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Til: Merethe Holmen (rektor), Thomas Tvedt (foreldre rep.), Randi Øverland (politisk 

representant), Knut Egner (politisk representant)  Benedicte Falch Monsen (foreldre 

rep.), Ingrid Solhjem (skolens rep.), Inger Elisabeth Alnes (skolens rep.) og Cassandra 

Moreira (elev rep.) 

Fravær: Hermann Smith-Sivertsen (politisk representant) 

 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Bestum skole 

Møtested: Bestum skole rektors kontor 

Møtetid: 06.03.2018 kl. 17.00-19.00 

Saksbeh: Merethe Holmen 

Telefon: 24124900/97075045 

Neste møte:  08.05.2018  

 

 

Sakliste 

Sak 14 - 2018  Møteinnkallingen 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 15 - 2018  Referat fra møtet 18.01.2017 

Vedtak: Godkjent 

 

Orienteringssaker 

Sak 16 - 2018   Kort orientering fra elevrådet 

 Elevundersøkelsen. Elever på 7. trinn har jobbet med resultatene på 7. trinn fra undersøkelsen. De 

har veldig gode resultater og skolen ønsker å finne ut suksessfaktorene slik at de andre klassene 

kan lære av disse. De har hatt en presentasjon for elevrådet og skal presentere det for 4,5 og 6. 

klasse. En av suksessfaktorene er at elevene opplever at lærerne bryr seg om dem og lytter til dem. 

Det er også viktig at læreren jobber for at elevene er trygge på hverandre og respekterer hverandre. 

 Byrådsbesøk. 3 elever fra elevrådsstyret deltok under besøket. De fortalte om arbeidet de har gjort 

i forhold til elevundersøkelsen, Bestumvenn og forsert matematikk. 

 

Sak 17 - 2018   Kort orientering fra FAU 

 Møte i neste uke. 

 Fau ønsket ikke å bruke Bestevennmidler på en engangstiltak som busser til skidagen. Fau ønsker å 

investere disse pengene i noe som kommer flere generasjoner til glede, for eksempel neo som kan 

oppgradere skogen når den står ferdig. 

 Bestumvenn på nett: Planlegger foreldre på våren. Har fått en leverandør som skal bistå på disse 

foreldremøtene. 

 

Sak 18 - 2018   Kort orientering fra skolen og aktivitetsskolen  

Aks:  

 Jørgen Stakset redegjorde hvordan de jobbet med læringsstøttene aktiviteter på AKS i møte med 

byråden. Dette vakte stor begeistring både hos områdedirektør og byråden. 

Skolen: 

 Informasjon om Utdanningsdirektoratets kalkulator for å beregne lærernorm. 

Komme tilbake i dette i sak 24. 
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 Rapport fra besøk av byråd for oppvekst og kunnskap: I tillegg til skolens gode resultater,  

fokuserte vi på barna som strever og valgte å redegjøre hvordan vi jobber med disse. Skolen 

opplevde at vi ble lyttet til og at vi fikk frem budskapet om at det er bekymring rundt økonomien 

og hvilke konsekvenser dette vil få.  

 

Sak 19 - 2018   Resultater Elevundersøkelsen 2017 

Viser til saksfremlegg hvor det stod"  
Vi opplever at vi også i år har gode resultater på elevundersøkelsen. Av 12 hovedindekser (en indeks er en 

samling av utvalgte spørsmål innenfor et område), er Bestum signifikant over oslosnittet på 8 av disse. 

(Signifikant bedre når differansen er større enn 0,2 ). På de resterende indeksene ligger vi likt eller litt over 

oslosnittet, bortsett fra "Mobbet av andre elever på skolen" hvor vi dessverre ligger litt under. Dette er vi 

selvsagt ikke fornøyd med, spesielt sett i lys av skolens særlige innsats for å sikre et trygt og godt 

skolemiljø for alle elever gjennom et systematisk forebyggende arbeid.  

