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1. Om resultatenheten 

 
Lyngstad skole og barnehage – ansvar 215 
Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder 

Olaug Vang (for K. Mandal 
januar – juli) 
Bjørn Steinar Røvik (for K. 
Mandal august – desember) 

2010 Barnehage Olaug Vang 

2020 Grunnskole 1. – 7. klasse Stein Jacobsen (for K. Mandal januar – 
juli), Bjørn Steinar Røvik (for K. 
Mandal august - desember) 

2150 SFO Olaug Vang 
 

 
2. Viktige hendelser 

 

En summarisk beskrivelse av hendelser som kan være av interesse. 

 

 

3. Driftsregnskap 2012 
 

Driftsregnskap 2012 (1000 kr)  

Kostrafunksj.* Navn tjenesteområde  Faste 

årsverk*** 

Regnskap 2012 

Netto drift** 

Rev. Budsjett 2012 

Netto drift** 

Avvik 

2010 Førskole 6,06 2 977 2 675 -302 

2020 Grunnskole 6,76 4 408 4 379 -29 

2150 Skolefritidstilbud 0,76 35      100 65 

      

SUM Lyngstad skole og barnehage 13,58 7 420 7 154 -266 

 

*mest sentrale funksjoner i enheten – dvs. de som er omtalt i budsjettdokumentet for 2012 

**netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (dvs. både drift og finans.)  

***Planlagte årsverk – endring i året kommenteres under avvik 
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Avvik driftsregnskap - forklaring 

 

Årsregnskap 2012 

Årsregnskapet for ansvar 215, Lyngstad skole og barnehage, viser et underskudd på 266 000 pr 21.01.13. Regnskapet fordeler seg slik på funksjoner: 

2010 Førskole -302 000 

2020 Skole  -  29 000 

2150 SFO         65 000 

 

Driftsåret 2012 har 2 ulike personer vikariert som enhetsledere i undertegnedes fravær. Slik jeg forstår regnskapet, kan vi finne følgende forklaringer: 

 

Lønnstegnskapet: 

 Underskuddet på 2010 barnehage knyttes til vikarbruk. Dette ser ut til å skyldes at 50% stilling som fagarbeider i perioden januar - september i påvente av 

overflytting fra Mosvik er ført som vikarutgifter. I tillegg er bruken av korttidsvikarer vesentlig større enn budsjettert. 

 Funksjon 2150 SFO viser et overskudd. SFO og barnehage samarbeider tett om bruk av ansatte. Det er en betydelig grad av sammenslåing, og 

posteringene av lønn er ikke helt i samsvar med virkeligheten. Resultatet må derfor sees i sammenheng med barnehageregnskapet.  

 Funksjon 2020 skole viser et underskudd på ca 136 000. Av dette utgjør funksjonstillegg ca 30 000, noe som bl a kan forklares ved bruk av to ekstra 

kontaktlærere. Skolen er pr definisjon tredelt, mens det i inneværende skoleår benyttes femdeling. Når det er sagt, viser et referat fra møte den 26.03.12 at 

enheten har fått økt sin stillingshjemmel fra 599% til 626% fra 01.08.12. Av dette ble vikarierende rektor bedt om ikke å tilsette i 21% stilling da 

tilsvarende kronebeløp skulle avsettes til vikartjeneste. Det er tilsatt 605% stilling, hvilket da burde innebære lønnsmidler til dette både i 2012 og 2013. 

Dette synes ikke å være oppfylt! 

Utbetaling av lønn i 2012, funksjonene 2010 og 2150: 

Før jul 2011 ble det en økning i antall barn i barnehagen. Enheten ble tilført 80% stilling ved overføring av ansatt fra Mosvik.  

 

 Overføringen fra Mosvik skjedde først fra 01.10.12. Ut fra det jeg klarer å lese i regnskapet for 2012, er det ikke tilført økonomiske midler som dekker 

denne stillingsutvidelsen. 20% innleie i påvente av overføring ble ikke stoppet fra samme dato. 

 Etter avtale med kommunalsjefen ble det iflg styrer i barnehagen innleid tospråklig assistent for to elever i barnehagen i vårhalvåret 2012. Ut fra det 

jeg klarer å lese i regnskapet for 2012, er det ikke tilført økonomiske midler som dekker denne stillingsutvidelsen. 

