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Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
Orientering - Oppfølging av forvaltningsrevisjon spesialundervisning og
tilpasset undervisning
Orientering om arbeidstilsynets tilsyn med Orkdal brann- og feiervesen
Orientering Rutiner og systemer for oppfølging av tilskudd til drift og
vedlikehold av kirker og kirkegårder.
Orientering - retningslinjer for opparbeiding av stier i Orkdal kommune
Kontrollutvalgets årsmelding for 2017.
Eventuelt

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune
Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/52 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes

Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.
Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Møtedato
20.02.2018

Saknr
01/18

Referatssaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
20.02.2018

Saknr
02/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/52 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Forvaltningsrevisjon - tidlig innsats og spesialundervisning.DOCX
Politikere står fritt til å fortelle fra møter bak lukkete dører
Slik løser du at rådmannen er inhabil
Ulovlig for formannskapet å møtes uten innkalling
Ordfører kan ikke avlyse fastsatte politiske møter
Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget (L)(34283)
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Melding om politisk vedtak – forvaltningsrevisjon tidlig innsats og spesialundervisning.
2. Politikerens ytringsfrihet
3. Når rådmannen er inhabil.
4. Krav til innkalling
5. Ordfører kan ikke avlyse fastsatte politiske møter
6. Informasjon om nytt sekretariat
7.
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Orkdal kommune
Plan og forvaltning
Saksansvarlig

Vår dato

Vår referanse

30.03.2017

2016/3747 9

Deres dato

Deres referanse

Kari Mostad, tlf. 72483050

Kontrollsekretariat Midt-Norge IKS

Melding om vedtak

Forvaltningsrevisjon - tidlig innsats og spesialundervisning
Behandling i Kommunestyre - 29.03.2017
Forvaltningsrevisor Anna Ølnes informerte om rapporten.
Avstemming

Kontrollutvalgets tilråding – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyre - 29.03.2017
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjon Tidlig innsats og spesialundervisning

til orientering.

2. Kommunestyret ber rådmannen om å merke seg revisors anbefalinger i rapporten

og ber rådmannen se spesielt på:
I.
At tidlig innsats ivaretas ved å sikre lærertetthet for å ivareta
bestemmelsene opplæringsloven om tidlig innsats.
II.
Sørge for fullstendig rapportering på individuell opplæringsplan; mål, innhold
og organisering av opplæringen.
3. Kommunestyret ber rådmannen orienterer kontrollutvalget om hvordan rådmannen
har brukt rapporten og hvordan revisors anbefalinger har blitt fulgt opp, innen
utgangen av 2017.

Med hilsen
Orkdal kommune
Plan og forvaltning
Ingeborg Wolden
Formannskapssekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Postadresse
Orkdal kommune
Postboks 83
7301 ORKANGER

Besøksadresse
Orkdal Rådhus, Alfarveien 1, 7300 Orkanger
Saksbehandlers epostadresse:
ingeborg.wolden@orkdal.kommune.no

Bankkonto

Telefon
+47 72 48 30 00
Organisasjonsnr.
NO 958 731 558 MVA

Politikere står fritt til å fortelle fra møter bak lukkete dører
Kommunal Rapport 02.02.2018

Ordfører kan ikke pålegge politikere taushet om hva som er diskutert i et lukket politisk møte,
utover det som følger av lov, slår jusprofessor Jan Fridthjof Bernt fast.
Det er ordførers og rådmannens ansvar å gjøre de folkevalgte oppmerksom på om det
fremkommer opplysninger som er omfattet av denne taushetsplikten. Pålegg om
taushetsplikt som går ut over dette, er derimot klart ulovlig, slår Jan Fridthjof Bernt fast.
I et kommunestyremøte fikk representantene seg forelagt et krav om å undertegne en
taushetserklæring før behandlingen startet. Møtet gjaldt oppsigelse av rådmann. Det har i
etterkant også kommet fram at det under møtet ble foretatt en «prøveavstemning», som viste
at flere var imot en slik oppsigelse. Etter at disse ble gjort gjenstand for belæring, ble det
tilslutt fattet et enstemmig vedtak.
Spørsmål 1
Kan en ordfører pålegge kommunestyrerepresentantene å undertegne en erklæring om
taushetsplikt i et møte, ut over den generelle taushetsplikt de allerede har som folkevalgte?
Er en slik underskrevet taushetsplikt bindende for representantene under enhver
omstendighet?
Bernt svarer
Vervet som folkevalgt er et personlig tillitsverv, og det er en sak mellom den folkevalgte og
dem som har valgt ham eller henne, hvordan vervet utføres. Det betyr at en folkevalgt ikke
kan instrueres, heller ikke om hva han eller hun forteller eller uttaler til media eller andre,
verken av ordfører, administrasjonen eller av kommunestyret eller annet folkevalgt organ.
Dette gjelder også der et møte i et folkevalgt organ holdes for lukkete dører.
Folkevalgte vil bare ha taushetsplikt så langt dette følger av bestemmelsen
i forvaltningsloven § 13. Dette gjelder da konkrete opplysninger som kommer frem i
saksdokumenter eller i møtet; om forretningshemmeligheter for private som andre vil kunne
utnytte i konkurranse med vedkommende, eller om «personlige forhold» av privat
karakter, altså ikke om hvordan kommunale saksbehandlere og tjenesteytere utfører
sine arbeidsoppgaver.
Det er ordførers og rådmannens ansvar å gjøre de folkevalgte oppmerksom på om det
fremkommer opplysninger som er omfattet av denne taushetsplikten. Pålegg om
taushetsplikt som går ut over dette, er derimot klart ulovlig. Dette gjelder også pålegg om å
skrive under taushetsløfte i mer generell form om alt som har kommet frem ved
behandlingen av en sak. Slike erklæringer har ingen bindende kraft for den enkelte
folkevalgte.
Det kan være gode grunner for å være tilbakeholden med å gå ut i det offentlige rom med
opplysninger og synspunkter som kommer frem i et lukket møte om en slik sensitiv sak, men
så lenge det ikke er tale om opplysninger av direkte personlig karakter, i praksis om
helseforhold eller andre private problemer, er det i siste instans opp til den enkelte
folkevalgte å avgjøre – ut fra politiske og etiske vurderinger – hva han eller hun vil
fortelle sine velgere om det som har fremkommet og skjedd.
Spørsmål 2
Er en slik «prøveavstemning» innenfor det som loven anser som forsvarlig saksbehandling i
et møte, som verken er innkalt på lovlig måte, eller hvor representantene har fått anledning til
å sette seg inn i saken på forhånd?

Bernt svarer
«Prøveavstemninger» er en ganske vanlig fremgangsmåte i kollegiale organer. Noen ganger
brukes det for å avklare hvor mye støtte ulike alternative forslag til vedtak har blant
medlemmene, slik at det er mulig for disse å vurdere om de vil samle seg om færre forslag. I
andre situasjoner – slik som denne – kan begrunnelsen være at man ikke ønsker at et
vedtak i en vanskelig sak skal treffes med knapt flertall, og at man ønsker å vise at i siste
omgang står alle medlemmer bak det vedtaket som det viste seg hadde størst tilslutning.
Prøveavstemningen kan også være utgangspunkt for en fortsatt debatt, med sikte på å få
medlemmer som har stemt mot et bestemt forslag, til å endre standpunkt.
Dette er en helt legitim fremgangsmåte. Rent teknisk er en slik «prøveavstemning» ikke en
votering i kommunelovens forstand, men en form for meningsytring fra medlemmene som
ledd i saksbehandlingen i organet. I møteboken bør det angis at man har holdt
prøveavstemning og hva som var temaet, men utfallet av denne skal ikke protokolleres.
Når man velger denne fremgangsmåten, er det ofte en underforstått forventning om at man
ikke i ettertid skal fortelle om utfallet av denne, eller om egen eller andres stemmegiving.
Men de folkevalgte kan heller ikke pålegges taushetsplikt om dette.

Slik løser du at rådmannen er inhabil
Kommunal Rapport 22.01.2018

Om rådmannen er inhabil er det viktig at det likevel er faglig kompetanse som bidrar til
saksutredningen, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. Her forklarer han hvordan det
kan løses.
Bak enhver sak som legges frem for kommunestyret, skal det som alminnelig regel ligge en
faglig basert utredning fra administrasjonen om faktiske og rettslige forhold, forklarer Jan
Fridthjof Bernt.
I en liten kommune er rådmannen inhabil i en sak som skal behandles i kommunestyret. Det
blir da bestemt at ordføreren skal overta ansvaret som saksutreder og legge frem innstilling
med forslag til vedtak. Er dette lovlig?
Bernt svarer
Det er ikke noe krav at det skal foreligge en innstilling fra administrasjonen i saker som
legges frem for kommunestyret. Det er da ikke noe i veien for at ordfører kan påta seg
denne oppgaven. Men saken skal være forsvarlig utredet, og i kommuneloven § 23, nr. 2,
første setning, har vi en regel om at «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som
legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet». Det må bety at bak enhver sak
som legges frem for kommunestyret, skal det som alminnelig regel ligge en faglig basert
utredning fra administrasjonen om faktiske og rettslige forhold. Det skal også være
noen fra administrasjonen til stede når saken behandles i kommunestyret, slik at man gi
nødvendige innspill for å korrigere eventuelle feil og misforståelser.
Når rådmannen er inhabil, vil også hennes underordnede være inhabile til å treffe
«avgjørelse i saken», noe som jeg mener betyr at de ikke kan avgi innstilling til
kommunestyret med forslag til vedtak. Men så lenge den eneste grunnen til at en
underordnet er inhabil, er underordningsforholdet, vil hun fortsatt kunne utrede saken for den
som i neste omgang skal avgi innstilling, altså her ordføreren. Under kommunestyrets
behandling vil så en tilsatt fra administrasjonen kunne møte i rådmannens sted, så lenge hun
ikke har et så nært tilknytningsforhold – privat eller arbeidsmessig – til rådmannen at hun er
inhabil allerede av denne grunn. Hvis man ikke har noen tilsatt som kan overta denne
funksjonen, må man finne noen utenfor kommunens administrasjon som kan møte og
gi råd, for eksempel en tilsatt i en nabokommune eller annen offentlig etat, eller advokat
med egnet kompetanse og erfaringsbakgrunn.
Problemet er altså ikke uløselig, men det krever at man holder tungen rett i munnen med
hensyn til hvem som gjør hva, og ivaretar både habilitet og faglig forsvarlighet

Ulovlig for formannskapet å møtes uten innkalling
Kommunal Rapport 04.12 2017

Selv om formannskapet ikke skal fatte vedtak, kan det ikke samles i hemmelighet for å
diskutere politiske saker, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
Ordførere som innkaller formannskapet til hemmelige møter, uten at offentligheten kjenner til
at møtet finner sted, bryter kommuneloven. Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt forklarer i
denne artikkelen.
Spørsmål: Jeg har kommet over en møtepraksis i en kommune jeg stusser på. Konkret vet
jeg om to møter i kommunens formannskap hvor de har vært samlet uten innkallelse, sakliste
eller protokoll.
Møte 1: Dagen før et felles formannskapsmøte med nabokommunene, er formannskapet
samlet for å diskutere hva de skal fremme av synspunkter dagen etter. Når de er ferdig med
den diskusjonen, får medlemmene beskjed om å bli igjen fordi sjefen for et kommunalt
nærings/investeringsselskap skal informere politikerne.
Bernt svarer
Et slik «ettermøte» i formannskapet må etter min vurdering klart anses som et ledd i
saksbehandlingen i kommunen, og må da følge under reglene om møter i kommuneloven,
selv om det som skjer bare er at det gis en slik orientering. Denne er en del av
beslutningsgrunnlaget for formannskapet og må da gis i åpent møte hvis ikke det må
eller kan treffes vedtak om lukking fordi det vil komme fram opplysninger av den type som er
omtalt i kommuneloven § 31 nr. 2–5.
Møte 2: I ordinært formannskapsmøte blir man, ifølge min informasjon, enig om at
formannskapet skal møtes igjen før ordinært formannskapsmøte tre uker senere. Her er
også lederen til næringsselskapet til stede. Ingen innkallelse foreligger, men det er sendt ut
påminnelse til medlemmene på epost i forkant.
I en epost fra varaordfører til gruppa før møtet, skriver hun at dagens formannskapsmøte vil
ta lengre tid enn antatt utover kvelden og at gruppemøtet samme kveld derfor avlyses.
Denne eposten sendes ut kl. 14. Allerede da vet hun altså at det er så mye på agendaen at
det andre møtet må avlyses.
Jeg lurer på om dette er innenfor kommunelovens § 30–34?
Bernt svarer
Også et slikt «formøte» må anses som et møte – eller del av et møte – som går inn under
kommunelovens regler om slike. Det må da sendes ut formell innkalling til møtet med
angivelse av det nye møtetidspunktet og hva som skal behandles, og også denne delen av
møtet må følge de generelle reglene i loven – om åpent møte som hovedregel, og om
møtebok. Avlysing av det resterende formannskapsmøtet når dette først er berammet, er det
bare formannskapet – i møte – som kan vedta.

Ordfører kan ikke avlyse fastsatte politiske møter
Kommunal Rapport 08.01.2018

Det er ikke fritt fram for ordfører å avlyse møter i formannskapet, påpeker jussprofessor Jan
Fridthjof Bernt.
Hvis ordfører mener at en sak som er ført opp på saklisten ikke er moden for behandling i
dette møtet, kan han i møtet fremme forslag om å ta den ut av listen – et
«utsettelsesforslag», forklarer Jan Fridthjof Bernt.
I en kommune avlyste ordfører et formannskapsmøte fordi reguleringsplaner som skulle
behandles ikke var klar til behandling, ifølge ordføreren. Det hører med til saken at planene
har skapt stor lokal motstand. Et av partiene i formannskapet mente møtet uansett burde
vært avholdt for å diskutere planarbeidet og arbeidet videre mot endelig godkjenning. Partiet
mener ordfører foretok en ulovlig handling da han avlyste møtet. Kan ordfører på eget
initiativ og uten å samrå seg med øvrige medlemmer/partier i formannskapet avlyse et møte?
Bernt svarer
Svaret på spørsmålet er ikke helt opplagt. Det avhenger av hvordan dette møtetidspunktet er
fastsatt. Hvis det er tale om et møte som er fastsatt i en møteplan vedtatt av formannskapet
selv, eller av kommunestyret, kan ordføreren ikke avlyse dette. Da må formannskapet møtes
til avtalt tid, se kommuneloven § 32 nr. 1, innledningen, der det fastslås som alminnelig
utgangspunkt at møter i folkevalgte organer «holdes på de tidspunkter som vedtatt av
organet selv». Organets leder, altså her ordfører, kan i tillegg innkalle til møte når han «finner
det påkrevd», og kan da antagelig også ombestemme seg her og avlyse et møte som han
selv har tatt initiativ til å få innkalt, altså et ekstraordinært møte.
Ordfører kan altså ikke avlyse et møte som står på den vedtatte møteplanen, men han
står i utgangspunktet fritt til å la være å føre opp konkrete saker på møteplanen i innkallingen
til møtet, så lenge ikke formannskapet ikke tidligere har vedtatt at dette skal behandles da,
eller en tredel av medlemmene har fremsatt krav om det.
Hvis ordfører mener at en sak som er ført opp på saklisten ikke er moden for behandling i
dette møtet, kan han i møtet fremme forslag om å ta den ut av listen – et
«utsettelsesforslag», men da er det formannskapet som avgjør om dette skal gjøres, eller om
man skal behandle saken i møtet – som vedtakssak eller som drøftingssak.