Gjennom analysen av resultatene ser vi at det er ett av trinnene som trekker gjennomsnittet ned. Vi så det 

samme også forrige år. Tross iverksatte tiltak for å få bedre resultater for dette trinnet siden forrige skoleår, 

må vi erkjenne at vi ikke har lykkes. Derfor har bedt om og fått bistand fra Læringsmiljøteamet. 

Læringsmiljøteamet er et ressursteam/veiledningsteam i Utdanningsetaten, som gir bistand i skolenes 

arbeid for et trygt og godt læringsmiljø på flere områder:  

 Skoleutvikling/systematisk arbeid med læringsmiljø 

 Uro, negativ stemning og usikkerhet i elevgrupper 

 Mobbing/utestenging 

 Elever med atferdsvansker/samspillsvansker 

 Skole-hjem samarbeid 

 Refleksjonspartner for ledere, lærerteam, enkelt lærere og aktivitetsskoler 

 Kurs for skolens ansatte 

I samarbeid med skolen velges den veiledningsstrategien som til enhver tid er 

mest hensiktsmessig for endringsarbeidet. 

 

Vi har siden tidlig januar hatt et tett samarbeid med Læringsmiljøteamet om konkrete tiltak på trinnet. Vi 

ser framgang, og håper og tror at langsiktig innsats vil gi gode resultater. 

 

 
Bestum skole 
(Høst 2017) 

Oslo 
kommune 

(Høst 2017) 

Trivsel  4,4 4,3 

Støtte fra lærer 4,5 4,2 

Støtte hjemmefra 4,4 4,3 

Vurdering for læring 3,9 3,7 

Læringskultur  4,2 4 

Mestring 4,1 4,1 

Motivasjon 4,1 3,9 

Elevdemokrati og medvirkning 4 3,6 

Felles regler 4,4 4,1 

Mobbet av andre elever på skolen 4,6 4,7 

Fysisk læringsmiljø 3,6 3,4 

Innsats 4,4 4,2 
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Bortsett fra indikatoren "mobbet av andre elever på skolen" er vi strålende fornøyd med de resterende 

resultatene. Vi har nå i flere år hatt stabilt gode resultater, og dette vitner om at vi har et personale som 

jobber godt og systematisk på Bestum skole." 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 
 

 

Sak 20 – 2018   Resultater Oslosprøven i lesing for 6. trinn    

Viser til saksfremlegg hvor det stod "    

Skolen resultater: Nivå 1: 12,99% Nivå 3: 36,36% 

Vi er ikke overrasket over resultatet da nasjonale prøver på 5. trinn viste at dette er et trinn hvor 

det er en del svake lesere. Det er også et trinn hvor det har vist seg å være en opphopning av 

dyslektikere. Trinnet er nok kanskje et av de trinnet som har blitt hardest rammet av trang 

økonomi og lite handlingsrom. Trinnet har hatt få eller ingen ekstra ressurser ut over øremerket 

spesialundervisning til enkeltelever. Med dette som bakteppe har skolen besluttet at de svakeste 

leserne på 6. trinn får delta på intensivt helhetslesning kurs frem til skoleslutt. Forskning viser at 

metoden helhetslesing har god effekt på barn og unge som har dysleksi eller andre utfordringer 

innen lesing og skriving. Trening i helhetslesing gis som et intensivt kurs over 8 uker 4 timer i 

uken. 

I tillegg til dette vil trinnet ha ekstra fokus på lesing frem mot sommeren." 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 
                           

 

Sak 21 - 2018   Varsel om høring på utkast til Skolebehovsplan 2019-2028 

 

Viser til saksfremlegg hvor det stod  

" Skolebehovsplanen 2019-2028 vil sendes på høring torsdag 01.03.2018 med høringsfrist 24.05.2018. 

Planen distribueres elektronisk og blir tilgjengelig på Oslo kommunes hjemmeside. 

Høringsdokumentet utarbeides på grunnlag av elevtallsframskrivninger fra oktober 2017, samt 

bystyrets vedtak ved behandling av Skolebehovsplan 2018-2027 og budsjett for 2018. 

