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Drift av Sirma barneskole for kommende skoleår 2016-2017 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Tana kommune vedtar drift av barneskole i Sirma for kommende skoleår 2016/2017.  

 

Tana kommune vedtar å bruke ytterlig kr. 119 793 for 2016. Inndekning for ytterlige utgifter på 

kr. 119 793 tas fra disposisjonsfond: 

 

Utgiftsøkning  

Sirma skole for drift høsten 2016, 5 måneder  kr. 119 793 

Inndekning  

Fond prosjekt 251251 Ovttas- samisk språk- skole og barnehageutvikling -kr. 25 000 

Fond prosjekt 251261 Nordområdesamarbeid Sirma – Utsjok -kr. 85 000  

Fond prosjekt 251217 Samarbeid over grensen- Sirma skole -kr. 9 793 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret i Tana vedtok følgende i PS 34/2016: 

Kommunestyret setter av kr 390.000 til videre drift av 1-5 trinn ved Sirma skole. Dette 

forutsetter at Sametinget/sametingsrådet også bidrar med prosjektmidler til drift for 

skolehalvåret 2016 og 2017. Kommunestyret ber Sametingsrådet avklare dette innen 30. juni 

2016. Dette fordi det ikke vil være praktisk mulig å få til et skoletilbud med lengere frist for svar 

på medfinansiering.  

Formannskapet får fullmakt til endelig beslutning hvis dette er nødvendig. Kommunestyret viser 

for øvrig til brev fra ordfører den 10. juni til Sametingsrådet med forslag om samarbeid. Dette 

vil kunne kjøpe tid både med tanke på elevtall og eventuelt videreføring av samisk 

språksamarbeid med Utsjok kommune.  

Det bør være politisk mulig for Sametingsrådet å være med og drifte neste skoleår som et 

prosjekt slik at det kan komme inn under regelverket for tilskudd. Kommunestyret mener at dette 

kan begrunnes av Sametinget med samepolitiske hensyn. Det er ikke nødvendig etter 



opplæringsloven eller andre lover som kommunale tjenester sorter fordi kommunen uansett vil 

kunne sikre et godt samisk språklig skoletilbud på Deanu Sameskuvla. Dette vil passe godt for 

Sametingets målsetninger om å bidra til å videreutvikle samiske samfunn. 

 

Kommunestyret forutsatte at Sametinget/ sametingsrådet bidrar med prosjektmidler for videre 

drift av Sirma barneskole for kommende skoleår. Tana kommune ved ordfører sendte søknad 

10.06.2016 om prosjektmidler til skole i Sirma til Sametingsrådet. Ordfører Frank Martin Ingilæ 

fikk i møtet med Sametinget den 30.06.2016 svar om at Sametinget innvilger kr. 600 000 til 

prosjektet, men forutsatt at Tana kommune fremmer ny søknad. Sametinget innvilger kr. 

250 000 for 2016 og kr. 350 000 for 2017. Sametinget vil støtte prosjekt innenfor temaene 

grenseoverskridende samisk språksamarbeid, læringsmetodikk og/eller utviklingsarbeid i regi av 

Ovttas. Sametinget er også positiv til prosjekt for å identifisere utfordringer og mulighet for 

felles samiske læremidler mellom Norge og Finland og/ eller identifisere utfordringer og 

muligheter for felles samisk lærerplan mellom Norge og Finland. Tana kommune vil sende ny 

søknad til Sametinget som er innenfor temaene for å få innvilget søknaden. 

 

Drift av Sirma skole for kommende skoleår 2016-2017 er for barneskole, 1.-7- trinn. Budsjettet 

er utregnet med elevtallet som er fra høsten 2016 for skolen. I beregningen er ikke elever tatt 

med som har flyttet til Deanu sámeskuvla og ikke elever som tilhører Utsjok kommune. Dersom 

det begynner flere elever, så utløser ikke det automatisk behov for mer lærerressurs. Etter 

opplæringsloven § 8-2 skal ikke klassene være større enn det som er pedagogisk og 

sikkerhetsmessig forsvarlig. Dette forutsetter at skolen vurderer hva som er forsvarlig 

gruppeinndeling på bakgrunn av hvilke elever som går i gruppa, hva de skal ha opplæring i, 

størrelsen på klasserommet osv. Noen ganger blir resultatet at elevgruppene må være mindre 

enn det som følger av de gamle klassedelingstallene. Juridisk er det ikke noe i veien for at en 

skole på 12 elever eller mindre har flere grupper. Etter tidligere klassedelingstall er det 1 

grupper når elevtallet er 12 elever eller mindre.  