Eierkommuner i Konsek Trøndelag IKS
v/ordfører og leder i kontrollutvalget

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf. 400 67 058
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 18/15-1
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 26.01.2018

Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
Fra årsskiftet har 36 kontrollutvalg i Trøndelag blitt eiere av et "nytt" sekretariat for
kontrollutvalgene sine, Konsek Trøndelag IKS. Selskapet er en fusjon av Komsek Trøndelag
IKS på Steinkjer og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS i Trondheim, det har 9 ansatte
i 8,6 årsverk. Dette gjør selskapet til det største kontrollutvalgssekretariatet i nasjonal
sammenheng, målt i så vel eiere som antall ansatte. Hovedkontoret ligger på Steinkjer,
avdelingskontoret i Trondheim. Undertegnede er ansatt som daglig leder fra 1. februar 2018..
Hva betyr endringene for eierne og kontrollutvalgene?
• Nettadressen er ny for mange: www.konsek.no.
• Sekretariatet driver fullelektronisk saksbehandling. Det innebærer blant annet at
dokumentene våre blir signert elektronisk og at det ikke lenger er nødvendig å
signere møteprotokoller.
• Utseendet på møteinnkallinger og -protokoller vil gjennomgå forandringer i løpet av
våren.
• På grunn av nyansettelser og nødvendige omrokkeringer i sekretariatet, vil enkelte
kontrollutvalg få ny sekretær.
Konsek Trøndelag vil i løpet av året samordne arbeidsmetodikk og rutiner mellom de to
kontorene. I dette arbeidet skal vi hente det beste fra de to fusjonerte sekretariatene for å
levere kostnadseffektive tjenester med god kvalitet. Vi har bred kompetanse på områder som
er viktige for våre eiere; jus, økonomi, revisjon, samfunnsvitenskap og kommunal forvaltning.
Vi skal legge til rette for at kontrollutvalgene får nytte av hele kompetansespekteret og
videreutvikle kvaliteten på tjenestene.
Vi ønsker å ha en god dialog med eierne og brukerne våre og hører gjerne fra dere dersom
dere har spørsmål, kommentarer, eller ønsker at daglig leder skal orientere kommunestyret
om selskapet.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Torbjørn Berglann
påtroppende daglig leder
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Adresse:
Kongensgt. 9, 4.etg.
7013 Trondheim

Telefon:
468 51 950

Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Orientering - Oppfølging av forvaltningsrevisjon
spesialundervisning og tilpasset undervisning
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
20.02.2018

Saknr
03/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 216, TI - &58
Arkivsaknr
16/47 - 11
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Vedlegg
Forvaltningsrevisjon- tidlig innsats og spesialundervisning-korrigert pr....pdf
Saksutredning
Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon med tema spesialundervisning og tilpasset
opplæring i sak 3/16, prosjektplan ble lagt frem og godkjent i sak 10/16 og
forvaltningsrevisjonen ble lagt frem til behandling i kontrollutvalget den 7.2.2017 i sak 3/17.
Det vises for øvrig til overnevnte saker for saksfremlegg og vedlegg.
Kontrollutvalget oversendte saken til politisk behandling i kommunestyret hvor
kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 14/17 (se uthevet skrift i avsnittet under.):
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjon Tidlig innsats og spesialundervisning til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å merke seg revisors anbefalinger i rapporten
og ber rådmannen se spesielt på:
I. At tidlig innsats ivaretas ved å sikre lærertetthet for å ivareta
bestemmelsene opplæringsloven om tidlig innsats.
II. Sørge for fullstendig rapportering på individuell opplæringsplan; mål,
innhold og organisering av opplæringen.
3. Kommunestyret ber rådmannen orienterer kontrollutvalget om hvordan rådmannen
har brukt rapporten og hvordan revisors anbefalinger har blitt fulgt opp, innen
utgangen av 2017.
Som ledd i vedtaksoppfølging har kontrollutvalget bedt rådmannen om å orientere utvalget
om hvordan administrasjonen har brukt rapporten og hvordan forvaltningsrevisjonens
anbefalinger har blitt fulgt opp.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler utvalgets medlemmer å vurdere om rådmannens redegjørelse gjør
det nødvendig med videre oppfølging eller om utvalgets medlemmer kan ta redegjørelsen til
orientering.

FORVALTNINGSREVISJON

TIDLIG INNSATS OG SPESIALUNDERVISNING
ORKDAL
KOMMUNE
- TITTEL
DESEMBER 2016

1

REVISJONSRAPPORT FRA REVISJON MIDT-NORGE

Forord
Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Orkdal
kommune. Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til RSK 001: Standard for
forvaltningsrevisjon (Norges kommunerevisorforbund (NKRF). Vi vil benytte anledningen til å
takke ledelse og ansatte for å ha lagt tilrette for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen.

Etter behandling i kontrollutvalget ble revisor gjort oppmerksom på at det var en feil i figur 2
på side 27.

Det var feil noen av tallene, som er korrigert. Følgelig har vi korrigert i første avsnittet etter
figuren. Som følge av det oppstod det behov for å korrigere i revisors vurderinger i kapittel
4.3.1, side 36, avsnittet som begynner med «Vi har gjennomgått og…». Vi har strøket siste
setning idet avsnittet.

Korrigeringene har ikke betydning for konklusjon og anbefalinger i rapporten.

Trondheim, 22.12.2016

Anna Ølnes /s/

Gard S.G. Lyng /s/

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Prosjektmedarbeider
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Sammendrag
Kontrollutvalget i Orkdal kommune vedtok i sak 3/16 å bestille en forvaltningsrevisjon med
fokus på tilpasset opplæring og spesialundervisning i kommunen. Forvaltningsrevisjonen har
undersøkt dette:

1. Sørger kommunen for tidlig innsats?

2. Har kommunen tilfredsstillende praksis med utredning, tildeling, planlegging og oppfølging
av tilrettelagt opplæring og spesialundervisning?

3. Har rådmannen sørget for at alle skolene har fulgt opp rapporten fra fylkesmannens tilsyn
med Orkanger ungdomsskoles i 2014?

I kapittel 6 konkluderer vi med at kommunen i all hovedsak har tilfredsstillende oppfølging for
elever med behov for spesialundervisning. Det er lagt tilrette for at personalet ved skolene
kan yte tidlig innsats, gjennom rutiner og verktøy for å kartlegge og avdekke særskilte behov.

Orkdal kommune har betryggende organisering av den tilpassa opplæringen og
spesialundervisning, og samarbeidet internt ved skolene og mellom skolene og PP-tjenesten
ser ut til å fungere godt. Det ser vi bl.a. gjennom
•

Bruk av ulike metoder og verktøy for å kartlegge og avdekke ståsted og eventuelle
vansker

•

Systematisk arbeidet etter tiltakskjedemodellen, og en positiv utvikling med tanke på
systematisk arbeid for tilpasset opplæring innenfor ordinær opplæring.

•

Rutiner og maler for å utarbeide individuell opplæringsplan, konkrete og overskuelige
mål og tydelig beskrivelse av organisering av opplæringen.

Likevel vil vi peke på noen svakheter vi har avdekket i revisjonen:
•

Vi stiller spørsmål ved lærertettheten i 1. – 4. trinn (småtrinnet), og spør om det økte
elevtallet pr. lærer kan være en risiko mot tilfredsstillende arbeid med tidlig innsats

•

Enkelte elevmapper mangler noe dokumentasjon
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•

Årsrapporteringen på individuell opplæringsplan mangler bekreftelse på om
opplæringen har vært organisert i henhold til planen, eller om det har vært alternativ
eller avvikende organisering.

På bakgrunn av dette anbefaler vi rådmannen å holde kontinuerlig oppmerksomhet på
utvikling og oppfølging av rutiner for betryggende arbeid med tilpasset opplæring og
spesialundervisning, og ber rådmannen om å se spesielt på:
•

At tidlig innsats ivaretas ved å sikre lærertetthet for å ivareta bestemmelsene
opplæringsloven om tidlig innsats

•

Sørge for fullstendig rapportering på individuell opplæringsplan; mål, innhold og
organisering av opplæringen

I kapittel 1 har vi utdypet kontrollutvalgets bestilling og beskrevet prinsipper og begreper for
som gjelder for tilpasset opplæring og spesialundervisning. Videre har vi beskrevet hvordan
dette er organisert i Orkdal kommune.

I kapittel 2 redegjør vi for hvordan vi har gjennomført undersøkelsen. For å belyse
problemstillingene har vi tatt utgangspunkt i formålsparagrafen i opplæringsloven om
tilpasset opplæring og tidlig innsats. Videre har bestemmelser i lovens kapittel 5 vært
utgangspunkt for kriterier rundt spesialundervisning. Kriteriene er utdypet med utgangspunkt
i bestemmelser i forskrift og anbefalinger i veiledningsmateriell fra Utdanningsdirektoratet. I
kapittel 2 gjør vi videre rede for hvordan vi har samlet informasjon og dokumentasjon for
vurderingene og konklusjonene i rapporten. Det er intervju og dokumentasjon av
saksbehandling som utgjør hovedtyngden i datamaterialet, i tillegg til elev- og lærerstatistikk
fra Grunnskolenes informasjonssystem (GSI) og kommune-stat-rapporteringen i SSB
(KOSTRA).
Kapittel 3 – 5 belyser de tre problemstillingene inngående, med detaljert redegjørelse for
kriterier, systematisk framleggelse av dataene vi har samlet inn og våre vurderinger av om
dette er i tråd med kriterier.

Et rapportutkast har vært på høring hos rådmannen. Revisor hadde et møte med
kommunalsjef for oppvekst i etterkant av høringsperioden. Kommunalsjefens innspill var
rettet mot språklige presiseringer. Etter kommunalsjefens ønske er det ikke avgitt
høringsuttalelse på rapporten (heller ikke referat fra møtet).
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1 Innledning
Kontrollutvalget i Orkdal kommune vedtok i sak 3/16 å bestille en forvaltningsrevisjon med
fokus på tilpasset opplæring og spesialundervisning i kommunen.

I dette kapittelet redegjør vi for bestillingen fra kontrollutvalget og rammene for denne
forvaltningsrevisjonen.

1.1 Bestilling
Bestillingen fra KU ble gitt med grunnlag i Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016 og
kontrollutvalgets bestilling i sak 3/16.

Forvaltningsrevisjonens innretning er basert på kontrollutvalgets vedtak i sak 10/16, hvor de
behandlet prosjektplan som revisor hadde utarbeidet. I prosjektplanen var det foreslått fire
mulige problemstillinger i prioritert rekkefølge:
1. Sørger kommunen for tidlig innsats i tråd med regelverket?
2. Har kommunen tilfredsstillende praksis med utredning, tildeling, planlegging og
oppfølging av spesial-undervisning, jf. kapittel 5 i opplæringsloven?
3. Har rådmannen sørget for, og fulgt opp at alle skolene har implementert vurderinger
og konklusjoner fra fylkesmannens tilsyn med Orkanger ungdomsskoles
forvaltningskompetanse?
4. Hva kan forklare Orkdal kommunes omfang av spesialundervisning?

Kontrollutvalget vedtok at forvaltningsrevisjonen skulle legge vekt på problemstilling 2 og 3,
men vi har i større eller mindre grad dekket den første og den siste problemstillingen også.

1.2

Nærmere om tilpasset opplæring og spesialundervisning

Innledningsvis kan det være oppklarende å definere begrepene tilpasset opplæring og
spesialundervisning. I opplæringsloven er tilpasset opplæring et av de grunnleggende
føringene for opplæringen. I § 1-3 heter det at: «Opplæringa skal tilpassast evnene og
føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og
lærekandidaten.» (Kunnskapsdepartementet, 1998). Tilpasset opplæring gjelder for alle
elever, og er et virkemiddel for at alle skal oppleve økt læringsutbytte. Det er ingen individuell
rett, men skal skje gjennom tett oppfølging og vurdering av den enkelte eleven, variasjon og
tilpasninger i undervisningsmetoder og læringsarenaer innenfor fellesskapet. Tilpasning skal
vanligvis skje gjennom ordinær opplæring, ved at eleven følger lærerplanen i
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Kunnskapsløftet. Det kan også skje gjennom spesialundervisning, ved at eleven får
enkeltvedtak og individuell opplæringsplan med egne kunnskapsmål (Utdanningsdirektoratet,
2015). For noen elever vil tilpasset opplæring skje ved særskilt tilrettelegging, men uten at de
får spesialundervisning og individuell opplæringsplan (IOP).

I den videre undersøkelsen vil det være den opplæringen som skjer innenfor de to mørkeste
sirklene som vil være i fokus.

1.3 Skolene i Orkdal kommune
Orkdal kommune har seks skoler, hvorav tre 1 – 7-skoler (barnetrinn), to 1 – 10-skoler og en
8 – 10-skole (ungdomstrinn). Skolene i Orkdal kommune ledes av kommunalsjef for oppvekst
(rådmannsnivå)

og

rektorer,

som

er

resultatledere

for

sin

enhet

(inklusive

skolefritidsordningen – SFO).
Orkdal er vertskommune for pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) for Agdenes (og
Orkdal). PP-tjenesten er organisert innenfor kommunalsjefen for oppveksts stab, og har egen
leder.

2 Undersøkelsesopplegget
I dette kapitlet presenterer vi metodisk opplegg for forvaltningsrevisjonen, for å innfri
kontrollutvalgets bestilling. Det vil si problemstillingene som er valgt som utgangspunkt for
undersøkelsen, kriteriene vi har samlet inn informasjon og gjort vurderinger opp mot, og
metoder vi har brukt for å samle og analysere de dataene og dokumentasjonen som ligger til
grunn. Først vil vi informere om hva vi ikke har undersøkt – våre avgrensninger.

2.1 Avgrensninger
Tilpasset opplæring er et svært bredt felt, og gjelder all opplæring som skjer i skolen. Vi har
avgrenset undersøkelsen mot tilpasset opplæring i alminnelighet, og har ikke undersøkt
variasjonen i undervisningsmetoder, læringsarenaer og vurderingsmetoder. Vi har heller ikke
sett på tilpasset opplæring for de elevene som har sterke læreforutsetninger. Vi har
konsentrert undersøkelsen om spesialundervisning, og det som skjer av tiltak i grenselandet
til spesialundervisning. Grenselandet har vi avgrenset til å omfatte tidlig innsats og
tilrettelegging av opplæringen for elever som er innenfor bekymringssonen, men som ikke
nødvendigvis har behov for spesialundervisning. Reglene for saksbehandling av
spesialundervisning er omfattende og detaljerte, og vi har avgrenset mot store deler av
forvaltningsloven og personvernloven.
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2.2 Problemstillinger
På bakgrunn av ovenstående lyder problemstillingene i prosjektet:

1. Sørger kommunen for tidlig innsats?

2. Har kommunen tilfredsstillende praksis med utredning, tildeling, planlegging og oppfølging
av tilrettelagt opplæring og spesialundervisning?

3. Har rådmannen sørget for at alle skolene har fulgt opp rapporten fra fylkesmannens tilsyn
med Orkanger ungdomsskoles i 2014?

Problemstillingene belyses i henholdsvis kapittel 3, 4 og 5.

2.3 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er de normene vi vurderer informasjonen opp mot. Kriteriene er hentet fra
autoritative kilder, som lovtekst, forskrifter, offentlig vedtatte planer, retningslinjer og
instrukser.

Til denne forvaltningsrevisjonen er følgende kilder til revisjonskriterier aktuelle:
•

•

Lov om opplæring i grunnskole (Kunnskapsdepartementet, 1998)
o

§ 1-3 Tilpasset opplæring og tidlig innsats

o

Kapittel 5 om spesialundervisning

St.meld. 16 (2006 – 2007) … og ingen stod igjen (tidlig innsats)
(Kunnskapsdepartementet, 2007)

•

Veileder fra Kunnskapsdepartementet: Fra eldst til yngst (tidlig innsats)
(Kunnskapsdepartementet, 2008)

•

Veileder fra Utdanningsdirektoratet – Spesialundervisning
(Utdanningsdirektoratet, 2014)

•

Kommuneloven - § 23 Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet (§ 23-2)

•

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag – tilsyn 2014

De konkrete revisjonskriterier er beskrevet i tilknytning til hvert kapittel.
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2.4 Metode for datainnsamling og analyse
Denne rapporten bygger i hovedsak på informasjon fra samtaleintervju og gjennomgang av
dokumenter som belyser spørsmålene vi har stilt i problemstillingene. Videre har vi
gjennomgått

innrapporterte

elev-

og

lærertall

i

ssb.no/kostra

og

Grunnskolenes

informasjonssystem (GIS) i udir.no.

