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Valgte tiltak  
 

Tiltak 170 - R 1300 - Nedtrekk Undervisning grunnskole etterstatter tidligere tiltak (049)  
 

I forbindelse med budsjettarbeidet i 2019, ble det lagt frem en skisse for hvordan en kan se på ulike 
modeller for å skape forutsigbare og realistiske budsjetter for grunnskolen. Dagens modell har i stor grad 
basert seg på historiske erfaringstall.   
I budsjettvedtaket 2019, for årsbudsjett 2020 og den kommende økonomiplanperiode ble denne saken 
løftet inn og vedtatt.  (vedlegg 3 i budsjettdokument 2019)  
Det er uklart i saksfremlegget hvordan en slik finansieringsmodell konkret skal gi de 15 millioner i 
besparelser som lå i økonomiplanperioden.  Det er lagt frem tre forskjellige modeller som kan danne 
grunnlag for en omstilling, der den ene er anbefalt. Det er ikke gitt tydelige retningslinjer for omstilling. 
Avslutningsvis sies det i at i økonomiplanperioden skal det legges til rette for en gradvis omstilling i 
økonomiplanperioden.   
I budsjettvedtaket 2019 ble prosessen med innsparinger i skolesektoren fremskutt. Det ble vedtatt et 
kutt skolesektoren på 3,3 millioner. Dette ble lagt inn som et rammenedtrekk, totalt ble det redusert 
med 6 stillinger for å oppnå dette budsjettallet.  
I budsjettarbeidet 2020, så har administrasjonen jobbet med dette tiltaket og tiltaket er blitt gitt et mer 
konkret innhold med konsekvenser, tiltaket er også i større grad kvalitetssikret.   
 

Kostnader undervisningsmateriell pr elev i grunnskolen.  
 

Det er 4 hovedposter på hver skole som er knyttet til undervisning som er ikke lønnskostnader. 
Kontoene det er snakk om er 11050 Leke og sysselsetningsmateriell, 11051 Undervisningsmateriell, 
11052 Lærebøker og 12000 Inventar. På disse kontoene er det forholdsvis store forskjeller mellom 
skolene i dag.  
Vårt utdrag her kan ikke sammenliknes med KOSTRA tall da vi ikke har tatt med alle budsjettposter på 
utgifter pr elev. Det er ingen åpenbare grunner til at det er så store forskjeller.   
En svært viktig forutsetning for å kunne gjennomføre dette tiltaket er at kostnader til innkjøp av PC og 
nettbrett i grunnskolen flyttes fra drift til investering. Dette er gjort i årets budsjett.   
De to største skolene legger seg på det nivået som Lakselv Barneskole har i dag og distriksskolene har 
500 kr mer pr elev.  
Dette gir en besparelse på kr 250 000,- årlig i planperioden.  
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Kutt i stillinger.  
 

Ca 85 % av kostnadene som ligger under R 1300 er lønnskostnader.   
Det har de siste årene vært en nedgang i elevtallet i Porsangerskolen.  
  

  2010/2011  2012/13  2014/15  2016/17  2018/19  2020/21  

Elever   472  447  412  415  391  376  

 
Selv om det er en nedgang i elevtall, er det vanskelig å gå ned i antallet klasser på de to store skolene. 
Det betyr at vi ikke greier å få en gevinst i at vi fyller opp klassen med flere elever pr lærer.  Dette 
skyldes de fysiske rammefaktorene som ligger til grunn. Vi har ikke mulighet til å ha alle 35 på et trinn i 
Lakselvskolene fordi klasserommene er bygd med tanke på elevgrupper opp til 26 – 28.   
Vi har likevel valgt å gå inn for å redusere antallet stillinger i grunnskolen.  Konsekvensen av dette er 
færre timer til to-lærer og gruppedeling. Om dette vil gi seg utslag i flere barn med 
spesialundervisning, enn det historisk lave nivået vi er på i dag er vanskelig å si, men det er trolig at dette 
kan bli en konsekvens.  
 

Kutt i stillinger er skissert slik i planperioden:  
• Lakselv Barneskole reduksjon på 4,4 stillinger  
• Lakselv Ungdomsskole reduksjon på 4,9 stillinger  
• Billefjord Sjøsamiske Oppvekstsenter reduksjon på 0,6 stillinger  

 
Dette gir denne gevinsten i planperioden.  
 

2021  2022  2023  2024  

-1 354 683  -3 275 725  -5 740 725  -5 740 725  

 
Andre ansvar og kontoer.  
 
I tiltaket er det lagt inn en besparelse på felleskostnader skole (ansvar 3050) dette er knyttet til en 
reduksjon av felles programvare i skolesektoren. Bakgrunner er at skolen ønsker å bruke Office sine 
plattformløsninger i større grad enn nå  
 
Oppsummering.  
 
