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Kontrollrapport 2012 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen for Tana kommune

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven § 2-8, som utfylles av "Instruksfor
skatteoppkrevere", fastsatt av Skattedirektoratet 8. januar 2009.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som vedrører
skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål. Skattekontoret søker
gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for skatteoppkreverfunksjonen.
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruksfor skattekontorenes
styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 11.januar 2012.

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruksfor skattekontorenes
kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til
gjeldende regelverk på følgende områder:

Intern kontroll
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
Skatte- og avgiftsinnkreving
Arbeidsgiverkontroll

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene med
kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.

Postadresse Besøksadresse: Sentralbord

Postboks 6310 Se www.skatteetaten.no 800 80 000

9293 Tromsø eller ring 800 80 000 Telefaks

skattnord@skatteetaten.no Org. nr: 974761076 77 68 97 78
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Skatteoppkreverfunksjonens måloppnåelse

2.1 Skatte- og avgiftsinngang

SkatteregnskapetforTanakommuneviserper 31.desember2012en skatte-ogavgiftsinngang1til fordeling
mellomskattekreditorene(etterfradragforavsetningtil margin)på kr 169644273oguteståenderestanser2
på kr 8 366544,heravingenberostiltekrav.Skatteregnskapeter avgittavkommunensskatteoppkrever
18.januar2013.

2.2 Innkrevingsresultater

Vi har gjennomgåttinnkrevingsresultateneper 31.desember.2012for skatteoppkreverkontoretforTana
kommune.

Resultateneer føl ende:
Totalt Innbetalt Resultat- Innbetalt Innbetalt
innbetalt i av sum krav av sum av sum
MNOK: krav (i %): krav (i %) krav (i %)

(i %): forri e år: re ionen:
Restskattpersonligeskatteytere2010: 6,64 93,5 95,1 97,7 94,8
Arbeids iverav ift 2011: 0,20 100 99,9 100 99,8
Forskuddsskatt ersonli e skatte ere 2011: 14,03 99,6 98,8 99,1 99,3
Forskuddstrekk2011: 83,63 99,9 100 99,8 100
Forskuddsskattu ersonli e skatte ere2011: 9,96 100 99,8 99,4 99,8
Restskattupersonligeskatteytere2010: 3,15 99,4 97,6 99,3 99,3

2.3 ArbeicIsgiverkontroll

Resultaterfor skatteo kreverkontoret er 31. desember2012viserføl ende:
Antall Minstekrav Antall utførte Utført Utført Utført Utført kontroll

	

arbeidsgivere: antall, 5%: kontroller kontroll i kontroll 1 kontroll i 2012 regionen
2012: 2012 i % : 2011 (i % : 2010 (1 %): (i %):

200 10 9 4,5 1,0 3,6 4,1

2.4 Bemanning

Sumårsverktil skatteo kreverfunks'oneniht. skatteo kreversårsra orterin :

	

Antall årsverk 2012 Antall årsverk 2011 Antall årsverk 2010
1,5 1,2 1,5

Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontorethar i 2012ikkegjennomførtstedligkontroll.

i Sum innbetalt ogfordelt til skattekreditorene
2 Sum åpne (ubetalte)forfaltedebetkrav
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Skattekontorethar i 2012gjennomførtkontorkontrollav skatteoppkreverkontoretforområdeneintern
kontroll,skatteregnskap,innkrevingogarbeidsgiverkontroll.

Skatteoppkreverkontorethar gitttilbakemeldingpå påleggog anbefalingersomer gitt.

4. Resultat av utført kontroll

Intern kontroll

Skattekontoretskontrollhandlingerharavdekketfølgendesvakheti skatteoppkreverensoverordnedeintern
kontroll,hvorgjeldenderegelverkikkeer overholdt:

Skatteoppkreveren har ikke utarbeidet virksomhetsplanfor 2012,jf "Instruksfor skatteoppkrevere"
§ 2-2 pkt. 2.

Utoverdet somer påpekt,er det ikkeavdekketandrevesentligesvakheteri skatteoppkreverkontorets
overordnedeintemkontroll.

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap

Basertpå de kontrollenesomvi har gjennomført,finnerskattekontoretat regnskapsføringen,rapporteringen
og avleggelsenav skatteregnskapeti detalt vesentligeer i samsvarmedgjeldenderegelverkog gir et riktig
uttrykkfor skatteinngangeni regnskapsåret.

Skatte- og avgiftsinnkrevingen

Basertpå de kontrollenesomvi har gjennomført,finnerskattekontoretat innkrevingsarbeidetikkeutføresi
tilstrekkeligomfang.Deter imidlertidikkeavdekketvesentligeforholdvedutførtinnfordringsarbeidsom
ikkeer i samsvarmedgjeldenderegelverk.

Arbeidsgiverkontroll

Basertpå de kontrollenesomvi har gjennomført,finnerskattekontoretat utførelsenav
arbeidsgiverkontrolleni detalt vesentligeer i samsvarmedgjeldenderegelverk,menutføresikke i
tilstrekkeligomfangda deter utført4,5% kontrollermotet kravpå 5 %.Detteutgjørkunen kontrollfra full
måloppnåelse.
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Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger i 2012 gitt pålegg og anbefalinger som er meddelt
skatteoppkreveren i brev av 14. mai, 26. juni, 16.juli og 18. desember 2012.

Vennlig hilsen

Marita Ryeng

c-j2-
Gøril II. Kristoffersen
Avdelingsdirektør Innkreving
Skatt nord

Kopi til:
Kontrollutvalget for Tana kommune
Skatteoppkreveren for Tana kommune
Riksrevisjonen
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2. Skatteoppkreverfunksjonens måloppnåelse

2.1 Skatte- og avgiftsinngang

SkatteregnskapetforTanakommuneviserper 31.desember2012en skatte-ogavgiftsinngang1til fordeling
mellomskattekreditorene(etterfradragforavsetningtil margin)på kr 169644273oguteståenderestanser2
på kr 8 366544,heravingenberostiltekrav.Skatteregnskapeter avgittavkommunensskatteoppkrever
18.januar2013.