 

I budsjett er det 0,6 rektorstilling. Opplæringsloven § 9-1 fastslår at opplæringa i skolen skal 

ledes av en rektor, samt at hver skole skal ha en forsvarlig, pedagogisk og administrativ 

ledelse. I kommentarutgaven til opplæringsloven er det presisert at kravet om forsvarlig ledelse 

er en viktig ramme rundt tolkningen av rektorkravet i annet ledd. Rektor er den øverste leder ved 

den enkelte skolen. Kravet om rektor som øverste leder gjelder ved alle grunnskoler, uansett 

skolens størrelse. Rektor kan gjerne undervise, men vil likevel være rektor i hele sin stilling. Når 

rektor skal undervise, må vedkommende også fylle kompetansekravene for undervisning. Loven 

er ikke til hinder for at to eller flere skoler har felles rektor, noe som også er understreket i 

lovens forarbeider. Det kan være aktuelt der man har en liten skole i tillegg til en litt større 

enhet. Det generelle kravet om at rektor skal holde seg fortrolig med den daglige virksomheten 

ved skolene, setter imidlertid krav til rektors tilstedeværelse ved den enkelte skole. Det er rektor 

personlig som skal oppfylle dette generelle kravet. Dermed setter kravet om tilstedeværelse 

grenser for hvor mange skoler rektor kan være leder for. Det taler også for at rektor skal ha en 

100 % stilling hvor undervisning kan være en del av stillingen. 

 

Følgende er beregningen for pedagogisk ressurs for Sirma skole med 1.-7. trinn: 

 

      

TYPE Uket. Årst. Stillin

 

Ressurs byrdefull 0,01 

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§8-2
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§9-1


g arb.situasjon: 

Årstr

. 

Elevt

. Gr. Uket. 

Årsti

. 

 

KOMMUNALE:       

 

Ressurs lærere over 55 

år: 0,18 

1 1       

 

Grunnressurs 22,0 836 1,17 

 

Lærerbehov: 2,25 

2 2        

 

Generell styrking, elev 1 38 0,05 

   

3 1         

Generell styrking, 

gruppe 0 0 0,00 

   4 0       

 

Enkeltvedtak b.tr 0 0 0,00 

   5 0       

 

Enkeltvedtak u.tr       

 

Ansatte lærere: 

6 1       

 

Norsk fremmedspråk 0,00 0 0,00 

   7 0       

 

Morsmål 0,0 0 0,00 

   8 0       

 

Adm.ressurs     0,60 

   9 0       

 

Tospråklighetsressurs     0,00   

  10 0 1 22 855 

 

Merarbeid samisk     0,00 

 

Ellen Ravna 0,8 

Sum 5 1 22 855 

 

Rådgiver/sosiallærer     0,00 

 

S.Guttorm (f) 1 

      

Kontaktlærer     0,04 

 

Ellen Knutsen 1 

      

Teamledere      0,00 

 

NN 0 

      

Bibliotekar     0,04 

   

      

Veileder IKT     0,00 

   

      

Kontaktlærer elevråd     0,00 

   

      

Plasstillitsvalgt     0,02 

 

    

      

SUM kom. timer 23 874 1,73 

 

    

      

STATLIGE:       

 

SUM tilsatte 2,80 

   

  

  

Språklige særtiltak 0 0 0,00 

   

   

  

  

Finsk som andrespråk 2,25 86 0,13 

 

LEDIG -0,55 

      

Fjernundervisning 0 0 0,00 

   

      

SUM statstimer 2,25 86 0,13 

  

  

      

ANDRE:       

   

      

Grensesamarbeid 0 0 0 

   

      

Utviklingsarbeid       

   

      

SUM timer totalt 25 960 1,86 

    

Ovenfor er det beregnet at det er behov for 2,25 pedagogisk ressurs for 5 elever. De tre ansatte 

som var på Sirma oppvekstsenter skoleår 2015/2016 har sagt muntlig at de ønsker å fortsette og 

arbeide på Sirma skole dersom driften fortsettes for kommende skoleår. Ovenfor kommer det 

fram at det er overtallighet på 0,55 stilling. Dette dekkes ved at skolen overføres 0,2 stilling som 

ressurs for prosjektet Språkkommuner som finansieres av Utdanningsdirektoratet. Denne 

ressursen var planlagt å være på Deanu sámeskuvla fra 01.08.2016. Resterende 0,35 stilling 

dekkes ved å tilby samisk nettundervisning til andre kommuner. Disse utgiftene dekker 

kommunene som mottar samisk nettundervisning.  