Dette tiltaket gir følgende besparelser i planperioden.  
 

2021  2022  2023  2024  

-1 888 813  -3 628 775  -6 093 775  -6 128 775  

 
Selv om tiltaket er kvalitetssjekket er det vanskelig å forutse driften av grunnskoler 3 til 4 år frem i tid. 
Det vil være behov for justeringer underveis i forhold til det som ligger i dette tiltaket.  
  
Tiltak 156 - R 1300 - Reduksjon av administrasjon i grunnskoler  
 

Det er gjort en politisk bestilling på om administrasjonen i skolene er tilpasset dagens skolestruktur, og 
dagens elevtall.  Det er gjort et søk i GSI for 2019 der en har prøvd å finne sammenlignbare skoler. Det er 
alltid en usikkerhet i om de enkelte skoler rapporterer likt i GSI, men vi må gå ut ifra at tallgrunnlaget er 
riktig.    
Det går fram av ordlyden i opplæringsloven § 9-1 at hver skole skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og 
administrativ ledelse. Opplæringen i skolen skal ledes av rektor. Det står videre at rektor skal holde seg 
fortrolig med den daglige virksomheten i skolen og arbeide for å videreutvikle virksomheten.  
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Rektor er den øverste leder ved den enkelte skole. Kravet om rektor som øverste leder gjelder ved alle 
grunnskoler og videregående skoler, uansett skolens størrelse. (Udir –ledelse og organisering av skoler)  
 
Barneskoler  
De aller fleste barneskoler har en SFO avdeling knyttet til seg. Ressurs til ledelse i SFO er ikke tatt med i 
denne oversikten. På LBS er denne ressursen 50%  

SKOLE  Elever  Rektor+insp  Sekretær  Totalt  % Adm ressurs 
pr 100 elev  

LBS   220  200  100  300  136  

Saga Skole  220  200  50  250  114  

Komsa  208  200  100  300  144  

Baksalen  320  240  100  340  106  

Fuglenes  170  150  50  200  118  

Reindalen   151  180  50  230  152  

Setermoen  250  200  50  250  100  

Slettaelva  190  190  100  290  153  

Mortensnes  260  250  0  250  96  

Oppsummering.  
Det er forholdsvis mange barneskoler som likner på Lakselv Barneskole. Ifølge denne oversikten har 
Lakselv Barneskole en administrasjonsressurs som er litt over gjennomsnittet, dette kan forsvares da 
halvparten av eleven på skolen velger et samisk eller Finsk2/kvensk språktilbud som krever sin del av 
administrasjonen.  
 
Ungdomsskoler.  
Det er vanskelig å finne ungdomsskoler som er lik Lakselv Ungdomsskole i antall elever. De fleste rene 
ungdomsskoler er gjerne større skoler.  I mange kommuner er det kombinerte barne og ungdomsskoler, 
der disse er samlokalisert og der det er en felles administrasjon.  
En viktig opplysning er at rektor på Lakselv ungdomsskole også er rektor for Voksenopplæringa, det er 
lite trolig at noen av de andre skolene i denne oversikten har en slik dobbeltrolle.  
 

SKOLE  Elever  Årsverk adm  Sekretær  Totalt  % Adm ressurs 
pr 100 elev  

LUS  108  200  50  250  231  

Sandfallet  250  200  100  300  120  

Alta U skole  420  300  180  480  114  

Breilia  277  300  100  400  144  

Kirkenes Uskole  201  200  75  275  137  

Bardu Uskole  146  178  23  201  138  

 
Oppsummering.  
Som det en kan se av denne oversikten har Lakselv Ungdomsskole en noe høyere administrasjonsressurs 
enn de andre skolene. Som nevnt tidligere er rektor også ansvarlig for Voksenopplæringa, videre tar 
både inspektør og rektor en betydelig mengde vikartimer for å dekke opp for sykefravær på skolen. Om 
de andre skolelederne gjør dette vites ikke. Lakselv Ungdomsskole har også ca 35% av eleven som har 
samisk eller Finsk 2/kvensk, dette krever sin del av administrasjonen.   
 Sentrumsskolene.  
Totalt sett kan det se ut som Lakselv Barneskole og Lakselv Ungdomsskole samlet sett har en noe høy 
administrasjonsressurs. Det legges inn tiltak på reduksjon av sekretærstilling ved skolene, slik at den 
samlede ressursen ved Lakselv Barneskole og Lakselv Ungdomsskole reduseres fra 150% til 100 % 
stilling.  
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Fådelte skoler - oppvekstsenter  
De fleste av skolene under er organisert som oppvekstsentre. Der rektor i tillegg til grunnskoledrift har 
ansvaret for både barnehage og SFO.  
  

