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Protokoll 

 

 

Til stede: Ivar Morken, Jens Torkild Davidsen, John Sørå, Siamak Vafa og Ole Andre 

Hatlem  

Forfall: Monica Hansen og Jonas Harr Kolbeinsen 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtetid: Mandag 6. januar 2017 

Referent: John Johansen 

Neste møte Onsdag 31. mai 2017 kl. 17.00 til 19.00 

 

 

10/17 Godkjenning av innkalling. 

 Innkalling godkjent 

 

11/17 Godkjenning av protokoll fra møte den 17.01.2017 

 Protokoll fra møtet 17.01.2017 – godkjent. 

 

12/17 Regnskapsavslutning 2016  

I henhold til driftsstyrets reglement § 3 – 4, driftsstyret oppgaver, skal driftsstyret behandle 

årsregnskapet og fullstendighetserklæringen.  

 

Endelig årsresultat 2016 for skolens kostnadssteder er: 

Kostnadssted Totalt 

budsjett 

Regnskap Avvik kroner Avvik prosent 

Grunnskolen 46 116 000 44 340 511 1 785 489 3,85 
Videregående 

skole 
24 923 000 24 541 570 381 430 1,53 

Aktivitetsskolen 8 892 000 5 917 611 2 972 389 33,45 

STI 4 480 000 4483 287 -3 287 -0,07 

Til sammen 84 411 000 79 282 979 5 128 021 6,08 

 

Årsaker til mindreforbruket 

Grunnskolen: Prosjektering og anbudsprosesser i forbindelse med rehabilitering av skolens 

uteområde ble mer omfattende enn forutsatt. Av avsetning på 3,0 mill. av mindreforbruk 

fra 2015, er 2,449 mill. disponert i 2016, dvs. at det gjenstår 0,551 mill. til bruk i 2017. I 

tillegg gjenstår avsatt buffer på 0,428 mill. fra mindreforbruk 2015. Sykelønnsinntekter ble 

0,676 mill. høyere enn forventet og bidro derfor også til det positive resultatet.   

  

Videregående: Av mindreforbruket på 0,381 mill er 0,244 mill øremerket til stipender. 

Reelt mindreforbruk er da 0,137 mill på dette kostnadsstedet. Koststedet er dermed 

kommet i balanse etter at mindreforbruk fra 2015 er brukt opp.  

 

Aktivitetsskolen (AKS): Mindreforbruk på AKS utgjør 2,974 mill., som hovedsakelig 

skyldes gjenstående midler fra mindreforbruk 2015 og merinntekter fra salg av elevplasser 
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til bydelene. Midlene fra 2015 er i liten grad benyttet i 2016, da utgifter til diverse tiltak er 

ført på andre kostnadssteder.  

 

STI: Kostnadsstedet viser tilnærmet balanse. 

 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner årsregnskapet for 2016 

 

13/17 Fullstendighetserklæring 2016 

I henhold til driftsstyrets reglement § 3 – 4, driftsstyret oppgaver, skal driftsstyret behandle 

årsregnskapet og fullstendighetserklæringen.  

 

Rektor gjennomgikk fullstendighetserklæringen 

 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner skolens fullstendighetserklæring for 2016. 

 

14/17 Regnskapsresultat per 1.03.2017 

Kostnadssted Budsjett HIÅ 

(hittil i år) 
Regnskap 

HIÅ 

Avvik i kr Avvik i prosent 

Grunnskolen 2 552 746 2 699 428 -146 682 

-13 752* 

-5,75 

-0,54* 

Videregående 

skole 

1 867 648 1 969 886 -102 238 

-41 210* 

-5,47 

-2,21* 

Aktivitetsskolen 896 295 959 828 -63 533 -7,09 

STI 317 271 338 462 -21 191 -6,68 

Til sammen 5 633 960 5 969 604 -333 644 

-139 686* 

-5,92 

-2,48* 

Merknad: *Korrigert for skyssutgifter på grunnskolen og videregående skole, utgjør status 

per 31.1.2017 til sammen – kr   139.686 (-2,48 %). 

 

Det negative avviket per 31.1.2017 skyldes hovedsakelig periodiseringsavvik på 

driftsutgifter. Lønn er i balanse etter budsjett. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar regnskapet til orientering. 

 

15/17 Bruk av mindreforbruket 2016 

Rektor foreslår at mindreforbruket brukes som følger; 

 Oppgradering av skolens uteområde fullføres 

 Oppgradering av 1991 bygget videreføres med maling av ganger, oppgradering av bad 

 Rehabilitering av det siste kjøkkenet på base C – da er alle kjøkken pusset opp unntak 

base D og G. 

 Avsetning på inntil 600 000 til utvikling av inntektsområder  

 Avsetning av midler til personalmessige tiltak / opplæring i 2017 

 Oppgradering av IKT utstyr som går ut på dato til sommeren. 

 

Vedtak: Driftsstyret gir sin tilslutning til rektors forslag til bruk av mindre forbruket 2016.  

 

16/17 Orientering om motivasjonskvelden 

Rektor orienterte driftsstyret om motivasjonskvelden for de ansatte.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 
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17/16 Orientering om revisjon av "Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende 

elevmiljø" 

Etter gjeldende lovgivning skal alle skoler ha planer og rutiner for å forebygge, avdekke og 

håndtere krenkende adferd / mobbing. Nordvoll har en handlingsplan for et trygt, godt og 

inkluderende miljø for elever.  

 

Bystyret har vedtatt "Tiltaksplan for et trygt psykososialt miljø for barn og unge i Oslo, sak 

227/16. I henhold til byrådssaken, skal alle skoler ha handlingsplaner som sikrer alle elever 

som opplever krenkelser, blir tatt på alvor og opplever voksne som handler umiddelbart. I 

byrådssaken blir et innført en skjerpet aktivitetsplikt for alle ansatte. Den strenge 

aktivitetsplikten innebærer at alle ansatte har en fast og kontinuerlig plikt til å følge med på 

om elevene har det trygt og godt, og at de aktivt skal gjøre en innsats for å avdekke 

mobbing. Det er skolens ledelse, gjennom sine rutiner, som skal sørge for at plikten blir 

ivaretatt. 

 

På bakgrunn av ovennevnte byrådssak, har Nordvoll skole revidert skolens handlingsplan. 

Revidert handlingsplan er vedtatt i AMU og vil blir implementert i personalet. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 

 

18/17 Møteplan vår 2017 

 Driftsstyret flytte neste møte fra 6. juni til onsdag 31 mai. 

 

19/17 Eventuelt 

 Ingen saker 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ivar Morken        John Johansen 

Driftsstyreleder       Sekretær 


