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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av arbeidet med kvalitet i
opplæringen i Frøya kommune.
2. Revisjonen bes legge fram en prosjektplan med forslag til problemstillinger,
ressursramme og leveringsfrist. Kontrollutvalgets leder godkjenner planen i
samråd med sekretariatet.

Saksutredning
Kommunens arbeid med kvalitet i opplæringen er prioritert øverst i kommunens nylig
vedtatte plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018. Bakgrunnen for dette er at
avgangselevene fra Frøya kommune har dårligere karakterer enn
landsgjennomsnittet. Ulike satsinger for å bedre situasjonen har tilsynelatende ikke
hatt den ønskete effekten.
I arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 var både politikere og
administrasjonen samstemt i at Sistranda skole er sentral når man skal gå gjennom
kvaliteten i opplæringen. Grunnleggende ferdigheter som lesing og matematikk blir
likevel lagt på de lavere trinnene, så hvis elevene begynner på ungdomsskolen med
lavt ferdighetsnivå vil det gi ungdomsskolen ekstra utfordringer. Hvorvidt
forvaltningsrevisjonen skal avgrenses til Sistranda skole, eller om man skal gå
bredere ut, er et spørsmål som må avklares av Revisjon Midt-Norge.
Uavhengig av hvilke virksomheter som omfattes av undersøkelsen bør tema være
det som gjerne betegnes som prosesskvalitet1. Dette er kvaliteten i selve
opplæringen og som omfatter opplæringens innhold, metodiske tilnærming, lærernes
bruk av egen kompetanse og læringsmiljøet. Begrepet omfatter også samspillet i
opplæringen: lærernes samspill med elevene, elevenes samspill seg imellom og
skolens involvering av foreldrene. Organiseringen og ledelse er tema som også bør
belyses.
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å identifisere mulige årsaker til at
avgangselevene fra Frøya kommune gjør det dårligere enn landsgjennomsnittet og gi
kommunen mest mulig konkrete forslag til å heve kvaliteten på undervisningen.
Kontrollutvalget har til sammen 350 timer til selskapskontroll og forvaltningsrevisjon
i 2017. Ressursbruken til den aktuelle forvaltningsrevisjonen kan skaleres etter
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utvalgets ønsker. Kvalitet i opplæringen er et komplisert tema og det er viktig at det
settes av tilstrekkelig med ressurser for at forvaltningsrevisjonen skal svare på
bestillingen.
Revisjon Midt-Norge skal utarbeide en prosjektplan for gjennomføringen av
forvaltningsrevisjonen. Slike planer forelegges vanligvis kontrollutvalget, som
dermed godkjenner problemstillinger, ressursramme og leveringstidspunkt. Utvalget
har ikke neste møte før i mai, så av hensyn til framdriften mener sekretariatet at det
vil være fornuftig at det i samarbeid med utvalgets leder får fullmakt til å godkjenne
prosjektplanen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av kvalitet i
opplæringen. Av hensyn til framdriften bør utvalget gi leder og sekretariatet fullmakt
til å godkjenne prosjektplanen.

