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Protokoll 

 

 

Til stede: Ivar Morken, John Sørå, Sivert Kronen Hatteberg for Jens Torkild Davidsen, 

Monica Hansen, Siamak Vafa og Thomas Jernberg.  

Forfall: Ole-Andre Hatlem og Jens Torkild Davidsen 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtetid: Torsdag 27. september 2018 

Referent: John Johansen 

Neste møte Torsdag 29. november 2018 kl. 17.00 til 19.00 

 

 

26/18 Godkjenning av innkalling. 

 Innkalling godkjent 

 

27/18 Godkjenning av protokoll fra møte den 05.06.2018 

 Protokoll fra møtet 05.06.2018 – godkjent. 

 

28/18 Regnskapsresultat 2. tertial med prognoser for årsslutt 

Rektor gjennomgikk regnskapstallene for 2. tertial med prognoser for årsslutt.  

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

Grunnskolen 29 094 393 29 671 617 
-577 224 

- 251 467* 
-1,98% 

- 0,86%* 

Videregående 
skole 16 781 909 15 670 619 1 111 290 6,62% 

Aktivitetsskolen 3 901 477 4 684 062 -782 585 -20,06% 

STI 2 719 062 2 498 525 220 537 8,11% 

SUM 52 496 841 52 524 823 
- 27 982 

353 739* 
-0,05% 
0,67%* 

Merknad: *korrigert for avvik på skyssutgifter (for grunnskolen) utgjør totalt avvik per 31. august 353 739 
(0,67%).   

 

Grunnskolen 
På grunnskolen er det (etter at skyssutgifter er kalkulert ut) ikke et veldig stort avvik. Vi 
har fått en del mindre sykelønnsrefusjon enn forventet.  

 
Av mindreforbruket fra 2017 gjenstår kun 160 000 i udisponerte midler.  

 
Det har skjedd en forskyvning i elevtall mellom grunnskolen og videregående. Vi forventer 
derfor en budsjettjustering på -1 371 632 (tilsvarende reduksjonen av 4 barnetrinns-
plasser og 1 ungdomstrinnsplass). Denne minusen må sees opp mot økningen på 
budsjettrammen til videregående, da vi ikke får skjøvet lønnskostnader like raskt mellom 
kostnadsstedene. Teknisk sett burde vi nå lønnet flere over videregående opplæring. 
Prognostiser merforbruk på kostnadsstedet blir på underkant av 1 mill.  
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Videregående skole 
På Videregående har vi et relativt høyt positivt avvik. Dette kommer i hovedsak av 
periodiseringsavvik på driftsbudsjettet. Blant annet sitter vi med stipendmidler på  
590 000 (kommunalt stipend) og 280 000 (PPU-stipend), som påvirker avviket. Dette er 
øremerkede midler som skal tas med over i 2019.  

 
Vi har også et positivt avvik på salgsinntekter på ca 200 000, som ikke er reelt. Dette 
kommer av en feilpostering fra Haukåsen skoles internfakturering for IT-tjenester.  

 
I budsjettet satte vi av 300 000 til oppgradering av inventar. Mye av inventaret er levert 
og kostnadsført, men her gjenstår forværelse med ny skranke, hyller og arbeidsflater. Når 
vi inkluderer maling av administrasjonens tak og vegger i kostnadene, vil vi gå noe over 
budsjettet for disse anskaffelsene. 

 
Det ble også satt av 150 000 til oppgradering av telefonsentral. Vi antar at vi ikke vil bruke 
opp dette i løpet av 2018. Vi er fremdeles i dialog med telefonselskapet om løsninger. 

 
Dette skoleåret har det skjedd en forskyving mellom grunnskolen og videregående, hva 
antall elever gjelder. Vi forventer derfor en siste budsjettjustering 963 632 (på grunnlag 
av 3 elevplasser mer enn forventet).  

 
Ved årsslutt forventes et mindreforbruk på 3 mill hvorav 1 mill er knyttet til stipendmidler 
som er øremerkede midler som blir med over til 2019. 

 
Aktivitetsskolen 
På aktivitetsskolen ser vi et negativ avvik som i hovedsak kommer av periodisering på 
lønn og salgsinntekter. Salg av aks-plasser til bydelene vil ved årsslutt være som 
budsjettert, med en potensiell ekstrainntekt (pga. en elevplass som avklares med bydel i 
disse dager). Prognosene våre tilsier at lønnskostnader vil bli som budsjettert. 

 
På dette kostnadsstedet er det satt av midler til opplæringstiltak for ansatte; inkludert 
studietur for lærerne. Grunnet litt økte transportkostnader på studietur vil denne gå noe 
over planlagt budsjett.  

 
Ved årsslutt vil vi ha et mindreforbruk på 2 mill. Dette tilsvarer mindreforbruk 2017, og 
innebærer at vi i praksis bruker opp tildelte midler for 2018. 

 
STI 
På STI har vi et positivt avvik som skyldes noe periodiseringavvik på lønn og innkjøp, men 
også sykepengerefusjon som vi ikke har forventet. Hele mindreforbruket 2017 ble avsatt 
til lønnsmidler i budsjettet. Prognosene våre tilsier at vi sitter igjen med ca 0,6 mill ved 
årsslutt.  
 

Vedtak: Driftsstyret tar regnskapet til orientering. 
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29/18 Status for bygging av forsterket avdeling. 

Rektor orienterte om oppstart av bygging av forsterket avdeling.  
 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 
 
30/18 Elevinntak – status eter oppstart høst 2018 

Rektor orienterer om status for elevinntaket høst 2018. Skolen har 32 elever på 
grunnskolen og 28 elever på videregående skoles nivå.  

 
Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 

 

31/18 Lederopplæringsprogram 

Lederopplæringsprogrammet er utsatt til vår 2019 og vil skje i samarbeid med 
Ullevålsveien. 

 
Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 
 

32/18 Arbeidet med ytringskulturen på Nordvoll skole 

Rektor orienterer om skolens arbeid med ytringskulturen på Nordvoll skole. 
 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 
 

 

33/18 Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 
 
 
 
 
 

 

 

   

Ivar Morken        John Johansen 

Driftsstyreleder       Sekretær 


