltningsloven. 

2. Ved fastsetting av gitte datoer i forbindelse med NRFU skal søkere kunne få 

behandlet sine søknader innen tidsfristen som er gitt. 

3. Digitalisere kartlagte friluftsområder og tilgjengelig gjøre disse for publikum. 

4. Finne effektiviseringstiltak innen dispensasjoner for motorferdsel. 

5. Søke finansiering for natur- og miljøtiltak. 

Resultatrapport 

1. Det er store mengder med dispensasjonssøknader hvor avdelingen i perioder 
har lagt inn ekstra ressurser for å ta ned saksmengden. Avdeling ser at man må 

sende ut flere midlertidige svar da man ikke rekker å behandle søknadene før det 
har gått tre uker. Bakgrunnen for dette er at det er dispensasjoner som tar 

lengre tid da det også involverer politisk organ. Som tiltak vil ny 
skuterløypeforskrift redusere behovet for god del dispensasjoner. 

2. Administrasjonen har ikke klart å behandle alle søknader til NRFU-møte. Se 

pkt. 1 hvor det ble iverksatt tiltak for at søkere skulle få behandlet sin søknad. 

3. Kartlagte friluftsområder ble ikke gjort tilgjengelig i 2019 for publikum. Dette 

vil bli iverksatt i 2020. 

4. Pr i dag har avdelingen ikke noen ny løsning på plass. Nye løsninger vil bli 
utprøvd før ny skutersesongen 2020-2021. 

5.Det er søkt om finansiering på gås prosjekt og dette er blitt gitt tilsagn pr. nå 
på kr 145.000,- til dette prosjektet via statlige tilskuddsordninger. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 R1560 

Miljøtiltak  
    

DRIFTSUTGIF
TER  

205 377 377 -172 

DRIFTSINNTE
KTER  

-128 -212 -212 84 

NETTO  77 165 165 -88 

Mindre-forbruket skyldes at det ikke er utløst skadefelling i 2019. Dette medfører 
at det er lavere kostnader og at Porsanger kommune ikke har fått refusjon som 
viser at driftsinntektene er lavere enn budsjettert. 
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29 R1600 Forvaltning 

Rammeområdet omfatter 

R-1600 omfatter følgende: 

Administrasjon, Byggesak, oppmåling, næring, landbruk, miljø, plan, veterinær 
og prosjekter. 

Resultatmål 

Samfunnsplan: 

1. Innen utgangen av første halvår vil det gjennomføres prosess omkring 
fastsetting av visjon, strategier og overordnet arealstrategier, disse skal opp til 

behandling før sommeren 2019. 

2. Gjennomføre medvirkningsprogram med samfunn og næringsliv igjennom 
aktive møter. 

Arealplan: 

1. Arealstrategiene skal forankres første kvartal 2019. 

2. Ferdigstille kommuneplanens arealdel innen utgangen av 2019. 

Navnsetting av veier pr. 2018 er 27 % i Porsanger  

1. Innen utgangen av 2019 skal 50% av veiene være navngitt. 

Oppmåling: 

1. Holde svarfristen på tre uker innen all saksbehandling i henhold til 

forvaltningsloven. 

2. Oppmåling og matrikkelføring gjennomføres i henhold til gjeldende lovverk og 
tidsfrister. 

3. Salg av oppmålingstjenester til kommune(r). 

4. Arbeide med kontinuerlig kvalitetsheving av kartdata, med hovedfokus på 

sirkeleiendommer. 

Byggesaksbehandling: 

1. Holde svarfristen på tre uker innen all saksbehandling i henhold til 

forvaltningsloven. 

2. Byggesaker skal behandles i henhold til tidsfrister i plan og bygningsloven. 

3. Kartlegge og ta i bruk nytt saksbehandlingssystem for å effektivisere 
byggesak. 

Jordbruk: 

1. Holde svarfristen på tre uker innen all saksbehandling i henhold til 
forvaltningsloven. 

2. Arbeide med å finne midler/tilskudd til utvikling av næringen. 

3. Følge prioriterte tiltak i landbruksplanen. 

4. Arbeide for næringsutvikling innen jordbruk de neste to år, jamfør deltakelse i 

Sápmi Agri. 
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5. Begrense dyrka jord omdisponert etter jordloven og etter plan- og 

bygningsloven jamfør måltall i kommunebarometeret under miljø og ressurser. 

Vannområdekoordinator prosjekt i perioden 2018-2021: 

1. "Hovedutfordringer" og innspill til regionalt planprogram klart til januar 2019. 

2. Gjennomføre møter i vannområdeutvalg og styringsgruppe 

3. Bidra i arbeidet med karakterisering og risikovurdering av vannforekomster i 

vannområdene 

4. Søke tilskudd til overvåkningstiltak for vannforekomster hvor kommune er 

virkemiddeleier og/eller utførende sektor. 

5. Jobbe for at vannmiljø blir tatt hensyn til i arealplanlegging i kommunene (§ 
12 i Vann forskriften). 

Resultatrapport 

Samfunnsplan 

1. Visjon og strategier er behandlet i formannskapet (ikke vedtatt) og 
administrasjonen jobber med dette som utgangspunkt i det videre arbeidet med 

å utarbeide MÅL. Arbeidet med dette er ikke kommet videre i 2019. Avdelingen 
har måtte i 2019 prioritere andre samfunnsviktige oppgaver som; 

reguleringsplaner, Løypeforskrift, Skarvebergtunellen m.fl. 

2. Medvirkning - det har vært flere møter med reindrifta, og avdelingen har 
deltatt i ulike møter med næringsliv og samfunnet for øvrig, bl.a. "Ungdom i 

fokus", "Sápmi Næringshage, Sparebank 1 Nord Norge og Porsanger kommune 
gjennomførte åpent næringslivsmøte ". "Porsangerfjorden 2.0 har det vært ett 

medvirkningsmøte m.fl. 

Arealplan 

1. Arealstrategiens overordnede punkter er behandlet (Ikke vedtatt) igjennom 
prosessen med formannskapet som er styringsgruppe for prosessen. 

2.Vi har ikke klart å ferdigstille planen innen utgangen av 2019. Status 

kommuneplan ble orientert til formannskapet november 2019 med foreløpige 
områder på boligbebyggelse i Lakselv. Som tiltak vil avdelingen låse resursene til 

dette arbeidet i 2020. 

Navnsetting av veier pr. 2018 er 27 % i Porsanger 

1.  Kommunen har rett i underkant oppnådd målet på 50% innen utgangen av 

2019. Dette arbeidet vil fortsette i 2020. 

Oppmåling 

1. Svarfristen overholdes, i noen tilfeller med midlertidig svarbrev. 

2. Oppmåling og matrikkelføring gjennomføres i henhold til gjeldene lovverk og 
tidsfrister. 

3. Porsanger kommune har signert avtale på oppmålingstjenester med Nordkapp 
kommune med varighet ut 2020. 

4. Det jobbes i ledig tid med sirkeleiendommer og heving av kartdata. Det er 
jobbet i liten grad med dette i 2019. 

Byggesak: 
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1. Svarfristen på tre uker innen all saksbehandling i henhold til forvaltningsloven 

holdes i all hovedsak eller det sendes ut midlertidig svar. 

2. Byggesakene behandles i henhold til tidsfrister i plan og bygningsloven. 

3. Porsanger kommune er klar til å ta i bruk nytt saksbehandlingssystem og har 
vært i dialog med leverandør om levering av nytt system. Leverandøren har 
utfordringer med å levere grunnet kapasitet og man kan forvente at dette tidligst 

er på plass mai 2020. 