  elever  adm ress  

Billefjord oppvekstsenter  m bh  36  120  

Børselv bare skole  13  50  

Gamvik bare skole  13  40  

Skjånes oppvekstsenter m bh  10  40  

Sørvær oppvekstsenter m bh  15  45  

Maze bare skole  24  100  

Kokelv oppvekstsenter m bh  13  75  

Pasvik bare skole   56  100  

  
Oppsummering administrasjonsressurs Porsangerskolene.   
Sammenlikningen viser at det er en noe høy ressurs til administrasjon i Porsangerskolene totalt sett 
sammenliknet med andre skoler.  
I dette tiltaket er det foreslått å redusere sekretærstilling ved LBS og LUS med til sammen 50%, og det er 
foreslått en reduksjon på 20% administrasjon i Billefjord. Reduksjonen i Billefjord, må sees sammen med 
økning av administrasjonsressurs i barnehagen.  
 

  2021  2022  2023  2024  

50 reduksjon sekretær  260 000  260 000  260 000  260 000  

20% reduksjon BSO  110 000  110 000  110 000  110 000  

 Sum  370 000  370 000  370 000  370 000  

  
Tiltak 157 - R1300/1330/1340/1370 - Vakansetiltak oppvekstsektoren  
  
Det å ikke erstatte ansatte ved kortere langtidsfravær er et tiltak som er mulig å gjennomføre i perioder 
innenfor de forskjellige sektorene.   
Innenfor de 4 rammeområdene R1300 (grunnskole) R1330 Voksenopplæring R1340 Barnehagedrift og 
R1370 SFO, kommer det i snitt de 4 siste år inn 2,6 millioner i refusjoner for sykefravær.  Hvis sektoren 
greier å drifte forsvarlig med å ikke sette inn vikarer i 30 % av et forventet sykefravær som utløser 
refusjon, så kan dette tiltaket gi en årlig besparelse på kr 750 000,-  
  
Dette fordeles på de enkelte sektorer slik.  
R1300 kr 553 000  
R1330 kr 20 000  
R1340 kr 126 000  
R1370 kr 51 000  

Tiltaket er kun lagt inn i 2021.  

  

Tiltak 129 -   R 1300/1330 - Ikke erstatte naturlig avgang undervisningssektoren   
   
Det er en politisk bestilling på å utrede hva en kan spare på å ikke erstatte naturlig avgang.   
Den oversikten administrasjonen har pr i dag viser at det er 2,2 årsverk innenfor undervisningssektoren 
der vi vet at det vil bli naturlig avgang i 2021. Det er to 100% stillinger med planlagt avgang den 
1.9.2021, en AFP 20% fra 1.8.2021.   
    
Den ene stillingen er knyttet til Voksenopplæringa, slik behovet er pr i dag ser det ut til at det blir lite 
lærerressurser i 2021. Det kan bety at tiltaket kan være vanskelig å gjennomføre.   
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Dette tiltaket er kun lagt inn i 2021 og gir en besparelse på 460 892,-.  
  
Tiltak 127 - R 1380 - Porsanger kulturskole - redusere tilbudet   
   
Porsanger kulturskole har i dag 3,14 stillinger. Kun leder har 100% stilling, de øvrige har 
deltidsstillinger. For at kulturskolen skal oppfylle kravene for å være en kulturskole, må det i tillegg til 
opplæring i musikk, være et annet tilbud, for eksempel dans, billedkunst osv. Lovkravet er at alle 
kommuner skal ha et musikk- og kulturskoletilbud, enten alene eller sammen med 
andre, Jfr. Opplæringslova §13-6   
   
En reduksjon i stillinger fører også til reduserte inntekter.    
I dette forslaget ligger det inne å fjerne 60% stilling ved kulturskolen.   
En reduksjon vil gi et mindre tilbud i forhold til hvilke instrumenter det gis opplæring på.   
Kulturskolen er et viktig tema i stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur, som kommer våren 
2021.    
   
Alle ansatte i kulturskolen har faste stillinger, tiltaket er lagt inn med halvårseffekt i 2021   
   
Dette tiltaket vil kunne gi en helårseffekt på kr 313 000,- fra 2022.    
  
Tiltak 125 - R 1300 - Vakanse oppvekstleder 4 måneder -    
  

Kalenderåret 2020 har oppvekstlederstillingen vært hold vakant. Kommunen kan i en overgangsperiode 
oppfylle Opplæringslovens §13.10 angående krav om skolefaglig kompetanse i rådmannens stab ved at 
rektor Børselv skole har vært konstituert som fungerende kultur og oppvekstleder. Dette er ikke en 
anbefalt løsning på sikt.    
   