Hovedtyngden av informasjonsgrunnlaget i rapporten er fra intervju med kommunalsjef for
oppvekst (oppstartsmøte), leder for PP-tjenesten, rektorene ved Årlivoll, Grøtte og Evjen
skoler, i tillegg til de som har koordineringsansvar for spesialpedagogikk og en kontaktlærer
på henholdsvis småtrinnet (1 – 4), mellomtrinnet (5 – 7) og ungdomstrinnet (8 – 10) på hver
av skolene. Skolene er valgt ut på bakgrunn av bredde i trinn, i tillegg til størrelse og
geografisk plassering. Intervjuobjektene ved hver skole er valgt ut på bakgrunn av funksjon
og at de dekker bredden av trinn. Totalt har vi intervjuet 16 personer. Intervjuinformasjon gir
god innsikt i hvordan de arbeider med tilpasset opplæring og spesialundervisning ved
skolene. Det er skrevet referat fra alle intervjuene, og alle, med unntak av to, er verifiserte.
De to referatene som ikke er verifisert er ikke brukt i det videre arbeidet.

Vi har dessuten gjennomført intervju med ansatte ved PP-tjenesten gjennom en eposthenvendelse med fire spørsmål. Vi har fått svar fra fem ansatte i PP-tjenesten. Grunnen
til at vi ba om svar på e-post fra ansatte i PPT var at vi ville ha deres erfaring med og inntrykk
av skolenes arbeid med og saksbehandling rundt tilpasset opplæring og spesialundervisning.

Kontrollutvalget har vært opptatt av saksbehandlingen i forbindelse med utredning av
spesialundervisning. I tillegg til dokumentasjon av rutiner og prosedyrebeskrivelser, har vi
gjennomgått et utvalg elevmapper. Vi ba om å få gjennomgå saker ved de tre skolene ut fra
følgende utvelgelsesmetode:
-

De 6 siste enkeltvedtakene som vedrører spesialundervisning, eller annen tilpasning i
skoleåret 2015/2016.
o

de 3 siste vedtakene som ikke resulterte i spesialundervisning, men annen
tilpasset undervisning gjeldende skoleår,

o

og de 3 siste vedtakene som resulterte i spesialundervisning

Vi har også hatt en gjennomgang av elevmapper ved PP-tjenesten. Her ba vi om mapper
etter følgende utvalgsmetode:
-

elevmapper fra hver skole i Orkdal kommune: 2 som ikke resulterte i enkeltvedtak om
spesialundervisning, og 2 som resulterte i enkeltvedtak. Mappene kan være de siste
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sakkyndige utredningene som ble gjort (hhv. med og uten enkeltvedtak) ved hver
skole, skoleåret 2015/2016
Grunnen til mappegjennomgangen er at vi på den måten har fått dokumentasjon som enten
bekrefter eller nyanserer den øvrige dokumentasjonen.

Vi har fått et datagrunnlag som dekker et bredt spekter av kilder og datatyper. Vi mener at
det er et tilstrekkelig datagrunnlag for å konkludere på problemstillingene.

Et utkast til rapport har vært til gjennomsyn hos rådmannen i kommunen i perioden 7. - 19.
desember. I et møte med rådmannen, ved kommunalsjefen, kom det noen forslag til
språklige presiseringer, men rådmannen så ikke behov for å komme med høringsuttalelse.
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3 Tidlig innsats
I dette kapitlet konkretiserer vi kriterier og legger fram data for den første problemstillingen
om tidlig innsats. På bakgrunn av det gjør vi vurderinger av om Orkdal kommune følger de
føringene som gjelder for tidlig innsats.

3.1 Revisjonskriterier
Hovedregelen i opplæringsloven1 (§ 1-3) er at alle elever skal få en opplæring og
undervisning som er tilpasset deres evner og læringsforutsetninger. Utgangspunktet er at
opplæringen skal gis som ordinær undervisning, felles for alle elevene, med tilpasninger etter
hver enkelt elevs faglige forutsetninger. I hvilken grad skolene lykkes med å gi tilpasset
opplæring kan til en viss grad påvirke behovet for spesialundervisning for enkeltelever.

Det er dessuten et viktig prinsipp i opplæringsloven (§ 1-3) at på 1.- 4. trinn skal den tilpassa
opplæringen i norsk (og samisk) og matematikk blant annet gjennomføres med ekstra
lærertetthet2 (tidlig innsats). Dette antas å redusere behovet for spesialundervisning senere i
skolegangen.

Basert på dette oppsummerer vi kriteriene som vi har samlet inn data og gjort våre
vurderinger opp mot:
-

Betryggende organisering og samarbeid om tidlig innsats og spesialundervisning

-

Tidlig innsats ved
o

gode overganger mellom barnehage og skole

o

ekstra lærertetthet i fagene norsk og matematikk (og samisk) i 1.-4. trinn

o

avdekking av elevenes læringsforutsetninger,

o

tilrettelegging opplæringen innenfor ordinær undervisning

3.2 Data
I dette kapitlet presenterer vi informasjon som er samlet inn gjennom intervju og
dokumentgjennomgang. Veilederen i spesialundervisning, som Utdanningsdirektoratet har
utarbeidet, deler prosessen med tidlig innsats – spesialundervisning inn i 6 faser. Orkdal

1

Opplæringsloven § 1-3, første ledd

2

Opplæringsloven § 1-3, andre ledd
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kommune har utarbeidet prosedyrer og rutiner som følger disse fasene. I dette kapitlet
belyser vi fase 1 – det som også blir kalt bekymringsfasen.

3.2.1 Organisering,

kompetanse

og

samarbeid

om

tidlig

innsats

og

spesialundervisning
Opplæringslovens § 10-2 inneholder bestemmelser om undervisningskompetansen i
grunnskolen, og det er utdypet i §§ 14-2 og 14-3 i forskriften til opplæringsloven. Disse
bestemmelsene sier noe om kravene til kompetanse i de fagene det skal undervises i. I §§
14-2e og 14-3e heter det at der undervisningen gjør dette nødvendig, skal den som
underviser ha spesialpedagogisk utdanning.

Under dette kapitlet kan det først være nyttig å beskrive det som går under benevnelsen
tiltakskjedemodellen. Det er en flertrinnsmodell i prosessen med å legge til rette opplæringen
så langt det går innenfor den ordinære opplæringen. I Orkdal kommune har PP-tjenesten
videreutviklet modellen fra Utdanningsdirektoratets veileder i spesialundervisning. Modellen
er delt i fire faser: Fase 1 skal ivareta skolens plikt til å vurdere og eventuelt prøve ut tiltak
med sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte av undervisningen innenfor den ordinære
opplæringen, før det eventuelt går en henvisning til PP-tjenesten. Fasene 2 – 3 er prosessen
fra henvisning til enkeltvedtak (beskrives nærmere i kapittel 4). Fasene 5 og 6 er egentlig
ikke innenfor tiltakskjedemodellen, men gjelder oppfølgingen av spesialundervisning,
gjennom planlegging (individuell opplæringsplan – IOPI) og rapportering.

Alle skolene har spesialpedagogiske kompetanse og ressurser, som i første rekke står for
den spesialpedagogiske undervisningen. Hver av skolene har også en koordinator for
spesialpedagogikk, som i tillegg til å koordinere de spesialpedagogiske ressursene internt
ved skolen, er kontaktpersonen inn mot PPT. Spesialpedagogene gir også veiledning overfor
skolens pedagogiske personal. De beskriver rollen sin som viktig i fasen før eventuell
henvisning til PPT. Orkdal kommune har tidligere hatt et nettverk for spesialpedagoger, men
dette nettverket har, ifølge de vi intervjuet, ligget nede en periode.

I henhold til opplæringsloven § 5-6 skal PPT hjelpe skolen i arbeidet med
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for
elever med særlige behov. På udir.no er dette utdypet med at PP-tjenesten skal gi
systemrettet støtte i form av råd og veiledning til barnehager og skoler om pedagogisk
ledelse av gruppe- og læringsmiljø, og bistand med kompetanse- og organisasjonsutvikling.
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PP-tjenesten skal også gi individrettet støtte. Det gjør de ved å sørge for at det blir utarbeidet
sakkyndig vurdering der det kreves, og gir råd og veiledning om tilrettelegging for den
enkelte elev.

Orkdal kommune er vertskommune for interkommunal PP-tjeneste, der Agdenes inngår i
samarbeidet. PP-tjenesten er stabsenhet under kommunalsjef for oppvekst, med en egen
fagleder. Tjenesten har 5,5 årsverk, hvorav 1 årsverk er knyttet til Agdenes kommune. PPtjenesten følger opp plikten til å bistå og veilede skolene ved at de har oppnevnt faste
kontaktpersoner for hver skole. Det betyr at de har faste dager på skolene. Da setter de opp
en plan for dagen, der aktuelle saker er knyttet til enkeltelever, klasser eller fagområder.
Dersom det er spørsmål om elever/barn som ikke er henvist til PPT, veileder PPT ansatte
ved skolene i kartlegging, testing og tilpasset opplæring.

PP-tjenestens faste tilstedeværelse på skolene blir ansett som viktig for alle vi intervjuet,
uansett funksjon. Ved alle skolene ble det gitt uttrykk for at PPT kunne vært på skolene
oftere, og at det kan bli mange saker og veldig travelt de dagene de er tilstede. PPT kan
kontaktes på e-post og telefon dersom det er behov, men ved skolene etterlyses større
mulighet til å diskutere saker uten at det er planlagt på forhånd.

En del av oppgavene som har tilhørt PPT tidligere, er overført til lærerne på skolene. Det
gjelder en del tester, som kan avdekke lesevansker, eller andre vansker. Det oppleves
verdifullt å foreta testing selv, da det er skolens personal som skal tilrettelegge arbeidet
etterpå. Likevel ble det gitt uttrykk for at det ikke har fulgt med nødvendige ressurser og tid til
dette, og at det oppleves som at arbeidet med testing, tilrettelegging og spesialundervisning
stjeler mye tid. Det er ingen som ser noen farer for at arbeidet ikke blir godt nok. En pekte
også på at PPT sirkulerer på personer for å ivareta uavhengigheten og for ikke å bli for
knyttet til den enkelte skole. Det kan være utfordrende med tanke på kontinuitet og
kjennskapen til spesielle utfordringer den enkelte skole står overfor.

Hovedsakelig er tilbakemeldingen at det er lett å samarbeide med PPT, at den faste,
månedlige tilstedeværelsen er nyttig, og at ansatte og ledelse får god veiledning.
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3.2.2 Tidlig avdekking ved overganger og lærertetthet
I dette avsnittet ser vi på overgangene ved skolestart og hvordan det er tilrettelagt for å
avdekke særskilte behov så tidlig som mulig.

3.2.2.1 Overgang til skole
St.meld. nr. 16 Tidlig innsats for livslang læring, vektlegger at utdanningssystemet skal legge
til rette for at alle inkluderes i gode læringsprosesser tidlig. Kunnskapsdepartementet har
utarbeidet en veileder for overgang mellom barnehage og skole (Kunnskapsdepartementet,
2008). Den anbefaler at skolen og SFO tidlig forbereder seg på å ta imot barnet på en god
måte. Veilederen anbefaler sammenheng og progresjon i læringsinnholdet, at barnehage og
skole har felles møteplasser for forventningsavklaringer og planlegging. Det er barnehageog skoleeier som har det overordnede ansvaret for å legge til rette for samarbeid, bl.a.
gjennom overordna mål for dette samarbeidet.

Orkdal kommune har overgangsrutiner for ordinær overgang fra barnehage til grunnskole3,
og rutiner for overgang som gjelder barn (elever) med behov for spesielle hjelpetiltak. I
forbindelse med skolestart er det overgangsmøter med barnehagene som sokner til den
aktuelle skolen. Her drøftes enkeltelever, for å kunne være forberedt på eventuelle
individuelle behov og sette i verk tiltak.

I tillegg har skolen et foreldremøte med skolestarteres foresatte, der det også er individuelle
samtaler med den enkelte. Dette foreldremøtet finner sted våren før skolestart.

Foreldrene til de barna som ikke kommer via barnehager i lokalmiljøet og andre barnehager,
blir kontaktet direkte, og de blir kalt inn til foreldremøtet. Første overgangsmøte mellom
barnehage og skole skjer i januar før skolestart, men for enkelte skolestartere begynner
informasjonsoverføringen tidligere.

Fra skolene er det gjerne rektor, kontaktlærer på 1. trinn, eller nærmeste fagansvarlig, som
deltar i overføringssamtalene. Spesialpedagogisk koordinator deltar i forbindelse med elever
med spesielle behov, i tillegg til PP-tjenesten.

Videre er ledelsen ved SFO involvert i

mottakelsen.

3

Framgår av prosedyrer og rutiner for barnehage
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I forbindelse med overgangen fra barnehage til skole er det etablert en rutine for å gi
tilbakemelding fra skole til barnehagene etter noen måneder, og slik er det en gjensidig
læring og utvikling mellom barnehager og skole.

3.2.2.2 Lærertetthet i 1.-4. trinn
Bestemmelsen om tidlig innsats viser til at det skal være ekstra lærertetthet i fagene
matematikk og norsk i 1. – 4. trinn (Kunnskapsdepartementet, 1998). Disse ressursene skal
hjelpe til med å avdekke og sette inn eventuelle tiltak tidlig, for å unngå spesialundervisning
senere i opplæringsløpet. Dette er begrunnet med at etterslepet for mange av elevene ikke
vil bli så stort i forhold til resten av klassen, dersom en avdekker og setter inn ulike
tilpassende tiltak tidlig.

Antall elevtimer pr. lærertime er den mest presise måten å måle lærertetthet på. Nedenfor
viser vi utviklingen i gjennomsnittlig gruppestørrelse for skolene i Orkdal kommune og
sammenlignbare kommuner, fordelt på 1.-4. (småtrinnet), 5.-7. (mellomtrinnet) og 8.-10. trinn
(ungdomstrinnet).

Tabell 1. Gjennomsnittlig gruppestørrelse (elevtime pr. lærertime) for Orkdal kommune.
Antall elevtimer. Gjennomsnitt for alle skolene. 2012 – 2015.
2012

2013

2014

2015

1.-4.

11,8

14,9

15,5

15,6

5.-7.

14,5

13,9

15,3

14,4

8.-10.

16,2

15,2

15,9

16,7

Kilde: ssb.no/kostra

Tabell 1 viser at det gjennomsnittlige elevtallet har økt i småtrinnet, altså at lærertettheten
har gått ned. Det gjennomsnittlige elevtimetallet pr lærertime har variert fra 13,9 – 15,3 i
mellomtrinnet, og var på 14,4 elevtimer i 2015, som er omtrent samme nivå som i 2012. På
ungdomstrinnet har det variert fra 15,2 – 16,7, og elevtimetallet var høyest i 2015.

Nedenfor viser vi elevtimer pr. lærertimer fordelt på de samme trinnene, og for hver skole i
Orkdal kommune. Vi gjengir tall for to skoleår, med noen års mellomrom; 2013-2014 og
2015-2016.
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Tabell 2. Gjennomsnittlig gruppestørrelse (elevtime/pr. lærertime) for den enkelte skole.
Orkdal kommune. Antall elevtimer. Skoleårene 2013-14 og 2015-16.
Årlivoll
13-14

15-16

Grøtte
13-14

15-16

Gjølme
13-14

15-16

Evjen
13-14

15-16

Orkanger

Orkanger

b

u

13-14

15-16

1.-4.

14,5 13,0 17,3 20,5 12,7 13,9 14,7 16,7 13,5 14,0

5.-7.

12,7 14,1 13,7 16,6 13,9 14,9 11,8 15,6 15,6 14,6

8.-10.

16,4 11,7 13,8 17,0

13-14

15-16

15,9 15,4

Tabell 2 viser at ved fire av de fem skolene som har barnetrinn, så var elevtimetallet pr.
lærertime høyere på småtrinnet i skoleåret 2015/16 enn i 2013/14. Elevtimetallet var også
høyere på mellomtrinnet i 2015-16 ved tre av de fem barneskolene, enn i 2013/2014. Bare
ved Orkanger barneskole var elevtimetallet på mellomtrinnet lavere i 2015-16 enn i 2013-14.
Tre skoler har ungdomstrinn. Grøtte skole hadde lavere lærertetthet på ungdomstrinnet i
2015-16 enn i 2013-14. For de to andre var lærertettheten høyere i 2015-16 enn i 2013-14.