Jordbruk: 

1. Svarfristen på tre uker innen all saksbehandling i henhold til forvaltningsloven 
holdes i all hovedsak eller det sendes ut midlertidig svar. 

2. Avdelingen har fått tilskudd på ca. kr 400 000 i 2019 til ulike prosjekter. 

Mesteparten av dette til kultursti i Trollholmsund, som hadde åpning 
14.september 2019, og hvor det kun gjenstår mindre tiltak. Det er også innvilget 

midler til forskningsprosjekt på gåse utfordringer, totalt kr 154 000 i eksterne 
midler for 2019. Forskningsprosjektet gjennomføres av Norsk ornitologisk 
forening. Kommunen har organisert flere strandryddinger med midler fra 

Finnmark friluftsråd. Avdelingen gjennomførte også et større prosjekt innenfor 
Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgte kulturlandskap med nasjonale midler til 

ordningen. Dette næringsprosjektet var vellykket og hadde tittelen 
kulturformidling på vestersiden innenfor UKL. 

3. En del prioriterte tiltak i landbruksplanen gjennomføres, men det er behov for 
ytterligere årlige prioriteringer da det er svært mange tiltak i planen. 

4. Det jobbes spesifikt med næringsutvikling innen jordbruk gjennom deltakelse i 

Sápmi Agri som har en 100 % stilling i Porsanger. 

5. Kommunen har i KOSTRA-rapporteringen for 2019 rapportert om lite 

omdisponering av dyrket jord etter jordloven og etter plan- og bygningsloven 
jamfør måltall i kommunebarometeret under miljø og ressurser. 

Vannområdekoordinator prosjekt i perioden 2018-2021: 

1. Plandokumentenes hovedutfordringer og regionalt planprogram er nå ferdig 
utarbeidet, og legges til grunn i arbeidet med vannforvaltningsplan og tilhørende 

tiltaksprogram for perioden 2022-2027. 

2. Det ble arrangert ett møte med styringsgruppen og to møter i 
vannområdeutvalget i 2019. Etter valget ble tre av fire medlemmer i 

styringsgruppen byttet ut. Disse ble det gjennomført telefonmøter med, hvor de 
ble introdusert for vannområdekoordinatoren og fikk informasjon om prosjektet 

og deres rolle. 

3. Det vil bli gjennomført arbeidsmøter januar 2020 med samtlige kommuner i 
Vannområde Midt-Finnmark. Her vil påvirkninger, tilstand og miljømål for 

vannforekomster i hver kommune gjennomgås og oppdateres. 

4. Fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark har det blitt innvilget en sum på 

255.000,- til miljø- og problemkartlegging av et utvalg vannforekomster. Fra 
Miljødirektoratet har det blitt innvilget 20.000,- til folkemøter i forbindelse med 
høring av Hovedutfordringer og Planprogram, og 100.000,- til gjennomføring av 

et interkommunalt seminar innen vann og avløp. 

5. På vannregionnivå jobbes det med en regional veileder for å få 
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vannforvaltning inn i kommunale planer. Vannområde Midt-Finnmark vil bidra i 

denne prosessen, og få veilederen ut til kommunene etter hvert som den blir 
klar. Lokalt er det utarbeidet en informasjonsbrosjyre som skal deles ut til 

kommunestyrene i Vannområde Midt-Finnmark, om vannområdenes arbeid, 
tilstand i den enkelte kommune og lokalpolitikernes ansvar. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 

2019 

Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 R1600 
Forvaltning  

    

DRIFTSUTGIF

TER  
10 366 9 980 9 624 386 

DRIFTSINNTE
KTER  

-8 492 -4 706 -4 463 -3 787 

INTERNE 
FINANSIERIN

GSUTGIFTER  
- AVSETNING
ER  

1 982 0 0 1 982 

INTERNE 
FINANSIERIN
GSINNTEKTER 

- BRUK AV 
AVSETNINGE
R  

-43 -659 -659 616 

NETTO  3 813 4 615 4 502 -802 

Mindre-forbruket skyldes: 

• Økte inntekter på tilskudd fra NAV på kr 130.000,- 
• Avdelingen har søkt og fått tildelt ekstra stimuleringstilskudd til 

veterinærene på kr. 990.000, samt at periodiseringen i regnskap og 

budsjett ikke er rett på de resterende midlene på veterinær. 
• Inntekt på kr. 1.8 millioner fra staten er til prosjektet 

vannområdekoordinator. Kr. 250 tusen er brukt i 2018 og resterende 
beløp skal fordeles i 2019, 2020 og frem til sommeren 2021. Restmidlene 
blir avsatt på bundne fond ved årets slutt. 

• Inntekter fra staten på kr 850.000,- til reiselivsprosjektet er ført på denne 
rammen og skulle ha vært på R-1500. 

• Avdelingen har fått ekstra tilskudd til prosjekter som gås, truede arter m.fl 
som det ikke er budsjettert med. Disse midlene er igjen brukt på å 
realisere prosjektene og må ses i sammenheng på utgiftssiden.  

• Interne finansieringsinntekter er midler fra staten til prosjektet 
vannområdekoordinator som settes av til budne fond.  

Utgifter: 

• Noe økning på utgiftssiden skyldes at avdelingen har fått økte inntekter 

som skal brukes på prosjekter og veterinærtjenesten. Dette ses i 
sammenheng med økte inntekter.  
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30 Kommunalteknikk og beredskap 

 

 

I 2019 er arbeidet med å få på plass ny organisering sluttført, underveis i 

prosessen har vi gjort noen justeringer i forhold til organisering. Det er blant 
annet på administrativt nivå redusert på antall leder på virksomhetsnivå i forhold 
til den opprinnelige planen. Slik organisasjonskartet viser, har vi gått fra 3 til 2 

ledere for å optimalisere og effektivisere tjenestene. I denne sammenheng er det 
brukt store ressurser på å utvikle de nye avdelingene og prioritere oppgavene. 

Det er videreført det oppstartede arbeidet med digitalisering, reorganiseringer og 
ivaretakelse av opparbeidede restanser. Saksbehandlingstiden har gjennom 2019 
vært for lang, restansene er redusert i forhold til 2018 nivå. Den lange 

saksbehandlingstiden skyldes i hovedsak at vi har slitt med rekruttering til en 
ingeniørstilling i administrasjonen. Noe vi jobber med å få en permanent løsning 

på i 2020. 

På drift og vedlikehold er det generelt etterslep på tekniske installasjoner, dette 
skyldes i hovedsak for lave økonomiske tildelinger til vedlikehold over mange år, 

En konsekvens av kommunens økonomiske omstilling er at vedlikeholds 
etterslepet på tekniske installasjoner fortsetter å øke. 

Flere kommunale bygg bærer preg av manglende vedlikehold over flere år. Noe 
som igjen bidrar til at flere bygg har høyere driftskostnader til blant annet 
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oppvarming og energi. 

Det er etablert overordne vedlikeholds systemer for registrering av vedlikehold 
av objekter på hvert enkelt bygg. Arbeidet er igangsatt og fortsetter kontinuerlig, 

da gode og digitale vedlikeholdsplaner for alle kommunale bygg og anlegg vil 
være tidsbesparende og gi en god oversikt over nåværende og fremtidige behov. 

For sektoren er det utfordrende å drifte innenfor de økonomiske rammene og 

med lite humankapital. Totalt viser 2019 et høyt merforbruk da spesielt på 
beredskapstjenester og på bygg og eiendom, dette til tross for et lite mindre-

forbruk på kjøp av varer og tjenester til vedlikehold. 