Etter endt høring vil Utdanningsetaten på bakgrunn av innspill fra høringsrunden utarbeide 

endelig utkast til skolebehovsplan. Denne vil bli oversendt Byrådsavdeling for oppvekst og 

kunnskap. Det tas sikte på at Skolebehovsplan 2019-2028 legges fram for bystyret i september 

2018 sammen med byrådets budsjettforslag for 2019. Bystyret vil da vedta Skolebehovsplan 

2019-2028 i desember 2018. 

 

Høringen er åpen, og alle mottakere av dette høringsvarslet oppfordres til å distribuere 

informasjon videre til andre aktuelle høringsinstanser." 

 
Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. Høringsutkastet er blitt sendt elektronisk til alle 

medlemmer og varamedlemmer. Saken tas til behandling på neste driftsstyremøte 08.05.18 

 

 

Sak 22 - 2018   Korrespondanse mellom driftsstyret Bestum skole og   

                         Undervisningsbygg om forsinket framdrift av arbeidene på uteområdet.  

                                           

Viser til saksfremlegg hvor det stod:  
"Det vises til sak 05-2018 på forrige møte. I møtereferatet står det:  

"Skolegården er fremdeles stengt. Skolen får nye frister hele tiden om når den kan åpnes. Siste 

tilbakemelding var at den kunne åpnes etter jul om det var frost i bakken. Vaktmester har meldt at det er 

uforsvarlig å åpne slik det er nå. Det ligger masse utstyr og er svære hull i bakken. Ganske store 

konsekvenser for skolen i og med arealet er for lite for alle elevene å være ute og vi har måtte gjøre om på 
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spising og friminutt for å dele eleven. Vi har derfor ikke anledning til å åpne opp for en kortere periode for 

deretter lukke igjen. Rektor har purret via mail uten å få svar. 

Driftsstyret oppfordrer at rektor formulerer et nytt brev som sendes undervisningsbygg." 

 

Viser til svar fra UBF: 

" Bestum skole - Ber om redegjørelse for status og framdrift på arbeidene i uteområdet  

Det vises til brev datert 26. januar vedrørende arbeider i skolegård.  

Undervisningsbygg kan bekrefte at arbeidene ved Bestum skole har tatt vesentlig lenger tid enn planlagt. 

Årsakene til dette er mange og vi ønsker å redegjøre for dette under. Gravearbeidene for å få nedfelt et 

fordrøyningsbasseng i skolens uteområde har vist seg å være mer komplisert enn først antatt.  

 

Hovedutfordringene har først og fremst vært fremføring av rør til fordrøyningsbassenget, men det har i 

tillegg vært utfordringer med forurensede masser og vernede trær.  

Ved fremføring av ny rørgate møtte vi på mye fjell og ny rørgate måtte sprenges. Dette arbeidet ble av 

sikkerhetshensyn for elever og ansatte utført etter skoletid. Ved at sprenging måtte utføres etter normal 

arbeidstid førte dette til forsinket fremdrift.  

 

Forsinket fremdrift ble også et faktum når jordprøver viste at massene var forurenset. Trærne ved Bestum 

skole er vernet og kunne ikke felles. Forurenset masse ble av den grunn vesentlig vanskeligere å fjerne. 

Forurenset masse måtte fjernes med å blåse rent rundt røttene på trærne med høytrykk. Dette arbeidet 

pågikk helt frem til telen kom og det ble da for sent å reetablere demonterte lekeapparater. Vi er avhengig 

av pluss grader når vi legger ut plasstøpt gummi.  

 

Vi vil starte med remonteringen av lekeapparatene så fort telen har gått og forholdene ligger til rette for 

utlegging av plasstøpte gummi. Med normal vår antar vi at arbeidene vil være ferdig til 1 mai.  