2.2 Innkrevingsresultater

Vi har gjennomgåttinnkrevingsresultateneper 31.desember.2012for skatteoppkreverkontoretforTana
kommune.

Resultateneer føl ende:
Totalt Innbetalt Resultat- Innbetalt Innbetalt
innbetalt i av sum krav av sum av sum
MNOK: krav (i %): krav (i %) krav (i %)

i % : forri e år: re ionen:
Restskattpersonligeskatteytere2010: 6,64 93,5 95,1 97,7 94,8
Arbeids iverav ift 2011: 0,20 100 99,9 100 99,8
Forskuddsskatt ersonli e skatte ere2011: 14,03 99,6 98,8 99,1 99,3
Forskuddstrekk2011: 83,63 99,9 100 99,8 100
Forskuddsskattu ersonli e skatte ere2011: 9,96 100 99,8 99,4 99,8
Restskattupersonligeskatteytere2010: 3,15 99,4 97,6 99,3 99,3

2.3 Arbeidsgiverkontroll

Resultaterfor skatteo kreverkontoret er 31.desember2012viserføl ende:
Antall
arbeidsgivere:

200

Minstekrav Antall utførte Utført Utført
antall, 5%: kontroller kontroll i kontroll i

2012: 2012 (i % : 2011 i % :
10 9 4,5 1,0


Utført
kontroll i
2010 (i % :

3,6

Utført kontroll
2012 regionen
(i %):

4,1

2.4 Bemanning

Sumårsverktil skatteo kreverfunks'oneniht. skatteo kreversårsra
Antall årsverk 2012 Antall årsverk 2011

1,5 1,2

3. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontorethar i 2012ikkegjennomførtstedligkontroll.

i Sum innbetalt ogfordelt til skattekreditorene
2 Sum åpne (ubetalte)forfaltedebetkrav

orterin :
Antall årsverk 2010

1,5
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Skattekontorethar i 2012gjennomførtkontorkontrollav skatteoppkreverkontoretforområdeneintern
kontroll,skatteregnskap,innkrevingog arbeidsgiverkontroll.

Skatteoppkreverkontorethar gitttilbakemeldingpå påleggog anbefalingersomer gitt.

4. Resultatav utførtkontroll

Intern kontroll

Skattekontoretskontrollhandlingerhar avdekketfølgendesvakheti skatteoppkreverensoverordnedeintem
kontroll,hvorgjeldenderegelverkikkeer overholdt:

- Skatteoppkreveren har ikke utarbeidet virksomhetsplanfor 2012,jf "Instruksfor skatteoppkrevere"
§ 2-2 pkt. 2.

Utoverdet somer påpekt,er det ikkeavdekketandrevesentligesvakheteri skatteoppkreverkontorets
overordnedeintemkontroll.

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap

Basertpå dekontrollenesomvi har gjennomført,finnerskattekontoretat regnskapsføringen,rapporteringen
og avleggelsenav skatteregnskapeti detalt vesentligeer i samsvarmedgjeldenderegelverkog gir et riktig
uttrykkfor skatteinngangeni regnskapsåret.

Skatte - og avgiftsinnkrevingen

Basertpå de kontrollenesomvi har gjennomført,finnerskattekontoretat innkrevingsarbeidetikkeutføresi
tilstrekkeligomfang.Det er imidlertidikkeavdekketvesentligeforholdvedutførtinnfordringsarbeidsom
ikkeer i samsvarmedgjeldenderegelverk.

Arbeidsgiverkontroll

Basertpå de kontrollenesomvi har gjennomført,finnerskattekontoretat utførelsenav
arbeidsgiverkontrolleni det alt vesentligeer i samsvarmedgjeldenderegelverk,menutføresikkei
tilstrekkeligomfangda deter utført4,5 % kontrollermotet kravpå 5 %.Detteutgjørkunen kontrollfra full
måloppnåelse.
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Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger i 2012 gitt pålegg og anbefalinger som er meddelt
skatteoppkreveren i brev av 14. mai, 26. juni, 16. juli og 18. desember 2012.

Vennlig hilsen

Gøril H. Kristoffersen
Avdelingsdirektør Innkreving
Skatt nord

4cutilk
Marita Ryeng

Kopi til:

Kontrollutvalget for Tana kommune
Skatteoppkreveren for Tana kommune
Riksrevisjonen
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Hurtigruten kanselleringer av anløp i Finnmark

Fylkesråden viser til kontrakt om kjøp av tjenester på kystruten Bergen —Kirkenes for perioden
01.01.2012 - 31.12.2019. Kontrakten inneholder spesifikke krav om leverandørens forpliktelser,
deriblant krav til ruteproduksjon, § 4.

§ 8, force majeure, åpner for at kapteinen på Hurtigruten kan avbryte seilinger på grunn av
forhold som ligger utenfor hans kontroll, slik som ekstraordinære værforhold. Med
ekstraordinære værforhold menes her værforhold hvor sjø og/eller vind er av en slik karakter at
skipsfører ikke finner det forsvarlig av sikkerhetsmessige årsaker å fortsette seilasen og/eller
foreta anløp av bestemte havner. Oppdragsgiver kan kreve at det legges frem dokumentasjon
om bølgehøyde og vind for aktuelt farvann i gjeldende tidsrom fra Metrologisk Institutt.

