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Skolens årsmelding 2016.

Vedlagt ligger fungerende rektors forslag til Årsmelding for 2016.
Årsmeldingen gir et bilde av driften av Mortenstua skole i 2016.
Årsmeldingen er også et viktig dokument i forhold til revisjon. Revisjon har hatt forslaget til
gjennomsyn. Etter forskriftene for årsregnskap og årsberetning skal den gi opplysninger om:
 Forhold som er viktige for å bedømme selskapets stilling
 Resultatet av virksomheten som ikke fremgår av årsregnskapet
 Andre forhold som er av vesentlig betydning for selskapet.
Representantskapet for Mortenstua skole skal godkjenne skolens årsberetning.
Styrets forslag til vedtak:

Styret for Mortenstua tilrår at representantskapet godkjenner
den framlagte årsmeldingen for 2016.

Forslag til vedtak:

Styrets tilråding vedtas.
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Regnskap 2016

Eierkommunene som driver Mortenstua skole dekker det meste av utgiftene ved skolen.
Eierkommunene betaler et grunnbeløp, samt betaling for elevplasser. Samlet utgjør dette kr.
23.864.128,-. Skolen har i 2016 i tillegg fått inntekter på kr. 3.493.445,- fra kommunen
Hobøl, Trondheim, Nordkapp, Sarpsborg og Oslo kommune for avtalte elevplasser. I disse
inntektene inngår også foreldrebetaling mat/drikke SFO, Kirkås Vel og salg av kurs og
opplæring til fylkeskommunen eller andre kommuner som ikke er eiere.
Elevprisen for opplæringstilbud 2016 varierte fra kr. 605.138,- til kr. 990,700-. Elevprisen ble
betydelig redusert siste halvår etter ressursgjennomgang og endring i organisering rundt
elevene. Samlede driftsinntekter endte på kr. 30.023.249,- mot budsjettert kr. 28.391.000,-.
Totale utgifter endte i 2016 på kr. 28.714.732. Dette er kr.23.732,- lavere enn budsjettert.
Mortenstua skole hadde et positivt regnskapsmessig resultat i 2016 på kr. 1.568.969,Vesentlige avvik i forhold til budsjett 2016:
Regnskapet viser et samlet mindreforbruk på kr. 1.568.969. Dette skyldes i hovedsak positivt
avvik på kr. 626.523,- fra avregning pensjon som er ført i regnskapet periode 12/16,
merinntekter fra andre kommuner kr. 988.177,- og økt sykelønnsrefusjon kr. 145.789,-.
Andre forhold som påvirker regnskapsåret er endring i elevtall midt i budsjettåret og
utnyttelse av ressurser gjennom hele året.
Balanseregnskapet viser at skolen har kr 6.575.824,- på fond pr. 31.12.2016.
Dette består av disposisjonsfond kr. 6.245.291,-, pensjonsfond kr. 330.532,- og bundet
fond/gave kr. 41.258,-.

Styret og eiere vurderer fortsatt at skolen har gode forutsetninger for videre drift.
Styrets forslag til vedtak:
Styret for Mortenstua tilrår at representantskapet godkjenner det fremlagte regnskap
for 2016.
Det anbefales at det regnskapsmessige overskuddet avsettes til
a) 200.000 til innkjøp av leikeapparater på Pennestrøket
b) resterende beløp kr. 1.368.969 tilbakebetales til eierkommunene.
Forslag til vedtak:

Styrets tilråding vedtas.

Sak 4/17

Skolebygg

Styreleder orienterer om ståsted pr. dags dato vedrørende skolebygg. Utsendelse av invitasjon
til konkurranse om prosjektlederjobb – «konkurransegrunnlag for kjøp av Rådgivertjenester
innenfor planlagte nye lokaliteter for levering Mortenstua skole IKS og Avlastningshjemmet
IKS» er sendt ut til 6 aktører 10.4.
Styrets forslag til vedtak: Styret for Mortenstua fremmer en sak ovenfor
representantskapet om at skolen jobber videre med å få et tilbud
på nytt skolebygg, leie, eller kjøp.

Forslag til vedtak:

Styrets tilråding vedtas.
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Informasjon om skolen

Informasjon gis på møtet.
Forslag til vedtak: Informasjonen tas til etterretning