Undervisningsbygg beklager de utfordringer dette har påført skolen, men vil samtidig påpeke 

nødvendigheten av arbeidet som er utført. " 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 

 

 

Vedtakssaker 
Sak 23 - 2018   Strategisk plan for Bestum skole   

Viser til saksfremlegg hvor det stod: 

" Det vises til sak 06-2018 på forrige møte der denne saken ble gjennomgått og tatt til orientering. 

I møtet i dag skal samme sak behandles og vedtas. Vedtatt strategisk plan skal innsendes innen 9. 

mars 2018" 
 

Vedtak: Driftsstyret vedtar Strategisk plan 

 
 

                                                               

Sak 24 - 2018   Budsjett for Bestum skole og Bestum aktivitetsskole 2018                         

                          1. Budsjett for Bestum skole funksjon 222                                         

                          2. Budsjett for Bestum skole funksjon 202                                               

                          3. Budsjett for Bestum Aktivitetsskole 215    

 

Viser til saksfremlegg der det stod: 

"Det vises til sak 10-2018 på forrige møte. Her ble driftsstyret orientert om foreløpig budsjett. Det 

ble understreket at rammene var foreløpige.  

 

Økonomiske rammer: 

 

Etter behandling i bystyret i januar, ble foreslått revidert ressursfordelingsmodell vedtatt og 

tildelt beløp til skolene justert. For Bestum skole ble beløpet etter sosiodemografiske 

kriterier ytterligere redusert med ca 200 000kr. Beløpet for 2018 er 1 357 000 kr til 

sosiodemografiske kriterier mot 1 865 000 kr i 2017.  
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Øvrig tildeling er ikke forandret i forhold til tallene presentert på forrige driftsstyremøte.  

 
Skolene får tildelt en nettoramme. Nettorammen er fordelt mellom bygningsrelaterte midler og 

undervisningsrelaterte midler, basert på vedtatte ressursfordelingsmodeller. Innenfor rammen kan 

skolene/enhetene disponere midlene etter egne prioriteringer.  

Midler som er øremerket av Oslo bystyre eller staten, skal benyttes til vedtatte formål.  

Tallbudsjettet er overordnet alle andre føringer. 

All aktivitet ved skolen knyttet til gjeldende lover, forskrifter og inngåtte avtaler skal skje innenfor skolens 

tildelte budsjettramme."  

 

Videre i saksfremlegget ble rammebrevet for 2018 lagt frem. 

 

Viser videre til saksfremlegg hvor det stod: 

 

"Funksjon 222 Bygningsrelaterte kostnader Bestum skole/aktivitetsskole 

Det er ikke handlingsrom innenfor dette budsjettet.  Både kapitaldelen av husleien, FDV-leie, indre 

vedlikehold, brukeravhengige fellesutgifter (serviceavtaler med mer) kommunale avgifter og rengjøring er 

øremerkede midler.   

Midler til vedlikehold skal i prinsippet skal dekkes av UBF (undervisningsbygg). Imidlertid påløper det 

ekstrautgifter til vaktmester til løpende utgifter som reparasjoner, verktøy og annet utstyr, issmelting og 

hærverk. (VVS, stikkontakter, takplater og knuste vindusruter). I årets budsjett er det avsatt et absolutt 

minimum av midler til dette.Vi har avsatt til sammen ca 123 000 kr til slike utgifter. Dette er mindre enn 

halvparten av de faktiske utgiftene til dette i 2017. 

Lønn til tilsynsvakt utgjør ca 85 000 kr. Vi deler utgiftene til tilsyn på ettermiddag/kveld med Ullern 

Basket. 

Vi er knyttet til alarmsentralen G-4 Secure Solution. Alarm- og låssystemet skaffer oss store utgifter.  Det 

er budsjettert med 70 000 kr for 2018. Faktiske utgifter i 2017 var 136 000kr, grunnet flere feil ved 

låsesystemet, hærverk og service.  

Pga disse forholdene er det ikke mulig å få budsjettet på funksjon 222 til å gå i null. Det utestående 

beløpet må hentes inn fra budsjett 202, på lønn.  