Merforbruket skyldes i hovedsak mindreinntekter, jevnt over høye 
strømkostnader i 2019, høye lønnskostnader og at kurssenteret ikke er 

avhendet. Det ble i 1. kvartal satt begrenset innkjøpsstopp for kjøp av varer og 
tjenester, videre stoppet vi vedlikeholdet på veilys og utført kun nødvendig 

sommervedlikehold på kommunale veier gjennom sommeren. 
I 2. halvår ble stillinger som ikke var kritisk for driften satt i vakanse for å 
redusere merforbruket i 2019. 

Prosjektet med å se på alternative oppvarmingskilder ble jobbet med gjennom 
2019, konsulentenes anbefaling er å benytte fjernvarme som alternativ 

oppvarmingskilde når vi nå har faset ut olje. Vedlikeholdet av kommunale 
infrastruktur og bygg er ikke tilfredsstillende, vi har gjort svært lite vedlikehold i 

2019 for å redusere overforbruket. Det er svært uheldig å slutte med å 
vedlikeholde tekniske installasjoner og bygg da disse allerede bærer preg av 
manglende vedlikehold over år. Dette kan ikke vedvare da disse bærer preg av 

et allerede stort vedlikeholdsetterslep. For å få en bedre oversikt over 
vedlikeholdsetterslepet er det etablert og under utførelse vedlikeholds base for 

all teknisk infrastruktur og bygg. 

På veiområdet er det igangsatt arbeid med å se på eierforhold til vei og gatelys, 
dette arbeidet er startet opp og vil fortsette i 2020. 

VAR-området – vann, avløp og renovasjon har fungert tilfredsstillende gjennom 
2019. 

En hel del reparasjoner og vedlikehold på vann og avløp er gjennomført i 2019 
og vil videreføres i 2020. 

På brann og redningstjenesten har arbeidet kommet godt i gang med registrering 

og planlegging og tilsyn på de særskilte brannobjektene. Feiertjenesten har 
videreført arbeidet med feiing, tilsyn og risikovurdering. Det er videre 

gjennomført en ny ROS-analyse i 2019 ved hjelp av ekstern konsulent. Det vil i 
løpet av 2020 bli etablert ny vaktordning på brannberedskap. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 
2019 

Regulert 

budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 Kommunalteknikk og 
beredskap  

    

DRIFTSUTGIFTER  69 013 64 916 63 916 4 097 

DRIFTSINNTEKTER  -40 795 -38 713 -38 635 -2 081 
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Beskrivelse 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

INTERNE 
FINANSIERINGSUTGIF

TER  - AVSETNINGER  

1 080 297 297 783 

INTERNE 
FINANSIERINGSINNT
EKTER - BRUK AV 
AVSETNINGER  

0 -1 608 -1 608 1 608 

EKSTERNE 
FINANSUTGIFTER  

5 0 0 5 

NETTO  29 303 24 892 23 970 4 411 

Oppsummert har området et høyere forbruk enn budsjettert, dette skyldes. 

• Lønn: Merforbruk på omkring kr 1 400 000,- skyldes økte lønnsutgifter 

som følge av vikarbruk ved korttids sykefravær, samt et betydelig 
merforbruk på brann og redning. 

• Mindreinntekter: På utleie av bygg på omkring 1 400 000,- Avvik skyldes 
at det er mindreinntekter enn budsjettert ved overtakelsen ev PIAS, samt 
at det er ført husleieinntekter på 2018 som skulle vært på 2019.  

• Mindreinntekt på refusjoner: Her er det avdekt et avvik i 2019 mellom det 
som er budsjettert og det vi får i refusjoner fra DPS. Dette har medført at 

det er avvik på kr. 320 000,- på salg av energi fra Porsanger kommune til 
oppvarming av DPS. Denne feilen er rettet opp i forhold til budsjett 2020. 

• Energi: Store strømkostnader gjennom 2019 har medført et merforbruk på 

omkring kr. 1 000 000,- i forhold til budsjett. Vi ser at trenden med økte 
strømutgifter over året gir oss utfordringer med å budsjettere og holde 

budsjett. I tillegg ga en kald vinter og høst oss en ytterligere utfordring 
med økte strømkostnader.  

• Kurssenteret: Det er en utfordring økonomisk at kurssenteret ikke er solgt 
da vi har faste løpende utgifter på dette bygget. I budsjett 2019 var det 
budsjettert med at denne skulle avhendes i løpet av første halvår 2019. 

Da vi fortsatt sitter med denne eiendommen har det gitt oss i 2019 på 
omkring 500.000,-  

• Merinntekter: Samlet på omkring kr 200 000,- på selvkostområdet, dette 
avsettes på bundne fond og kommer abonnentene til gode ved 
gebyrfastsettelse. 

31 R1620 Beredskapstjenester 

Rammeområdet omfatter 

Rammeområde R1620 Beredskapstjenester omfatter. 

• Ansvar 6200- Brannberedskap 
• Ansvar 6210- Feiervesen 

• Ansvar 6220- Oljevernberedskap 

Resultatmål 

1. Tilsyn med særskilte brannobjekter skal være 100 % og alle boliger skal ha 
tilbud om behovsprøvd feiing eller tilsyn 
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2. Ekstern analyse for å dimensjonere brann- og feiertjenesten i tråd med 

lovkrav, behov og mulige regionale samarbeid. 

3. Vurdere muligheten for å videreføre det påbegynte arbeidet med Barents 

Rescue Team/RKSN som et samarbeidsprosjekt mellom Porsanger kommune og 
andre aktuelle samarbeidspartnere. 

Resultatrapport 

1. Det er 45 særskilte brannobjekter i Porsanger Kommune. Det ble utført 22 

tilsyn på disse i 2019. Videre er det er ca. 3200 skorsteiner i kommunen. 
Det ble sendt ut 1439 varsel om feiing og 920 varsel om tilsyn i boliger og 
fritidsboliger i 2019. 

2. Det er utarbeidet ny Risiko og sårbarhetsanalyse for brannvesenet. Det er 
vedtatt ny brannordning for Porsanger Kommune. 

3. Det har ikke vært arbeidet med prosjekt Barents Rescue Team i 2019.  

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 R1620 
Beredskapstjenester  

    

DRIFTSUTGIFTER  9 607 8 307 7 907 1 300 

DRIFTSINNTEKTER  -2 958 -2 907 -2 907 -51 

NETTO  6 650 5 400 5 000 1 250 

Ramme R 1620 Beredskapstjenester. 

Samlet sett for ramme 1620, er det avvik på driftsutgifter og driftsinntekter som 

skyldes: 

• Merforbruk på skyldes i hovedsak lønns- og pensjonskostnader på 
rundt kr. 1.250.000,- Avviket på lønn skyldes feil i beregninger av 

pensjonskostnader i 2019, videre har det for å opprettholde vakt ved 
sykdom blitt satt inn sykevikarer. disse faktorene har medført et alt for 

høyt merforbruk på området i 2019 

6200 Brannberedskap 

Merforbruket skyldes i hovedsak merforbruk på lønns og pensjonskostnader, 

samt kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med ny ROS- analyse. 

Faste tillegg har et merforbruk på omkring kr 500.000, som følge av at 

hjemmevaktordningen ikke er avsluttet i 2019. Pensjonsinnskudd har et 
betydelig merforbruk på 430.000,- kr. Årsaken er feil i pensjonsberegningen for 
2019 for store deler av mannskapene. Videre er det kjøpt konsulenttjenester 

for kr. 167.000,- i forbindelse med ny ROS-analyse 2019. 