 Fra 01.08.12 ble lønn til 40% stilling som førskolelærer (styrkingstiltak) belastet ansvar 215 i stedet for ansvar 200.  
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Driftsregnskapet: 

Driftsregnskapet viser et underskudd på ca 72 000. Det ser i stor grad ut til å skyldes to forhold: 

Innkjøp av grillhytte (2010) med overforbruk av ca 45 000 (klarert med kommunalsjefen). 

Innkjøp av skolebøker og annet forbruksmateriell (2020) med et overforbruk på ca 27 000. 

Spesielt om SFO: 

For å redusere lønnsutbetalingene, er SFO og de eldste barna i barnehagen slått sammen i de deler av dagen og uken hvor det er forsvarlig. Det gir en gevinst 

på 40% stilling; 20% i SFO og 20% i barnehagen.  

 

Kommentar: 

I vårhalvåret var enheten i økonomisk balanse. Underskuddet har i økende grad kommet til syne i regnskapet utover høsten. Den økonomiske situasjonen på 

enheten i 2012 er innrapportert med økende underskudd den 15. i hver måned tom desember 2012. Innrapportert underskudd synes ikke å være fanget opp på 

nivået over enhetsnivå, og det er heller ikke registrert tilbakemeldinger på regnskapsunderskuddet til vikarierende enhetsleder. 

 

 

    5. Virksomhetsplan 2012  
Fokus 
 

Målindikator Tiltak 2012 Avvik 

S
a

m
fu

n
n

 

S.1.1: Innbyggertilfredshet 
med tilbud barn og unge  
 
 
 
S.3.2: Reduksjon i 
energiforbruk pr. m2 bygg 
 
 

S.1: Stille enheten til disp. der det er formåls- 
tjenlig for tilbudet barn og unge i bygda får. 
Se også under «Bruker- og organisasjons- 
Perspektivet». 
 
S.3.2: Skifte vinduer i de eldste klasserommene 
fra  1961. 
Bevisstgjøring av unødvendig lysbruk. 
 
 
 
 

Ingen avvik. 
 
 
 
 
 
 
Ikke målbart. 
 
 
 

Fokus Målindikator 
 

Tiltak 2012 Avvik 
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B
ru
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B.1.1: Brukertilfredshet 
med tjenestetilbudet. 
 
B.2.1: Opplevd god service. 
B.2.2: Gode internettsider 
 
B.3.1: Opplevd god 
brukermedvirkning 
B.3.2: Gjennomførte tiltak 
med brukermedvirkning 

B.1: Brukerundersøkelsen som 
grunnlagsmateriale.  
 
B.2: God dialog enhet – heim. 
Hjemmeside holdes oppgradert. 
 
B.3: Lovpålagte møter mellom enhet og heim/ 
elever/ barn. Elev- og foreldresamtaler. 
Brukerundersøkelsen som grunnlagsmateriale. 
Daglig kontakt foreldre/ barnehage. 

Ikke grunnlag for å melde avvik. 
 
 
Hjemmesiden er brukt til ukeplaner, 
ellers i liten grad. 
 
Målet delvis nådd. 

M
e

d
a

rb
e

id
e

re
 

M.1.1:Medarbeidertilfredsh
et. 
M.1.2: Årlig økning i 
tilstedeværelse.  
M.1.3: Heltid–uønsket 
deltid. Tilfredshet med 
stillingsstørrelse 
 
 

M.1: Brukerundersøkelsen som et 
utgangspunkt. 
M.1.2Tilstedeværelses% over 92. I henhold til 
kommunens intensjoner via 
medarbeiderkartlegging.  
God kontakt mellom avdelingene på enheten. 
Bevissthet på å fylle opp ledige stillinger hos de 
med deltidsstillinger som ønsker mer jobb. 
Felles samlinger på enheten = samhold. 

 
 
Målet ikke nådd. 
 
 
Målet er delvis nådd. 
Målet er delvis nådd. 
 
 

Ø
k

o
- 

n
o

m
i 

Ø.1.1: Avvik fra budsjett 
 

Ø.1: Budsjett i balanse. 
 

Målet ikke nådd. 

 

 
6. Framtidige utfordringer 

Den største utfordringen pr i dag er å gjenopprette balanse mellom budsjett og regnskap. 

 

 

Lyngstad skole og barnehage, 11.03.13 Kåre Mandal. 