 
Funksjon 202 Undervisningsrelaterte kostnader Bestum skole 

 

Rammen som er tildelt etter ny ressursfordelingsmodell er katastofalt lav. Det vises til drøftinger 

på de to forrige driftsstyremøtene. Vi ser nå at budsjettet er mye verre enn vi hadde sett for oss. I 

realiteten vil dette budsjettet umuligjøre å opprettholde forsvarlig drift av skolen.  

 

Som en usikkerhetsfaktor ligger forespeilet norm for lærertetthet. Det vises til vedlegg 7, brev om 

norm for lærertetthet og informasjon om Utdanningsdirektoratets lærernormskalkulator gitt som 

informasjonssak. 

 

I budsjettforslaget som legges fram for driftsstyret, har vi kuttet på alt som kuttes kan av ugifter: 

 Undervisningsmateriell er halvert 

 Nyinnkjøp av bøker til skolebiblioteket er fjernet 

 Seminar for personalet er fjernet 

 Ekstern svømmeinstruktør og buss til svømmeundervisning er fjernet 

 Skidag må utgå pga transportutgifter 

 Øremerkede midler til elev PC- er redusert fra 180 000 til 100 000 

 Møbler og utstyrer kraftig redusert 

 Velferdstiltak for personalet er kraftig redusert 

 



6 

Når alle disse reduksjonene er gjennomført viser tildelingen at det mangler 2 800 000 kr på 

lønnsbudsjettet. Dette er svært alvorlig! Summen tilsvarer en redukasjon av 4 lærerstillinger på 

årsbasis. I praksis er det så godt som umulig å kutte stillinger i vårsemesteret. Det vil måtte bety at 

vi må ta en reduksjon på det dobbelte til høsten. Vi kan ikke se hvordan Bestum skole skal kunne 

drives forsvarlig med så store kutt på lønnsutgifter.  

 

Nøkkeltall for Bestum skole i henhold til GSI-telling oktober 2017: 

 

Lærerårsverk: 37,1  Av disse er : 

 5,1 til spesialundervisning (rettighets- og lovpålagt) 

 1,73 til særskilt norskopplæring (øremerkede midler) 

 2,9 til styrkingstimer 1.-4. trinn (øremerkede midler) 

 0,6 til styrkingstimer 5.-7. trinn 

 

Assistentårsverk: 8,4 fordelt på 16 personer.  Av disse er: 

 4,3 knyttet til spesialundervisning 

 1,7 assistent i 1. klassene 

 2,4 knyttet til enkeltelever med forsterket tilpasset opplæring 

 

Det er lite handlingsrom i fag- og timefordelingen på Bestum skole. Vi gir undervisning etter nær 

minimumsnorm. Det er derfor svært små kutt som er mulige å ta i ordinær undervisning. Vi har 

mange enkeltelever med spesielle behov. Vi registrerer at for stadig flere elever tilrår PPT 

stort/helhetlig omfang av spesialundervisning. Dette er kostnadsdrivende når det ikke finnes 

særskilt tildelinger for elever utenfor de tre diagnosene autisme, psykisk utviklingshemming og 

multi funksjonshemming. 

 

Bestum skole ser det som umulig å gjennomføre så store lønnskutt som må til dersom dette 

budsjettet vedtas. Å kutte 8 lærerstillinger til høsten sier seg selv at er umulig å gjennomføre sett i 

lys av tallene angitt over.   

150% assistentstillling (3 assistenter)  tilsvarer en lærerstilling i lønnsutgifter.  

 

Bestum skoles lønnsutgifter dekker også 3 skoleledere, 2 kontormedarbeidere, en lærer med IKT-

ansvar i 60% stilling og en sosiallærer. Vi kan ikke se at det er forsvarlig å kutte i disse stillingene.  