6210 Feiervesen 

Området er på utgiftssiden i balanse. 
Området har mindre inntekter på omkring  kr 200.000,- i forhold til budsjett, 
dette skyldes at det er solgt mindre tjenester i 2019 til nabokommuner. 

6220 Oljevernberedskap 
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Dette området er i balanse. 

32 R1645 Kommunalteknikk, felleskostnader 

Rammeområdet omfatter 

Rammeområdet R1645 kommunalteknikk felleskostnader omfatter: 

• Ansvar 6450- administrasjon kommunalteknikk 

• Ansvar 6460- kommunens bildrift 
• Ansvar 6470- utbyggingsområder 

Resultatmål 

1. Følge opp investeringsprosjekter på en kvalitativ god måte 

2. Løpende rapportering av investeringsprosjekter 

3. Utvikle gode rutiner for gjennomføring av investeringsprosjekter 

Resultatrapport 

1. I henhold til resultatmål 

2. Prosjekter følges opp og rapporteres i henhold til resultatmål 

3. Under utarbeidelse av prosjektleder investeringsprosjekt 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 

2019 

Regulert 

budsjett 2019 

Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 R1645 

Kommunalteknikk, 
felleskostnader  

    

DRIFTSUTGIFTER  1 107 1 050 1 050 57 

DRIFTSINNTEKTER  -469 -445 -445 -24 

NETTO  639 605 605 33 

Ramme 1645 

Totalt sett er det et lite merforbruk på rammen i forhold til budsjett: 

Dette skyldes i hovedsak økte pensjonskostnader og bilforsikringer. 

33 R1650 Vann 

Rammeområdet omfatter 

Rammeområdet R1650 vann omfatter: 

• Ansvar 6501 - Vannbehandlingsanlegg 

• Ansvar 6550 - Ledningsnett vann 

Resultatmål 

1. Nok vann 

2. Godt vann 

3. Sikker vannforsyning 
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4. Vannforsyningen i de kommunale anleggene skal ikke være borte mer enn 8 

timer, som følge av teknisk svikt. 

Resultatrapport 

1. I henhold til resultatmål. 

2. I henhold til resultatmål. 

3. I henhold til resultatmål. 

4. For deler av sentrum hadde vi vinteren 2019 en hendelse der noen 

abonnenter var uten vann i en periode utover resultatmål. Dette er igangsatt 
tiltak i området og ledningsanlegget i området vil bli renovert i løpet av 2020. 
Videre hadde vi i forbindelse med rehabilitering av kummer driftsavbrudd på mer 

enn 8 timer på Saarela. Det har også vært driftsavbrudd på Billefjord vannverk 
som følge av ledningsbrudd. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 R1650 Vann      

DRIFTSUTGIFTER  5 289 5 680 5 680 -391 

DRIFTSINNTEKTER  -7 620 -6 595 -6 595 -1 025 

INTERNE 
FINANSIERINGSUTGIFTER  

- AVSETNINGER  

552 0 0 552 

INTERNE 
FINANSIERINGSINNTEKTER 
- BRUK AV AVSETNINGER  

0 -430 -430 430 

EKSTERNE FINANSUTGIFTER  4 0 0 4 

NETTO  -1 776 -1 346 -1 346 -430 

Ramme 1650  

Totalt sett er det mindre-forbruk på rammen i forhold til budsjett: Dette skyldes 
forhold som er beskrevet nedenfor. Denne rammen har høyere driftsinntekter i 

2019. Et positivt selvkostresultat avsettes på fond vann og kommer abonnentene 
direkte til gode gjennom lavere gebyrer 

Ansvar 6501 
Området har et mindre-forbruk på omkring kr 500.000,- Mindre-forbruket 
skyldes vakanse gjennom året og mindre-forbruk på varer og tjenester. 

Ansvar 6550 
Området viser et merforbruk på omkring kr 70.000,- samlet sett har området og 

ansvar 6501 og 6550 et mindre-forbruk som følge av høye driftsinntekter. 

34 R1660 Kloakk og slam 

Rammeområdet omfatter 

Rammeområdet R1660 kloakk og slam omfatter: 

• Ansvar 6600- Avløpsrensing 
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• Ansvar 6610- Slamtømming 

• Ansvar 6650- Avløpsledninger 

Resultatmål 

1. God avløpsrensing 

2. Avløpssystemet skal ikke ha driftsavbrudd i mer enn 24 timer ved brudd, 
tilstopning, eller annen teknisk svikt. 

3. Tømming av slamavskillere 

Resultatrapport 

1. I henhold til resultatmål 

2. I henhold til resultatmål 

3. Tømming av slamavskillere har vært gjort i store deler av Porsanger i henhold 
til plan. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 R1660 Kloakk og slam      

DRIFTSUTGIFTER  3 751 4 386 4 386 -635 

DRIFTSINNTEKTER  -5 350 -4 527 -4 527 -822 

INTERNE 

FINANSIERINGSUTGIFTER  
- AVSETNINGER  

325 0 0 325 

INTERNE 
FINANSIERINGSINNTEKTER 
- BRUK AV AVSETNINGER  

0 -1 177 -1 177 1 177 

NETTO  -1 274 -1 319 -1 319 45 

Ramme 1660  
Totalt sett er det et lite merforbruk på rammen i forhold til budsjett: 
Dette skyldes forhold som er beskrevet nedenfor. 

Ansvar 6600 

Mindre-forbruk på omkring kr 200.000,- på ansvarsområdet. Dette skyldes i 
hovedsak mindre-forbruk på lønn på kr 183.000,- med bakgrunn i 

stillingsvakanse og føring av lønn mellom ansvar 6600 og 6650. Samlet sett 
vedrørende gebyrer sees disse områdene opp mot hverandre i forhold til 
inntekter og utgifter ved gebyrfastsettelse. 

Ansvar 6610 
Merinntekter på kr 91.000,- som følge av flere abonnenter, merinntektene 

kommer abonnentene direkte til gode gjennom fremtidige lavere gebyrer. 

Ansvar 6650 

Dette området har et merforbruk på kr 334.000,- som følge av høyere 
lønnskostnader på ansvarsområdet. Inntekter og utgifter mellom ansvar 6650 og 
6600 sees på samlet sett som et område da områdene sees opp mot hverandre i 

forhold til inntekter og utgifter ved gebyrfastsettelse. 
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35 R1670 Renovasjonstjeneste 

Rammeområdet omfatter 

Rammeområdet R1670 renovasjonstjenester omfatter: 

• Ansvar 6700- Avfallsbehandling 
• Ansvar 6710- Avfallsinnsamling 

Resultatmål 

•  Opprettholde tilfredsstillende tilbud innen renovasjon til alle innbyggerne i 
kommunen. 

Resultatrapport 

• I henhold til resultatmål 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 R1670 Renovasjonstjeneste      

DRIFTSUTGIFTER  7 824 8 692 8 692 -868 

DRIFTSINNTEKTER  -9 373 -9 335 -9 335 -38 

INTERNE 
FINANSIERINGSUTGIFTER  
- AVSETNINGER  

153 297 297 -144 

NETTO  -1 396 -347 -347 -1 050 

R1670 Totalt sett er det mindre-forbruk på rammen i forhold til budsjett: Dette 
skyldes forhold som er beskrevet nedenfor. 

Ansvar 6700 

Avvik i utgifter på kr 29.000,- 

Ansvar 6710 

Driftsinntekter er i henhold til budsjett. 

Avvik driftsutgifter på omkring 1.000.000,- skyldes stillingsvakanse i 2019 og 
mindre utgifter på kjøp av tjenester renovasjonstjenester på omkring kr 

800.000,- Dette kommer abonnentene direkte til gode gjennom avsetning til 
bundne fond. 

