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SAK 2/18 Skolens årsmelding 2017 
 
Vedlagt ligger rektors forslag til Årsmelding for 2017. 
Årsmeldingen gir et bilde av driften av Mortenstua skole i 2017. 
 
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 
 Resultater 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 2017. 
 
Forslag til vedtak:  Styrets tilråding vedtas 
 
 
SAK 3/18 Regnskap 2017 
 
Eierkommunene som driver Mortenstua skole dekker det meste av utgiftene ved skolen. 
Eierkommunene betaler et grunnbeløp, samt betaling for elevplasser. Samlet utgjør dette kr. 
22 335 698,-. Skolen har i 2017 i tillegg fått inntekter på kr. 4 866 644,- fra kommunen 
Hobøl, Trondheim, Nordkapp, Sarpsborg og Oslo kommune for avtalte elevplasser. I disse 
inntektene inngår også foreldrebetaling mat/drikke SFO, og salg av kurs og opplæring til 
fylkeskommunen eller andre kommuner som ikke er eiere. 
 
Elevprisen for opplæringstilbud 2017 varierte fra kr. 583 512,- til kr. 706 665,-. Elevprisen 
ble betydelig redusert siste halvår 2016 etter ressursgjennomgang og endring i organisering 
rundt elevene. Samlede driftsinntekter endte på kr. 29.742. 381,- mot budsjettert kr. 
28.388.000,-. 
   
Totale utgifter endte i 2017 på kr. 33.346.627,24. Dette er inkludert overføringer fra fond til 
eierkommunene på kr 3.200.000,-. Dette gir et negativt regnskapsmessig resultat på kr 
215.517,73,-. 
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Vesentlige avvik i forhold til budsjett 2017: 
 
Andre forhold som påvirker regnskapsåret er endring i elevtall midt i budsjettåret og 
utnyttelse av ressurser gjennom hele året. Skolen innførte ny organisasjonsmodell høsten 
2017. Endringen er utarbeidet i samarbeid med KS-Konsulent. Skolen har også fått økte 
utgifter til leie av lokaler samt lavere renteinntekter enn budsjettert gjennom 2017. 
 
Balanseregnskapet viser at skolen har kr 4.878.849,05,-  på fond pr. 31.12.2017. 
Av dette består  kr. 41.258,-. av bundet fond/gave. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Styret for Mortenstua tilrår at representantskapet godkjenner det fremlagte regnskapet 
for 2017. 
Det anbefales at negativt regnskapsmessig resultat på kr 215.517,73,- dekkes av skolens 
disposisjonsfond. 
 
Forslag til vedtak:      Styrets tilråding vedtas 
 
Sak 4/18 Informasjon fra skolen 
Mortenstua skole har de neste to skoleår 36 elever fordelt på to hus, Pennestrøket 17 og 
Symraveien 1. Vi er i stort behov av egnede lokaler hvor det er plass til alle under et tak. Pr. i 
dag leier vi også lokaler på Betania i Mysen for å kunne drive kor undervisning, samt avholde 
foreldresammenkomster. Mortenstua skole har ingen rom som har kapasitet til arrangement 
hvor elever, personalet og foreldre er tilstede. 
Dagens lokaler har også fysiske begrensninger som er til hinder for å utnytte 
personalkapasitet og pedagogisk samarbeid innad i barnegruppene på en mest mulig 
hensiktsmessig måte. Dette gir uheldige økonomiske og pedagogiske konsekvenser. 
 
Skolens forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 
 
 
 
SAK 5/18 Sak om forpliktelser etter uttreden (Avlastingshjemmet, 
Mortenstua, Helsehuset og Krisesenteret).  
 
 
I forbindelse med at Skiptvet kommune har meldt seg ut av Avlastningshjemmet, Mortenstua, 
Helsehuset og Krisesenteret, og Rakkestad har meldt seg ut av Krisesenteret, vil det bes om at 
de respektive styrer får i oppdrag å legge frem underlag og beregninger for de forpliktelser 
uttredende kommuner hefter ved på uttredelsestidspunktet. Det anbefales at styrene for disse 
selskapene bistår hverandre i arbeidet med leveransen, og at dato for tilbakemelding til og 
gjennomgang med eierne samordnes. 
 
Forslag til vedtak:  Representantskapet ber de respektive styrer utrede og legge frem 
underlag og beregninger for de forpliktelser uttredende kommuner hefter ved på 
uttredelsestidspunktet. 
 
Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar det forelagte forslag til vedtak. 
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Sak 6/18 Orienteringssak om planleggingsprosess i prosjekt I Ø 
kommune (Mortenstua og Avlastningshjemmet) 
  
Prosjekt I Ø kommune ønsker å melde disse selskapene og øvrige eiere om at prosjektet 
fremdeles er i en konseptfase. Det betyr at plan for utredning av fremtidig behov for tjenesten, 
organisering og lokalisering ennå ikke er avklart. Avlastningshjemmet og Mortenstua har 
tangeringspunkter. På grunnlag av særskilte problemstillinger for disse selskapene, håper 
prosjekt I Ø kommune å ta initiativ til eiermøter og evt. ekstraordinære 
representantskapsmøter før sommeren, for å orientere om mulig fremgangsmåte og forventet 
fremdrift, samt drøfte strategier med øvrige eiere. 
 
Prosjekt Indre Østfold Kommunes forslag til vedtak: Representantskapet tar 
informasjonen til orientering. 
 
Vedtak: Representantskapet tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
Sak 7/18 Orienteringssak: Planleggingsprosess i prosjekt Indre Østfold 
kommune 2020 
 
Prosjekt Indre Østfold kommune 2020 foretar en gjennomgang av interkommunale eierskap 
og samarbeid. Det er opprettet et eget delprosjekt, AP4 – Interkommunalt samarbeid og 
eierskap, som har et særskilt ansvar for å vurdere den nye kommunens eierinteresser. 
I vurderingen av eierskap og fremtidig organisering av disse tjenestene er det mange hensyn å 
ta. På denne bakgrunnen vil kommunene melde disse selskapene og øvrige eiere om at 
prosjektet fremdeles er i en såkalt konseptfase. Det betyr at planen for å vurdere fremtidig 
behov for tjenesten, organisering og lokalisering ennå ikke er lagt. 
Så snart konseptene avtegner seg vil prosjektledelsen i Indre Østfold kommune 2020 be om at 
det sammenkalles til eiermøter, der det blir gjort avklaringer mellom prosessen for prosjektet 
og eierstyringslinja for selskapene. 
(Se vedlegg). 
 
Forslag til vedtak: Representantskapet tar informasjonen til orientering. 
 
Vedtak: Representantskapet tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
 


