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Innkalling til driftsstyrets møte 10.02.2021 

Stenbråten skole 
 

Saksfremlegg – budsjett 2021 

 

 

 

Saken gjelder: 

Forslag til budsjett 2021: Kostnadssted 12155, funksjon 202 undervisningsrelaterte midler,  
funksjon 222 bygningsrelaterte midler, funksjon 215 Aktivitetsskolen, Stenbråten skole. 
 

Bakgrunnsdokumentasjon: 

Det har vært et jevnt tilfang av elever i forhold til budsjettgrunnlag 2020. GSI per 01.10.20 gir et 

elevtall på 516 elever + 8 plasser i spesialgruppe, totalt 524 elever.  

Det antas at elevtallet vil være på dagens nivå ved skolestart i august 2021.  

 

Funksjon 215, Aktivitetsskolen, har en betydelig reduksjon i tildelingen for 2021 pga redusert antall 

elever på 1.-4. trinn. Estimert mindreforbruk kr 700 000 fra 2020 gir  

 

Funksjon 202 innebærer et budsjett for undervisningsrelaterte midler på kr 44 230 000. Til 

sammenlikning var totalt budsjett i 2020 kr på 44 511 000, budsjett i 2019 på 43 154 000. Midler til 

statlig lærernorm og drift av byomfattende spesialgruppe er inkludert i den tildelingen. Økt 

kompetanse for lærere har ført til økte lønnsutgifter. Nyutdannede lærere har lektorkompetanse.  

 

Funksjon 222 er tildelt 17 498 000. Tildelingen dekker ikke den forventede kostnaden. Skolen 

foreslår et budsjett tilsvarende forventet bruk basert på det foreløpige regnskapet for 2020, og 

planlegger for et overskudd på 202-budsjettet tilsvarende det planlagte underskuddet på 222-

budsjettet.  

 

Regnskap 2020 antas avsluttet med et mindreforbruk på ca. kr. 200 000. I budsjetteringsverktøyet 

skal ikke mindreforbruk legges inn. Forventet overføring av kr 200 000 i mars 2021 vil bli benyttet 

til kompetanseutvikling for ansatte. 

 

 

Detaljer og endringer vedr. budsjett for 2021: 

Se vedlagte rammebrev, skolens strategiske plan for 2020-2024, og strategisk plan for 2021. 

Budsjettramme 2021 tilsvarer opprettholdelse av aktiviteten. Skolens drift er påvirket av 

pandemien. Tilleggsutgifter, som merutgifter til renhold- og vaktmesteroppgaver, bruk av vikarer og 

eventuelle behov for leie av lokaler, overtidsgodtgjøring for ansatte tilknyttet stadig omorganisering, 

er ikke ført i budsjettet. Disse merutgiftene blir det gitt statlig kompensasjon for, og posteres på 

prosjektnummer.  



 

 

 

Lærernes arbeidstidsavtale praktiseres via individuelle arbeidstidsavtaler som muliggjør 

omdisponeringer og fleksibel bruk av ressurser gjennom året. Pandemien, som har medført 

betydelig redusert mobilitet for skolens ansatte i 2020, medfører at et antall ansatte slutter i 2021. 

Noen flytter til hjemkommunen, andre går av med AFP. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til 

skolens lønnsutgifter.  

 

Økonomiske/administrative konsekvenser: 

Det lages et budsjett for funksjon 202, et budsjett for funksjon 222 og et budsjett for funksjon 215. 

Budsjett for 202 planlegges med overskudd tilsvarende underskuddet i budsjett for 222.  

 

 

Funksjon 202: Undervisningsrelaterte midler. 

Postgruppe 000-099, lønn og sosiale utgifter: 

Rammen for lønn til pedagogisk personale er lagt ut fra de årsverkene vi disponerer i dag samt 

forventede endringer etter gjennomføring av medarbeidersamtaler i januar 2021. Dette 

framkommer av interne grunnlagsdokumenter (lønnskostnadsark). Skolen benytter seg kun i 

markinal grad av midlertidige stillinger, men har en midlertidig lederstilling pga 

svangerskapspermisjon og en midlertidig lærerstilling pga tre ansattes utdanningspermisjon. I 

beløpet er det også lagt inn fratrekk for refusjon av særskilt elevpris og refusjon for statlig 

videreutdanning med halvårsvirkning (vår 2021).  