Prosessen med å ansette oppvekstleder har vært satt på vent.  Det må beregnes r måneders 
minimumstid på å rekruttere ny leder.    
Oppgavene knyttet til stillingen har i hovedsak blitt fordelt på rektor ved Børselv skole og rektor ved 
Lakselv Barneskole (som har hatt ansvar for økonomi).  Begge har fått en viss kompensasjon økonomisk 
for dette merarbeidet.     
   
Besparelsen ligger i det som er budsjettert med lønnskostnader, minus funksjonstillegg for disse to.   
Tiltaket gir en besparelse på kr 185 000,- i 2021.  
  
Tiltak 129 - R 1300/1330 - Ikke erstatte naturlig avgang undervisningssektoren   
   
Det er en politisk bestilling på å utrede hva en kan spare på å ikke erstatte naturlig avgang.   
     
Den oversikten administrasjonen har pr i dag viser at det er 2,2 årsverk innenfor undervisningssektoren 
der vi vet at det vil bli naturlig avgang i 2021. Det er to 100% stillinger med planlagt avgang den 
1.9.2021, en AFP 20% fra 1.8.2021.   
    
Den ene stillingen er knyttet til Voksenopplæringa, slik behovet er pr i dag ser det ut til at det blir lite 
lærerressurser i 2021. Det kan bety at tiltaket kan være vanskelig å gjennomføre.   
   
Dette tiltaket er bare lagt inn i 2021 og gir en besparelse på 460 892,-.   
   
  
Tiltak 154 - R 1340 - Flytte Ajanas barnehage inn i ledig avdeling ved Lakselv barnehage  
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Ajanas barnehage drives i slitte lokaler og har et lite uteareal som krever oppgradering.  
Dette året har vi sett at Ajanas har vært sårbare for fravær og har slitt med å skaffe vikarer.  
Ved å flytte inn i Lakselv barnehage, kan de ha støtte i forhold til vikarsituasjoner og et større fagmiljø i 
forhold til barn med behov for ekstra ressurs.  
Hvis dette tiltaket velges er det utrolig viktig å sikre at det samiske perspektivet i forhold til språk og 
kultur blir ivaretatt og prioritert.  Vi skal ha fokus på at Ajanas er en samiskspråklig barnehage og det skal 
sikres at dette videreføres.  Dette selv om ordningen blir midlertidig.  
 

Økonomi.  
  
Reduksjon i administrasjon.  
I dag er det 140 % styrerressurs til sammen ved Ajanas og Lakselv barnehage. Ved 
en flytting av Ajanas barnehage til Lakselv barnehage vil medføre at det kun er behov for en styrer. 
Styrerressursen på Ajanas er 40%. På grunn av sikringsbestemmelsen vil begge styrerne beholde sin lønn 
som i dag. Besparelsen er beregnet ut fra reduksjon i en 40 % stilling som assistent.     
  
Dette vil kunne gi pedagogisk leder i Ajanas mulighet til å ha større fokus på å jobbe med det samiske 
språket, kulturen og verdigrunnlag med barna.  Jfr Barnehageloven § 8 Kommunens ansvar: Kommunen 
har ansvaret for at barnehagetilbudet til samiske barn i samiske distrikt bygger på samisk språk og 
kultur.   
  
Drift bygning  
Det vil ikke bli økte kostnader ved Lakselv barnehage. Bygget der Ajanas barnehage drives i dag stenges 
ned og det opprettholdes en vedlikeholdsdrift for å sikre bygget. Det er beregnet kostnader til strøm, 
festeavgift, forsikring og kommunale avgifter i begrepet vedlikeholdsdrift, samt noe 
vaktmestertjenester.  
  
Andre utgifter  
En samlokalisering av to enheter vil gi stordriftsfordeler på flere områder. Alt fra mat, forbruksmateriell, 
vikarutgifter, overtid, osv. vil være poster som kan gi en besparelse.  
Tiltaket er lagt inn med halvårsvirkning i 2021 på med en besparelse på 213 000 kr  
Fra 2023 vil dette også gi effekt på utmåling av tilskudd til private barnehager, da er den forventende 
effekten av tiltaket en besparing på kr 1 002 053,-  
Salg av bygget er ikke en del av tiltaket, men må vurderes dersom tiltaket blir valgt.  
Dersom dette tiltaket blir valgt vil det måtte iverksettes en god prosess for gjennomføringen, der en 
ivaretar alle parter på en god måte.  
  
Tiltak 177 - R 1330 rammenedtrekk voksenopplæring  
  
Det er ikke lagt inn rammenedtrekk på stillinger.  
Bakgrunnen for dette er at det er naturlig avgang høsten 2021, og denne stillingen er tatt inn i 
tiltak nr 129 R 1300/1330 - Ikke erstatte naturlig avgang undervisningssektoren.  Det er lagt inn en liten 
reduksjon på materiell. Tiltaket er bare lagt inn i 2021.  
  