Fylkesråden har fått flere henvendelser fra havnene i Finnmark om en sterk økning i
kanselleringer av anløp av havner øst for Alta. Flere havner opplever at hurtigruta seiler forbi,
eller ikke kommer så langt, selv om det værmessig har vært fullt forsvarlig å legge til kai.
Tilbakemeldinger fra havnene i Finnmark er at det har vært få og korte stormer i år, samt lave
bølgehøyder, og at været derfor ikke kan ha vært et hinder for anløp av Hurtigruten i særlig stor
grad. Flere havner har egne vindmålere som har dokumentert dette.
Et konkret eksempel er hurtigruteanløp av Berlevåg 16.01.2013. Sørgående MS Nordlys hadde
normalt anløp av Berlevåg, noen minutter forsinket. Nordgående MS Polarlys kansellerte anløp
av ukjent årsak, eventuelt av værprognose. Polarlys kom inn i synsfelt i nord, ca. 30 min
forsinket, med lav fart i påvente av at sørgående skulle legge fra kai. Polarlys var ikke på vanlig
anløpskurs, men holdt seg langt ute på forbiseilingskurs, og den gjorde ikke noe forsøk på
anløp. Dette selv om vinden hadde løyet og lå på rundt 6-8 m/s nordlig, med enkelte kast ikke
høyere enn maks 12 m/s.
På bakgrunn av gjentatte kanselleringer er det utarbeidet en oversikt over disse i perioden
01.10.2012 —31.01.2013, som ligger vedlagt.

De stadige kanselleringene av anløp i Finnmark får store, negative konsekvenser for både
passasjerer, samfunnet og næringslivet i fylket. Små bedrifter som satser på turisme lider store
økonomiske tap, og kundene får ikke det produktet/opplevelsen de har kommet for.
Turistnæringen stiller også spørsmål ved at Hurtigruten ikke har ansvar for, og ikke er villige til å
finne løsninger for, passasjerer som ikke får levert den varen de har bestilt i form av
reiselivsopplevelser etc.

Postadresse Besøksadresse Telefon +47 78 96 30 00 Org.nr 964 994 218

Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen Telefaks +47 78 96 30 01 Bankkonto 4930.09.12051
Fylkeshuset 1-lenryKarlsens plass 1
9815 VADSØ 9800 VADSØ
postmottak@ffk.no www.ffk.no



Godstransport er en av primæroppgavene Hurtigruten har i Finnmark, og flere næringer er
avhengige av gods som fraktes med hurtigruten. Når anløp utelates lider bedriftene økonomiske
tap av en slik størrelse at de ikke kan stole på Hurtigruten lenger, noe som kan føre til at
Hurtigruten velges bort som et reise- og godsalternativ. Opprettholdelse av godsfunksjonen vil
dermed svekkes, noe som ikke er forenlig med Regjeringens intensjon om å flytte gods fra vei til
sjø

Flere aktører som er berørte av de stadige kanselleringene har henvendt seg direkte til
Hurtigruten, og det har vært flere oppslag i media om saken. I brev av 20.12.2012 svarer blant
annet Hurtigruten Vadsø Havn med at årsaken til at kapteinen velger å avbryte seilinger og gå til
Alta ligger i to årsaksforhold. Det ene er at været inne i fjordene er bedre, og det andre er at det
er lettere å håndtere både gods og passasjerer som skal videre i Finnmark her enn andre steder
i fylket. Det argumenteres med at bekvemmeligheten for passasjerer og mannskap samt
sikkerhet for fartøy har høy prioritet, og at det er kapteinens vurderinger der og da som avgjør
om og hvilke kanselleringer som eventuelt må gjøres. Fylkesråden anser bekvemmelighet for
passasjerer og mannskap som et dårlig argument for å bryte leveringsforpliktelsen Hurtigruta
har. Det er forståelig at været kan hindre anløp, men når det oppleves som at båtene søker
«nødhavn» i Alta på bakgrunn av værprognoser stilles det spørsmål ved vurderingene som blir
gjort.

Fylkesråden mener Hurtigruten oftere enn før innstiller avganger i Finnmark, da særlig i øst, og
at begrunnelsen for dette ligger i værmessige forhold, § 8. På bakgrunn av ovennevnte stiller
fylkesråden spørsmål om tjenesten blir utført i samsvar med de krav som er gitt i kontrakten.
Fylkesråden ber Samferdselsdepartementet innhente en redegjørelse fra Hurtigruten i saken,
samt nødvendig dokumentasjon for å kartlegge årsaken til de mange kanselleringene som
havnene i Finnmark opplever.

Med hilsen

Grethe E. Joha;,sen
fylkesråd

Kopi: Hurtigruten ASA
Kommuner i Finnmark

Vedlegg: Oversikt over kanselleringer 01.10.2012 —31.01.2013
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VARSEL OM OPPSTART AV KOMMUNEPLANARBEIDET OG OFFENTLIG
ETTERSYN AV PLANPROGRAMMET PORSANGER KOMMUNE

Planutvalget i Porsanger vedtok i møte 14.02.2013 formelt å starte
kommuneplanarbeidet for Porsanger i henhold til plan- og bygningsloven §§ 11-
12 og 11-13. Dette innebærer også offentlig ettersyn i 6 uker av
planprogrammet. Både kommuneplanens samfunnsdel og arealdelen inngår i
arbeidet. Samfunnsdelen vil ta utgangspunkt i plan vedtatt i 1989 så langt det
passer. Frist for å gi innspill til planprogrammet er 05.04.2013.

Forslag til planprogram kan leses på kommunens hjemmesider:
http://www.porsanger.kommune.no/varsel-om-oppstart-av-
kommuneplanarbeidet-og-offentlig-ettersyn-av-planprogrammet-porsanger-
kommune.5169300-18058.html.

Planprogrammet legger rammene for prosessen som vil føre til en revidert/ny
kommuneplan. Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, viktige
utfordringer og opplegg for medvirkning. Endelige planprogram fastsettes av
kommunestyret.