Lønn til skoleassistenter og kommunalt tilsatte (administrativt ansatte) er lagt ut fra de årsverk vi 

har i dag fram til sommeren 2021. 

Elevtallsutviklingen fram til høsten 2021 må ligge til grunn for eventuelle budsjettrevisjoner for 

høsten 2021. Erfaringer tilsier at ca 1/3 av elevene har sin bostedsadresse i andre skolers 

nærskolekrets. Normalt søkes en andel elever fra Bjørndal, Mortensrud og Klemetsrud til 

Stenbråten skole.  

 
Postgruppe 100-299, kjøp av varer og tjenester: 

Rammen er lagt med hensyn til det reelle behovet for innkjøp av varer og tjenester. Det vises til 

dokumentene "Forklaring av K-arter". Utgifter til meråpen skole og skolefrokost er ikke lagt inn i 

budsjettet, da dette er midler som tilføres fra eksterne, og som knyttes til prosjektnumre.  

 

Samlingsstyrerbudsjettene er med små variasjoner tilsvarende de siste to års 

samlingsstyrerbudsjett. Se egne vedlegg – ressurser til samlinger og bibliotek. Det forutsettes at 

leirskoleutgiftene i 2021 som tidligere, dekkes innenfor de øremerkede midlene skolen får i 

refusjon fra stat og kommune. Til undervisningsmateriell settes det av et nøkternt beløp for 

skoleåret 2021. Det er lite behov for skolebøker av hensyn til innføring av ny læreplan – 

fagfornyelsen.  Skolen bruker mer midler til digitale ressurser og konkretiseringsmateriell, i henhold 

til intensjonene i det nye læreplanverket LK 20.  

 
Postgruppe 600-899: 

Refusjoner for sykelønn er en høyst usikker kostnadsart, men vi estimerer tall basert på erfaringer 

fra de siste års regnskap. 

Refusjon fødselspenger tilsvarer lønn for tre medarbeidere i deler av skoleåret, og er beregnet ut 

fra den kjennskapen vi har i dag.  

 

 



 

 

Funksjon 222: Bygningsrelaterte midler. 

Budsjettet for 2021 innebærer en videreføring av handlingsrommet fra 2020. 

 
Postgruppe 000-099, lønn og sosiale utgifter: 

Aktiviteten opprettholdes.  

 
Postgruppe 100-299, kjøp av varer og tjenester: 

Rammen er ikke tilstrekkelig til å dekke skolens faktiske utgifter. 

Selv om Undervisningsbygg har det formelle ansvaret for indre og ytre vedlikehold, er det 

erfaringsmessig slik at noe likevel faller på skolene. For 2021 foreslår skolen et budsjett som 

bygger på erfaringstall fra foreløpig regnskap for 2020. Skolen foreslår at merforbruket for 

driftsbudsjettet dekkes inn av innsparing på undervisningsbudsjettet. 

 
Postgruppe 300-399: kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon og postgruppe 400-499, 

overføringsutgifter: 

Dette er faste utgifter til husleie, kommunale avgifter og energi. 

 
Postgruppene 600-899: 

Det er beregnet noe refusjon på leie av skolelokaler. Undervisningsbygg refunderer 20 % av 

vaktmesters lønn. Dette legges også inn her. 

 

Vedtakskompetanse: 

Det vises til reglement for driftsstyrer og budsjettrammebrev fra Utdanningsadministrasjonen av 

desember 2016. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Driftsstyret ved Stenbråten skole godkjenner rektors forslag til budsjett på funksjon 202, 215 og 

222 for 2021. 

Rektor gis fullmakt til å innarbeide et evt. merforbruk/mindreforbruk fra 2020 når dette foreligger. 

Rektor gis fullmakt til å håndtere budsjett 2021 i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. 

Rektor gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer på funksjon 202, 215 og 222 

underveis i året, samt å vurdere og gjennomføre tiltak som kan bringe budsjettene i balanse. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Lene Fosser Minge 

Rektor 

 