Tiltak 178 - R1340 - Rammenedtrekk barnehagedrift  
  
Det er vanskelig å gjennomføre et rammenedtrekk i barnehagene. Kostnadsdriveren i barnehagene er 
lønnskostnader, disse er styrt av bemanningsnorm.   Utover dette er det små budsjettposter i 
barnehagene til daglig drift.  
Det ligger inne et tiltak om samlokalisering av Lakselv Barnehage og Ajanas Barnehage  



 Side 7 av 7 

 

I tillegg er det alltid en usikkerhet hvordan beregningene i forhold til driftstilskudd til de private 
barnehager slår ut.   
  
Tiltak 179 - R1360 - Rammenedtrekk Spesielt tilrettelagt tilbud  
  
Dette rammeområdet er et område der det er svært vanskelig å forutse hvilke kostnader som påløper. Vi 
vet ikke hvor mange barn i barnehagealder som har behov for et spesielt tilrettelagt tilbud.   
  
Det har vært jobbet god opp mot å ha redusere disse kostandene, det er grunn til å tro at dette er mulig 
å fortsette med. På bakgrunn av dette så legges det inn et rammenedtrekk på 10 %, med halvårsvirkning 
for 2021.   
Tiltaket gir en helårseffekt på kr 248 575,-  
  
Tiltak 180 -R 1370 Rammenedtrekk SFO  
  
Det er to skolefritidsordninger i kommunen.   
I disse dager jobbes det med en ny nasjonal rammeplan for SFO, denne sendes på høring og skal være i 
kraft fra høsten 2021.   
I dag er det kommunale vedtekter som sier at det skal være en voksen pr 15 barn. Signalene fra arbeidet 
med ny rammeplan går ut på at det skal være færre barn pr voksen, særlig i 1.klasse.  
Med dette som utgangspunkt ser ikke vi at det er rom for å kutte stillinger på dette rammeområdet.  Det 
er gjort noen små kutt på de poster der det er mulig å kutte.   
  
Tiltak 181 – R 1380 Rammenedtrekk Kulturtiltak  
  
Innenfor dette rammeområde er kulturskole og en halv stilling i administrasjon kultur.    
På sikt kan en se for seg en reduksjon i kulturskolen, i forbindelse med naturlig avgang. Dette må 
imidlertid utredes, og er ikke gjeldende før 2023.   
 I budsjettet ligger det inne en 50% stilling innenfor kulturadministrasjon, denne er det mulig å redusere, 
men må sees i sammenheng med den vakanse som ligger på oppvekstlederstilling. Det legges inn et 
nedtrekk på 25% stilling innenfor kulturadministrasjonen.  Tiltaket er lagt inn med halvårsvirkning for 
2021, og helårsvirkning gjennom resten av planperioden. I tillegg er det lagt inn noe kutt på 
organisasjonsstøtte og noe kutt på enkeltposter i kulturskolen.  
  
  

Ikke valgte tiltak som er utredet  
  
Tiltak 182 R 1380 - Økt driftstilskudd RiddoDuottarMuseat   
  
RidduDuottarMuseat har det overordnede ansvaret for den muserale aktiviteten i regi av Porsanger 
Museum.   
I dag yter Porsanger kommune et driftstilskudd og på 252 000 kr i 2020 og ey tilskudd til leie av lokaler 
i Skoganvarre på kr 62 000,-.  
   
RDM ber om at Porsanger kommune øker sin andel av drifta, slik at Porsanger kommune bidrar med   
kr 483 246,-.  Dette er inkludert husleie. Dette betyr en økning på kr 169 246,-   
   
De økte bevilgninger skal brukes til å utvikle og sikre museumsdriften i Porsanger.  
   
RDM sin drift finansieres på følgende måte:  
70 % fra Sametinget - øremerkede midler.  
21 % fra Troms og Finnmark Fylkeskommune  
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9 % fra kommunene som er tilsluttet RDM  
  
  
Tiltak nr. 126 - R 1380 - Avvikle kinodrift, Lakselv kino   
   
Porsanger kommune har en driftsavtale med Aurora kino som er gjeldene til 31.12.2020.    
Kommunen betaler Aurora Kino et driftstilskudd for å drifte Lakselv kino.     
    
Det er ikke en lovpålagt oppgave å ha kino.   
Konsekvensen av en slik nedleggelse vil bety at det ikke er et kinotilbud i Porsanger. Film og kino er en 
viktig del av kulturtilbud i enhver kommune. Særlig den yngre delen av befolkningen bruker kinotilbudet 
aktivt.    
Lakselv kino har i en årrekke hatt positive besøkstall, i 2019 var det 9000 besøkende, noe som viser at 
kinoen er godt besøkt i forhold til folketallet.  
    