Porsanger kommune ønsker med dette å invitere offentlige instanser, private,
lag, foreninger privatpersoner mv. til å fremme innspill til forslaget til
planprogram.

Postadresse Besoksadresse Telefon Bank

Rådhuset 78460000 7594.05.00117
9712 Lakselv Telefaks Org.nr
E-post: postmouak ar_porsamLer.kommune.no N     ,._)rsanuer.kornmunc.no 78460001 959 411 735
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Merknader, synspunkter eller innspill til planprogrammet sendes Porsanger

kommune, Rådhuset, 9712 Lakselv eller elektronisk til

postmottak@porsanger.kommune.no.

Med hilsen
PORSANGER KOMMUNE

Idar Langmyr
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Innledning:
Kommunestyret i Porsanger har vedtatt å starte utarbeidelse av kommunens planstrategi

13.12.2011 hvilket medfører at arbeidet med kommuneplanen skal igangsettes.

Utgangspunktet skal være kommuneplanen som ble vedtatt i 1989. Arealdelen skal rulleres

og det skal utarbeides handlingsdel tilknyttet kommuneplanen.

For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i Plan- og bygningsloven §

4-1. Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest

samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet, og gjøres tilgjengelig

gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse skal være minst 6 uker.

Planprogrammet fastsettes av planmyndigheten som er kommunestyret.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister

og deltakere, opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig

berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til

planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av

planoppstart. Samtidig med planprogrammet varsles det formelt oppstart av

kommuneplanarbeidet, jf. Plan- og bygningsloven (pbl) § 11-12. Samtidig legges forslag til

planprogram ut til offentlig ettersyn, jf pbl § 11-13.

Forutsetninger for planarbeidet

Gjeldende plan
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt desember 1989. Planen hadde et tidsperspektiv

mot år 2000. Planen omhandler felles målsetning og strategi, befolkningsutvikling,

økonomiske utviklingstrekk og rammer, organisasjonen Porsanger kommune, næringsliv og

sysselsetning. Kommunens overordnede målsetning var å opprettholde folketallet på 1989

nivået.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret første gang i 1990. Planen er

rullert og ny plan ble vedtatt i år 2000 av kommunestyret. På grunn av innsigelser måtte

planen til sluttbehandling i Miljøverndepartementet i 2001. Arealplanen omfatter også

sjøarealer.

Erfaringmed gjeldende kommuneplan
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i desember 1989. I starten fungerte planen godt

som et overordnet styringsdokument. Målsetningen ble av mange oppfattet som lite

ambisiøst ettersom den sa at man skulle opprettholde folketallet på 1989 nivået. Statistisk

ble denne målsetningen oppnådd så lenge planen ble brukt. I planen inngikk også en

handlingsdel som ble lagt til grunn for årsplanleggingen og knyttet til økonomiplanen.

Kommuneplanen fungerte godt som styringsverktøy og spesielt handlingsdelen ga et godt

grunnlag for en helhetlig vurdering av kommunens drift.
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Kommuneplanens arealdel inkludert sjøarealer har vært rullert i år 2000. Planen oppfattes

av mange som lite egnet som styringsverktøy. Årsaken kan være at ønsket utbygging har

vært vanskelig å forutse og dermed har det vært relativt mange dispensasjonssøknader fra

planen. Dette gjelder særlig hyttebygging.

Plan - og bygningsloven
følge plan- og bygningslovens § 1-1 skal loven fremme bærekraftig utvikling til beste for den

enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å

samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og

vern av ressurser. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning

for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og

konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen. Det samme gjelder

hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.

§ 3-1 i pbl. har bestemmelser knyttet til oppgaver og hensyn etter loven.

Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter loven:

Sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen

i kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi

hvordan oppgavene skal løses.

Sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og

kulturmiljøer.

Sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv

Legge til rette for verdiskapning og næringsutvikling

Legg til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst-

og levekår i alle deler av landet

Fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller samt bidra til å

forebygge kriminalitet

Ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyninger og transport

Fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø

og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.

Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område sees i

sammenheng gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning og mellom statlige,

regionale og kommunale organer, private organisasjoner og institusjoner, og allmenheten.

Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for

gjennomføring og ikke være mer omfattende enn nødvendig. Planer skal bidra til å

gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler innenfor lovens virkeområde. Vedtatte

planer skal være et felles grunnlag for kommunal, regional, statlig og privat virksomhet i

planområdet.
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Nasjonale og regionale forventninger
Kommunen skal i sin planlegging ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål. Nærmere

beskrivelse av de nasjonale forventningene fremkommer av kongelig resolusjon av 24. juni

2011. § 6-1 i plan- og bygningsloven sier at Kongen hvert fjerde år skal utarbeide et

dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.

Nasjonale og regionale retningslinjer gir både begrensninger og muligheter for kommunen.

Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven fastsette

overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer

kommunen står overfor.

Et viktig mål for de nasjonale forventningene er å bidra til å fremme en bærekraftig utvikling.

Selv om forventningene i stor grad er rettet mot arealplanleggingen, har de også et bredere

perspektiv og er derfor også relevant for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Verdiskapning og næringsutvikling, folkehelse og by- og tettstedsutvikling er eksempler på

temaer som ikke bare har en arealdimensjon. I arbeidet med samfunnsdelen er det viktig å

diskutere hvordan de nasjonale forventningene kan innarbeides og tas hensyn til i

kommunens langsiktige utvikling.

Kommunens planstrategi
Kommunestyret behandlet planstrategien 18.10.2012. Planstrategien peker på en rekke

utfordringer for Porsangersamfunnet. Kommuneplanens samfunnsdel er første prioritet

ettersom denne danner grunnlaget for kommunens øvrige planverk. Samfunnsdelen skal

også inneholde en handlingsdel som skal angi hvordan planen skal følges opp de påfølgende

fire årene og sees i sammenheng med økonomiplanen

Kommuneplanens arealdel skal rulleres. Tiltak i dagens arealplan som ikke er gjennomført

skal videreføres i den reviderte planen. Det vedtatt politisk om å legge til rette for

hyttebygging i Porsanger kommune.

