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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på ressursbruken
i skolen, herunder spesialundervisning.
2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan som sendes ut i
egen sak til kontrollutvalgets møte 14.9.17. Sekretariatet formidler innspill
til revisor fra kontrollutvalgets behandling av bestillingssaken.

Vedlegg
Store forskjeller i tilbudet til svake elever.

Saksutredning
Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt av kommunestyret i desember
2016. Følgende 4 prosjekt ble vedtatt i prioritert rekkefølge:
1.
2.
3.
4.

Ressursbruk i skolen, herunder bruk av spesialundervisning.
Kommunal næringsforvaltning og landbruk.
Barnevern (interkommunalt samarbeid)
Interkommunalt samarbeid i Værnesregionen.

Det er naturlig at prosjektet om ressursbruk i skolen bestilles i 2017.
Følgende er omtalt i plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2020:
Tydal bruker mye ressurser til skole og har en høy andel spesialundervisning.
Resultater fra 10.klasse viser at Tydal ligger noe under snittet for andre kommuner
(kommunebarometer)
Lærere har høy kompetanse. En forvaltningsrevisjon bør gi tilbakemelding på hvorfor
ressursbruken er høy og om det er tiltak som kan vurderes for å redusere kostnader
uten at kvaliteten på undervisningen senkes.
Kartlegging av ressursbruk, herunder årsakssammenheng er trolig enklere å få
belyst enn å foreslå tiltak som kan redusere kostnader, uten at kvaliteten på
undervisningen senkes. Hva som er mulig å få klare svar på må avklares når utkast
til prosjektplan diskuteres og behandles i neste møte.
Ressursbruken til spesialundervisning inngår i prosjektet. I tilknytning til dette kan
det være en aktuell problemstilling å se på om elever får tjenester de har krav på i
henhold til lov og lokale vedtak. Det er viktig at forvaltningsrevisjonen spisses, slik at
det blir mulig å gå relativt grundig inn i de problemstillinger som skal besvares.
Sekretariatet har valgt å legge med en artikkel fra Kommunal rapport, som
omhandler en undersøkelse knyttet til forskjeller i tilbud til elever som er gjort i noen
kommuner. Artikkelen er kun ment å gi innspill til diskusjonen i møtet.

Ressurser
I tråd med avtale om forvaltningsrevisjon mellom kontrollutvalget og Revisjon MidtNorge IKS har kontrollutvalget totalt 145 timer til forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll i 2017. Det er ikke lagt opp til bestilling av selskapskontroller i
2017. Ressursrammer for forvaltningsrevisjonsprosjekter ligger normalt et sted
mellom 200-400 timer.
Tydal kommunen har brukt ressurser for mer enn ett år når forvaltningsrevisjoner
har vært at et visst omfang. Sekretariatet anbefaler at dette gjøres også i denne
forvaltningsrevisjonen. Dette kan gjøres ved å benytte noe av ressursene for 2018
og avtale leveringstidspunkt tidlig i 2018.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet oppfordrer kontrollutvalget å komme med aktuelle innspill til
forvaltningsrevisjonen ut fra lokale kunnskaper utvalget har. Spesielle forhold er
viktig å videreformidle til revisjonen, slik at revisor i en tidlig fase kan vurdere hva
som er aktuelt å innarbeide i en prosjektplan.
Kontrollutvalget har ut fra vedtatt plan nytt møte den 14.9.17. Sekretariatet mener
det er hensiktsmessig at prosjektplan, herunder ressursramme og
leveringstidspunkt, avklares i dialog med revisor i møtet.