36 R1680 Veier og gater 

Rammeområdet omfatter 

Rammeområde R1680 veier og gater omfatter: 

• Ansvar 6800- Veilys 
• Ansvar 6810- Veivedlikehold 

Resultatmål 

1. Asfaltveier, gangstier og parkeringsplasser i sentrum skal feies minimum en 

gang i året før 17. mai. 
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2. Kommunale asfalterte veier utbedres når slaghullene blir fem centimeter eller 

dypere. 

3. Det skal brøytes når snølaget har blitt 10 centimeter. 

4. Kommunale veier skal søkes holdt farbar i tidsrommet fra 06:00 til 23:00. 

5. Gatelys skal inspiseres 1 gang i året. 

6. Gatelys skal være tent om kveldene i perioden 15. august til 15. april. 

7. Gatelys, enkeltpunkt prioriteres ikke reparert og tas ved inspeksjonsrunder 

8. Gatelys repareres når 3 lys på rad er mørk, reparasjon tas innen 1 måned 

9. Gatelys repareres innen 2 uker ved strekningsbrudd 

10.Gatelys repareres innen 1 uke ved fotgjengeroverganger og i kryssings punkt 

11.Energieffektivisering av gatelys, redusere og optimalisere antall gatelyspunkt 

kommunen eier og driver. 

12.Etablere drift og vedlikeholds strategi på området vei. 

13.Gjennomgang av kommunale og private veier kommunen drifter. 

Resultatrapport 

1. I henhold til resultatmål 

2. I henhold til resultatmål 

3. I henhold til resultatmål 

4. I henhold til resultatmål 

5. I henhold til resultatmål 

6. I henhold til resultatmål 

7. I henhold til resultatmål 

8. Som følge av utskifting til LED-lys har det i enkelte områder ikke vært gjort 

utskifting og reparasjon i henhold til resultatmål. 

9. I henhold til resultatmål 

10.I henhold til resultatmål 

11.Arbeid igangsatt og vil følges opp i 2020 

12.Arbeidet igangsatt høst 2019 

13.Arbeidet igangsatt høst 2019 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 R1680 Veier og gater      

DRIFTSUTGIFTER  9 207 7 790 7 190 1 417 

DRIFTSINNTEKTER  -1 669 -460 -460 -1 209 

NETTO  7 538 7 330 6 730 208 
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R1680 
Totalt sett er det overforbruk på rammen i forhold til budsjett: 

Pr. november ser det ut til at merforbruk på rammen vil i 2019 bli på omkring kr 

300.000- 400.000,- som følge av merkostnader før og etter perioden for 
ikrafttredelse av brøytekontrakt. 

Ansvar 6800 

Avvik på energikostnader som følge av høye strømpriser har medført at vi har 
merforbruk i forhold til budsjett på dette. Som et mottiltak stoppet vi i mars 

vedlikehold på veilysanlegg. 
Som følge av stopp i vedlikehold ser ansvars området ut til å være i balanse ved 
årsslutt. 

Ansvar 6810 

På dette ansvarsområdet har vi et merforbruk på omkring 200.000,-. Dette 

merforbruket skyldes høye kostnader på kjøp av tjenester på vintervedlikehold 
som følge av snø etter kontrakts slutt og før kontrakts start, totalt har vi et 
merforbruk på vintervedlikehold på 321.000,-. For å redusere merforbruket på 

ansvarsområdet har vi gjennom sommeren kun utført nød vedlikehold på veier. 
Dette har medført at vedlikeholdsetterslepet har økt ytterligere gjennom 

sommeren 2019, totalt er det brukt kr 133.000,- på sommervedlikehold. Dette 
utgjør omkring kr 1,- pr. meter vei i Porsanger. 

37 R1700 Administrasjon bygg og eiendommer 

Rammeområdet omfatter 

Rammeområde R1700 Administrasjon Bygg og Eiendommer omfatter: 

Ansvar 7000- Fellesutgifter for administrasjon bygg og eiendom. 

Resultatmål 

1. Etablere detaljerte vedlikeholdsplaner for de viktigste kommunale bygg. Dette 
gjelder spesielt bygg innen skole, helse og sosial. 

2. Fase inn miljøvennlige energikilder til kommunale bygg, i forbindelse med 

utfasing av oljekjeler for oppvarming, ferdig innen 2020. 

3. Gjennomgang av eide og leide bygg og reforhandle leiekontrakter. 

Resultatrapport 

1. Etablere detaljerte vedlikeholdsplaner for de viktigste kommunale bygg, arbeid 
innhenting av grunnlagsdata fortsetter inn i 2020. 

2. Arbeid med innfasing av miljøvennlige bygg, i forbindelse med utfasing av 
oljekjeler for oppvarming er under prosess. 

3. Arbeidet med gjennomgang av eide og leide bygg mht. re forhandling av 
leiekontrakter er under prosess, arbeidet fortsetter inn i 2020. 
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Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 

2019 

Regulert 

budsjett 2019 

Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 R1700 Administrasjon bygg 
og eiendommer  

    

DRIFTSUTGIFTER  2 624 2 839 2 839 -215 

DRIFTSINNTEKTER  -225 0 0 -225 

NETTO  2 399 2 839 2 839 -440 

Oppsummering av R1700 

Avvik på driftsutgifter skyldes mindre forbruk på lønn. Avvik på driftsinntekter 

skyldes innkomne syke refusjoner og moms-komp. 

Ansvar 7000 

Mindre-utgifter på dette ansvarsområdet skyldes mindre-utgifter til lønn på 
administrasjonen som følge av vakanse og omdisponering av personell i 2019. 
Avvik på driftsinntekter skyldes innkomne syke refusjoner og moms-komp. 

38 R1710 Skolebygg 

Rammeområdet omfatter 

R1710 Skolebygg. 

Ansvar 7101 - Lakselv barneskole/samfunnshus 

Ansvar 7102 - Lakselv ungdomsskole 

Ansvar 7103 - Billefjord skole 

Ansvar 7104 - Børselv skole 

Resultatmål 

1. Starte/videreføre arbeidet med å etablere vedlikeholdsplaner for bygg i 2019 

Resultatrapport 

Resultatrapport 

1. Videreføre arbeidet med å etablere vedlikeholdsplaner for bygg i 2019, 
arbeidet fortsetter inn i 2020 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 

2019 

Regulert 

budsjett 2019 

Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 R1710 Skolebygg      

DRIFTSUTGIFTER  11 469 9 923 9 923 1 547 

DRIFTSINNTEKTER  -1 866 -1 418 -1 418 -448 

NETTO  9 603 8 505 8 505 1 098 

R1710 Skolebygg 

Samlet sett for ramme 1710, er det avvik på driftsutgifter og driftsinntekter som 
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skyldes: 

Følgende avvik på driftsutgifter skyldes: 

• Merforbruk på lønn på rundt kr. 155.000,- Avviket på lønn skyldes 

merforbruk av timer på renhold og noe på overtid på drift for å kunne 
holde en forsvarlig drift på området. 

• Merforbruk på strømkostnader på kr 613.000,- som skyldes jevnt over 

høye strømkostnader i 2019. 
• Økte husleiekostnader på Børselv skole fra tidligere år på kr 240.000,-  

• Renovasjons kostnader på kr 72.000,- 

Avvik på driftsinntekter skyldes: Mer-inntekter på utleie samt ikke budsjetterte 
sykelønn refusjoner. 