Utfordringer som nevens i planstrategien er:

Kultur, næringsutvikling og boligbygging

Rekreasjon og friluftsliv

Kommunikasjon og samferdsel

Demografi, skole og helse

Barn og unges oppvekstsvilkår

Universell utforming

Samfunnssikkerhet og beredskap

Miljø, klima og energi

Utmark/meahcci

Kommunen som organisasjon
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I tillegg er det vedtatt at følgende skal vurderes/avklares i arealplanen:

Synliggjøring av reindriftsareal i kommunen

Utmarksnæringer og utmarksbruk

Friluftsliv og idrett

Primærnæringer

Råstoffutvinning

Vassdrag og vannkilder

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Formålet med planarbeidet
Kommuneplanen skal bidra til større bevissthet i det politiske arbeid og trygghet for

kommunen slik at fremtidige beslutninger blir basert på kjente forutsetninger. Den skal gi

kommunens styrende organer og kommunens innbyggere forutsigbarhet i planperioden.

Med dette menes at viktige beslutninger kan forankres i planen.

Formålet er å skape en god prosess for at en skal kunne få en best mulig kommuneplan med

forankring og eierskap på et bredt plan både blant innbyggerne og politisk ledelse i

Porsanger kommune.

Planlegging skal stimulere og samordne den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale,

kulturelle og estetiske utviklingen i kommunen, og sikre befolkningen muligheter til

påvirkning av kommunens utvikling.

Planprogrammet skal beskrive formålet med planarbeidet, tydeliggjøre behovet for

spesifikke utredninger og beskrive opplegget for medvirkning i planarbeidet. Tidlig i

planprosessen bør kommunen ta opp visjoner eller scenarier som kan gi føringer for

kommunens overordnede mål og satsningsområder. Det er viktig å legge opp til

overordnede strategiske diskusjoner. Kommuneplanprosessen er omfattende og det er

derfor nødvendig at kommunen prioriterer utfordringene og beslutter hva som skal

vektlegges i den kommende revisjonen.

Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnede plandokumentet som skal ligge til grunn

både for arealdelen og for virksomhetsplanene i kommunen.

Før kommunen setter i gang arbeidet med arealdelen bør de overordnede strategier være på

plass. Dette er i tråd med plan- og bygningslovens mål om politisk forankring og hvordan

befolkningen skal sikres innflytelse i planprosessen. Politisk forankring og folkelig innflytelse

er avhengig av hverandre og utgjør fundamentet i lokaldemokratiet. Medvirkningsprosessen

må sees i sammenheng med omfanget av kommuneplanrevisjonen og hvilke tema

samfunnsdelen tar opp.
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Satsningsområder/Utredningsbehov

Visjon/målsetning
Forskjellen på «visjon» og «mål» er:

Målet må kunne defineres konkret

Målet må være målbart

Målet må være oppnåelig

Målet må være realistisk

Målet må være tidsbestemt

Porsanger kommune har ingen klar visjon som er vedtatt i forbindelse med en

kommuneplan. Det nærmeste er «Porsanger —en arktisk oase». Med hensyn til målsetning

så må dette også vurderes —om tidligere vedtatt målsetning (om å opprettholde folketallet)

skal beholdes - elier om det skal vedtas en ny målsetning.

Kommunestyret vedtatt følgende i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013.

(Vedtaket gjengis ordrett):

«Strategi og mål i Porsanger kommune — å ha levende lokalsamfunn

Porsanger kommune ikke har en revidert den tidligere kommuneplan med samfunnsdel,

derfor vedtar kommunestyret følgende målsetning som rettesnor for å opprettholde levende

lokalsamfunn i kommunen.

Porsan er kommunesmålsetnin er å ha levendelokalsam unn.

Porsanger kommune skal nå målet om levende lokalsamfunn i alle deler av kommunen ved å:

Opprettholde våre tre språk og vår tre kulturelle egenart

Bedre infrastrukturen

Legge til rette for næringsutvikling

Fremme kommunens fortrinn

Etablere samarbeid som styrker kommunens i utfordringer og som skaper et bedre

tjenestetilbud til befolkningen

Skape livskraftige bygdesamfunn gjennom aktivitet og liv i alle lokalsamfunn i

kommunen.

Som følge av dette forventes at innbyggernes følelse av tilhørighet, trivsel og eierskap til

kommunen årlig forbedres. Tilhørighet og eierskap til egen kommune er viktig for å skape en

felles identitet, og for å utvikle gode lokalsamfunn.

Kommunen opplever i dagen generell reduksjon i innbyggertallet og særlig reduseres antallet

barn, unge og innbyggere i yrkesaktiv alderen i distriktene i større grad enn i

kommunesenteret. Dersom kommunen og lokalsamfunnet ikke makter å stoppe denne

negative utviklingen vil grunnlaget for kommunale tjenester, herunder barnehager og skoler
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falle bort der barnetallet blir uforsvarlig få. Tjenestetilbudet på de forskjellige stedene i

kommunen søkes opprettholdt på et forsvarlig nivå med mindre grunnlaget for fortsatt drift

utgår.

Næringsutvikling ivaretas av Porsanger i utvikling (PIU). Dette kommunale foretaket

disponerer over 16 mill, kr over en 3 års periode til omstilling og utvikling.»