Porsanger kommune vil fortsatt kunne være verstsskap for konserter og teater i kultursalen, men 
kommunen må da selv være arrangør.  
   
Tiltaket gir en besparelse på kr 250 000,- i 2021 og 300 000,- i resten av planperioden.  
  
  
Tiltak 158 R 1300 - Flytte ungdomstrinnet fra Billefjord til Lakselv Ungdomsskole   
   
Administrasjonen er bedt å synliggjøre innsparingspotensialet ved å flytte elevene som går på 
ungdomstrinnet ved Billefjord Sjøsamiske Oppvekstsenter til Lakselv Ungdomsskole.    
   
 I dag er skolen en 1.-10. skole med totalt 37 elever. Skolekretsen i Billefjord går fra Stabbursnes 
til Normanseth. Noen av elevene vil få en skolevei på 160 km tur/retur.     
   
Slik det ser ut i dag vil dette tiltaket berøre:   

• 9 elever 2021    
• 10 elever 2022    
• 10 elever 2023    
• 10 elever 2024   

   
En flytting av elevene til Lakselv Ungdomsskole vil ikke gi nevneverdig økning av kostnader på LUS.   
Innsparingen ligger ved Billefjord Sjøsamiske Oppvekstsenter der en vil kunne redusere med 1,7 
stillinger.  Det vil bli noen høyere kostnader til skoleskyss totalt sett for de to skolene da det vil bli en 
høyere kommunal egenandel.   
   
Kommunen samlet sett vil få en reduksjon i statstilskudd samisk.  De to viktigste parameter 
for statstilskuddet er antall skoler som gir et samisktilbud og antall trinn på skolen der det er samisk 2 
eller samisk 3 elever.   
I dette tiltaket vil skolen fortsatt ha drift, men det vil være 4 færre trinn der det gis samiskundervisning, 
årlig vil kommunen motta ca kr 290 000,- mindre i statstilskudd samisk pr år.    
   
Det vil ikke bli noen på reduksjon av bygg/renhold i Billefjord da lokalene fortsatt vil brukes av de 
resterende elever.   
   
Tiltaket er her beregnet med 5/12 virkning for 2021 da det tidligst er mulig å gjøre dette fra skolestart 
2021 og helårsvirkning for 2022. Tiltaket vil kunne gi en besparelse på kr 355 313,- i 2021, og resten av 
planperioden en årlig besparelse på kr 850 751,-   
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Dersom dette tiltaket blir valgt vil det måtte iverksettes en konsekvensutredning med påfølgende høring 
blant de som er berørt.   
   
Tiltak 128 - R 1380 - Fjerne organisasjonsstøtte og kulturmidler   
   
Porsanger kommune har en pott satt av til å dekke kostnader knyttet til:   
- 17. mai arrangement kr 60 000   
- Samefolkets dag kr 5000   
- Kvendagen kr 5000   
- Tilskudd til arrangement kr 20000   
- 50% av kostnader til lysløyper i kommunen kr 40 000   
- i tillegg utbetales kulturpris og andre utmerkelser fra dette området. kr 15000   
Totalt fordelt på to ansvar 147 000.   
    
Konsekvensen av å ikke kunne yte disse midlene er at markeringen av 17.mai, Samefolkets dag og 
kvendag blir redusert. I tillegg vil lysløyper kunne bli slukket, dersom idretten alene må bære kostnader 
både med løypepreparering og kostnader til strøm. Det er mange som benytter seg av lysløyper og det 
er mange av kommunens befolkning som deltar på arrangementene som mottar støtte.  
  

   
R 1300 - Finansiering av språkundervisning i kommunen.  
 

Administrasjonen har fått en politisk bestilling på å utrede kostander og inntekter med 
språkundervisningen i kommunen.   
Finansieringen av språkundervisninga i grunnskolen skjer på to forskjellige måter.  
 

Finsk2/ Kvensk i grunnskolen.  
Fylkesmannen betaler ut tilskudd til Finsk2/kvensk undervisning basert på antallet grupper med 
undervisning skolen gir. Hver gruppe skal ha et visst antall timer pr uke, dette er basert på fag og 
timefordelingsplanen. I tillegg foretar fylkesmannen en kontroll opp mot GSI tallene for den enkelte 
skole.  
Tilskuddet utbetales som et tilskudd på kr 589 pr underviste time.   
Dette tilskuddet dekker 95% av lønnskostnadene pr time. Tilskuddet dekker ikke kostnader til pensjon, 
lærebøker, vikarer, lokaler, renhold, administrasjon av undervisningen.  
Dersom kommunen reduserer antall grupper med kvensk/Finsk 2 så vil tilskuddet reduseres.  
 