 

Tillegg: 

I brev av 28.02.2018 fra Utdanningsetaten står det følgende:  

 
"Rammebrev 2018 - oppfølging av informasjonsmøte 

Vi viser til vårt brev om norm for lærertetthet av 21.12.2017, og informasjon gitt i 

budsjettmøter 26. og 27. februar. 

Det vil bli innført en statlig norm for lærertetthet med virkning fra høsten 2018. Det er fortsatt 

usikkerhet knyttet til den statlige finansieringen av normen. 

 

Endringer i ressursfordelingsmodellen gjør at flere skoler må tilpasse seg    

reduserte budsjettrammer. Vi anbefaler skolene ikke å gjøre lærere overtallig, hvis de har  

kompetanse som skolen har bruk for og skolen ikke oppfyller normen. 

 

Vedlagt følger oversikt over skolene som ikke oppfyller normen for lærertetthet og har 

reduserte budsjettrammer grunnet endrede forutsetninger. Disse skolene kan i sine budsjetter føre 

et inntektskrav mot Utdanningsadministrasjonen, i henhold til vedlagte oversikt (kolonne H 

Høstvirkning). 

 

Inntektskravet kan føres på art 17019 og periodiseres i desember." 
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Skole Manglene 

lærerårsverk 
1.-4. trinn 

Manglende 
lærerårsverk 

5.-7. trinn 

Sum 
manglende 

årsverk 

Budsjettendring i 
kr 

Høstvirkning 
(inntektskrav) 

BESTUM 4,4 1,8 6,2 -693 000 -289 000 

 
 
I vedlegg 10, budsjettjusterings filen, er inntektskravet ført som foreskrevet. Denne 

budsjettjusteringen vil framkomme på driftsrapporten for mars. 

 

 
Funksjon 215 Aktivitetsskolen 

 
Prinsipper for tildeling av budsjettet til Aktivitetsskolen: 
- Barn med særskilte behov 

- Kompensasjon for differensiert oppholdsbetaling 

 

Aktivitetsskolen har fått tildelt kr. 685 000,- for barn med spesielle behov, samt kr. 238 000,- som 

kompensasjon for gradert oppholdsbetaling. Samlet tildeling etter effektivisering for 2018 er da 

kr. 923 000,-  Den øvrige virksomheten dekkes av oppholdsbetaling. 

 
Driftsinntekter: 

Salgsinntekter (oppholdsbetaling) 

Aktivitetsskolen budsjetterer salgsinntektene ut fra at det i snitt går 300 barn på aktivitetsskolen i 

løpet av året. Av disse anslås at;  

- 65 % av barna på heldagsplass, pris kr. 2998,- per mnd. 

- 35 % av barn på halvdagsplass, pris kr. 2026,- per mnd. 

 

Det er budsjettert med en egenandel kost: 160.000,- 

Totale salgsinntekter for oppholdsbetaling for 2018 blir da ca.kr. 8.770.000,-  

Refusjoner 

Aktivitetsskolen Budsjetterer med kr. 310 000,- i sykelønnsrefusjon for 2018 

 

Budsjetterte inntekter for 2018 blir da kr. 10.003.000,- 

 

Driftsutgifter:  

Lønnsutgifter 

Lønnsprognosen inkludert sosiale utgifter for budsjettåret 2018 er på kr. 8.464.000,-.   

For å kunne klare dette målet er vi nødt til å redusere antall ansatte i august. Pr. dags dato er 

lønnskostnadene i følge lønnskostnadsarket 8. 994.000,- Ved å redusere med 2.4 årsverk (ca.5 

stillinger) så regner vi med å kunne spare 530 000,-  Gjør vi det så ender vi opp med lønnsutgifter 

på kr. 8.464.000,- 

Kjøp av varer og tjenester:  
For budsjettåret har Aktivitetsskolen budsjettert å bruke kr. 719 000,(da er merforbruk trukket fra) 

for innkjøp av varer og tjenester for drift av aktivitetsskole. Fordelingen på de forskjellige 

kostnadsartene er basert på erfaringer fra 2017.  