7101 Lakselv barneskole: 
Avvik på driftsutgifter på kr 235.000,- skyldes merforbruk på lønns og 

pensjonskostnader, strømkostnader og renovasjon. Avvik på driftsinntekter 
skyldes leieinntekter samt ikke budsjetterte sykelønn refusjoner. 

7102 Lakselv ungdomsskole 

Avvik på driftsutgifter på kr 278.000,- skyldes merforbruk på lønns og 
pensjonskostnader, strømkostnader og renovasjon. Avvik på driftsinntekter 

skyldes ikke budsjetterte sykelønn refusjoner. 

7103 for Billefjord skole 

Avvik på driftsutgifter på kr 52.000,- skyldes merforbruk på lønns og 
pensjonskostnader, strømkostnader og renovasjon. Avvik på driftsinntekter 
skyldes ikke budsjetterte sykelønn refusjoner. 

7104 Børselv skole 
Avvik på driftsutgifter på kr 273.000,- skyldes husleie og strømkostnader. 

39 R1720 Barnehagebygg 

Rammeområdet omfatter 

Rammeområde R1720 barnehagebygg omfatter: 

Ansvar 7201- Lakselv barnehage bygg 
Ansvar 7202- Ajanas barnehage bygg 

Ansvar 7203- Billefjord barnehage bygg 

Resultatmål 

1. Starte/videreføre arbeidet med å etablere vedlikeholdsplaner for de 

viktigste kommunale bygg i løpet av 2019. 

Resultatrapport 

1. Arbeidet med innsamling grunnlagsdata til vedlikeholdsplaner er påbegynt 
i 2019. Arbeidet videreføres inn i 2020  

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 

2019 

Regulert 

budsjett 2019 

Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 R1720 Barnehagebygg      
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Beskrivelse 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

DRIFTSUTGIFTER  936 1 082 1 082 -146 

DRIFTSINNTEKTER  -30 -100 -100 70 

NETTO  906 982 982 -76 

R1720 Barnehagebygg 

Samlet sett er det på denne rammen et lite mindre-forbruk. 

7201 Lakselv barnehage: 

Området har et lite merforbruk på kr 30.000,- til lønns- og pensjonskostnader 

7202 Ajanas barnehage: 

I henhold til budsjett 

7203 Billefjord barnehage 

Området har et mindre-forbruk på omkring kr 90.000,- på lønns- og 
pensjonskostnader 

40 R1730 Administrasjonsbygg 

Rammeområdet omfatter 

Rammeområdet R1730 administrasjonsbygg omfatter: 

Ansvar 7301- Rådhuset 
Ansvar 7302- Leide administrasjonslokaler 

Resultatmål 

1. Starte/videreføre arbeidet med å etablere vedlikeholdsplaner for bygg i 
løpet av 2019. 

Resultatrapport 

1. Arbeidet med innsamling grunnlagsdata til vedlikeholdsplaner er påbegynt 
i 2019. Arbeidet fortsetter inn i 2020. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 

2019 

Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 R1730 
Administrasjo

nsbygg  

    

DRIFTSUTGIF
TER  

2 725 2 413 2 413 312 

DRIFTSINNTE

KTER  
-1 518 -2 201 -2 201 683 

EKSTERNE 
FINANSUTGIF
TER  

1 0 0 1 

NETTO  1 208 212 212 995 
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R1730 Administrasjonsbygg 

Samlet sett for ramme 1730, er det avvik på driftsutgifter og inntekter som 
skyldes: 

• Merforbruk på lønn på rundt kr. 65.000,- Avviket på lønn skyldes 
merforbruk av timer på renhold for å kunne holde en forsvarlig drift på 
området og i de utleide lokalene. 

• Mindreinntekter på kr 410.000 skyldes feilføring av leieinntekter mellom 
2018 og 2019, totalt er inntektene på området i balanse men er ført på feil 

år. 
• Merforbruk på strømkostnader på kr 141.000,- som skyldes jevnt over 

høye strømkostnader i 2019. 

• Høyere faste driftskostnader på kr 153.000,-  
• Manglende inntekter på internsalg på kr 224.000,- skyldes feil i 

budsjettering, posten bør tas bort fra budsjettet.   

7301 rådhuset: 
Avvik driftsutgifter skyldes høyere lønns og pensjonskostnader samt høye 

strømkostnader i 2019. 

Avvik på driftsinntekter skyldes at noen av husleieinntekter for 2019 er ført i 

2018 regnskapet. 

7302 leide administrasjonslokaler: 

Avvik på driftsinntekter skyldes at noen av husleieinntekter for 2019 er ført i 
2018 regnskapet. 

41 R1740 Helse- og sosialbygg 

Rammeområdet omfatter 

Rammeområdet R1740 helse- og sosialbygg omfatter: 

Ansvar 7401- Legestasjonen 
Ansvar 7402- Sykehjemsavdelingen 
Ansvar 7420- Avlastningsbolig Lakselv 

Ansvar 7430- Pu-boliger 
Ansvar 7440- Psykiatriboliger 

Ansvar 7450- Omsorgsboliger 

Resultatmål 

1.  Starte/videreføre arbeidet med å etablere vedlikeholdsplaner for bygg i 

løpet av 2019. 

Resultatrapport 

1. Arbeidet med innsamling grunnlagsdata til vedlikeholdsplaner er påbegynt 
i 2019. Arbeidet forsetter inn i 2020. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 

2019 

Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 R1740 Helse- 
og sosialbygg  
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Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

DRIFTSUTGIF
TER  

10 919 9 645 9 645 1 273 

DRIFTSINNTE
KTER  

-6 016 -6 562 -6 562 546 

EKSTERNE 
FINANSUTGIF
TER  

1 0 0 1 

NETTO  4 903 3 083 3 083 1 820 

 R1740: 

Samlet sett for ramme 1740, er det avvik på driftsutgifter og driftsinntekter som 
skyldes: 

• Merforbruk på lønn på rundt kr. 529.000,- Avviket på lønn skyldes 
merforbruk av timer på renhold og noe på overtid på drift for å kunne 

holde en forsvarlig drift på området. 
• Mindreinntekter på kr 585.000 skyldes feilføring av leieinntekter mellom 

2018 og 2019, totalt sett er inntektene på området i balanse men er ført 

på feil år. 
• Merforbruk på strømkostnader på kr 181.000,- som skyldes jevnt over 

høye strømkostnader i 2019. 
• Mindreinntekter og avvik på budsjett i forhold til salg av tjenester til DPS 

på kr 321.000,- 

• Økte husleiekostnader på over kr 200.000,- til boligstiftelsen i 2019. 

7401 Legestasjon 

Mindre-utgifter på området på omkring 250.000,- utgiftene til renhold er ført på 
ansvar 7402. 

7402 Sykehjemsavdelingen 

Avviket skyldes høyere lønns- og pensjonskostnader, høyere energikostnader og 
mindreinntekter på området. 

7403 Bo- og miljøsenteret 
Mindreinntekter på husleieinntekter som skyldes feilføring mellom 2018 og 2019. 

7420 Avlastningsbolig Lakselv 

Mindreinntekter på husleieinntekter som skyldes feilføring mellom 2018 og 2019. 

7430 Pu-boliger 

Mindreinntekter på husleieinntekter som skyldes feilføring mellom 2018 og 2019. 

7440 Psykiatriboliger 

Mindreinntekter på husleieinntekter som skyldes feilføring mellom 2018 og 2019. 
Økte utgifter skyldes høyere husleieutgifter enn budsjettert. 