Skolene får «tidlig-innsats-midler» for 1.-4. trinn. Omfanget varierer fra år til år. Skolens
økonomi, størrelse på refusjoner etc., påvirker omfanget av hvor mye som settes av til slik
innsats.

Kontaktlærerne som vi har intervjuet på trinn 1- 4 beskriver lærertettheten som jevnt over
grei, men at det hadde vært mulighet til å bistå flere elever med tilrettelegging dersom det var
flere lærerressurser og andre voksenressurser på trinnet. Enkelte lærere ga uttrykk for at
ressurser til å dekke vikarbehov ofte går på bekostning av ressursene til tidlig innsats og
spesialundervisning.

3.2.3 Utprøving av tilpasset opplæring innenfor ordinær opplæring
Ifølge opplæringsloven § 1-3 skal opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den
enkelte elev (lærling og lærekandidat). Læreplanverket inneholder føringer for læring som er
relevante for tilpasset opplæring. De viktigste er inkludering, variasjon, erfaringer, relevans,
verdsetting, sammenheng og medvirkning. Noen elever, som ikke får tilfredsstillende utbytte
av den ordinære opplæringen, trenger tilpasset opplæring som avviker fra læreplanmålene.
De vil da, etter sakkyndig vurdering kunne få vedtak om spesialundervisning.
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Som vi har nevnt tidligere bruker Orkdal kommune en modell, tiltakskjedemodellen, som
bygger på en modell som er utviklet av Utdanningsdirektoratet. Utprøving innenfor fase 1 i
modellen

er

beskrevet

på

følgende

måte

i

Orkdal

kommunes

prosedyrer

for

spesialundervisning (Orkdal kommune, n.d.):

Skolen skal vurdere både individfaktorer og systemfaktorer før det foretas en
eventuell henvising til PPT. Det må være en felles forståelse på skolen om at en
del av kartleggingen av elevens behov skal gjøres av læreren/lærerne ved skolen.
Resultatet av kartleggingen skal oppsummeres og inngå i den pedagogiske
rapporten, som eventuelt sendes til PPT. Den pedagogiske rapporten tjener også
som dokumentasjon på hva som er gjort fra skolen sin side. Dette gjelder blant
annet tilpasning av opplæringen.

Dette gjøres ved kartlegginger, tester og observasjoner. I oppstartmøtet informerte
kommunalsjefen for oppvekst og PPT-leder om tiltak for tidlig innsats for å avdekke og støtte
elevene tidlig:
•

Satsing på grunnleggende lese- og regneferdigheter i alle skolene

•

Minst to på hver skole skal være LOGOS-sertifiserte

•

Månedlige PP-dager ved skolene, for å bistå med veiledning og observasjoner

•

Prosedyre for forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kartleggingsprøver,
nasjonale prøver og andre tester.

Ved skolene beskrives modellen som et verktøy for å gjennomgå alle rutinepunkt. I intervju
med spes.ped.koordinatorer og kontaktlærere ved de tre skolene var det i hovedsak positive
tilbakemeldingen om tiltakskjedemodellen. Den oppleves som nyttig, og den setter
arbeidsprosessene i system. Lærerne har i varierende grad erfaring med den. De lærerne
som har, eller har hatt småtrinnet, er de som har mest erfaring med den, da det er på de
trinnene den har vært mest i bruk.

Skolen melder saker opp til et såkalt tiltakskjedemøte, som er et møte mellom ledelse og
aktuelle ansatte (kontaktlærer) ved skolen, PPT, i tillegg til foreldre. Her legges
problematikken fram og det blir bestemt hvilke tiltak som skal gjennomføres før eleven
eventuelt blir henvist til utredning. Etter drøftelser setter de opp en tiltakskjedeplan. Den kan
munne ut i at det skal prøves ut flere tiltak innenfor den ordinære opplæringen, eller i en
henvisning. Det utarbeides deretter pedagogisk rapport (kontaktlærer, gjerne i samarbeid
med faglærer og spes.ped.) og tar kontakt med foreldre om eleven er under kritisk grense i
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det aktuelle faget, slik at det må legges til rette med ekstra tiltak. PP-tjenesten har utarbeidet
mal for pedagogisk rapport. Rapporten er todelt;

PPT har, sammen med skolene og kommunalsjefen for oppvekst, utarbeidet en mal for
pedagogisk rapport. Den er todelt. Del 1 legger opp til gjennomgang internt ved skolen, som
kontaktlærer har med andre lærere som eleven har. I tillegg deltar elevens foresatte. Her
gjennomgås elevens fungering (bakgrunn, medisinsk, sosialt), faglige fungering og
eventuelle pedagogiske og organisatoriske tiltak som har vært gjennomført. Det signeres av
kontaktlærer. I tillegg signerer foresatte eller eleven (ved fylte 15 år) i et eget
samtykkeskjema. Del 2 i pedagogisk rapport gjelder hvis eleven skal henvises til PPT. I
denne delen beskrives:
•

Skolens muligheter for tilpasset opplæring i den ordinære opplæringen

•

Fag/områder hvor utbyttet av opplæringen ikke er tilfredsstillende

•

Motorisk (fin- og grovmotorikk)

•

Undersøkelser og vurderinger foretatt av skolen

I malen framgår det at eleven (ved fylte 15 år), foresatte, ansvarlig spesialpedagog,
kontaktlærer og rektor skal signere.

Et skjema skal fylles ut, og det skal der gå tydelig fram hva som er gjort, svake sider osv. når
saken blir tatt med i tiltakskjedemøte.

Revisor har gjennomgått elevmapper, og sett om det er skrevet pedagogisk rapport som er
lagt ved elevmappen. Elevmappene inneholder i all hovedsak pedagogisk rapport. Noen
mapper mangler denne rapporten. Innholdet varierer noe, men i all hovedsak er det
rapportert i henhold til malen. Det går fram hva som er gjort innenfor den ordinære
opplæringen.

Denne fasen av prosessen beskrives som viktig for tidlig innsats, og som viktig for å finne
løsninger innenfor tilpasset opplæring. I intervju kom det fram at det er mye som kan gjøres
før henvisning til PPT for sakkyndig utredning. PPT-leder forklarte at modellen legger til rette
for å ta opp saker med PPT tidlig, når bekymring oppstår. PPTs faste kontaktperson ved
skolene har regelmessig oppmøte på den aktuelle skolen, og kan i den sammenheng være
tilgjengelig for å ta opp saker rundt elever som ikke har enkeltvedtak om spesialundervisning,
eller er under utredning i den sammenheng.
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3.3 Revisors vurdering
I dette kapitlet gjør revisor sine vurderinger av om informasjonen og dokumentasjonen vi har
framskaffet om tilpasset opplæring og spesialundervisning er i tråd med de ulike
bestemmelsene og anbefalingene som gjelder innenfor området.

3.3.1 Organisering, kompetanse og samarbeid om tilpasset opplæring og
spesialundervisning
Opplæringsloven, med forskrift inneholder bestemmelser om hvilken kompetanse skolene
skal ha innen spesialundervisning.

Revisor har inntrykk av at skolene har tilfredsstillende spesialpedagogiske ressurser. På
grunn av vakanser og sykefravær er det enkelte skoler som mangler alle de
spesialpedagogiske ressursene de skal ha i utgangspunktet. Det er heller ikke alle som gir
spesialundervisning som har spesialpedagogisk kompetanse. Revisor har likevel ikke
informasjon som tyder på at undervisningen ikke skjer på en tilfredsstillende måte av den
grunn.

Skolene har utpekt spesialpedagoger som er ansvarlige for å veilede og koordinere det som
skjer rundt spesialundervisning. Etter revisors vurdering spiller de en viktig rolle for at
skolens undervisningspersonale og ledelse utvikler stadig bedre bevissthet og kompetanse i
å gjøre tilpasninger og tilrettelegge undervisningen innenfor ordinær opplæring.

I henhold til opplæringsloven § 5-6 skal PP-tjenesten hjelpe skolen i arbeidet med
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for
elever med særlige behov. Det innebærer systemrettet støtte og individrettet støtte. Det gjør
de ved å sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der det kreves, og gir råd og
veiledning om tilrettelegging.

Revisor har inntrykk av at PP-tjenesten følger opp plikten til å bistå og veilede skolene ved at
de har oppnevnt faste kontaktpersoner for hver skole, som er regelmessig (ca. månedlig)
tilstede ved skolene. Vi har inntrykk av at kontakten er godt organisert og planlagt, og at de
får utrettet mye system- og individrettet arbeid når de besøker skolene. De utgjør viktig støtte
for personalet ved skolene, og har en viktig funksjon i å veilede personalet. Gjennom
tiltakskjedemøtet ivaretar de kontakten med foreldrene. Revisor har inntrykk av at PPtjenestens ansatte er lett å nå på telefon og epost. Likevel kan det virke som at
skolepersonalet ønsker at kontaktpersonen er mer tilstede ved skolen.
21
TIDLIG INNSATS OG SPESIALUNDERVISNING

REVISJONSRAPPORT FRA REVISJON MIDT-NORGE

3.3.2 Tidlig avdekking ved overganger og lærertetthet
Det skal legges til rette for at alle inkluderes i gode læringsprosesser tidlig. Det gjelder ikke
minst i overgangen mellom barnehage og skole. Det anbefales sammenheng og progresjon i
læringsinnholdet,

og

at

barnehage

og

skole

har

felles

møteplasser

for

forventningsavklaringer og planlegging.

Etter revisors vurdering har Orkdal kommune utarbeidet tilfredsstillende overgangsrutiner for
overganger, både for de med ordinær overgang og de med spesielle behov. Informasjonen
som vi har samlet inn fra skolene tyder også på at rutinene følges opp og at det er nødvendig
informasjonsoverføring og møtepunkt mellom personalet i ulike funksjoner ved skolen, det
enkelte barnet, foreldrene og nøkkelpersoner i barnehagene. Etter revisors vurdering er det
betryggende kontakt rundt de barna som ikke tilhører den/de lokale barnehagene ved skolen.
Revisor konstaterer at er det etablert rutiner som gjør at barnehagene får tilbakemelding fra
skolene om hvordan mottakelsen av elevene har vært. Vi har ikke informasjon fra
barnehagene om dette.

Bestemmelsen om tidlig innsats viser til at det skal være ekstra lærertetthet i fagene
matematikk og norsk i 1. – 4. trinn. Dette er begrunnet med at etterslepet for mange av
elevene ikke vil bli så stort i forhold til resten av klassen, dersom en avdekker og setter inn
ulike tilpassende tiltak tidlig.

Vi har i denne undersøkelsen vist tall som tyder på at elevtallet pr lærer i 1.-4. trinn har økt i
Orkdal kommune i løpet av de fire siste årene fram til 2015. På de andre trinnene har den
variert noe disse årene. Med unntak av én skole, så har elevtallet pr. lærer økt på småtrinnet
ved alle barneskolene i Orkdal kommune fra skoleåret 2013-14 til 2015-16. Etter revisors
vurdering kan det stilles spørsmål ved om Orkdal kommune har økt lærertettheten i trinn 1 –
4, slik opplæringsloven krever. Selv om det er i enkelte fag at loven stiller krav om økt
lærertetthet, finner vi grunn til å stille spørsmål ved trenden.

Intervjuinformasjon tyder på at skolene kan ha krevende ressurssituasjon. I intervju kommer
det fram at lærertettheten jevnt over er grei, men at det i perioder, spesielt ved sykefravær,
kan være krevende å gi tilfredsstillende tilpasset opplæring.
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3.3.3 Utprøving av tilpasset opplæring innenfor ordinær opplæring
I tillegg til kontakt mellom barnehage og skole og lærertetthet, innebærer tidlig innsats å
følge med og opp elevene tidlig i skoleløpet. Dette gjøres ved kartlegginger, tester og
observasjoner. Etter revisors vurdering tar PP-tjenesten og skolene i bruk nødvendige
verktøy for å kartlegge og avdekke eventuelle behov tidlig. Det er overført noen oppgaver fra
PP-tjenesten til personalet ved skolene. Disse oppgavene gjelder utføring av tester, som
LOGOS. Lærere ved skolene har fått kompetanseutvikling i dette. Revisor registrerer at
skoleledelse og lærere er fornøyd med det, men at de etterlyser de ekstra ressursene som
disse oppgavene innebærer.
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4 Saksgang og dokumentasjon ved vurdering, vedtak og
oppfølging av spesialundervisning
I dette kapitlet konkretiserer vi kriterier og legger fram data for problemstillingen om vurdering
og oppføling av spesialundervisning. På bakgrunn av det gjør vi vurderinger av om Orkdal
kommune følger de føringene som gjelder for dette.

4.1 Revisjonskriterier
For de elevene som ikke får tilfredsstillende utbytte av det ordinære og tilpassede
opplæringstilbudet har kommunen plikt til å gi spesialundervisning4. Hvorvidt læringsutbyttet
er tilfredsstillende vil bero på elevens læringsvansker og hvilke utviklingsmuligheter eleven
har.

Opplæringsloven stiller en rekke krav til skoleledelsen for å dokumentere elevens behov for
spesialundervisning (kapittel 5). Skoleledelsen må dokumentere hva som er avdekket av
læreutfordringer, hvilke tiltak som er gjort innenfor den ordinære opplæringen. Foresatte skal
være innforstått med og samtykke i de ekstraordinære tiltakene skolen gjør for at eleven skal
ha tilfredsstillende læringsutbytte. Loven krever at kommunens PP-tjeneste, som uavhengig
instans, skal utarbeide en sakkyndig vurdering av elevens behov. Her skal det framgå tydelig
beskrivelse av hvilke undersøkelser som er gjort og hva som er utfordringene for eleven.
Videre skal den sakkyndige vurderingen inneholde tydelige anbefalinger av innhold i
opplæringen, organisering og hvilket omfang det skal være av eventuell spesialundervisning.
Dersom PP-tjenesten ikke tilrår spesialundervisning, skal det framgå av den sakkyndige
vurderingen hvilke tilpasninger de anbefaler innenfor den ordinære opplæringen.

På bakgrunn av den sakkyndige vurderingen, skal rette skolemyndighet fatte enkeltvedtak.
Dersom det fattes enkeltvedtak i tråd den sakkyndige utredningen, skal det framgå tydelig
hvilket innhold denne skal ha, i tillegg til organisering og omfang på spesialundervisningen.
Dersom vedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen skal det framgå en tydelig
begrunnelse.

Elever som mottar spesialundervisning har samme rett som andre elever etter
opplæringsloven, som f.eks. samme krav til timetall i undervisningen. Videre skal elever med

4

Opplæringsloven § 5-1
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rett til spesialundervisning få utarbeidet en individuell opplæringsplan, der det settes mål for
spesialundervisningen og en plan for hvordan denne skal gjennomføres. Skolen skal årlig
rapportere

på

den

individuelle

opplæringsplanen.

Rapporten

skal

omfatte

den

undervisningen eleven har fått og en vurdering av elevens utvikling.5

I tillegg til opplæringsloven har vi lagt grunn veiledere fra Utdanningsdirektoratet i tilpasset
opplæring (Utdanningsdirektoratet, 2015) og spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet,
2014). Dessuten har vi brukt anbefalinger om overgang fra barnehage til skole i veilederen
Fra eldst til yngst (Kunnskapsdepartementet, 2008).