 

I og med at 2,8 pedagogiske ressurser planlegges å overføre fra Deanu sámeskuvla til Sirma 

skole for kommende skoleår, så vil det bli ledig lærerstilling på Deanu sámeskuvla. Etter endt 

skoleår 2016/2017 så vil de tre pedagogiske ressursene på Sirma skole ha Deanu sámeskuvla 

som arbeidsplass fra og med 01.08.2017. Dersom det vedtas videre drift på Sirma skole, så vil 

det være 2,6 ledig lærerstilling på Deanu sámeskuvla for kommende skoleår. Disse ledige 

lærerstillingene har vært lyst ut med forbehold om videre drift på Sirma skole. Søknadsfrist for 

stillingene var 04.07.2016. Til disse stillingene var det fem søkere hvor av en søker med 



lektorutdanning, to søkere med adjunkt med tilleggsutdanning og to ufaglært lærere. De to 

ufaglært lærerne har høgskoleutdanning, den ene har mastergrad i samisk språk og den andre har 

minst 4 år høgskoleutdanning med relevant fag for grunnskole. Tana kommune har 

ansettelsesmøte 07.07.2016.      

 

Tana kommune har mottatt overføringssøknad på tre elever (en elev i 2. trinn, en elev i 4. trinn 

og en elev i 6. trinn) fra Deanu sámeskuvla til Sirma skole. Da Sirma skole hadde sommerferie 

og at skolen var vedtatt lagt ned fra 01.08.2016, så var det ikke skole å overføre til. Dersom de 

tre elevene kommer i tillegg, så utløser det ikke behov for mer pedagogisk ressurs til Sirma 

skole og det utløser heller ikke behov for mindre ressurser på Deanu sámeskuvla.  

 

Budsjett for samisk prosjekt Sirma barneskole for skoleår 2016/2017, 12 måneder:  

Lønnsutgift inkl. feriepeng og pensjon for ansatt-1 i 0,25 stilling kr 151 272

Lønnsvekst 2016 kr 20 000

Lønnsvekst 2017 kr 25 000

Funksjonstillegg 9 samlingsstyrere (61 000) inkl, feriep og pens kr 69 407

Funksjonstillegg kontaktlærer (24 100) inkl, feriep og pens kr 27 422

Funksjonstillegg stedsfortreder rektor (9 000) inkl, feriep og pens kr 10 241

Funksjonstillegg plasstillitsvalgt (1 600) inkl, feriep og pens kr 1 822

Innkjøpspost kr 100 000

Lisenser kr 25 000

Utgifter for svømming, skyss kr 15 000

Bygningsdrift kr 513 000

Ovttas bevertning kr 30 022

Ovttas skyss kr 40 800

Sum utgifter kr 2 356 959

Inntekter:

Refusjon fra staten for samisk undervisning kr -488 134

Refusjon fra staten for finsk undervisning (86*527) kr -45 322

Sum inntekter kr -533 456

Netto budsjett: kr 1 823 503

Nettobudsjett for prosjekt Sirma skole, 5/12 måneder- 2016 kr 759 793

Nettobudsjett for prosjekt Sirma skole, 7/12 måneder- 2017 kr 1 063 710

Nettobudsjett for prosjekt Sirma skole, skoleår 2016/2017 kr 1 823 503

Finasieringsplan:

Høsten 2016

Tana kommune høsten 2016; 390 000+ 119 793 fra fond kr 509 793

Sametinget høst 2016 kr 250 000

Finansiering for 2016 kr 759 793

Våren 2017

Tana kommune våren 2017 kr 713 710

Sametinget høst 2017 kr 350 000

Finansiering for 2017 kr 1 063 710  
 



Utregning av inntekter: 

 

Sirma skole mottar statstilskudd for finsk som 2. språk undervisning og for samisk 

undervisning. Skolen får tildelt 465 605 kr./år da minst en elev har norsk som førstespråk og 

resterende av elevene har undervisning i faget samisk. I tillegg får skolen tilskudd for 

undervisning i samisk som første språk på kr. 22 529. Søknadsfristen for årstimer i finsk som 

andrespråk for skoleår 2016/2017 var 15.03.2016. Det ble ikke søkt om midler til Sirma skole 

for kommende skoleår i og med at kommunestyret hadde vedtatt å legge ned Sirma 

oppvekstsenter fra og med 01.08.2016. Tana kommune har sendt til Fylkesmannen i Finnmark 

datert 06.07.2016 en tilleggssøknad om årstimer i finsk som andrespråk for skoleår 2016/2017 

for Sirma skole.  