Medvirkning fra innbyggere og næringsliv er spesielt viktig for de temaer og satsninger

kommunen velger. En visjon vil også til en viss grad være styrende i utformingen av

kommunens målsetning. Kommunens overordnede målsetning er i plan vedtatt i 1989

«Porsanger mot år 2000» å opprettholde folketallet på dagens nivå. Folketallet har hatt en

nedadgående tendens etter år 2000. Det må avklares hvilken målsetning kommunen skal ha i

kommende planperiode. Dersom målsetningen som er bestemt i forbindelse med budsjettet

for 2013 skal gjelde så kommuneplanarbeidet ta utgangspunkt i dette. I tillegg bør strategien

som er vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2013 danne grunnlag for satsningsområder

og utredninger.

Utredninger
Planprogrammets hovedoppgave er å tydeliggjøre og avklare hva som skal behandles i

kommuneplanen. Det er også viktig å få avklart hvilke tema som skal konsentrere seg i

revideringen av kommuneplanen. Revisjon av kommuneplanen med de kravene som stilles

til utredninger og analyse av samfunnsutvikling er krevende oppgaver ressursmessig for

mange kommuner. Derfor er det vesentlig å få fram planprogrammets rolle i å definere og

begrense omfanget på planarbeidet slik at kommunen kan klare å gjennomføre revisjon

innenfor rimelig tids- og ressursbruk.

Det kan være en fordel å spisse planprogrammet slik at programmet blir mer tydelig og

avgrenset som de berørte parten kan forholde seg til. Planprogrammet skal være realistisk

og utredningene som skal gjennomføres skal være beslutningsrelevante. Planprogrammet

for samfunnsdelen skal avklare nødvendige utredninger for de langsiktige arealbehov,

miljømessige utfordringer, utfordringer knyttet til universell utforming, mål og strategier for

kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon, for sektorer og for

utvalgte målgrupper.

Viktige utredningsområder kan også være å avklare fremtidig utfordringer som vil komme

innenfor helse og omsorg (eldrebølgen). Hvilke utfordringer vil dette gi for kommunen?

Videre er det viktig å ha klargjøre for fremtidig utbygging av både bolig-, nærings- og

hyttetomter.

Kommunestyret har bestemt at det skal igangsettes utredningsarbeid for å vurdere

skolestrukturen i kommunen. Dette bør inngå i det videre planarbeidet.
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Fremme kommunens fortrinn

Det fremkommer ikke av kommunestyrevedtaket hva som menes med dette. Dette kan

imidlertid være grunnlag for en strategi om å satse på lokale fortrinn for å videreutvikle

disse.

Etablere samarbeid som st rker kommunens i utfordrin er o som ska er et bedre

tenestetilbud til befolknin en

Det må klargjøres politisk hva en mener med dette. Et moment kan være å samhandle bedre

med nabokommunene. Porsanger vil bli svært viktig for olje og gassutbyggingen som

forventes å komme i Nordkapp.

Ska e livskrafti e b desamfunn "ennom aktivitet o liv i alle lokalsamfunn i kommunen.

Dette vil være et omfattende utredningsarbeid ettersom dette er kompleks. I tillegg er det

ikke nærmere definert hva en mener med lokalsamfunn. Dette må avklares før utredningene

starter.

Samiske interesser

Reindriften har store arealinteresser i kommunen. Ettersom kommunen har et ambisiøst mål

om å satse på hyttebygging, så vil dette medføre mange og grundige utredninger. En antar at

det meste av reindriften interesser vil avklares gjennom arealplanprosessen.

Samisk kultur og samfunnsliv vil bli utredet i kommuneplanens samfunnsdel.

Utbygging

Arealplanen må tilrettelegge for utbygging. Dette vil være et bidrag til å skape livskraftige

bygdesamfunn. Utbygging i Lakselvområdet vil ikke bli berørt av dette planprogrammet

ettersom kommunestyret har prioritert kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens

arealdel. Revisjon av arealdelplanen for Lakselv vil bli fremmet på et senere tidspunkt.

Satsningsområder
Hvordan ønsker man at Porsanger kommune skal utvikle seg fram til 2026?

Kommuneplanen, samfunnsdelen og arealplanen er kommunens viktigste dokument for

utforming av kommunens framtid. Valg av satsningsområder må sees i sammenheng med

kommunens målsetning.

Hyttebygging

Kommunestyret har vedtatt at det skal satses på hyttebygging og har tallfestet dette til 1000

nye hyttetomter i planperioden. Dette er en satsning som må samkjøres med grunneiere i

kommunen, både Finnmarkseiendommen og andre. I de senere årene har grunneierne selv

gjennomført planprosessene knyttet til hyttefelt. Finnmarkseiendommen har uttalt at de
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ønsker å vurdere markedet før de setter i gang planprosesser. Så langt er det kommet inn

flere innspill fra grunneiere utenom FeF0 om nye hyttefelt.?

Et alternativ til regulerte hyttefelt kan være hyttebygging i LNF områder. Dette er benyttet

tidligere med angivelse av antall hytter, men ikke plassering. Dersom dette skal brukes i ny

plan, bør det i planen angis antall og plassering.

Næringsutvikling

En kommune som legger til rette for tradisjonsrik og nyskapende næring!

KOMPETANSE

Legge til rette for et økt mangfold i arbeidsplasser

Ha fokus på å finne tiltak som stimulerer til etablering av kompetansearbeidsplasser

LANDBRUK

Synliggjøre og legge til rette for mangfoldet innen landbruket og verdien landbruket

har i kommunen

REISEL1V

Styrke egen identitet

Legge til rette for fasiliteter

Tettere samarbeid om reiseliv i midt-Finnmark

Legge til rette for at kultur kan utvikles som næring

UTBYGGING

Legge til rette for en bærekraftig utnyttelse av arealer til boligbygging,

fritidsbebyggelse og næring.

Legge til rette for tomter med varierende størrelse, kvalitet og attraktivitet.

Ha spesielt fokus på næringstomter.