Oppsummert er kriteriene vi vurderer opp mot:
-

reduksjon i spesialundervisning til fordel for tilpasset opplæring innenfor ordinær
undervisning

-

tilrettelagt for betryggende saksgang og dokumentasjon ved vurdering av
spesialundervisning
o

henvisningen skal inneholde samtykke fra foresatte (og eleven selv,
dersom eleven har fylt 15 år)

o

henvisningen skal bør være skriftlig

o

sakkyndig vurdering av de spesielle behovene til eleven:
▪

om eleven har behov for spesialundervisning, og hvilke
opplæringstilbud som bør gis,

o

-

▪

utbytte av det ordinære tilbudet, lærevanskene til eleven,

▪

realistiske opplæringsmål for eleven,

▪

hvilken opplæring som gir forsvarlig opplæringstilbud

▪

organisering og omfang

enkeltvedtak uansett om det skal gi spesialundervisning eller ikke;
▪

innhold

▪

omfang

▪

organisering

▪

begrunnelse (ved avvik fra sakkyndig vurdering)

▪

klagerett

oppfølging og dokumentasjon av spesialundervisning gjennom individuell
opplæringsplan og årsrapport
o

5

mål, tiltak og organisering

Opplæringsloven § 5-5
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4.2 Data
Her presenterer vi en sammenfatning av informasjon fra intervju og dokumentgjennomgang.

4.2.1 Omfanget av spesialundervisning
På bakgrunn av forskningsbasert dokumentasjon, har det vært en rådende oppfatning blant
ulike myndigheter og kompetansemiljø for skole og opplæring at vellykket tilpasset opplæring
vil medføre bedre måloppnåelse innenfor de ordinære læreplanmålene, og at behovet for
spesialundervisning vil reduseres. Derfor har det vært et mål og sterke føringer for at
skoleeier og skolenes ansatte og ledere skal legge bedre til rette for at flere elever skal få
tilpassa opplæring innenfor den ordinære undervisningen og med det færre elever som får
spesialundervisning.

Vi skal innledningsvis i dette avsnittet se på hvordan utviklingen har vært når det gjelder
omfang av spesialundervisning i Orkdal kommune, sammenlignbare kommuner og internt i
kommunen ved de ulike skolene.

Figur 1 viser utviklingen i omfang av spesialundervisning, andel elever som får
spesialundervisning. Elever med spesialundervisning i skolene i Orkdal kommune.
Fordelt på trinn 2012 - 2015. Prosent.

Kilde: ssb.no/kostra
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Figur 1 viser at andelen elever med spesialundervisning i Orkdal kommune totalt sett har blitt
redusert i årene 2012-2015. Den har økt noe fra 2014-2015. Andelen elever på 1.-4. trinn,
som har fått spesialundervisning i denne perioden har gått ned. For 5.-7. og 8.-10. trinn var
andelen elever med spesialundervisning høyere i 2015 enn de tre årene før.

Figur 2 Elever med spesialundervisning 2015. Orkdal og sammenlignbare kommuner.
Fordelt på trinn (vertikal akse). Prosent (horisontal akse).
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Figur 2 ovenfor viser at Melhus og Skaun kommuner kommune hadde lavere andel elever
med spesialundervisning enn Orkdal og Malvik, i 1. – 10. trinn i 2015. Malvik hadde lavere
andel elever med spesialundervisning i 1.-4. trinn i 2015, enn Orkdal og de andre
kommunene. Ser vi på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn hadde Malvik kommune høyere andel elever
med spesialundervisning enn Orkdal, mens de to andre kommunene hadde lavere andel
elever med spesialundervisning.

Tallene som viser fordeling av spesialundervisning for skolene i Orkdal kommune er skjermet
av personvernhensyn. Derfor beskriver vi forskjell og likheter i trend, uten å framstille
tallmaterialet.

Andelen elever med spesialundervisning varierer pr. 2016 fra 4,1 % - 12,2 %. For skoler med
barnetrinn varierer andelen elever med spesialundervisning på små- og mellomtrinnet fra 4,1
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– 9,7 %. For skoler med ungdomstrinn varierer andelen elever med spesialundervisning på
dette trinnet fra 11,9 – 14,0 %. I 2015 varierte andelen fra 5,7 – 10,9 % med
spesialundervisning for alle skolene. For skoler med barnetrinn varierte denne andelen fra
5,7 – 10,5, mens den for skoler med ungdomstrinn varierte fra 8,1 – 10,6 % (for
ungdomstrinnet).

Oversiktene ovenfor viser at Orkdal kommune ikke har spesielt høyt omfang av
spesialundervisning sammenlignet med andre kommuner, men at andelen har økt noe i
2015. Det varierer en god del mellom skolene i kommunen, og det varierer fra år til år hvor
stort omfang av spesialundervisning det er på de enkelte trinnene innenfor en og samme
skole. Samtidig har den totale andelen elever som får spesialundervisning har økt noe i
skoleåret 2015-2016. Andelen elever i 1. – 4. trinn som får spesialundervisning har gått ned
de siste årene, noe som flere mener kan henge sammen med at kommunen har fått tilskudd
fra departementet til å satse på tilpasset opplæring innenfor den ordinære undervisningen.

I oppstartsmøtet ble det pekt på ulike drivkrefter for spesialundervisning: Økt rettighetsfokus
blant foreldre, informasjon fra eksterne hjelpetjenester som forstås på en måte som øker
forventningene om spesialundervisning, ulik bevissthet blant ledere og personalet på skolene
rundt arbeidet med å avdekke svakheter og tilpasse opplæringen innenfor den ordinære
undervisningen. De trakk dessuten fram at elevmassen ved skolene er forskjellig, og at f.eks.
skoler med barnevernsinstitusjoner i nærområdet kan ha større behov for å gi
spesialundervisning enn de skolene som ikke har det. Det ble også pekt på at svingninger i
økonomi påvirker omfanget av spesialundervisning, og at omfanget av spesialundervisning
gjerne øker i perioder med stram økonomi, for å sikre at alle får tilpasset opplæring.

4.2.2 Henvisning
I dette avsnittet belyser vi henvisning. Dette er prosesser som er omfattet av kapittel 5 i
opplæringsloven,

og

som

gjelder

saksgangen

der

det

kan

være

aktuelt

med

spesialundervisning. Opplæringsloven har ikke andre bestemmelser om henvisningen fra
skole til PP-tjenesten, enn at det kreves samtykke fra foresatte (og eleven selv, dersom
eleven har fylt 15 år). Veilederen fra Utdanningsdirektoratet kaller dette fase 2. Den har
heller ikke andre anbefalinger enn at henvisningen bør være skriftlig.

I Orkdal kommunes rutine- og prosedyrebeskrivelse for skole framgår det følgende
prosedyrer ved henvisning:
•

Henvisning, pedagogisk rapport og andre vedlegg skal være gjennomgått med
foresatte og ligge ved henvisningen.
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•

Foresatte skal fylle ut eget skjema vedlagt henvisningsskjemaet

•

Foresatte skal skrive under henvisningsskjemaet, sammen med kontaktlærer og
rektor.

Det framgår også at henvisningsskjema6 ligger i kvalitetssystemet.

Kommunen har videre utarbeidet prosedyrer for registrering av saker for skole og barnehage
og voksenopplæring i saksstyrings-/arkivsystemet ePhorte. Hensikten med prosedyrene er å
sikre lik praksis for enhetene, spesielt med tanke på kommunikasjon med PP-tjenesten. Det
er rektor sitt ansvar å sørge for at prosedyrene følges ved sin enhet. Her er det blant annet
beskrevet hvordan henvisninger skal oversendes til PPT og registreres. Det er et eget
henvisningsskjema, med et eget skjema hvor foresatte gjør sin vurdering av elevens ståsted
og utvikling:
•

Utfylt henvisningsskjema med underskrift fra foresatte og skole (evt. annen
henvisende instans)

•

Dersom skole er henvisende instans skal referat fra tiltakskjedemøte være vedlagt

•

Tiltak som er prøvd ut av skole over tid

•

Skole:
o

Eventuelt LP-referat

o

Underveisvurdering, karakterutskrift mm

o

20 spørsmål

o

Språk 6-16

o

Pedagogisk rapport

o

Syn/hørselskontroll

Rektorene beskriver rutinene for henvisning som gode og tydelige. Det kreves samtykke før
henvisning til PPT, og det er etablert rutiner for det. Ved henvisning lager PPT en
utredningsplan. De trekker likevel fram at enkelte lærere nok synes at det krever mye arbeid
å henvise en elev, og at de kanskje skulle ønske seg en enklere saksgang. Ingen av de
lærerne vi snakket med trakk fram dette som noe problem. Skolenes ansvarlige for
spesialpedagogikk er tilgjengelige for støtte i slike prosesser, og er behjelpelige med
formalitetene.

6

PPT elev og henvisningsskjema system
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Vi har spurt leder og ansatte i PPT om gangen i henvisninger. Når en sak blir henvist PPT
fordeles saken til en rådgiver.

Det settes opp en utredningsplan som sendes

skole/barnehage og hjemmet. Når utredningene er ferdige har PPT tilbakemeldingsmøte
med involverte parter. Deretter skrives en sakkyndig vurdering.

I epostintervjuet med PPT-ansatte spurte vi om sammenhengene mellom henvisning og det
PPT kommer fram til i sakkyndig vurdering. Det er ikke et mål i seg selv at det alltid skal
være samsvar, men dersom det er for store avvik, for ofte, kan det være tegn på svakheter,
enten i arbeidet fram mot henvisning, eller i PP-tjenestens sakkyndige vurdering.
Tilbakemeldingene tyder på at det i hovedsak er god sammenheng mellom henvisning
sakkyndig vurdering. Noen henvisninger kan likevel bære preg av at skolen har lagt vekt på
den

synlige

vansken

og

ikke faktorer

som

ligger

bakenfor,

ifølge

enkelte

av

tilbakemeldingene. Enkelte tilbakemeldinger i epostintervjuene pekte på at skolene kan ha et
elevfokus, mer enn et systemfokus. Det vil si at det ikke er tilstrekkelig lagt vekt på elevens
omgivelser og læringsmiIjø i henvisningene, og hvordan det kan virke inn på læringen. I den
sakkyndige utredningen kan PP-tjenesten finne andre årsaker til svakheter enn det skolene
har sett. I hovedsak har det vært en positiv utvikling når det gjelder henvisninger, og det
arbeidet og den dokumentasjonen som ligger til grunn. Dette
tilskrives arbeidet etter tiltakskjedemodellen.

Mappene som revisor har gjennomgått ved skolene og PPT viser i all hovedsak at
henvisningene inneholder utredninger, samtykke og det dokumentasjonsgrunnlaget som skal
legges ved.

4.2.3 Sakkyndig vurdering
I § 5-3 i opplæringsloven heter det det skal foreligge en sakkyndig vurdering av de spesielle
behovene til eleven. Vurderingen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og
hvilke opplæringstilbud som bør gis.

Sakkyndig vurdering er fase 3 i tiltakskjedemodellen. PPT har egne rutine- og
prosedyrebeskrivelser, som utdyper disse punktene, i tillegg til mottakelse av henvisning og
møter med skole og foresatte.

PPT utarbeider en sakkyndig vurdering som består av to deler:
1. utredning
2. tilråding
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I epostintervju vi gjennomførte med ansatte i PP-tjenesten spurte vi om de hadde gode
system og rutiner for å utføre arbeidet sitt, f.eks. sakkyndig vurdering. Tilbakemeldingen var
nokså unisont at de opplever at de har klare og tydelige regler, retningslinjer og rutiner ved
PP-tjenesten. Disse er skriftliggjort, og det er regelmessig felles gjennomgang av dem. De
ansatte i PP-tjenesten jobber mye selvstendig og på egenhånd, men lederen pålegger de
ansatte å hente inn tilbakemelding fra kolleger på alt skriftlige arbeid, som sakkyndig
vurdering og rapporter, før de ferdigstiller det.

En av tilbakemeldingene fra PP-tjenesten er at det har vært en utvikling fra at skolene
tidligere var snare med å ønske sakkyndig vurdering, og at det var mer fokus på timer og
organisering enn innhold, Nå er denne holdningen i ferd med å snu, og det legges mer vekt
på tiltak som fremmer elevens læringsutbytte, med eller uten spesialundervisning, innenfor
tilpasset opplæring.

Fra rektorenes og lærernes side ble det tilbakemeldt at de sakkyndige vurderingene i all
hovedsak er tydelige og gode verktøy å utarbeide enkeltvedtak og IOP etter.
Mappegjennomgangen bekreftet dette inntrykket, og de vurderingene revisor gjennomgikk
inneholdt de kravene opplæringsloven stiller til sakkyndig vurdering.

4.2.4 Enkeltvedtak
Når PPT har gjort sin sakkyndige vurdering skal det fattes enkeltvedtak (jf. opplæringsloven
§ 5-1). Det skal fattes enkeltvedtak uansett om konklusjonen er at eleven skal ha
spesialundervisning eller ikke. Det er skoleeier som har ansvar for å fatte vedtak, og
skoleeier kan delegere vedtaksmyndigheten videre ned i organisasjonen, f.eks. til rektor. I
skolene i Orkdal er det rektor som fatter enkeltvedtak. Dersom vedtaket avviker fra den
sakkyndige utredningen skal det begrunnes. Vedtaket skal ellers inneholde beskrivelse av
hva undervisningen skal inneholde, f.eks. innholdet i opplæringen innenfor ordinær
undervisning. Dersom det blir fattet vedtak om spesialundervisning skal vedtaket inneholde
omfang på spesialundervisningen (årstimetall)

og hvordan den skal organiseres.

Enkeltvedtaket er den siste fase 4 i tiltakskjedemodellen. Til fase 4 hører det også med
eventuell klage på enkeltvedtak. Det skal opplyses om klageadgang i vedtaket.

Gangen i enkeltvedtaket er beskrevet i prosedyrer for registrering i ePhorte, og malen for
enkeltvedtak ligger hentes fram der.

Enkeltvedtak var et av dokumentene revisor undersøkte i mappegjennomgangen.
Enkeltvedtakene inneholdt i all hovedsak beskrivelse av innhold, eventuelt omfang av
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spesialundervisning, organisering og begrunnelse for vedtak. Klageadgangen gikk også fram
av alle dokumentene vi gikk gjennom. Vedtakene henviste dessuten til dialog og samtykke
fra foresatte. Flere vedtak avvek fra sakkyndig tilråding med tanke på omfang i timetall og
organisering. Det gjaldt både avvik i form av større omfang og avvik i form mindre omfang av
spesialundervisning. Noen få vedtak manglet det begrunnelse for avvik.

I intervju ble det uttalt at samarbeidet mellom PPT, det spesialpedagogiske personalet ved
skolen og lærerne gjør at det blir mer og mer samsvar mellom henvisning, sakkyndig
vurdering og enkeltvedtak. Flere av spesialpedagogene vi intervjuet ga positiv omtale av
enkeltvedtakene som ble utformet, at de er gode og tydelige, og at det framgår tydelig
begrunnelse dersom det er avvik.

Flere av de vi intervjuet trakk fram en bekymring for at det kan være et ressursmessig
dilemma som ligger bak, når enkeltvedtak avviker fra den sakkyndige vurderingen. Noen av
lærerne hadde inntrykk av at rektor i større grad vedtok at organiseringen av
spesialundervisningen skulle skje innenfor hele klassen, enn 1:1, og at timeomfang er lavere
i vedtaket enn i anbefalingen i sakkyndig vurdering.

Det skal også fattes enkeltvedtak når spesialundervisning opphører. Tilbakemeldinger i
intervju tyder på at det ikke er ofte det skjer (at spesialundervisning opphører). Når det har
skjedd er det konferert med hjemmet, og det blir gjennomført vurderingsmøte etter en
periode.

Enkelte spesialpedagoger mente at det har vært en økning i antall enkeltvedtak, men ikke
nødvendigvis vedtak om at eleven skal få spesialundervisning. Det er mange flere elever
som trenger tilrettelegging, og som foreldre og/eller lærere ønsker at PP-tjenesten skal
utrede. Det gjelder f.eks. elever med atferdsvansker. Atferdsvansker er ikke i seg selv en
lærevanske, og utløser derfor ikke rett til spesialundervisning. Atferdsvansker medfører
likevel ofte vanskeligheter når det gjelder læring. Derfor hender det at elever med
atferdsvansker blir henvist, utredet og så blir det fattet et enkeltvedtak. Dysleksielever har
tidligere fått enkeltvedtak om spesialundervisning, det får de ikke lenger. Det betyr ikke at de
ikke får hjelp, men tiltakene og hjelpemidlene til disse elevene skjer med tilpasning uten
spesialundervisning.

