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Indre Billefjord, 24. august 2015 

 

Innspill til samfunnsplan for Porsanger kommune 

Utgangspunktet for Sjøsamisk kompetansesenters innspill er samfunnsplanens overordnede mål for 

kultur og identitet: «Porsangers 3 språklighet og kultur skal ivaretas og utvikles. Porsangers 

befolkning skal kunne være stolte og engasjerte.» Dette er et godt overordnet mål, og det er også 

svært positivt at kultur og identitet er nevnt som et av kommunens fem satsingsområder. Det synes 

imidlertid å gjenstå mye arbeid før strategiene er konkrete nok til å kunne gjennomføres i praksis, og 

også kunne kostnadsberegnes i budsjettsammenheng.  

Begrepet kultur kan defineres på ulike måter. Tre vanlige måter å forstå kultur på, er kultur som 

sektor i samfunnet, som livsform (for eksempel kystkultur) og som normer, verdier og trosformer. I 

tillegg kan lokal/tradisjonell kunnskap defineres som kultur. Det framgår av planen at kulturtilbudet i 

Porsanger er mangfoldig og variert, og man viser til festivaler, revyer og andre kulturtiltak – som har 

sin bakgrunn i folks identitet og skal støttes og videreutvikles. Dette kan forstås som en avgrensing av 

kultur til noen typer aktiviteter. Men selv om man gjør bruk av en slik nokså snever forståelse av hva 

kultur er, må kommunal kulturpolitikk ses i en videre sammenheng. Om man skal ta vare på samisk 

og kvensk kulturarv, i tillegg til den norske, må de samiske og kvenske bosetningsområdene gis best 

mulig rammebetingelser for fortsatt eksistens som levende lokalsamfunn.   

Overordnet mål for Kultur & identitet er at «Porsangers 3 språklighet og kultur skal ivaretas og 

utvikles. Porsangers befolkning skal kunne være stolte og engasjerte». Et av delmålene er å «ivareta 

Porsangers historie og kulturarv». Der er disse strategiene nevnt:  

• Ivaretakelse av kulturminner 

• Tilgjengeliggjøring av vår kulturarv 

• Spre kunnskap og formidle vår felles arv til neste generasjon 

• Støtte ildsjeler og historielag som ivaretar vår historie 

Vi mener at kulturinstitusjonene som finnes i kommunen bør regnes som en ressurs i denne 

sammenheng: Riddoduottar Museat avd. Porsanger, Kvensk institutt i Børselv, Sjøsamisk 

kompetansesenter i Indre Billefjord og Sjøsamisk tun i Smørfjord. Dette er for øvrig institusjoner som 

på ulike måter kan utgjøre en ressurs i styrking av lokalsamfunn.  
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Fra punkt 2.4 – oppvekst og kultur:  

Stolthet over trekulturell bakgrunn og tre språk nevnes også i punkt 2.4 – oppvekst og kultur: «Vi er 

stolte av vår 3 kulturelle bakgrunn og våre 3 språk. Derfor er det viktig at vår kultur og identitet 

ivaretas igjennom oppveksten. Våre skoler, oppvekstsentre og barnehager skal evne til å dyrke fram 

og ta vare på det som gjør oss til stolte Porsangerværinger.» Ivaretakelse av språk og kultur er en 

sentral del av virksomheten for oppvekstsektoren, men for å lykkes best mulig må undervisning og 

andre tilbud innen denne sektoren også finnes i nærmiljøene der samisk og kvensk står sterkest.  

Fra punkt 3.2 - Målsetning fram mot 2026:  

«Vi har store arealer og plass til mange innbyggere i vår kommune. Det er et klart ønske om at vi 

makter å snu trenden med fraflytting. Det er derfor vesentlig for vår framtid som selvstendig 

kommune at folketallet øker i de kommende årene. Kommunestyret har uttrykt dette slik: Porsanger 

kommune med Lakselv som sentrum, har en målsetning om å øke folketallet slik at man fortsatt kan 

levere gode tjenester, gjerne i samarbeid med andre kommuner.» (S. 8). Lakselv er nevnt. Man kan 

tenke seg flere satsingsområder i kommunen, som for eksempel østersida (som et kjerneområde for 

kvensk språk og kultur), vestersida (som et kjerneområde for sjøsamisk kultur) og Lakselv og omegn 

som senter for handel, tjenesteyting med mer.   

Fra punkt 4.3 Arbeids- og næringsliv:  

Et av målene er Porsanger som reise- og turistmål. Under strategier nevnes blant annet «Synliggjøre, 

bevare og videreutvikle Porsangers særegenheter»; med Porsangerfjorden og kvaliteter knyttet til 

fjell, elver, vann» som underpunkter. Her bør man i tillegg nevne «Porsanger som en trespråklig og 

trekulturell kommune». Dette mangfoldet er en stor ressurs i seg selv, som kan utgjøre en vesentlig 

del av grunnlaget for å satse på Porsanger som reise- og turistmål.  

Fra punkt 4.5 Natur & miljø: 

Overordnet mål: «Porsanger skal verne om natur og miljø, med vekt på å ta vare på de verdier vi 

tradisjonelt verdsetter. Vi skal fremme gode holdninger og bevissthet om vår miljø- og naturarv.» En 

av målsettingene er «Porsanger som naturkommune», med blant annet «kunnskap om lokalt 

biologisk mangfold» som strategi. Sjøsamisk kompetansesenter med sin satsing på dokumentasjon 

og formidling av lokal/tradisjonell kunnskap kan utgjøre en ressurs i den sammenheng. Slik kunnskap 

skal legges til grunn i forvaltning av naturmangfoldet, sammen med vitenskapsbasert kunnskap (jf. 

naturmangoldloven), og Porsanger kommune kan være med på å styrke og et kompetansemiljø 

innenfor dette feltet.   

 

Vi ønsker Porsanger kommune lykke til i videre arbeid med samfunnsplanen. 

Med vennlig hilsen 

for Sjøsamisk kompetansesenter: 

 

Svanhild Andersen 

Styreleder 


