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Protokoll 

 

 

Til stede: Ivar Morken, Jens Torkild Davidsen, John Sørå, Siamak Vafa, Monica Hansen og 

Åsa Måkestad (vara for Ole Andre Hatlem) og Jonas Harr Kolbeinsen  

Forfall: Ingen  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtetid: Tirsdag 17. januar 2017 

Referent: John Johansen 

Neste møte Mandag 6. mars 2017 kl. 16.30 til 18.30 

 

 

1/17 Godkjenning av innkalling. 

 Innkalling godkjent 

 

2/17 Godkjenning av protokoll fra møte den 24.11.2016 

 Protokoll fra møtet 24.11.2016 – godkjent. 

 

3/17 Foreløpig status for regnskapet 2016  

 

Regnskapstall per 5.01.2017:  

Kostnadssted Totalt budsjett Regnskap Avvik kr Avvik prosent 

Grunnskolen 45 393 000 42 906 425 2 486 575 

3 220 007* 

5,48 

7,09* 

Videregående 

skole 

24 610 000 24480 279 129 721 

    437 484** 

0,53 

    1,78** 

Aktivitetsskolen 8 892 000 5 887 032 3 004 968 33,79 

STI 4 480 000 4507287 -27 287 -0,61 

 

SUM 

 

83 375 000 

 

77781 023 

5 593 977 

6 635 172 

6,71 

7,96 
Merknad: Status for grunnskolen og for videregående skole er korrigert for hhv. kr  733.432* og kr  

307.763** i skyssutgifter.  

    

Rektor gjennomgikk regnskapstallene og oppdaterte informasjonen med de nyeste 

regnskapstallene. Regnskapet er ikke avsluttet. Foreløpige regnskapstall per 17. januar 

viser et mindreforbruk på 5,128 mill. Endelig regnskap for 2016 legges frem i neste møte.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 

 

4/17 Strategisk plan 2017  

Rektor gjennomgikk strategisk plan 2017 og viste til at planen var resultat av en prosess 

med de ansatte og at planen var behandlet i MBU. MBU støtter rektors forslag til strategisk 

plan for 2017.  

 

Vedtak: Driftsstyret vedtar skolens strategiske plan for 2017.  
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5/17 Budsjett 2017 

Rektor la fram forslag til budsjett for 2017. Budsjett viderefører aktiviteten fra 2016 

innenfor en strammere tildelingsramme. Elevsatsene er oppjustert med 2 %, mens andre 

poster er marginalt justert. Oppjusteringen er mindre enn effekten av pensjonsendringer og 

lønns- og prisjusteringen.  

 

Helårsvirkning 2017 av bemanningen høsten 2016 gir en merkostnad på 1,2 mill. Denne 

merkostnaden skyldes delvis strammere budsjettrammer, og at det er tilsatt flere 

miljøarbeidere enn forutsatt i bemanningsplanen. Bemanningsplanen har som forutsetning 

2,6 pedagogstillinger per 6 elever. Dette gir 26 pedagogstillinger. I budsjettet er det 26,4 

lærerstillinger inkludert 50 % veilederstilling. Det er satt opp flere miljøarbeidere per base 

enn forutsatt i bemanningsplanen. Det er 4,38 flere kommunale årsverk ved årsskiftet 2017 

enn ved årsskiftet 2016. Totalt må skolen nedbemanne for å oppnå balanse i løpet av 2017.  

Mindreforbruk 2016 gir skolen et handlingsrom til investeringer i 2017. Mindreforbruket 

må også dekke eventuelle merkostnader med for høy bemanning vår 2017, dersom 

nedbemanningen tar tid. 

 

Rektor foreslår at prisen for salg av elevplasser til bydelene prisjusteres på bakgrunn av 

høyere OPF-kostnader, lønnsglidning og prisstigning.  

 

Rektor foreslår videre at utadrettet virksomhet videreføres med 2,8 årsverk innenfor tildelt 

budsjett for 2017. Det er videre planlagt salg av kompetanse utenfor Oslo kommune 

tilsvarende 0,8 årsverk.  Inntektene fra salg av kompetanse utgjorde kun 0,300 mill. i 2016. 

Det igangsettes derfor et prosjekt med sikte på utvikling av veiledningsprodukter og 

annonsering av disse, for å gi grunnlag for salg av kompetanse på minimum 0,650 mill. 

Skolen må bruke av mindreforbruket fra 2016 for å utvikle disse inntektsområdene.   

 

Budsjettforslaget er drøftet i MBU og MBU støtter rektors budsjettforslag med følgende 

kommentar fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet barn og oppvekst:  
"I budsjettforslaget for 2017 er det beskrevet at en videreføring av bemanningen fra høsten 

2016 vil medføre en merkostnad på 1,2 millioner. I 2016 har skolen hatt 0,4 flere 

pedagogstillinger og 4,38 flere miljøarbeiderstillinger enn bemanningsplanen tilsa. Det er 

derfor foreslått en nedbemanning tilbake til den opprinnelige bemanningsplanen. 

Utdanningsforbundet og Fagforbundet er kritiske til dette, da vi mener at 2,6 

pedagogstillinger på seks elever er for få. Vi ønsker også å understreke at det må være 

behovet til basene, basert på hvilke elever de har, som skal være avgjørende for antallet 

miljøarbeidere." 

  

Vedtak: Driftsstyret vedtar rektors forslag til budsjett for 2017, og merker seg MBU's 

merknad.  

 

6/17 Aktivitetsplan skoleåret 2017/18 

Utdanningsetaten har sendt ut Aktivitetsplanen for grunnskolen på høring. I 

Aktivitetsplanen videreføres det med 37 elevplasser på grunnskolens område i 

planperioden fra 2017/18 til 2019/20. Skolen har ingen merknader til aktivitetsplanen, 

bortsett fra at tilbygget som er planlagt (sterkavdelingen) og som skal stå klar i årsskiftet 

18/19 vil øke kapasiteten i skoleåret 2019/20 med 6 plasser. Disse kan fordeles mellom 

grunnskole og videregående skole etter behov.   

 

Vedtak: Driftsstyret støtter rektors uttalelse til Aktivitetsplan for grunnskolen. 
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7/17 Resultat og tiltak etter medarbeiderundersøkelsen 2016 

Rektor orienterte driftsstyret om resultater og tiltak etter behandling i AMU og MBU.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 

 

8/16 Møteplan vår 2017 

Det var oppstått behov for endringer i møteplanen som ble vedtatt i møtet den 24.11.16. Ny 

møteplan for våren blir som følger;  

 

 Mandag 6. mars kl. 16.30 (merk tidspunktet) 

 Tirsdag 6. juni. 

 

 

9/17 Eventuelt 

  Ingen saker til eventuelt. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ivar Morken        John Johansen 

Driftsstyreleder       Sekretær 