Tilbakemeldingene fra PPT er at skolene, ved rektor, legger vekt på å fatte vedtak som i
størst mulig grad samsvarer med sakkyndig vurdering. Enkelte trakk fram at det er kan være
mye mer fokus på timer og organisering enn på innhold, og at innholdet blir lite beskrevet i
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vedtaket. Det ble også trukket fram at det har blitt skrevet enkeltvedtak som avviker fra
sakkyndig vurdering, uten at dette er utredet og begrunnet godt nok, og uten at det er bedt
om ny vurdering fra PPT.

Når det er fattet enkeltvedtak er tiltakskjedemodellen avsluttet, og en er over i
spesialundervisning med individuell opplæringsplan og rapport (fase 5 og 6)

4.2.5 Individuell opplæringsplan (IOP) og rapport
§ 5-5 i opplæringsloven pålegger skoleeier å utarbeide individuell opplæringsplan for elever
som får enkeltvedtak om spesialundervisning. Planen skal vise mål for og innholdet i
opplæringen og hvordan den skal drives. Skolen skal en gang i året utarbeide skriftlig
oversikt over den opplæringen eleven har fått, og en vurdering av utviklingen til eleven.
Elevens utvikling skal vurderes ut fra målene som er satt i den individuelle opplæringsplanen.

I Utdanningsdirektoratets Veileder for spesialundervisning utarbeiding av IOP beskrevet som
fase 5 i tilpasset opplæring. Veilederen inneholder anbefalinger for oppbygging av IOP-en,
for å forankre den til opplæringsloven. En IOP skal vise:
•

mål for opplæringen

•

innholdet i opplæringen

•

hvordan opplæringen ellers skal drives.

Orkdal kommune har utarbeidet mal for IOP, som er tilgjengelig i kvalitetssystemet. I
tillegg til mål og tiltak, er det i malen lagt opp til at organiseringen og omfanget av
opplæringen skal beskrives i IOP-en.

Revisor har gjennomgått IOP-ene i de mappene vi har undersøkt. For alle IOP-ene vi
gjennomgikk var det kommunens mal som var brukt. Alle IOP-ene vi gjennomgikk
inneholdt beskrivelse av mål for opplæringen, innholdet i opplæringen og hvordan
opplæringen skulle drives. Det var varierende grad av konkretisering og beskrivelse av
innhold og opplegg.

IOP-en er verktøyet til den læreren som skal gi spesialundervisning. Sammen med
kontaktlærer og som oftest koordinatoren for spesialpedagogikk utformer de målene og
innholdet i planen. Kontaktlærer involverer foreldrene i målutformingen.
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Utfordringen med å få en god IOP er å få til konkrete og tidsavgrensa mål. På alle skolene
har spes.ped.koordinator en viktig veilederrolle i dette arbeidet. Noen av skolene vi besøkte
har alle trinnene i grunnskolen (1 – 10).

Det er også et krav i opplæringslovens § 5-5, at skolen skal utarbeide en årsrapport
(evaluering) for alle elever med spesialundervisning og IOP. Årsrapporten skal gi en skriftlig
oversikt over den opplæringen eleven har fått, og en vurdering av utviklingen til eleven og
tilretteleggingen som er gjort. Vurderingen av tiltakene og elevens utvikling må gjøres i
forhold til IOP og ses opp mot den sakkyndige vurderingen.

I veilederen fra Utdanningsdirektoratet framgår det at det er viktig å tenke gjennom følgende i
årsrapporten (evalueringen av IOP-en)
•

Hvordan har elevens opplæring vært – hva har vært bra og mindre bra i
opplæringen?

•

Hvordan har elevens utvikling vært sett i forhold til målene i IOP?

•

Er målene fortsatt relevante eller er det behov for å justere dem?

•

Bør tiltakene som gjelder organisering og arbeidsmåter justeres?

•

Er det fortsatt behov for spesialundervisning?

I kommunens egne prosedyre- og rutinebeskrivelser for skolen er disse punktene gjengitt,
bortsett fra punktet som gjelder tiltakene, og organiseringen og arbeidsmetodene knyttet til
disse. I stedet er det et punkt om hvordan det videre arbeidet bør legges opp. I malen for
IOP framgår det en kolonne for evaluering av undervisningen som er gitt.

Som følge av at planene, med mål og tiltak, gjennomgående har blitt bedre og mer konkrete,
ifølge mange av de vi intervjuet, er det også blitt enklere å skrive årsrapportene.

I årsrapportene som revisor har gjennomgått går det fram hvordan opplæringen har vært
med tanke på måloppnåelse. Det er også beskrevet om målene fortsatt er relevante, eller om
det er behov for å justere dem. Rapportene inneholder dessuten informasjon om
arbeidsmåtene som har vært brukt, og hvorvidt de bør justeres. Noen få rapporter bekrefter
at undervisningen har vært gjennomført i henhold til organisering, flertallet har ikke
informasjon om dette. Følgelig har de ikke informasjon om organiseringen bør justeres.

Tidligere var det halvårsrapportering. Noen skoler har beholdt den praksisen, mens andre
rapporter årlig. De har et stoppunkt hvor de gjennomgår IOP- ene, og vurderer hvordan de
ligger an i forhold til mål og måloppnåelse. Målene justeres da etter stoppunktet. Noen av de
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vi intervjuet ga uttrykk for at overgangen til årsrapportering ga bedre ro og flyt rundt
spesialundervisningen, og at rapporteringen var blitt bedre etter at det ble årsrapportering.
halvårsrapportering var stressende, og at rapporteringen er blitt mye bedre etter at de gikk
over til årsrapportering.

Det kom også fram at det ofte er slik at ikke alle forhold i den sakkyndige vurderingen tas inn
i en og samme IOP. Da tas de med i målene for påfølgende IOP-er.

Når det gjelder fortsatt spesialundervisning, skal den ideelt sett avsluttes når en ser at eleven
når målene uten spesialundervisning. Tilbakemeldingen fra rektorer og lærere er at det ikke
skjer så ofte. Det er ulike grunner til det: IOP-en og årsrapporten er et trygt system for
foreldrene, for å følge med den særskilte oppfølgingen av barnet. Det vil også være slik at
den faglige avstanden mellom elever som får spesialundervisning og de andre elevene øker
utover opplæringsløpet. Da er kan det være vanskelig å komme inn i den ordinære
opplæringen igjen på samme nivå som de øvrige elevene.

Ved flere av skolene var tilbakemeldingen fra lærere og spes.ped.koordinator at
avviksrapporteringen på organisering av spesialundervisningen er mangelfull. Som
mappegjennomgangen til revisor viste, rapporter de ikke i IOP-en i de tilfeller der
organiseringen avviker i forhold til det som er planlagt. Det er noe ledelsen har gitt beskjed
om at de ikke skal gjøre. Enkelte mente at det var feil praksis, da foreldrene ikke får
informasjon om hvorvidt organiseringen har vært i forhold til IOP-en. Avvikene i organisering
skyldes ofte, som vi har vært inne på tidligere i dette kapittelet, at ressurser fra
spesialundervisning faller bort fordi vedkommende lærer settes inn som vikar ved sykefravær
o.l.

Dette er noe enkelte ved PP-tjenesten har tilbakemeldt i epostintervjuet også: Det
rapporteres ikke på bekreftet organisering eller avvik i organisering, noe som det burde.
Tilbakemelding fra enkelte ansatte i PP-tjenesten tyder også på at evalueringen av IOP-ene
er variabel, og at det kan virke som at det klippes og limes fra forutgående år.

4.3 Revisors vurdering
4.3.1 Reduksjon av spesialundervisning til fordel for tilpasset opplæring
Ifølge § 1-3 skal opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev
(lærling og lærekandidat). Læreplanverket inneholder føringer for læring som er relevante for
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spesialundervisning. På bakgrunn av forskningsbasert informasjon har det vært en rådende
oppfatning blant ulike myndigheter og kompetansemiljø for skole og opplæring at vellykket
tilpasset opplæring vil medføre bedre måloppnåelse innenfor de ordinære læreplanmålene,
og at behovet for spesialundervisning vil reduseres.

Vi har gjennomgått og presentert tall som viser en generell nedadgående tendens når det
gjelder andel elever som får spesialundervisning i 1. – 4. trinn i Orkdal kommune. Tallene
viser også at andelen elever som fikk spesialundervisning i 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn var
høyere i 2015 enn de tre årene før.

Det

er

store

variasjoner

mellom

skolene

når

det

gjelder

andel

elever

med

spesialundervisning. I 2015 varierte andelen fra 5,7 – 10,5 for skoler med barnetrinn, mens
den for skoler med ungdomstrinn varierte fra 8,1 – 10,6 % (for ungdomstrinnet). Det kan
henge sammen med ulike forutsetninger ved skolene (institusjoner i tilknytning), ulikheter i
forventninger i foreldregruppen og at antallet elever er forskjellig ved skolene (1 elev =
høyere prosent ved skoler med få elever). Det er ikke grunnlag i vårt tallmateriale til å si noe
om skolene i Orkdal kommune har hatt vellykket resultat av tidlig innsats, eller ikke.

Revisor konstaterer at Orkdal kommune, med PP-tjenesten i spissen, har jobbet godt med
det som kalles tiltakskjedemodellen. Mye av informasjonen som revisor har lagt til grunn
tyder på at arbeidet etter tiltakskjedemodellen fører undervisningen i større grad i retning
tilpasning innenfor den ordinære opplæringen. Tiltakskjedemodellen har også satt de ulike
prosessene rundt kartlegging, avdekking, tilpasning og dokumentasjon i system. Det er
enkelte elevmapper som mangler noe av dokumentasjonen rundt dette, som referat fra
tiltakskjedemøter og fullstendig pedagogisk rapport. Revisor har grunn til å tro at det er en
utvikling i positiv retning på dette.

4.3.1.1 Henvisning
Opplæringsloven har ikke andre bestemmelser om henvisningen fra skole til PP-tjenesten,
enn at det kreves samtykke fra foresatte (og eleven selv, dersom eleven har fylt 15 år).
Veilederen fra Utdanningsdirektoratet kaller dette fase 2. Den har heller ikke andre
anbefalinger enn at henvisningen bør være skriftlig.

Revisor vurderer det slik at Orkdal kommune har utarbeidet tilfredsstillende rutiner, som
inneholder prosedyrer og maler for hvordan dette skal skje. Rutinene og malene ivaretar
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beskrivelse av elevens styrker, men spesielt vansker, hva som er gjort for å tilpasse innenfor
den ordinære opplæringen og et skjema hvor foreldrene beskriver eleven. Prosedyrene
ivaretar dokumentasjonskrav i forbindelse med henvisningen. Det er dessuten utarbeidet
prosedyrer for registrering i saksstyrings-/arkivsystemet, og på den måten lagt til rette for at
det er lik praksis i henvisning og dokumentasjon. Etter revisors vurdering er rutinene for
henvisning tilfredsstillende.

4.3.1.2 Sakkyndig vurdering
I § 5-3 i opplæringsloven heter det at det skal foreligge en sakkyndig vurdering av de
spesielle behovene til eleven. Vurderingen skal vise om eleven har behov for
spesialundervisning, og hvilke opplæringstilbud som bør gis. Dette innebærer eleven sitt
utbytte av det ordinære tilbudet, lærevanskene til eleven, realistiske opplæringsmål for
eleven, og om en kan hjelpe med vanskene eleven har innenfor den ordinære opplæringen.
Det skal dessuten framgå hvilken opplæring som gir forsvarlig opplæringstilbud. Sakkyndig
vurdering er fase 3 i tiltakskjedemodellen.

Det er revisors vurdering at malene for sakkyndig vurdering er tilfredsstillende med tanke på
å ivareta lovkravene. Inntrykket vårt etter gjennomgang av mapper og intervju er at de
sakkyndige vurderingene er tydelige og godt utgangspunkt for å skrive enkeltvedtak og
individuell opplæringsplan.

4.3.1.3 Enkeltvedtak
Når PPT har gjort sin sakkyndige vurdering skal det fattes enkeltvedtak (jf. opplæringsloven
§ 5-1). Det skal fattes enkeltvedtak uansett om konklusjonen er at eleven skal ha
spesialundervisning eller ikke. I skolene i Orkdal er det rektor som fatter enkeltvedtak. Etter
revisors vurdering inneholder enkeltvedtakene de beskrivelsene som opplæringsloven
krever. Flere vedtak avvek fra sakkyndig tilråding med tanke på omfang i timetall og
organisering. Noen få vedtak manglet begrunnelse for avvik. Revisor registrer at det kan
være enkelte i personalet som frykter at det kan være ressursmessige grunner til at det er
avvik mellom sakkyndig vurdering og vedtak. Etter revisors vurdering er det en rådende
oppfatning blant de vi intervjuet at det er pedagogiske begrunnelser som ligger bak avvikene.
Revisor vil understreke at det er legitimt å fatte enkeltvedtak som ikke støtter anbefalingene i
den sakkyndige vurderingen, og at det ikke framgikk av noen av vedtakene vi gikk gjennom
at det var ressursmessige årsaker til avviket.
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Revisor registrer at det ikke er ofte at spesialundervisning opphører. I den grad det skjer, er
det revisors vurdering at det er rutiner for å følge opp eleven, og gjøre nye vurderinger etter
en tid.

4.3.2 Individuell opplæringsplan (IOP) og rapport
§ 5-5 i opplæringsloven pålegger skoleeier å utarbeide individuell opplæringsplan for elever
som får enkeltvedtak om spesialundervisning. Planen skal vise mål for og innholdet i
opplæringen og hvordan den skal drives. Skolen skal en gang i året utarbeide skriftlig
oversikt over den opplæringen eleven har fått, og en vurdering av utviklingen til eleven.
Elevens utvikling skal vurderes ut fra målene som er satt i den individuelle opplæringsplanen.
•

mål for opplæringen

•

innholdet i opplæringen

•

hvordan opplæringen ellers skal drives.

Revisor registrerer at Orkdal kommune har utarbeidet mal for IOP, som er tilgjengelig i
kvalitetssystemet. Den tilfredsstiller elementene i opplæringslovens og veilederens krav og
anbefalinger.

Gjennomgangen av IOP-en i mappene viser i all hovedsak at planen blir utfylt i tråd med krav
og anbefalinger, og at den inneholder mål, innhold, organisering og omfang.
Revisor konstaterer at prosessene rundt dette har blitt bedre, og at mål og tiltak er konkrete
og overskuelige.

Det er også et krav i opplæringslovens § 5-5, at skolen skal utarbeide en årsrapport
(evaluering) for alle elever med spesialundervisning og IOP. Årsrapporten skal gi en skriftlig
oversikt over den opplæringen eleven har fått, og en vurdering av utviklingen til eleven og
tilretteleggingen som er gjort. Vurderingen av tiltakene og elevens utvikling må gjøres i
forhold til IOP og ses opp mot den sakkyndige vurderingen.

Kommunens prosedyre- og rutinebeskrivelser følger veilederen, med unntak av at punktet
som gjelder tiltakene, og organiseringen og arbeidsmetodene knyttet til disse, er formulert
noe annerledes. Revisor registrerer at rapportering på organisering er utelatt i årsrapportene.
Noen få rapporter bekrefter at undervisningen har vært gjennomført i henhold til
organisering, men de fleste har ikke informasjon om dette. Følgelig har de ikke informasjon
om organiseringen bør justeres. Revisor registrerer at endringer i undervisningsopplegg, som
f.eks. fra 1:1-undervisning til tilrettelegging i klasse, ikke rapporteres i IOP-en. Slik endring
skjer av og til ved at spesialpedagogisk ressurs blir trukket inn i den ordinære klassen ved
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f.eks. sykefravær. Etter revisors vurdering er det ikke riktig, dersom det ikke rapporteres om
avvik i organisering i IOP-en.