 

Nettobudsjett for drift av prosjektet Sirma skole for elever i 1.-7. trinn med inntil 12 elever er 

følgende for kommende skoleår:  

Nettobudsjett for prosjekt Sirma skole, 5/12 måneder- 2016 kr 759 793 

Nettobudsjett for prosjekt Sirma skole, 7/12 måneder- 2017 kr 1 063 710 

Nettobudsjett for prosjekt Sirma skole, skoleår 2016/2017 kr 1 823 503 

 

Finansieringsplan for prosjektet Sirma skole for skoleår 2016/2017 viser ytterlige behov på kr. 

119 793 for 2016. Utgiften på kr. 119 793 inndekkes ved bruk av midler fra disposisjonsfond. 

Etter inndekningen vil være igjen kr. 33 346,20 i fondet for prosjekt «251217 Samarbeid over 

grensen- Sirma skole». For 7 måneder i år 2017 må Tana kommune finansierer kr. 713 710 

forutsatt at Sametinget finansierer kr. 350 000.  

 

I tillegg har Tana kommune betalt for gjesteelevplasser til Gamvik kommune for elever ved 

Sirma oppvekstsenter fra og med høsten 2012. Høsten 2015 betalte også kommunen for 

gjesteelevplasser for 2 elever ved Deanu sámeskuvla i tillegg til 3 elever fra Sirma 

oppvekstsenter. I 2015 betalte Tana kommune kr. 90 603 for de 5 gjesteelever til Gamvik 

Statstilskudd for samisk undervisning, hentet fra GSI: sk/elev/tr Faktor: Uker Timesats 

Totalt 

kr. 

 
A 

Uketimer per skole: En skole som i tillegg til opplæring i 

norsk som førstespråk også har elever med opplæring i 
samisk som førstespråk (Samisk 1) og/eller elever med 
minst ett av de andre språkalternativene (Samisk 2 
og/eller Samisk 3). 1 23,250 38,00 527,00 

465 

605 

 
B 

Uketimer per elev: Dersom en skole har mer enn 50 % 

av totalt antall elever som har samisk som førstespråk, 
utløser det antall elever som har samisk som andrespråk 
(Samisk 2 og Samisk 3) 0,431 uketimer per elev. 0 0,431 38,00 527,00 0 

 
B 

Uketimer per elev: Dersom en skole har mindre enn 50 

% av totalt antall elever som har samisk som førstespråk, 
utløser det antall elever som har samisk som førstespråk 
(Samisk 1) 0,431 uketimer per elev. 0 0,431 38,00 527,00 0 

 
C 

Uketimer per elev: Elever med samisk som førstespråk 

for alle 5 0,225 38,00 527,00 22 529 

 
D 

Uketimer per årstrinn: Antall årstrinn med samisk som 

andrespråk (Samisk 2 / Samisk 3) 0 3,225 38,00 527,00 0 

       

488 

134 

        Beregning av statstilskudd for finsk undervisning, hentet fra søknad til Fylkesmannen: 
 

     
Timer sats 

 

  
Finsk andre språk 

  
86,00 527,00 45 322 



kommune for 3 uker. Satsen var 6 040 kr./uke for en elev. I 2014 betalte Tana kommune kr. 

65 955 for 2 gjesteelever til Gamvik kommune for 7 uker. Satsen var 5 234,50 kr./uke for en 

elev. Denne ordningen er inngått mellom Tana kommune og Gamvik kommune 30.06.2012. I 

begynnelsen var det en famille som brukte ordningen. I 2015 ble ordningen brukt av tre familier. 

Tendensen er at flere familier vil komme til å benytte seg av ordningen.  

 

Vurdering 

Tana kommune kan av faglige grunner anbefale videre drift av Sirma skole for kommende skole 

år. Sirma skole vil ha høyt kvalifiserte pedagoger. Innen søknadsfristen for 2,6 ledige 

lærerstillinger på Deanu sámeskuvla var det høyt kvalifiserte søkere. Til disse stillingene var det 

fem søkere hvor av en søker med lektorutdanning, to søkere med adjunkt med tilleggsutdanning 

og to ufaglært lærere. De to ufaglært lærerne har høgskoleutdanning, den ene har mastergrad i 

samisk språk og den andre har minst 4 år høgskoleutdanning med relevant fag for grunnskole. 

Tana kommune har ansettelsesmøte 07.07.2016.     

 

Finansieringen for prosjektet forutsetter at Tana kommune tildeles prosjektmidler etter ny 

søknad på kr. 600 000 fra Sametinget, kr. 250 000 for 2016 og kr. 350 000 for 2017. 

Prosjektarbeidet må utføres innenfor utgiftene i ovenfor nevnte prosjektbudsjettet. 

 

 

 

 

 

 