Tilskudd samisk   
Samisk tilskudd beregnes ut fra GSI tall. Det brukes samme sats på samisk som på Finsk2/kvensk kr 589,- 
pr time.  
Følgende beregningsgrunnlag ligger til grunn.  
 

A  23,25  Uketimer pr skole  4      93  

B  0,431  Uketimer pr elev samsik1 elever 
samiskundervisningen  

  19    8,189  

C  0,225  Uke timer pr elev Samisk 1 elever    19    4,275  

D  3,225  Uketimer pr årstrinn samisk 2og 3 
antall årstrinn (grupper)  

    33  106,425  

 
Som det går frem av beregningsgrunnlaget er det faktor A (antall skole) og faktor D (uketimer 
pr årstrinn /grupper) som er de faktorene som er vesentlig i denne sammenhengen. Antallet samisk 1 
elever har overraskende lite å si for utmåling av statstilskudd.  
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Eksempel Børselv skole 20/21  
Nedleggelse Børselv 23,25 x 38 uker x 589 kr pr 
time  

520 381,-  

4 elever i Børselv fordelt på 3 trinn  216 545,-  
Børselv skole generer 
et statstilskudd skoleåret 20/21  

 
736 926,-  

 
Dersom man slår sammen grupper i samisk, påvirker ikke dette statstilskuddet. Dette fordi det er 
antallet trinn der en har elever med samiskundervisning som er vesentlig.  
Her er en oversikt over hva hver enkelt skole generer i statstilskudd for 2020-21.  
 

• LBS 13 elever sam 1, 35 elever sam 2 og 40 elever sam 3 = tilskudd kr  1 440 200  
• LUS  3 elever sam 1, 8 elever sam 2 og 16 elever sam 3 = tilskudd  kr 970 400  
• BSO 3 elever sam 1, 3 elever sam 2 og 27elever sam 3 = tilskudd  kr 1 480 700  
• BØR 0 elever sam 1, 0 elever sam 2 og 4 elever sam 3 = tilskudd  kr 750 000  

•  

Totalt sett mottar kommunen ca 4,9 millioner i statstilskudd samisk. Dette fullfinansierer 
samiskundervisninga ved de 4 skolene. Dersom distriksskolene hadde vært lagt, ned ville kommunen 
mistet de 2,2 millionene som distrikts skolene genererer. LBS ville fått 140 000 mer på grunn av at det 
ville kommet samisk 2 elever inn på trinn der skolen ikke har samisk 2 elever pr i dag.    
I dag bruker skolene 6,6 årsverk for å gi denne samiskundervisning. De totale lønnskostnader er ca 4 
millioner. I tillegg har kommune utgifter med administrasjon av tilbudet, skolemateriell, 
kompetanseheving, inventar og utstyr og renhold av lokaler.   
Med disse kostnadene beregnet inn, kan man si at samisktilskuddet slik skolene er organisert i dag, 
dekker de faktiske utgifter kommunen har med å gi dette tilbudet.  
 

R 1300 – Kostnader knyttet til spesialundervisning  
  
Det er en politisk bestilling på å vurdere kostander knyttet til spesialundervisning.   
Spesialundervisning er en lovfestet rett hjemlet i Opplæringslova §5-1   
Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, 
har rett til spesialundervisning.   
  

Før det kan gjøres vedtak om spesialundervisning, må det foreligge en sakkyndig vurder fra PP-
tjenesten som anbefaler spesialundervisning.   
I noen tilfeller utløser spesialundervisning en styrking av bemanning i klassen, i andre tilfeller blir 
spesialundervisninga gitt under klassens ramme.    
   
Oversikten under viser utviklinga på spesialundervisning de siste 5 årene i Porsangerskolen sett opp 
mot det nasjonale nivået.   
   

   2020   2019   2018   2017   2016   

Elever   376   382   391   416   415   

Antall   27   31   36   36   40   

% Porsanger   7,2   8,1   9,2   8,7   9,6   

% Norge   ikke klart   7,7   7,8   7,9   7,8   

Antall 1 - 7 kl   13   14   21   23   22   

Antall 8 -10 kl   14   17   15   13   18   

   
Som det går frem av oversikten, har det vært en svært positiv utvikling i grunnskolen de siste 5 årene i 
forhold til andel elever som får spesialundervisning.   
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I dag ligger vår kommune under landsgjennomsnittet på spesialundervisning. På barnetrinnet er det i 
2020 rundt 6% av elevene som får spesialundervisning.   
   
Vi vet at fokus på tidlig innsats, å gå tidlig inn med hjelpetiltak til barn har en utfordring, er med på å få 
ned andelen med spesialundervisning.  Et annet viktig moment skolens grunnressurser. Dersom skolen 
har ressurs til å kunne styrke en klasse/trinn med lærerressurs, er dette med på å få ned andelen 
spesialundervisning.  Skolen greier da å gi god tilpasset opplæring og elevene kan følge 
kompetansemålene som følger trinnet.   
   