7450 Omsorgsboliger 

Mindreinntekter på husleieinntekter som skyldes feilføring mellom 2018 og 2019. 
Økte utgifter skyldes høyere husleieutgifter enn budsjettert. 
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42 R1750 Andre bygg- og anlegg 

Rammeområdet omfatter 

Rammeområde R1750 omfatter: 

Ansvar 7520- Porsangerhallen 
Ansvar 7522- Porsanger idrettspark 

Ansvar 7523- Hybelbygget 
Ansvar 7550- Lager- og velferdsbygg 
Ansvar 7570- Kurssenteret 

Resultatmål 

1. Starte/videreføre arbeidet med å etablere vedlikeholdsplaner for bygg i løpet 

av 2019. 

2. Kurssenteret er ute for salg. Antatt inntekt kr 6.500.000,-. det er en 
forutsetning at andre lokaler for dagens leietakere er på plass før et salg 

effektueres. 

3.Utrede etablering av flyte kai i Hamnbukt, i samarbeid med fiskere, 

fritidsbåteiere og Nordkappregionen Havn IKS. 

4.Forprosjektering av prosjekt EPC – Energiøkonomisering av kommunale bygg. 

Resultatrapport 

1. Arbeidet med innsamling grunnlagsdata til vedlikeholdsplaner er påbegynt i 
2019 og fortsetter i 2020 

2. Kurssenteret er ikke solgt i 2019. Pris er senket til kr 3.900.000,- Arbeidet 
med salg fortsetter inn i 2020. 

3. Arbeide med utrede etablering av flyte kai i Hamnbukt er ikke igangsatt per 3. 

kvartal.2019 Prosessen fortsetter i 2020. 

4. Forprosjektering EPC på kommunale bygg er ikke igangsatt i 2019. Det vil bli 

tatt en vurdering for videre prosess mht. forprosjektering EPC i 2020. 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 R1750 Andre bygg- og 

anlegg  
    

DRIFTSUTGIFTER  3 484 2 837 2 837 647 

DRIFTSINNTEKTER  -3 612 -4 133 -4 055 520 

INTERNE 
FINANSIERINGSUTGIFTER  
- AVSETNINGER  

50 0 0 50 

NETTO  -78 -1 295 -1 217 1 217 

R1750 Andre bygg- og anlegg 

Totalt sett ligger det et merforbruk/mindreinntekt på rammen. 

Totalt av merforbruket/mindreinntekter er 2 forhold som kan sees på som de 
utslagsgivende faktorene dette er mindre inntekter på utleie på kr 700.000,- og 
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som følge av at kurssenteret ikke er avhendet kr 500.000,- 

Ansvar 7520 Porsangerhallen: 
Merforbruk på kr 97.000, skyldes at det ikke medtatt lønns og energi kostander 

på ansvars området, sees i sammenheng og med ansvar 7522. 
Avvik på driftsinntekter som følge av mindre inntekter på området, det var stor 
usikkerhet til inntekter på området i forbindelse med overtakelsen av PIAS, sees 

i sammenheng med ansvar 7522. 

Ansvar 7522 Porsanger idrettspark 

Avvik på inntekter på omkring 485.000,- Avvik på driftsinntekter på området, det 
var stor usikkerhet til inntekter på området i forbindelse med overtakelsen av 
PIAS, sees i sammenheng med ansvar 7520. 2020 vil gi et bedre bilde av 

inntekter på 7520 og 7522 da det bli 1. hele driftsår i Porsanger kommune. 

Ansvar 7523 Hybelbygget: 

Driftsutgifter: Noe høyere lønns- pensjons kostnader på omkring 90.000,- 
strømkostnader på kr 75.000,- og mindreinntekter på kr 156.000 som følge av 
ledige rom. Videre har det vært høyere driftskostnader på bygget for å kunne 

holde det åpent. 

Ansvar 7536 Havneanlegg Hamnbukt: I henhold til budsjett. 

Ansvar 7550 lager og velferdsbygg: 
Merforbruk på omkring 50.000,- fra strøm og driftskostnader 

Ansvar 7570 Kurssenteret: 
Som følge av at kurssenteret ikke er solgt i 2019 har vi et merforbruk på dette 
ansvaret  i 2019 på omkring kr 500.000,- Vi har ikke budsjett for dette i 2020 og 

for hver dag som går uten at det blir solgt vil det påføre Porsanger kommune et 
merforbruk. 

43 R1760 Parker og grøntanlegg 

Rammeområdet omfatter 

Rammeområdet omfatter: 

• Ansvar 7600- parker- og grøntanlegg 

Resultatmål 

1. Kommunale asfalterte veier, gangstier og parkeringsplasser i sentrum skal 
være ryddet og feid i tidsrommet 01. mai til 15. mai. 

2. Plener i sentrum skal klippes ved behov i sommerhalvåret. 

Resultatrapport 

1. I henhold til resultatmål 

2. I henhold til resultatmål 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 R1760 Parker og grøntanlegg      

DRIFTSUTGIFTER  72 272 272 -201 
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Beskrivelse 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

DRIFTSINNTEKTER  -90 -30 -30 -60 

NETTO  -18 242 242 -260 

R1760 parker og grøntanlegg: 

Ansvar 7600: Mindre-forbruket på ansvarsområdet som følge av et forventet 
merforbruk på sektoren, og da spesielt bygg og eiendom. Med bakgrunn i dette 

ble det gjort omdisponeringer av mannskap for å ivareta denne tjenesten og for 
og samlet få et minst mulig merforbruk. 

44 Andre områder 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 

2019 

Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 Andre områder      

DRIFTSUTGIFTER  3 450 3 431 3 431 19 

NETTO  3 450 3 431 3 431 19 

Det henvises til kommentar under ramme R1390. 

45 R1390 Kirkelige formål 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 R1390 Kirkelige formål      

DRIFTSUTGIFTER  3 450 3 431 3 431 19 

NETTO  3 450 3 431 3 431 19 

Ingen vesentlige avvik 

46 Andre inntekter og utgifter 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 Andre inntekter og 
utgifter  

    

DRIFTSUTGIFTER  -8 629 -4 237 -4 237 -4 391 

DRIFTSINNTEKTER  -288 740 -283 907 -283 907 -4 833 

INTERNE 
FINANSIERINGSUTGIFTER  
- AVSETNINGER  

17 618 0 0 17 618 
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Beskrivelse 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

INTERNE 
FINANSIERINGSINNTEKTE
R - BRUK AV 

AVSETNINGER  

-17 618 0 0 -17 618 

EKSTERNE 
FINANSUTGIFTER  

19 054 18 796 18 796 258 

EKSTERNE 
FINANSINNTEKTER  

-2 128 -1 772 -1 772 -356 

NETTO  -280 443 -271 120 -271 120 -9 323 

Driftsinntektene viser et positivt avvik på omlag 4,8 millioner. Skatt på inntekt 
og formue ble i 2019 5,7 millioner høyere enn budsjettert og 

integreringstilskuddet omlag 1 million lavere enn budsjettert. Videre gir 
budsjettert lønnsvekst og pensjonsføringer et positivt avvik på driftsutgiftene. 
Interne finansieringstransaksjoner viser avvik både på inntekts- og utgiftssiden 

og er et nullsumspill som skyldes avskrivningene. Eksterne finanstransaksjoner 
omhandler renter og avdrag som i sum gir et lite positivt netto avvik. Avvik 

kommenteres under den enkelte ramme. 

47 R1800 Skatt på formue og inntekt 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 

2019 

Regulert 

budsjett 2019 

Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 R1800 Skatt på formue og 
inntekt  

    

DRIFTSUTGIFTER  2 0 0 2 

DRIFTSINNTEKTER  -114 966 -109 213 -109 213 -5 753 

NETTO  -114 964 -109 213 -109 213 -5 751 

Eiendomsskatten er i 2019 i henhold til budsjett. Skatt på inntekt og formue ble 
omtrent 5,7 millioner høyere enn budsjettert. 

