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Protokoll 

 

 

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

Ole Andre Hatlem  

Forfall: Thomas Jernberg  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtetid: Torsdag 17. januar 2019 

Referent: John Johansen 

Neste møte Tirsdag 5. mars 2019 kl. 17.00 til 19.00 

 

 

1/19 Godkjenning av innkalling. 

 Innkalling godkjent 

 

2/19 Konstituering – valg av leder og nestleder 

Vedtak: Driftsstyret valgte enstemmig Ivar Morken som leder og Siamak Vafa som 

nestleder. 

 

3/19 Godkjenning av protokoll fra møte den 29.11.2018 

 Protokoll fra møtet 29.11.2018 – godkjent. 

 

4/19 Foreløpig status for regnskapet 2018 

Skolens årsregnskap 2018 viser per 28.12.2018, 3,6 mill i mindreforbruk. Regnskapet er 
imidlertid ikke endelig avsluttet, og er følgelig gjenstand for justering av status på 
grunnlag av ytterligere regnskapsføring av både inntekter og utgifter vedrørende 2018. 
Skolen har beregnet at det reelle mindreforbruket for 2018 blir på 4,3 mill., da vi har 
hensyntatt betaling av større fakturaer som ikke er med i regnskapet, samt andre forhold 
som påvirker regnskapsavslutningen. 
 
Følgende regnskapstall kan derfor bli noe endret:  

Kostnadssted Totalt budsjett Regnskap Avvik kr 
Avvik 
prosent 

Grunnskolen 44 737 000,00 44 795 693,00 
-58 693,00 
*981 273 

-0,13 % 
*2,19% 

Videregående 28 261 000,00 27 148 271,00 1 112 729,00 3,94 % 

Aktivitetsskolen 7 091 000,00 5 207 365,00 1 883 635,00 26,56 % 

STI 4 421 000,00 3 752 064,00 668 936,00 15,13 % 

SUM 84 510 000,00 80 903 393,00 
3 606 607,00 
*4 646 573 

4,27 % 
*5,50% 

Merknad: På grunnskolen ligger skysskostnader tilsvarende kr 1 039 966. Korrigert for dette utgjør status på 
GS *981 273.  

 

   

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 
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5/19 Strategisk plan 2019 

Rektor gjennomgikk strategisk plan 2019 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 2019.  

 

Vedtak: Driftsstyret vedtar skolens strategiske plan for 2019.  

 

6/19 Budsjett 2019 

Rektor la fram forslag til budsjett for 2019. Budsjett viderefører aktiviteten fra 2018.   

 

Elevsatsene er oppjustert med 2,7 / 2,9 %. Utadrettet tjeneste er økt med 1,547 mill. som 

tilsvarer nesten 2 årsverk. 

  

Avsetningen til Oslo Pensjonsforsikring (OPF) er redusert fra 21,5 % til 18,7 % (- 13 %). 

Statens pensjonskasse (SPK) er økt fra 12,16 % til 12,22 % (+ 0,5 %) for grunnskolen. For 

videregående opplæring har den økt fra 14,50 % til 14,84 % (+ 2,3 %). Reduksjonen på 

OPF på 13 % får stor innvirkning på Nordvoll, siden et stort antall ansatte er medlemmer 

av OPF. Endrede pensjonsavsetninger er hensyntatt i skolens tildelte ramme for 2019. 

 

Utdanningsetaten har adressert IKT utgifter til skolene. Dette innebærer at skolenes 
budsjetter er styrket og at skolene faktureres for disse over sine budsjetter. 
 

Rektors budsjettforslag for 2019 innebærer helårsvirkning av bemanningen for høsten 
2018 med en nedjustering på 1 stilling for miljøarbeidere med helårsvirkning. 
Budsjettforslaget er ikke et bærekraftig budsjett da det ikke har tatt høyde for 
investeringer og satsningsområder utover lønn og drift. I budsjettforslaget for 2019 
brukes hele budsjettrammen for å finansiere skolens drift. Alle investeringer må dekkes 
ved mindreforbruket fra 2018. Dette er mulig siden mindreforbruket er beregnet til 4.3 
mill. Skolen må fra 2020 i større grad kunne dekke inn også investering og prioriterte 
satsningsområder innenfor tildelt ramme. 
 
MBU har behandlet og gir sin tilslutning til rektors budsjettforslag.  

 

Vedtak: Driftsstyret vedtar rektors forslag til budsjett for 2019.  

 

7/19 Aktivitetsplan skoleåret 2019/20 

Utdanningsetaten har sendt ut Aktivitetsplanen for grunnskolen på høring. I 
Aktivitetsplanen videreføres det med 37 elevplasser på grunnskolens område i skoleåret 
2019/20 og i planperioden fra 2020/21 til 2021/22. I skoleåret 2018/19 har skolen 32 
elevplasser på grunnskolen. Ledige plasser på grunnskolen er fylt opp med elever på 
videregående skole.  

 
Skolen har ikke sterke oppfatninger om bruken av elevplassene, om de prioriteres til 
videregåendeelever eller til grunnskoleelever. Skolen har heller ikke synspunkter på 
fordelingen mellom barnetrinn og ungdomstrinn, men har merket seg at det er størst 
behov for plasser på ungdomstrinnet. Skolen forutsetter at skolens elevkapasitet på 60 
plasser utnyttes. Skolen vil peke på at aktivitetsplanen ikke har tatt hensyn til at tilbygget 
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som er under bygging (forsterket avdelingen) og som skal stå klar i årsskiftet 19/20, vil 
øke kapasiteten i skoleåret 2020/21 med 6 plasser. Disse kan fordeles mellom grunnskole 
og videregående skole etter behov.   
 

Vedtak: Driftsstyret støtter rektors uttalelse til Aktivitetsplan for grunnskolen. 

 

8/19 Møteplan vår 2019 

 Tirsdag 5. mars 
 Tirsdag 21. mai 
 

9/19 Eventuelt 

  Ingen saker til eventuelt. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ivar Morken        John Johansen 

Driftsstyreleder       Sekretær 