I forhold til kostnader til spesialundervisning, så er det vanskelig å tallfeste dette. All den tid store deler 
av spesialundervisninga gis innenfor det som vi karakteriserer som klassens ramme.  Dersom en tok vekk 
alle ressurser til styrking i skolen, ville spesialundervisninga gitt en merkostnad.    
   
Skolene har i dag et bedre system for oppfølging av spesialundervisning enn tidligere. Både barneskolen 
og ungdomsskolen har et mye tettere samarbeid med PPD – gjennom etablerte møteplasser. Her 
diskuteres blant annet behovet for tiltak for de enkelte elever. Og det er gledelig at vi i de siste årene har 
opplevd at behovet for spesialundervisning har gått ned og ikke lenger er nødvendig for noen elever.  
  
Tiltak 160 R 1300 - Videre drift Børselv skole  
 

Administrasjonen er bedt om å synliggjøre kostnader ved videre drift av Børselv skole.  
Her er konsekvensjustert budsjett, prisjustert 2021, lagt til grunn og beregnet 5/12 for perioden august - 
desember, 2021. Dette gjelder lønn og pensjonskostnader, skoleskyss og tilskudd samisk/kvensk.  
Resterende kontoer ligger inne i konsekvensjustert budsjett med helårsvirkning.  Disse kontoene er i satt 
i null (2021) i dette tiltaket.  
Beste estimat i forhold til historiske tall.   Hvis dette tiltaket velges, bør det tas en kvalitetssikring av 
tallene. Tiltaket kan sees i sammenheng med tiltak 163, Etablere Børselv oppvekstsenter.  
  
Tiltak 163 R 1300/R1340/R1370 - Etablere Børselv oppvekstsenter  
 

Det har flyttet fem barnefamilier til Børselv i løpet av de siste to årene, med til sammen ni barn.  Fra 
høsten 2021 vil det være tolv barn i skolepliktig alder, og fem barn (to over to år, tre under to år) under 
skolepliktig alder med behov for barnehageplass, og det er signalisert at ytterligere ett barn under to vil 
ha behov for barnehageplass.  Totalt er det da 6 barn som har behov for plass i barnehage fra høsten 
2021.  Av disse er to barn tildelt plass i Lakselv.   
 

Foreldrene er i en prosess der de ønsker å etablere en privat barnehage, og har sendt søknad til 
Porsanger kommune om godkjenning av lokaler.    
Det kan da være et alternativ å etablere et oppvekstsenter, der barnehage, SFO og skole er samlokalisert 
i allerede leide lokaler.    
Det gis med dette et barnehage- og skoletilbud der barna bor, noe som har stor betydning for om folk 
flytter til og blir boende.    
 

Det kan være en ide å etablere et oppvekstsenter med kvensk profil, der man kan søke prosjektmidler, 
både hos Fylkeskommunen, Utdanningsdirektoratet, Kommunal- og 
Moderniseringsdepartementet og Kulturdepartementet (språkreir i barnehager)  
 

Estimerte utgifter og inntekter  
For barnehagen er det lagt inn lønn og pensjon for en pedagogisk leder og en assistent.  I tillegg er det 
lagt inn en estimert sum på 75 000,- for innkjøp av inventar, utstyr, leker etc.  Dette for å synliggjøre en 
kostnad i forhold til oppstart.  Driftsutgifter bygg er felles med skolen, da det kun vil være aktuelt å 
bruke de delene av bygget som kommunen leier pr i dag.  
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En stor del av kostnadene knyttet til daglig drift av barnehagen, ligger allerede kostnadsført i KJB Børselv 
skole, men noe tillegg vil man måtte påregne.     
Det er lagt inn brukerbetalinger for seks barn. I tillegg vil det komme brukerbetalinger i forhold til SFO.    
Når det gjelder stillinger i SFO ligger det en vakant stilling på 24% i KJB for Børselv skole, med 7/12 
effekt som kan omdisponeres. Det vil også være mulig å kombinere tilbudet med barnehagen i forhold til 
SFO om morgenen.  
 

Tilskudd i rammeoverføringer   
Barn under 2 år   244 308,- pr barn pr år.  Dette utgjør for fire barn 977 232,-  
Barn over 2 år 118 094,- pr barn pr år.  Dette utgjør for to barn 236 188,-  
Det er mange usikre faktorer i dette tiltaket, og om det velges vil det kreve ytterligere arbeid med å få 
korrekte inntekter og utgifter på plass.  Dette er et grovt estimat.    

 

 
 

 
 
 

Kirstin Eliassen 
 

 
 

 
 
 