Skatteinntektene har i 2019 vært høyere enn anslått på nasjonal basis og den 

delen av veksten knyttet til økende sysselsetting kan antas å være av midlertidig 
karakter fordi Norge har en meget lav arbeidsledighet. 

KS skriver i artikkel publisert 17.01.20 at "Skattetallene fra SSB for 2019 viser at 
kommunene dette året fikk inn 170,1 mrd. kroner og fylkeskommunene 35,1 
mrd. kroner i skatteinntekter. Dette er henholdsvis 4,7 og 5,1 prosent mer enn i 

2018 og sterkere vekst enn anslått så sent som i oktober 2019." Videre skriver 
de at "både kommunene og fylkeskommunene hadde nær 12 prosent høyere 

skatteinntekter i desember 2019 enn tilsvarende måned året før. I forbindelse 
med fremleggingen av statsbudsjettet for 2020 ble anslaget på 
kommunesektorens skatteinntekter i 2019 oppjustert med ytterligere 4,9 mrd. 

kroner, begrunnet med bl.a. økende sysselsetting". 
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48 R1840 Statlige rammetilskudd 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 

2019 

Regulert 

budsjett 2019 

Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 R1840 Statlige 
rammetilskudd  

    

DRIFTSUTGIFTER  127 150 150 -23 

DRIFTSINNTEKTER  -173 694 -174 644 -174 644 950 

NETTO  -173 567 -174 494 -174 494 927 

Området omfatter tilskudd tospråklighet, rammetilskudd og andre generelle 
statstilskudd. 

Rammetilskuddet, tospråklighetstilskuddet og rentekompensasjonene ligger i 
2019 på forventet nivå. Integreringstilskuddet fra IMDI ble som omtalt i 

kvartalsmelding 3 ca. 1 mill. lavere enn budsjettert. 

Oppsummert gir rammen en mindreinntekt på i underkant av en million kroner. 

49 R1845 Øvrige generelle inntekter 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 R1845 Øvrige generelle 
inntekter  

    

DRIFTSINNTEKTER  -36 -50 -50 14 

NETTO  -36 -50 -50 14 

Området viser ingen vesentlige merforbruk. 

50 R1898 Sektorovergripende rammer 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 

2019 

Regulert 

budsjett 2019 

Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 R1898 Sektorovergripende 
rammer  

    

DRIFTSUTGIFTER  -8 772 -4 410 -4 410 -4 362 

NETTO  -8 772 -4 410 -4 410 -4 362 

Lønnsvekst er budsjettert på denne rammen med 3,5 mill. i 2019. Dette gjør at 
denne rammen viser mindre-forbruk på denne posten. Tilsvarende vil rammer 
med lønnsvekst i 2019 vise merforbruk. Resterende avvik skyldes pensjonsposter 

hvor bruk av premiefond har ført til et bedre resultat enn budsjettert på 
rammen. 
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51 R1900 Renter, avdrag mv 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 

2019 

Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 R1900 
Renter, 
avdrag mv  

    

DRIFTSUTGIF
TER  

15 23 23 -8 

DRIFTSINNTE
KTER  

-44 0 0 -44 

EKSTERNE 
FINANSUTGIF
TER  

19 054 18 796 18 796 258 

EKSTERNE 
FINANSINNTE
KTER  

-2 128 -1 772 -1 772 -356 

NETTO  16 897 17 047 17 047 -150 

Eksterne finansinntekter: Økte renteinntekter og forsinkelsesrenter. 

Eksterne finansutgifter: Økte rentekostnader på løpende lån, låneomkostninger. 

Noe lavere innbetalt avdrag på løpende lån enn budsjettert. 

Avvik på rammen skyldes hovedsakelig økte renteinntekter, økte renteutgifter og 
lavere avdragsutgifter i 2019. Dette henger sammen med tidspunkt for opptak 

av nye lån, samt renteutvikling i markedet gjennom året. 

52 R1999 Avskrivninger 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 R1999 
Avskrivninger  

    

INTERNE 
FINANSIERIN

GSUTGIFTER  

- AVSETNING
ER  

17 618 0 0 17 618 

INTERNE 
FINANSIERIN
GSINNTEKTER 

- BRUK AV 
AVSETNINGE
R  

-17 618 0 0 -17 618 

Avskrivninger blir bokført i henhold til regnskapsforskriften i forbindelse med 
årsavslutning. Bokføringene påvirker ikke regnskapsresultatet, og er ikke 

budsjettert i de løpende budsjetter. 
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53 Finansiering 

54 R1930 Disponering/dekning tidligere års resultat 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert 
budsjett 2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Avvik 2019 

 R1930 Disponering/dekning 
tidligere års resultat  

    

INTERNE 
FINANSIERINGSUTGIFTER  
- AVSETNINGER  

0 10 221 0 -10 220 

NETTO  0 10 221 0 -10 220 

I regulert budsjett 2019 var det vedtatt inndekking av tidligere års merforbruk 

på 10,2 millioner kroner. Denne avsetningen ble strøket i henhold til forskrift om 
årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Dette pga. 
merforbruk i 2019 regnskap. 

En konsekvens av dette vil være innmelding i ROBEK- registeret som følge av at 
kommunens akkumulerte eller oppsamlede merforbruk utgjør mer enn 3 % av 

brutto driftsinntekter ved utgangen av 2019. 

Videre må planen for inndekking av tidligere års merforbruk oppdateres. 

55 R1940 Disposisjonsfond 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 

2019 

Regulert 

budsjett 2019 

Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 R1940 Disposisjonsfond      

INTERNE 
FINANSIERINGSUTGIFTER  

- AVSETNINGER  

0 0 238 0 

INTERNE 
FINANSIERINGSINNTEKTER 
- BRUK AV AVSETNINGER  

-4 890 -4 890 0 0 

NETTO  -4 890 -4 890 238 0 

Bruk av disposisjonsfond er regnskapsført i henhold til vedtatt regulert budsjett 
2019. Disposisjonsfondet er i null ved utgangen av 2019. Det betyr at 
kommunen ikke har buffer til å takle uforutsette utgifter eller inntektssvikt 

fremover. 
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56 R1980 Overføringer investeringsregnskap 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse 
Regnskap 

2019 

Regulert 

budsjett 2019 

Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

 R1980 Overføringer 
investeringsregnskap  

    

INTERNE 

FINANSIERINGSUTGIFTER  
- AVSETNINGER  

0 2 453 1 354 -2 453 

NETTO  0 2 453 1 354 -2 453 

I regulert budsjett 2019 var det vedtatt overføring til investeringsregnskapet på i 
underkant av 2,5 millioner kroner. Denne avsetningen ble strøket i henhold til 

forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. 
Dette pga. merforbruk i 2019 regnskap. Strykningen fører til merforbruk i 

investeringsregnskapet da overføringen var ment til å dekke KLP 
egenkapitaltilskuddet, som ikke kan finansieres av lånemidler, jfr. 
kommuneloven §50. 

57 R1990 Årets regnskapsmessige resultat 

Driftsregnskap med finans 2019 

Beskrivelse Regnskap 2019 
Regulert budsjett 

2019 

Opprinnelig 

budsjett 2019 
Avvik 2019 

Ingen data     

Regnskapet avsluttes i balanse pga. strykninger som er omtalt under egne 
rammer. 

Foreløpig regnskap før strykninger viste et merforbruk på i underkant av 12,7 

millioner kroner. 

 


