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Presentasjon av medlemmene. 

 

Saksliste: 

Sak 6 / 2016 – 17 Budsjett 2017 

Sak 7 / 2016 – 17 Strategisk plan 2017 

Sak 8 / 2016 – 17  Eventuelt  

 

Rekkefølgen på sakene ble endret på møtet: 

 

Sak 7/ 2016 – 17  Strategisk plan  

Planen ble gjennomgått og enstemmig godkjent.  

Det føyes til en kommentar om at Driftsstyret støtter behovet for en 

kartlegging av inneklimaet. 

 

Sak 8/ 2016 – 17 Eventuelt ingen saker. Elevtransport ble nevnt, men er i første 

omgang en sak for FAU. 

 

Sak 9/ 2016 – 17  Budsjett 

Medlemmene hadde på forhånd fått tilsendt et budsjett der kap. 202 lønn og undervisning viste et 

merforbruk på kr. 1886000. 

Kap. 222 er et budsjett for elevtransport der utgifter og inntekter legges likt, og derved er i balanse 

Skolen må totalt sett levere et budsjett som "går i 0" 

 

På møtet ble det presentert et budsjettforslag for kap 202, der sykefraværsrefusjon er lagt med  

kr. 1986000 for å få budsjettet i balanse. 

Dette er en rent fiktiv budsjettdisposisjon. Skolen har erfaringsmessig et meget lavt sykefravær.  
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I 2016 var total sykefraværsrefusjon i underkant av kr. 30000  

Ledelsen ved skolen ser ingen områder der kostnader kan reduseres. Lønn er lagt ut fra en 

minimumsbemanning. Forbruk er lagt ut fra et minimumsforbruk til høyst nødvendige 

forbruksartikler. 

 

 

Bakgrunnen for det økonomiske problem skolen har, er et politisk vedtatt system med inndeling 

av elever i kategorier, fast sum per kategori, og at alle elevene på Elverhøy får kategori 

språkvansker ved inntak. 

Det er kjent at vanskeproblematikken til elevgruppen som får plass i spesialskoler er blitt mere 

kompleks og sammensatt de siste årene. Elevene er i større grad diagnostisert med flere diagnoser. 

Elevene på Elverhøy er små og mange er ikke ferdig utredet, diagnoser kan være "tentative" og 

man avventer elevens modning / utvikling før endelig konklusjon. 

 

Skolen har ansatt personale som har høy alder og kompetanse, lønnsutgiftene er høye. 

Ved gjennomgang av elevenes Sakkyndige utredning, er det klart et råd at de fleste av skolens 

elever skal ha 1:1 undervisning. Dette erfares daglig. Å være i en gruppe er vanskelig.  

Skolen ser ingen mulighet for å kutte lønnsmidler uten at det går ut over læringsutbyttet samt 

elevenes helse, miljø og sikkerhet. 

 

Skolens ledelse var i møte med Utdanningsetatens økonomiavdeling, med direktør for avdeling for 

PPT og spesialskoler m.fl. mandag morgen. 

Det ble uttrykt forståelse for at situasjonen er vanskelig, og at dette problemet har vært kjent over 

år. Det vil bli holdt et møte internt i Utdanningsetaten for å se på situasjonen. 

 

Driftsstyret ved Elverhøy valgte på denne bakgrunn å godkjenne det framlagte budsjettet med en 

uttalelse som skal legges ved. 

 

 

Elisabeth Gjesti 

Sekretær 

 

 

OBS Driftsstyret må ha et møte ut over det allerede planlagte møtet i mai: 

Skolene/tjenestestedene skal gjennom regnskap, fullstendighetserklæring, årsberetning og 

årsmelding dokumentere at virksomheten er innenfor rammen av vedtatt budsjett og gjeldende 

lover, forskrifter og regelverk. 

Fullstedighetserklæringen skal behandles i driftsstyret sammen med årsregnskapsrapporten og 

disponering av mer-/mindreforbruk. Deretter skal fullstendighetserklæringen, 

årsregnskapsrapporten og budsjettjustering av mer-/mindreforbruket sendes til Avdeling for 

økonomi. 

Fristen for dette inneværende år er satt til 7. mars 2017. 

Da håper jeg også noe har skjedd mht årets budsjett-tildeling. 

 

Neste møte i Driftsstyret foreslås derfor lagt til MANDAG 27.FEBRUAR KL. 17.15 

 

 

Vedlagt Notat til budsjett 2017 for Elverhøy skole 