Næringsstruktur

Reiselivsnæringen er en relativt liten næring i Porsanger med noe overnatting, servering og
opplevelsestilbud. Det finnes pr i dag ikke et eget destinasjonsselskap for kommunen som
kan i vareta næringens interesser i forhold til infrastruktur, informasjon, markedsføring og

profilering.

Med komparative fortrinn menes de spesielle fortrinn som Porsanger kommune har som

gjør at næringslivet kan gjøre ting lettere, enklere, bedre, billigere, raskere enn

konkurrentene. Komparative fortrinn for Porsanger er tilgjengelighet / sentral plassering i

fylket, god infrastruktur og nærhet til stor flyplass.

Det er viktig å legge til rette for etablerere som ønsker å satse på naturbasert reiseliv, og

utforske mulighetene for næringsutvikling i forbindelse med tematurisme.

Porsanger har god kompetanse på å arrangere store messer og festivaler
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Kompetansearbeidsplasser

Legge til rette for et sted for å samle og videreutvikle kompetanse

Legge til rette for at Porsanger i utvikling kan være en sterk pådriver og en god

markedsfører for etableringer i regionen.

Kommuneplanen
Plan- og bygningsloven § 11-1 sier at kommunen skal ha en samlet kommuneplan som

omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både

kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige

mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og

legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn.

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire

påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen kan inngå i handlingsdelen.

Kommuneplanen har ofte 12 år perspektiv og rulleres hvert 4. år. Kommuneplanen skal

trekke opp visjoner og strategiske planer og danner grunnlaget for all langsiktig kommunal

planlegging. Kommuneplanen skal være et strategisk dokument og virkemiddel for

kommunens utvikling.

Arealdelen skal være en oversiktsplan for hele kommunen. Gjennom vedtak av kommunal

planstrategi bestemmer kommunen blant annet om det skal gjøres en full eller delvis

kommuneplanrevisjon og hva denne skal gå ut på.

Samfunnsdelen
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier

for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en

beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i

kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal

gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og

private.

Arealdelen
Plan- og bygningslovens § 11-5 sier at kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen

som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan

utarbeides arealplaner for deler av kommunens område slik det er gjort for lakselvområdet

(1992).

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og

betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk samt hvilke hensyn som

må ivaretas ved disponering av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart,
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bestemmelser og planbeskrivelse hvor det fremgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer,

og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt

Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern

av arealer.

Det ligger store målsetninger i arbeidet med arealplanen. Interessen for arealene i Porsanger

er store noe som har resultert i store vernede arealer i tillegg til store interesser knyttet til

reindrifta. I tillegg har plan- og bygningsloven krav om at naturgrunnlaget for samisk kultur,

næringsutøvelse og samfunnsliv skal sikres, jf. § 3-1 bokstav c.

Handlingsprogram
Plan- og bygningslovens § 11-1 sier at kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir

hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år elle mer, og revideres årlig.

Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen.

Handlingsdelen har 4 års perspektiv og rulleres hvert år. Handlingsdelen skal knyttes til

økonomiplanen og koples sammen med budsjettarbeidet og årsbudsjettet. Her legges

programfestingen av tiltak i perioden og legger grunnlaget for handlingsrettet og

forutsigbart årsbudsjett. Handlingsdelen og økonomiplanen er kommunens viktigste verktøy

for å sikre god økonomisk planlegging og styring. I tillegg kan arbeidet med handlingsdelen

bidra til et bedre tverrsektorielt samarbeid.

Handlingsdelen er viktig ettersom det via denne man kan oppfylle målsetningene i

kommuneplanen.

Medvirkning
I følge plan- og bygningsloven § 5-1 skal enhver som fremmer planforslag legge til rette for

medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre

offentlige organer eller private.

Det er det politiske systemet som er oppdragsgivere og som setter rammene for en prosess

som fører fram til en ferdig kommuneplan. Det er også det politiske systemet som skal ta de

strategiske beslutningene underveis i prosessen, mens administrasjonen vil ha det operative

ansvaret. Dersom det blir nødvendig kan det oppnevnes ad-hoc grupper for å vurdere

spesielle innspill som måtte komme.

Statlige organer og fylkeskommunen vil være viktige bidragsytere og premissleverandører.

Det samme vil lokale organisasjoner som lag og foreninger, næringsliv m.v. Fylkesmannen og

fylkeskommunen er pålagt etter plan- og bygningsloven til å delta i kommuneplanleggingen.

For å konkretisere noen av interessene vil det være snakk om aktører som har

brukerinteresser eller særinteresser på ulike vis i kommunen. Disse må involveres innen
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områder i samfunnsutviklingen som er naturlig for dem å bidra. Det kan nevnes politiske

partier, bygdelag, næringsforeninger enkelt bedrifter, profesjonelle organisasjoner, frivillige

organisasjoner, interesseorganisasjoner, representanter for tillitsapparatet/fagorganisasjon

osv.

I oppstarten av plan- og utviklingsarbeid tar en det ofte for gitt at det er allment kjent og

enighet om hvem som berøres av prosessen. Det blir ofte også betraktet som en selvfølge

hvem som vil være aktive medinteressenter eller hvem som har kryssende interesser. I plan-

og utviklingsarbeid, hvor dialog og aktiv deltakelse er nødvendig for å oppnå gjennomføring

og resultater, er det verdt å forta en kartlegging av interessentene som en del av arbeidet

med planen. Dette er et arbeid som bør gjøres før en tar beslutning om hvordan prosessen

skal organiseres og hvilken rolle de ulike aktørene skal ha.

Hvis sentrale aktører blir oversett i prosessen, vil resultatet kunne bli betraktelig dårligere

enn om en på forhånd har tenkt gjennom hvem som skal trekkes inn i prosessen, hvordan og

når. Man må unngå at aktører blir motstandere fordi de føler seg overkjørt på grunn av

mangel på informasjon og involvering.