 

Overføring av merforbruk fra 2017 

Aktivitetsskolen hadde et merforbruk i 2017 på 820.000,- 

 

Budsjetterte utgifter for 2018 blir da kr. 10.003.000,- " 
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Vedtak iht reglement for styring av grunnskoler, videregående skoler og 

voksenopplæringssentrer § 3-4, 3. ledd (Bystyrets vedtak 15.03.1995 sak 12) 

 
1. Driftsstyret erkjenner at Bestum skole har fire lærerstillinger for mye i forhold til 

tildelte midler. Dette har vært nødvendig for at Driftsstyret skulle anse at Bestum 

skole har et forsvarlig skoletilbud i henhold til opplæringslovens krav. I påvente av 

lærernormen er skolen anmodet om å ikke nedbemanne. Driftsstyret tar dette til 

følge, men vil påpeke at  avviket mot lærernormen er 10,2 lærerstillinger og ikke 6,2  

( 6,2 er i henhold til kalkulator for lærernorm etter dagens bemanning.)  

 

Med det som bakgrunn vedtar Driftsstyret under tvil budsjett 2018 for k.sted 12 103 - 

funksjon 202 - Undervisningsrelaterte midler. Dette under forutsetning av at man 

kommer i balanse i løpet av de to-tre nærmeste årene, sett i lys av forventet tildeling i 

forbindelse med innføring av norm for lærertetthet.  

 

2. Driftsstyret vedtar budsjett 2018 for k.sted 12 103 funksjon 222, bygningsrelaterte 

midler. 

 

3. Driftsstyret vedtar budsjett 2018 for k.sted  52 364 funksjon 215 Bestum 

Aktivitetsskole . 

 
 

                                    

Sak 24 - 2018    Årsavslutningsrapport og Fullstendighetserklæring  

Endelig merforbruk på Bestum ble rettet til kr.294 480.   
 

Viser videre til saksfremlegg hvor det stod: 

 

"  Årsavslutningsrapport Bestum skole: Skolene skal i henhold til vedtak i etatens direktørmøte 

rapportere årsresultatet til skolens driftsstyre samt økonomiavdelingen. Fristen for behandling i 

driftsstyre og innsending av rapporten er satt til 9. mars. " 

 

Det vises til årsregnskapsrapporten, vedlegg 9, der det står: Merforbruket foreslås tatt fra lønn til 

vikarer. Budsjettet for innkjøp, varer og tjenester er lagt så stramt at det i praksis ikke vil være 

mulig å ta mer fra disse postene.  

Årsavslutningsrapport Bestum Aktivitetsskole: Driftsrapporten, vedlegg 11, viser per et 

merforbruk på kr. 788 719,- for 2017. 

Jfr også vedlegg 12 Årsregnskapsrapport. Her framkommer det at merforbruket foreslås tatt inn på 

bakgrunn av redusering av lønnsutgifter, samt redusert innkjøp av varer og tjenester. 

 

Fullstendighetserklæring   Utdanningsetaten vil at skolene skal øke sin bevissthet rundt Oslo 

kommune sine etiske normer og regelverk. I forbindelse med regnskapsavleggelsen skal skolene 

avlegge en fullstendighetserklæring ovenfor driftsstyrene. Fullstendighetserklæringen omfatter 

sentrale emner i de etiske normer og er i første rekke en egenerklæring fra kostnadsstedsansvarlig. 

Disse erklæringene danner grunnlag for etatens fullstendighetserklæring i forbindelse med 

avlegging av etatens regnskap.  

Rektor avlegger fullstendighetserklæring til driftsstyret. Fullstendighetserklæringen utformes som 

et notat som kommenterer 14 oppsatte punkter. " 
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Vedtak: Årsregnskapsrapporter, budsjettjustering av merforbruket og 

fullstendighetserklæring vedtas. 
                              

 

Sak 25 - 2018    Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt. 

 

 

Oslo, 07.03.2018 

 

 

Merethe Holmen 

Rektor                                         

 

 
 

 

 

 


