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Protokoll 

 

 

Til stede: Ivar Morken, John Sørå, Ole Andre Hatlem, Monica Hansen, Siamak Vafa 

Forfall: Thomas Jernberg, Jens Torkild Davidsen  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtetid: Tirsdag 11. juni 2019 

Referent: Lene Simenstad  
Neste møte Tirsdag 17. september 2019 kl. 17.00 til 19.00 
 

 
16/19 Godkjenning av innkalling. 
 Innkalling godkjent 
 
17/19 Godkjenning av protokoll fra møte den 05.03.19 
 Protokoll fra møtet 05.03.2019 – godkjent. 
 
18/19 Status budsjett og regnskap per 30. april 2019 

 
Rektor gjennomgikk status for budsjett og regnskap per. 30. april 2019. 

 

Kostnadssted Budsjett hittil i år Regnskap hittil i år Avvik kr 
Avvik 
prosent 

Grunnskolen 16 910 059 17 808 950 
-898 891 
*567 271 

-5,32 % 
*3,35% 

Videregående 
skole 10 301 684 10 230 615 

71 069 
*410 077 

0,69 % 
*3,98% 

Aktivitetsskolen 4 507 673 4 082 416 425 257 9,43 % 

STI 1 569 220 1 432 049 137 171 8,74 % 

Sum 33 288 636 33 554 030 
-265 394 

*1 539 776 
-0,80 % 
*4,63% 

Merknad: *korrigert for utgifter til skoleskyss for elevene utgjør avviket per 30. april kr 1 539 

776 (4,63% av periodisert budsjett). 

Kommentar til avvik/budsjett: 

Det største avviket på grunnskolen kommer av skyssutgifter. Disse blir dekket sentralt og avviket 

vil dermed korrigeres ut. Videre er det mindre periodiseringsavvik i driftsbudsjettet. Vi har også 

300 000 i stipendmidler på kostnadsstedet, som er øremerket lærere som tar deltidsstudier. Disse 

påvirker også avviket. 

På videregående er det avsatt midler til lederutvikling, samt stipendmidler for videreutdanning av 

lærere. Disse utgjør en stor del av det positive avviket. Av mindreforbruk 2018 ble det avsatt 

midler til blant annet skilting på parkeringsplass. Dette har vi nå fått på plass. Vi satte også av 

midler til innkjøp av IKT-utstyr. Mange pc-er på huset skal fases ut før sommeren, og det er 

foretatt bestilling på nye. 
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På AKS har vi noen større avvik på driftsbudsjettet. Dette er rene periodiseringsavvik. Til 

hovedrenhold er det f.eks. avsatt 100 000kr. Dette er for å dekke utvidet renhold som vi planlegger 

å få gjennomført i løpet av sommeren. Før sommeren vil vi sende ut nye kontrakter til bydelene, 

for kjøp av AKS-plasser til elever over 7. trinn. Da vil vi få bekreftet om budsjetterte 

salgsinntekter blir som forventet for høsten. For våren blir bydelen fakturert i mai, og inntekten 

blir som budsjettet tilsier (i underkant av 4,5 mill).  

På STI har vi brukt mindreforbruk 2018 til lønnsmidler, og dermed kunnet forlenge en midlertidig 

stilling fram til 31.12.19.  

Inntaket av elever for skoleår 19/20 vil ikke ha innvirkning på budsjettrammen. Elevtallet forblir 

likt på GS og VG som det har vært vår 2019.  

 

Status lønn per mai 2019: 

Kostnadssted 
Lønnsbudsjett per 
mai 

Lønnsutgifter 
t.o.m. mai Avvik kr 

Avvik 
prosent 

Grunnskolen 12 746 025 13 032 221 -286 196 -2,25 % 

Videregående 
skole 12 106 319 12 179 851 -73 532 -0,61 % 

Aktivitetsskolen 5 348 474 5 534 490 -186 016 -3,48 % 

STI 2 009 690 1 804 919 204 771 
10,19 

% 

Sum 32 210 508 32 551 481 -340 973 -1,06 % 
 

Kommentarer til status lønnsutgifter: 

Periodiseringen i budsjettet tilsier et lite merforbruk på lønn. Dette bør sees opp mot 

sykepengeinntekt som ligger noe høyere enn forventet så langt dette budsjettåret.  

Vår egen lønnsprognose – basert på gjennomsnittlig lønnsutbetaling gjennom året – indikerer et 

mindreforbruk på lønn ved årsslutt. Vi vil følge dette nøye opp for å se at lønnsmidlene blir brukt 

opp. Vi arbeider fremdeles med høstens personalkabal. 

 
Vedtak: Driftsstyret tar regnskapet til orientering 
 
19/19 Status for inntak av elever 
Elevinntaket er avsluttet, og inntakskontoret har tatt inn 32 grunnskoleelever og 28 elever på 

videregående skole. Nordvoll hadde 5 avgangselever fra grunnskolen, alle disse 5 elevene er tatt 

inn på Nordvoll i videregående opplæring. Det er tatt inn 5 nye elever på grunnskolen, alle elevene  

er på ungdomstrinnet (3 elever på 8. trinn og 2 elever på 9. trinn).  

 

I tillegg er det en elev som går over fra barnetrinnet til ungdomstrinnet. 

Nordvoll har 6 avgangselever fra videregående skole ( 5 av skolens avgangselever i grunnskolen 

og en elev utenfra har fått plass). 

Elevinntaket for skoleåret 19/20 planlegges med tanke på at 12 elever skal flytte over til nybygget 

midt i skoleåret i overgangen desember 2019/ januar 2020. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 
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20/19 Status for ansettelser 
Rektor orienterte driftsstyret om status for personaltilsettinger i møtet. Følgende tilsettinger er 

gjort våren 2019: En person er tilsatt i skolens kompetanseteam. Videre er det tilsatt 10 pedagoger, 

derav 7 i faste stillinger og tre i vikariater skoleåret 19/20. På STI (Senter for tidlig intervensjon) 

er det tilsatt en vernepleierkonsulent i fast stilling. I tillegg er det tilsatt 20 miljøarbeidere, to 

eksterne søkere og 18 interne søkere. 

 
Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 
 
21/19 Møteplan høst 2019 
 

Tirsdag 17. september 2019 

Tirsdag 19. november 2019 
Tirsdag 14. januar 2020 
 
Vedtak: Driftsstyre vedtok møteplanen for høsten 2019. 
 
 
22/19 Eventuelt 
  Ingen saker til eventuelt. 

 
 

 
   
Ivar Morken        Lene Simenstad 
Driftsstyreleder       Sekretær 