Barn og unge skal vies spesiell oppmerksomhet i planarbeidet og derfor er det viktig at disse

gis anledning til deltakelse.

Det er viktig å finne lokale arenaer og det kan i denne sammenheng være aktuelt å arrangere

folkemøter. I tillegg bør sosiale medier som for eksempel Facebook vurderes i denne

sammenheng.
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Organisering

Oppdragsgiver/eier:

Kommunestyret

Styringsgruppe/

Planutvalget

Prosjektansvarlig/

Rådmann

Intern

rådgivning/referanser:

Kom. Fagavd.

Prosjektleder: Ekstern

rådgivning/referanser:

KS, Fylkesmann„ org.

Operativ

prosess/prosjektgruppe:

Ledergruppa Porsanger

kornmunp

Rollebeskrivelse

Oppdragsgiver/eier
Det er kommunestyret som er oppdragsgiver for prosjektet, og dermed også eier.
Kommunestyret må sette av ressurser til planprosessen og til slutt vedta planen. 1tillegg må
kommunestyret gjøre overordnede beslutninger i løpet av planprosessen.

Styringsgruppa
Formannskapet som planutvalg er styringsgruppe og skal gi de nødvendige politiske
korrigeringer underveis i planprosessen. Rådmannen rapporterer til formannskapet.

Prosjektansvarlig
Rådmannen er formeldt plansjef i kommunen og som har det administrative ansvaret for

kommunal planlegging og vil derfor være prosjektansvarlig.
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Prosjektleder
Dette er personen som skal drive frem prosjektet, blant annet sørge for at tidsplaner følges.

Intern rådgivning/referanser
De kommunale fagavdelingene må fremme innspill og delta aktivt i planprosessen. Disse må

også være pådrivere i utarbeidelse av sektorplaner som angår de enkeltes ansvarsområde

Eksternrådgivning/referanser
De eksterne rådgiverne kan bestå av politiske partier, sektorstyrer, fylkesmannen,

fylkeskommunen, KS. Disse skal komme med innspill og anbefalinger i løpet av

planprosessen.

Fylkesmannen vil være en naturlig aktør både i egenskap av sin stiling som "kontrollerende
myndighet" overfor kommunene og som premissleverandør. Dette kan bidra til at planen

utformes innenfor de rammene som anses å være realistiske.

Besluttende myndighet er i henhold til lov tillagt kommunestyret. Øvrige politiske organer

som sektorstyrer, formannskap, næringsutvalg m.m. må/bør delta aktivt slik at planen for

best mulig politisk forankring.

Ansvaret for den utøvende rolle er tillagt kammunens administrasjon. I dette ligger det at

administrasjonen sørger for at i den grad andre skal delta i prosessen at dette skjer.
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Fremdriftsplan

År 2012 2013 2014

Måned 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Utarbeide forslag

til planprogram

Varsle oppstart om

plan og behandle

forslag til

planprogram

Høring av forslag til

planprogram

Behandle innspill

og bestemme

planprogram

Forhåndsmøter

med reindrifta om

arealplanen

Utredninger

Folkemøter -

bransjemøter

Utarbeide

planforslag

Behandle forslag til

plan

Offentlig ettersyn

av planforslag

Sluttbehandling av

plan

Planprogrammet vedtas av planutvalget i februar 2013 og legges ut til offentlig ettersyn i 6

uker (Febr./mars). Det planlegges forhåndsmøter med reindrifta i februar/mars. Folkemøter,

bransjemøter m.v. gjennomføres i mars/april. Utredninger, målformulering m.v.

gjennomføres i mars/aprilfmai. Planprogrammet vedtas i mai.
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Høringsparter
Politiske partier

Porsanger menighetsråd

Porsanger boligstiftelse

Repvåg kraftlag BA

Boreal transport

Statsbygg

HV 17

Alta kommune

Måsøy kommune

Lebesby kommune

Karasjok kommune

Fylkesmannen i Finnmark

Statens vegvesen

Reindriftsforvaltningen for Øst Finnmark

Norges vassdrag og energiverk

Kystverket

Fiskarlagene

Lensmannen i Porsanger

Vest Finnmark sivilforsvarsdistrikt

Porsanger i utvikling

Norges bondelag

Porsanger idrettspark a/s

Kommunalevirksomheter:
Skoler og barnehager

Eldrerådet

Ungdomsrådet

Lagogforeninger:
Bygdelag

Hytteforeninger

Børselv jeger- og fiskerforening

Lakselv JFFK

Stabbursdalen elveeierlag

Rohci grunneierlag

Blinken 4H

Lakselv Røde Kors

Jekkir 4 H

Royal Rangers speidergruppe

Porsanger båtforening

Porsanger snøskuterforening

Porsanger elghundklubb

Arbeidstakerorganisasjoner

Finnmarkseiendommen

Porsanger idrettsråd

Luostejok kraftlag BA

HaKo transport AS

Statnett

Forsvarsbygg

Lakselv videregående skole

Kvalsund kommune

Nordkapp kommune

Tana kommune

Finnmark fylkeskommune

Sametinget

Avinor

Husbanken

Fiskeridirektoratet

Nordkapp og Porsanger havn IKS

Vest Finnmark politidistrikt

Direktoratet for mineralforvaltning

Mattilsynet

Bonde- og småbrukerlag

Finnmark skogselskap

Finnmark festivalarrangør a/s

Rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne

Barn- og unges representant i plansaker

Velforeninger

Idrettslag

Vestre Porsanger JFFK

Stabbursdalen grunneierforening

Lakselv grunneierforening

Miljøagentene

HV ungdom

Lakselv Røde Kors ungdom

KOS4 H

Hagelagene

Porsanger hundeklubb

Vest-Finnmark fuglehundklubb

Lakselv og omegn pensjonistforening
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