5 Oppfølging av fylkesmannens tilsyn
5.1 Revisjonskriterier
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte i 2014 et tilsyn av Orkanger ungdomsskoles
forvaltningskompetanse. Rapporten konkluderte med at Orkanger ungdomsskole har
tilfredsstillende forvaltningskompetanse, men at det var noen avvik. Kriteriet vårt i denne
forvaltningsrevisjonen har utgangspunkt i kommunelovens bestemmelse om at rådmannen
skal ha betryggende kontroll (Kommuneloven, § 23-2), ved å følge opp avvik som kommer
fram i tilsyn, som det Fylkesmannen gjennomførte i Orkanger ungdomsskole.

5.2 Data
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte i 2014 et tilsyn av Orkanger ungdomsskoles
forvaltningskompetanse. Manglene som vedrører spesialundervisning gjaldt vedtak og
saksgang, med tanke på varsling av enkeltvedtak. Videre kom det fram at elever som er over
15 år sitt samtykke ikke var godt nok ivaretatt.

Leder ved PP-tjenesten ga i intervju tilbakemelding om at det er tatt opp med rektorer, og
sagt fra om at foreldre må få tilstrekkelig tid mellom å uttale seg i forhold til den sakkyndige
vurderingen og rektors skriving av enkeltvedtak. Det tas kontakt med foresatte før det fattes
enkeltvedtak og de får uttale seg i forhold til dette.

Om enkeltvedtaket avviker fra den

sakkyndige vurderingen, begrunnes dette i vedtaket, og det blir opplyst om dette før vedtaket
fattes og oversendes foreldre/foresatte. I enkeltvedtaket er det opplyst om foresattes
rettigheter til innsyn i dokumentene som er grunnlag for vedtaket. Kommunalsjefen erkjente
at de ikke vært gode nok tidligere i forhold til uttalerett for de elevene som er over 15 år.
Dette er nå ivaretatt på oppmeldingsskjemaet til PPT, der elever over 15 år skal samtykke før
det meldes opp, og utredningen som fører frem til at den sakkyndige vurderingen skrives av
PPT.

Fra rektorenes side ble det opplyst om at tilsynet er gjennomgått i rektornettverk, og alle
rutiner er gjennomgått. Det har også vært påpekt at det er viktig å få inn rutineforbedringer i
kvalitetssystemet.
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Ved enkelte skoler var det tatt opp i personalgruppa, og spes.ped.koordinator har
gjennomgått rutinene med lærerpersonalet.
Tilsynet er også gjennomgått i oppvekstforum, der skolenes mellomledere involvert.
Fylkesmannen har dessuten vært på besøk i kommunen, og orientert om tilrettelegging i
ordinær opplæring og spesialundervisning.

Vi viser ellers til kapitlene foran om henvisning, sakkyndig vurdering og enkeltvedtak. Disse
beskriver også det fylkesmannen tok opp. Når det gjelder samtykke fra elever som er over 15
år, går det fram av mal for henvisningsskjema og pedagogisk rapport at eleven skal signere.
To mapper som vi gjennomgikk var for elever som var over 15 år. Begge hadde elevens
signatur.

5.3 Revisors vurdering
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte i 2014 et tilsyn av Orkanger ungdomsskoles
forvaltningskompetanse. Rapporten konkluderte med at Orkanger ungdomsskole har
tilfredsstillende forvaltningskompetanse, men at det var noen avvik. Kriteriet vårt i denne
forvaltningsrevisjonen er om kommuneledelsen har fulgt opp avvikene i rapporten i de andre
skolene. Manglene som vedrører spesialundervisning gjaldt vedtak og saksgang med tanke
på varsling av enkeltvedtak. Videre kom det fram at elever som er over 15 år sitt samtykke
ikke var godt nok ivaretatt.

Etter revisors vurdering er fylkesmannens funn og tilbakemelding fulgt opp i de andre
skolene. Rutiner og maler er endret, og det er informert tilfredsstillende i ulike
sammenhenger der skoleledelse og nøkkelpersoner har vært tilstede.
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6 Konklusjoner og anbefalinger
Denne rapporten oppsummerer undersøkelsen av Orkdal kommunes arbeid med og
saksbehandling av tilpasset opplæring og spesialundervisning.

6.1 Konklusjon
Vi konkluderer med at kommunen i all hovedsak har tilfredsstillende oppfølging for elever
med behov for spesialundervisning. Det er lagt tilrette for at personalet ved skolene kan yte
tidlig innsats, gjennom rutiner og verktøy for å kartlegge og avdekke særskilte behov.

Orkdal kommune har betryggende organisering av den tilpassa opplæringen og
spesialundervisning, og samarbeidet internt ved skolene og mellom skolene og PP-tjenesten
ser ut til å fungere godt.

Orkdal kommune jobber med tilpasset opplæring ved at de tar i bruk ulike metoder og
verktøy for å kartlegge og avdekke ståsted og eventuelle vansker. Vi vil også trekke fram det
systematiske arbeidet etter tiltakskjedemodellen, og ser en positiv utvikling med tanke på
systematisk arbeid for tilpasset opplæring innenfor ordinær opplæring. Vi stiller spørsmål ved
lærertettheten i 1. – 4. trinn (småtrinnet), og spør om det økte elevtallet pr. lærer kan være
en risiko mot tilfredsstillende arbeid med tidlig innsats?

Vi har grunn til å tro at saksgang og dokumentasjon av saksbehandlingen i hovedsak er
betryggende, og at foreldre og elever blir involverte på en tilfredsstillende måte. Vi vil likevel
trekke fram at det er noen mangler i dokumentasjonen i enkelte elevmapper.

Orkdal kommune har gode rutiner og maler for å utarbeide individuell opplæringsplan.
Malene legger til rette for konkrete og overskuelige mål og tydelig beskrivelse av
organisering av opplæringen. Rapporteringen følger i all hovedsak planen, men vi vil trekke
fram som en svakhet at det ikke rapporteres på om organiseringen har vært gjennomført i
tråd med planen eller ikke. Det er mye som tyder på at det finner sted avvik i organiseringen,
og det bør da komme fram i årsrapporten hvordan alternativ organisering har vært.

Orkdal kommune har fulgt opp fylkesmannens tilsyn ved å endre rutiner og maler, og ved å
informere ledelse og nøkkelpersoner i skolene om hva som gjelder.
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6.2

Anbefaling

Vi anbefaler rådmannen å holde kontinuerlig oppmerksomhet på utvikling og oppfølging av
rutiner for betryggende arbeid med tilpasset opplæring og spesialundervisning, og ber
rådmannen om å se spesielt på:
•

At tidlig innsats ivaretas ved å sikre lærertetthet for å ivareta bestemmelsene
opplæringsloven om tidlig innsats

•

Sørge for fullstendig rapportering på individuell opplæringsplan; mål, innhold og
organisering av opplæringen
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Arbeidstilsynet tilsyn med Orkdal brann og feiervesen
Saksutredning
Kontrollutvalget ønsker en oppfølging og status på arbeidstilsynets tilsyn med Orkdal brannog feiervesen 11.10.2016. Bakgrunn for saken er at arbeidstilsynet ga Orkdal kommune
pålegg med frist for å lukke avvikene. Kontrollutvalget ønsker å få orientering om status på
arbeidstilsynets pålegg fra tilsyn 11.10.2016.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler utvalgets medlemmer å vurdere om rådmannens redegjørelse gjør
det nødvendig med videre oppfølging eller om utvalgets medlemmer kan ta redegjørelsen til
orientering.
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VÅR SAKSBEHANDLER

ANNE MARIT KJELBERGNES,
TLF. 95164428

Orkdal kommune v/ rådmannen
Postboks 83
7301 ORKANGER

Tilsyn - ORKDAL KOMMUNE BRANN- OG FEIERVESEN
Vi viser til tilsyn den 11.10.2016.

Vedtak om pålegg
I brev med varsel om pålegg av 23.11.2016 fikk dere frist til 13.12.2016 for å komme med
kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.
Vi vil også minne om at det ble stilt krav om at vaskemaskinen skulle være montert og tatt i bruk
for vask av arbeidstøy, til både feier og brannmenn innen 31.12.2016. Vi imøteser en
tilbakemelding på dette innen fristen.
Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljølovens § 18-6 til å gi pålegg og sette vilkår. Vi gir
følgende pålegg:
Pålegg - Kjemisk helsefare - kartlegging og risikovurdering
Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier og på grunnlag av
dette vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet. Verneombud/ansattes
representant skal medvirke.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:



Kopi av virksomhetens risikovurdering av kjemisk helsefare. Det må fremgå av
risikovurderingen at det er tatt hensyn til de forhold som er beskrevet i forskrift om
utførelse av arbeid § 3-1 bokstav a - k
Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende
tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 3-1
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Frist for gjennomføring: 30.04.2017
Begrunnelse:
Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i
virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Risikovurdering skal
gjentas regelmessig og foretas i samarbeid med arbeidstakerne eller deres representanter.
Risikovurderingen skal dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig på bakgrunn av
virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan
anvendes på et senere tidspunkt. Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av
kjemikalier og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse.
Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til de forhold som er beskrevet i forskrift om utførelse av
arbeid § 3-1 bokstav a - k. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, jf.
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid § 3-1.
OBR har fire delt vaktordning med 5 menn på vakt. I Skaun er det 1 mann på vakt som forsterkes
med en sjåfør i helgene, mens Snillfjord ikke har vaktordning. Det er ingen godkjente
røykdykkere i Snillfjord og røykdykkerutstyret blir brukt som personlig verneutstyr.
Det er mellom 70- 80 hendelser pr år der ansatte eksponeres for brannrøyk. Feierne feier ca 3000
piper hvert år og det gjennomføres tilsyn med boliger fra oktober til mars.
I Orkdal kommune er det mye industri og det har vært alvorlige hendelser.
Under tilsynet fikk vi opplyst at det kunnes finnes reservebekledning til bruk under øvelser. Det
er ikke innført rutiner for å ta av brannbekledningen på brannstedet og det er opp til hver enkelt
om han/hun vil vaske brannbekledningen på et lokalt vaskeri. Det var variabel bruk av personlig
verneutstyr som åndedrettsvern og vernehansker på områder det forekommer/kan forekomme
helsefarlig eksponering. Feierne er flinkere til å benytte egnet verneutstyr.
Rengjøringskjemikaliene som benyttes til bla. vask av kjøretøy er både etsende og helsefarlig og
det brukes ikke noe verneutstyr. Det forelå ikke sikkerhetsdatablad.
Kartlegging og risikovurdering gjelder i alle situasjoner hvor en arbeidstaker kan blir eksponert
for kjemikalier, både regelmessig og sporadisk som feks ved feiing av piper, ulike typer
bilbranner, lyng- og gressbrann, boligbrann, ulmebranner, industribranner, vask av kjøretøy m.m.
Pålegg - Kjemisk helsefare - tiltak for å redusere risiko
Arbeidsgiver skal gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere helserisiko forårsaket av
kjemikalier og forurensninger i arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass. Verneombud/ansattes
representant skal medvirke.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:
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En oversikt over og beskrivelse av hvilke tiltak som er gjennomført
Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om utførelse av
arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 3-8
og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6
Frist for gjennomføring: 30.04.2017
Begrunnelse:
Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å fjerne eller redusere helse- og sikkerhetsrisiko som er
forårsaket av kjemikalier. Tiltak for å fjerne eller redusere helse- og sikkerhetsrisiko fremgår av
forskrift om utførelse av arbeid § 3-8. Arbeidsgiver skal utarbeide tiltak i samarbeid med
arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre
ledd bokstav c, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 3-8 og internkontrollforskriften § 5 andre
ledd nr. 6.
Resultatet av risikovurderingen må munne ut i tiltak, tiltaksplaner og prosedyrer/instrukser for
sikker utførelse av arbeidet.
Pålegg - Kjemisk helsefare og personlig verneutstyr - informasjon og opplæring
Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og arbeidstakere som utsettes for farlige kjemikalier,
får nødvendig informasjon og opplæring.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:




Beskrivelse av hvilken informasjon og opplæring arbeidstakerne har fått på de enkelte
områdene (innhold, varighet og omfang av opplæringen, og hvem som har fått opplæring)
Skriftlig bekreftelse på at det er sørget for informasjon og opplæring i riktig bruk av riktig
personlig verneutstyr, og om riktig lagring og vedlikehold av verneutstyret
Beskrivelse av hvem som har gitt informasjon og opplæring

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a og andre ledd, forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning §§ 8-1 , 9-1 og 15-5 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av
arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 3-4 og 3-5
Frist for gjennomføring: 30.04.2017
Begrunnelse:
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Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være
forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er
nødvendig. Informasjon og opplæring skal gjentas når det er nødvendig og gis på et språk som
arbeidstakerne forstår. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker og verneombudet får
informasjon (løpende) og opplæring om:







de farlige kjemikaliene som forekommer eller kan forekomme på arbeidsplassen, den
risiko de medfører for arbeidstakernes helse og sikkerhet,
stoffkartoteket og bruk av informasjonen (sikkerhetsdatablad)
den foretatte risikovurderingen og endringer i prosedyrer
riktig bruk av det arbeidsutstyret som anvendes,
nødvendige vernetiltak for sikker utførelse av arbeidet, og
håndtering av nødsituasjoner som kan oppstå.

Når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller
helse, skal arbeidsgiver sørge for at tilfredsstillende personlig verneutstyr stilles til arbeidstakers
rådighet, at arbeidstaker gis opplæring i bruken av utstyret og at det tas i bruk. Arbeidsgiver skal
før personlig verneutstyr tas i bruk, informere arbeidstaker om hvilke farer det personlige
verneutstyret beskytter mot og sørge for at det gis tilstrekkelig og forståelig informasjon om
bruken av det.
Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a og andre ledd, jf. forskrift om
organisering, ledelse og medvirkning §§ 8-1 og 9-1 og § 15-5 og forskrift om utførelse av arbeid
§§ 3-4 og 3-5.
Under tilsynet kom det frem at arbeidstaker som utsettes for farlige kjemikalier, og verneombud
ikke har fått nødvendig informasjon og opplæring.
Når virksomheten har gjennomført kartleggingen og risikovurderingen er det viktig at samtlige
ansatte blir kjent med resultatet av dette arbeidet, og at det lages prosedyrer/instrukser som alle
får kjennskap til og forståelse av.
Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand
Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for
bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:



Kopi av planen for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten
Tilbakemelding på hvordan helseundersøkelser og fysiske tester av røyk- og
kjemikaliedykere skal gjennomføres
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Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd og forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning § 13-3 bokstav a
Frist for gjennomføring: 31.01.2017
Begrunnelse:
Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud
med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Arbeidsgiver skal i samarbeid med
bedriftshelsetjenesten utarbeide planer for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. Dette
følger av arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd, jf. forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning § 13-3 bokstav a.
Bedriftshelsetjenestens oppgaver skal være en del av virksomhetens helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid. Planen skal utformes slik at den fører til konkrete handlinger for å forebygge
helseskader i virksomheten. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten fremgår av forskrift om
organisering, ledelse og medvirkning § 13-2.
Under tilsynet fikk vi opplyst at OBR ikke var fornøyd med bedriftshelsetjensten og
røykdykkerne benytter fastlegen til de lovpålagte helseundersøkelsene. Det ble opplyst at dette
ikke alltid er like bra. Feierne gjennomfører helseundersøkelse hvert tredje år. Tilknytning til
bedriftshelsetjeneste skulle legges ut på anbud. Vi velger å varsle pålegg om plan for bruken av
bedriftshelsetjeneste slik at bla. gjennomføring av de lovpålagte helsekontrollene blir satt i
system og fungerer som tiltenkt. OBR kan benytte annen kompetent lege til denne kontrollen.
Med kompetent lege menes lege som kjenner røyk- og kjemikaliedykkerarbeidets belastninger og
risikoforhold og samtidig – alene eller i samarbeid med andre behandlende leger – kjenner
konsekvensene av den medisinske tilstanden røyk- og kjemikaliedykkeren har og eventuelt den
medisinske behandlingen han/hun får, jf veiledning om helseundersøkelse og fysiske tester for
røyk- og kjemikaliedykkere, best nr 529.
Pålegg - Registerføring - arbeidstakere som kan eksponeres for kreftfremkallende eller
mutagene kjemikalier
Arbeidsgiver skal føre register over arbeidstakere som er eller kan bli eksponert for kjemikalier
klassifisert som kreftfremkallende eller mutagene.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:


Skriftlig bekreftelse på at det er opprettet register

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 4-5 sjette ledd og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av
arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 31-1 første ledd
bokstav a , andre ledd og tredje ledd, 31-5 og 31-6
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Frist for gjennomføring: 31.01.2017
Begrunnelse:
Arbeidsgiver skal sørge for at det føres register over arbeidstakere som er eller kan bli eksponert
for kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier klassifisert som Carc. 1A, Carc. 1B, Muta. 1A
eller Muta. 1B etter forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av
stoffer og stoffblandinger (CLP). Registeret skal inneholde navn, fødselsnummer, stilling og
arbeidssted og opplysninger om hvilke farlige kjemiske stoffer arbeidstakeren eksponeres for,
hvordan og i hvilke konsentrasjoner eksponeringen forekommer, og tidspunkt og varighet for
eksponeringen. Registeret skal bare inneholde disse opplysningene. Registeret, eller deler av det,
skal ikke tilintetgjøres uten tillatelse fra Arbeidstilsynet. Registeret skal være tilgjengelig for
Arbeidstilsynet og verne- og helsepersonale, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og
andre personer med særlig oppgave å ivareta sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Arbeidstaker
som er oppført i register, skal gjøres kjent med dette og ha adgang til opplysningene som gjelder
egen person. Opplysninger om den enkelte arbeidstaker skal oppbevares i minst 60 år etter at
eksponeringen er avsluttet. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 4-5 sjette ledd, jf. forskrift om
utførelse av arbeid §§ 31-1 første ledd bokstav a, andre og tredje ledd, 31-5 og 31-6.
Registeret skal ikke inneholde flere opplysninger enn de som er nevnt i forskriften, spesielt ikke
opplysninger av personlig karakter, slik som medisinske opplysninger. Det er ikke
konsesjonsplikt for slike registre, se personopplysningsloven § 33 femte ledd. Registeret skal
likevel meldes til Datatilsynet dersom det føres elektronisk, se personopplysningsloven § 31.
«Kan bli eksponert for» innebærer at når arbeidet utføres på en slik måte at man ikke kan
utelukke at eksponering kan forekomme, skal arbeidstakeren inngå i registeret. Arbeidstakere
som i sitt arbeid kan bli eksponert ved vedlikehold og renhold, må også inngå i vurderingene.
Det er farepotensialet til stoffene som ligger til grunn for kravet i regelverket. Av kravet følger
derfor også at iverksatte tiltak og bruk av personlig verneutstyr ikke skal tillegges vekt ved
vurdering av om arbeidstakere skal registreres, selv når konsekvent og riktig bruk av
hensiktsmessig verneutstyr vil kunne gi tilfredsstillende beskyttelse. I registeret skal det, hvis
mulig, fremgå en beskrivelse av konsentrasjonen av kjemikalier i arbeidsatmosfæren og om
arbeidstakeren har benyttet verneutstyr.
Vurderingen av om arbeidstakere skal inngå i registeret, skal skje løpende på grunnlag av
kartlegging og risikovurdering av alle kjemikalier som brukes, dannes eller finnes i
arbeidsatmosfæren (kjemiske forurensninger), med vurdering av om arbeidstakerne kan
eksponeres for kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier.
Det kan gå lang tid fra den første eksponeringen til helseskade utvikles. Det skal være mulig i
hele arbeidstakerens levetid å finne frem til opplysninger om faren for eksponering for
kjemikalier i de angitte faregruppene i arbeidet.
Under tilsynet kom det fram at arbeidstakere er eller kan bli eksponert for kreftfremkallende eller
mutagene kjemikalier som inngår i de angitte gruppene Carc. 1A, Carc. 1B, Muta. 1A eller Muta.
1B, og at arbeidsgiver ikke fører register over arbeidstakere.
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Til orientering er det umulig å vanskelig å vite hvilke farlige kjemiske stoffer arbeidstakeren
eksponeres for, hvordan og i hvilke konsentrasjoner eksponeringen forekommer. Brannrøyk kan
være både giftig og kreftframkallende, men det er umulig å si i hvilken konsentrasjoner
eksponeringen forekommer.
Pålegg - Etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte
ved brannstasjonen i Orkdal
Orkdal kommune må utarbeide tidfestede planer og gjennomføre tiltak som sikrer at
arbeidslokalene på brannstasjonen i Orkdal blir utformet og innredet slik at de enkelte
arbeidsplasser, inkl. personalrom tilfredstiller kravene i forskrift om utforming og innretting av
arbeidsplasser og arbeidslokaler §§ 2-1 første og andre ledd, 2-14, 3-4, 3-6 og 3-7, jf
arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og forskrift om systematisk helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid § 5 andre ledd nr 6.
Vilkår:
For at pålegget skal vurderes som oppfylt må følgende dokumentasjon oversendes:
Tidfestede handlingsplaner innen 30.11.2017
Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om systematisk
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6
og forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler
(arbeidsplassforskriften) §§ 2-1 første ledd og andre ledd, 3-4 , 3-7 og 2-14
Frist for gjennomføring: 30.11.2017
Begrunnelse:
Arbeidsplassforskriften § 2 – 14 stiller krav om at arbeidslokaler skal være utformet og innredet
slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom mv får tilfredsstillende klima med hensyn til
temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt, og beskyttelse mot giftige eller
helsefarlige stoffer mv.
Videre har arbeidsplassforskriften § 2-1 krav om at arbeidslokaler og atkomsten til lokaler skal
være utformet og innredet med sikte på den virksomhet og dearbeidsplassene som finnes i lokalet
og ha en tilfredsstillende velferdsmessig standard. Kapittel 3 har bestemmelser om bla.
personalrom
Vi registrerte at vaskehallen er veldig smal og det er ikke mulig å vaske brannbilene på en
tilfredsstillende måte her. Brannstasjonen mangler både allmennventilasjon og
prosessavsug/eksosavsug og golvene er slitt flere steder. I vognhallen oppbevares
brannbekledningen. Dette er ikke akseptabelt. Det er ikke tett vegg mellom vaskehall og
vognhall. Røykdykkerutstyret vaskes i røykdykkerrommet, som også mangler ventilasjon.
Feierverkstedet er heller ikke ventilert og her foregår forurensende prosesser. Stasjonen har en
garderobe med tre dusjer og det er ikke lagt til rette for begge kjønn. Det er ikke skille mellom
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rein og urein sone. Vi fikk opplyst at dusjene ikke benyttes. Det er ikke ventilasjon i
dusj/garderobe og gardinene er gjennomsiktige. Dette kan være en av årsakene til at dusjene ikke
er i bruk.
I kontorlokalene til feierne er det fire kontorplasser og det er veldig trangt.
Arbeidslokalene tilfredsstiller ikke kravene i forskrift om utforming og innretting
avarbeidsplasser og arbeidslokaler §§ 2-1, 2-14, 3-4, 3-6 og 3-7. Dette er ikke akseptabelt og det
varsles nå pålegg om at forholdene må bedres.
Pålegg - Etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte
ved brannstasjonen i Orkdal
Orkdal kommune må utarbeide tidfestede planer og gjennomføre tiltak som sikrer at
arbeidslokalene på brannstasjonen i Orkdal blir utformet og innredet slik at de enkelte
arbeidsplasser, inkl. personalrom tilfredstiller kravene i forskrift om utforming og innretting av
arbeidsplasser og arbeidslokaler §§ 2-1 første og andre ledd, 2-14, 3-4, 3-6 og 3-7, jf
arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og forskrift om systematisk helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid § 5 andre ledd nr 6.
Vilkår:
For at pålegget skal vurderes som oppfylt må følgende dokumentasjon oversendes:
Dokumentasjon som viser framdriften i arbeidet innen 30.11.2018
Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om systematisk
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6
og forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler
(arbeidsplassforskriften) §§ 2-1 første ledd og andre ledd, 3-4 , 3-7 og 2-14
Frist for gjennomføring: 30.11.2018
Begrunnelse:
Arbeidsplassforskriften § 2 – 14 stiller krav om at arbeidslokaler skal være utformet og innredet
slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom mv får tilfredsstillende klima med hensyn til
temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt, og beskyttelse mot giftige eller
helsefarlige stoffer mv.
Videre har arbeidsplassforskriften § 2-1 krav om at arbeidslokaler og atkomsten til lokaler skal
være utformet og innredet med sikte på den virksomhet og dearbeidsplassene som finnes i lokalet
og ha en tilfredsstillende velferdsmessig standard. Kapittel 3 har bestemmelser om bla.
personalrom.
Se forøvrig begrunnelsen under punkt 6.
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Pålegg - Etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte
ved brannstasjonen i Orkdal
Orkdal kommune må utarbeide tidfestede planer og gjennomføre tiltak som sikrer at
arbeidslokalene på brannstasjonen i Orkdal blir utformet og innredet slik at de enkelte
arbeidsplasser, inkl. personalrom tilfredstiller kravene i forskrift om utforming og innretting av
arbeidsplasser og arbeidslokaler §§ 2-1 første og andre ledd, 2-14, 3-4, 3-6 og 3-7, jf
arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og forskrift om systematisk helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid § 5 andre ledd nr 6.
Vilkår:
For at pålegget skal vurderes som oppfylt må følgende dokumentasjon oversendes:
Dokumentasjon som viser at påpekte forhold er utbedret innen 01.03.2019
Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om systematisk
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6
og forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler
(arbeidsplassforskriften) §§ 2-1 første ledd og andre ledd, 3-4 , 3-7 og 2-14
Frist for gjennomføring: 01.03.2019
Begrunnelse:
Arbeidsplassforskriften § 2 – 14 stiller krav om at arbeidslokaler skal være utformet og innredet
slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom mv får tilfredsstillende klima med hensyn til
temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt, og beskyttelse mot giftige eller
helsefarlige stoffer mv.
Videre har arbeidsplassforskriften § 2-1 krav om at arbeidslokaler og atkomsten til lokaler skal
være utformet og innredet med sikte på den virksomhet og dearbeidsplassene som finnes i lokalet
og ha en tilfredsstillende velferdsmessig standard. Kapittel 3 har bestemmelser om bla.
personalrom
Se forøvrig begrunnelsen under punkt 6.
Hva skjer hvis dere ikke oppfyller pålegg innen fristen?
Hvis ikke pålegg er oppfylt innen fristen, kan vi ilegge dere tvangsmulkt, jf. arbeidsmiljøloven §
18-7. Tvangsmulkt vil si at dere må betale et fastsatt beløp for hver dag eller hver uke fram til
dere har oppfylt pålegget, eller at dere må betale et engangsbeløp. Vi kan også helt eller delvis
stanse virksomhetens aktiviteter inntil dere har oppfylt pålegget, jf. arbeidsmiljøloven § 18-8.

VÅR REFERANSE

2016/25023
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Dere kan klage
Dere kan klage på vedtak jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar
vedtaket. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se
sakens dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage.
Hva må dere gjøre?
Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt punkt innen fristen.
Tilbakemeldingen skal undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan
også undertegnes av verneombudet eller en representant for de ansatte.
Informasjon til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §§ 6-2
sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis
virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de
ansatte.
Har dere behov for mer informasjon?
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og
www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har
spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2016/25023.

Med hilsen
Arbeidstilsynet
Tore Jeppe Sørhaug
tilsynsleder
(sign.)

Anne Marit Kjelbergnes
senioringeniør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

VÅR REFERANSE

2016/25023

Kopi til:
Virksomhetens verneombud
ORKDAL KOMMUNE BRANN- OG FEIERVESEN, Postboks 83, 7301 ORKANGER
ORKDAL KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER, Postboks 83, 7301 ORKANGER
Orkdal kommune v/ hovedverneombud, Postboks 83, 7301 ORKANGER
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM
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Orientering Rutiner og systemer for oppfølging av tilskudd til drift
og vedlikehold av kirker og kirkegårder.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
20.02.2018

Saknr
05/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 090
Arkivsaknr
12/113 - 10
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
Bakgrunnen for saken er at kontrollutvalget ba sekretariatet undersøke hvilke muligheter
utvalget eller kommunen selv har til å få innsyn i drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder,
jf. vedtak i sak 35/16-4.
I sak 6/17 la sekretariatet frem rettsgrunnlaget for å kreve innsyn i dokumenter kirkelig
fellesråd. Se for øvrig saksfremlegget i sak 6/17 i kontrollutvalgets møte den 7.2.2017.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 6/17:
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget om kommunen har rutiner og
systemer for oppfølging av tilskudd til drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler utvalgets medlemmer å vurdere om rådmannens redegjørelse gjør
det nødvendig med videre oppfølging eller om utvalgets medlemmer kan ta redegjørelsen til
orientering.

Orientering - retningslinjer for opparbeiding av stier i Orkdal
kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
20.02.2018

Saknr
06/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 090
Arkivsaknr
12/113 - 19
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget behandlet i sak 35/16 og 7/17 en henvendelse fra innbyggere vedrørende
opparbeidelse av sti- og vei ved Nedre Hundsåsvatn.
I saksfremlegget bemerket sekretariatet bl.a. følgende (se uthevet skrift i avsnittet under):
Sekretariatet noterer seg at det i søknad fra ulike tiltakshavere var angitt et ønske om
1.0-1,2 meter bredde på stien. I vedtaket var det innrømmet opptil 1,5 meter. Det har
vært rapport opptil 2,5 meter bredde enkelte steder, men utførende entreprenør har i
tilsvar til kommunen skrevet at denne bredde skal «tas inn». Melding om ferdigstillelse
foreligger ikke. Denne ble oppgitt å skulle bli sendt inn i slutten av 2016.
Utvalget ønsket ikke å gå inn i denne enkeltsaken, men ønsket på generelt grunnlag å be
rådmannen orientere om det foreligger retningslinjer av generell karakter som omhandler
opparbeidelse av sti- og veier. Det vises for øvrig til tidligere saksfremlegg med vedlegg.
Utvalget fattet følgende vedtak i sak 7/17 (se uthevet skrift i avsnittet under)
Kontrollutvalget ber sekretariatet henvende seg til rådmannen for å få en orientering om
hvilke retningslinjer som gjelder for opparbeidelse av sti i Orkdal kommune.
Kontrollutvalget vil få en orientering i denne forbindelse av plan og forvaltningsjef, Ingrid Voll.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler utvalgets medlemmer å vurdere om rådmannens redegjørelse gjør
det nødvendig med videre oppfølging eller om utvalgets medlemmer kan ta redegjørelsen til
orientering.

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
20.02.2018

Saknr
07/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
17/21 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar årsmeldingen for 2017. Saken legges frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.
Vedlegg
adminutkast - Årsmelding Orkdal 2017
Saksutredning
Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll gir kommunestyret og kontrollutvalget
betydelig ansvar og det er derfor viktig med en dialog mellom kontrollutvalget og
kommunestyret.
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det løpende
tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Utvalget
rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året. For å oppsummere
foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i virksomheten, utarbeider
kontrollutvalget likevel sin egen årsmelding som legges frem for kommunestyret til
orientering.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet ber utvalget vurdere fremlagt forslag til årsmelding 2017. Om utvalget finner
årsmeldingen tilfredsstillende kan utvalget be sekretariatet om å sende årsmeldingen til
behandling i kommunestyret

Kontrollutvalget i Orkdal kommune.

ÅRSMELDING 2017

Administrativt utkast til kontrollutvalgets møte 20.2.2018
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1 Kontrollutvalgets formål
Kontrollutvalget er et lovpålagt organ etter kommuneloven § 77.
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan. Kontrollutvalget skal bidra til
at kommunen ivaretar og gjennomfører sine oppgaver til det beste for innbyggerne i
kommunen.
Utvalget skal gjennom sitt arbeid bidra til tillit mellom innbyggerne og kommunen.
Kontrollutvalget skal påse at kommunen leverer sine tjenester på en effektiv og målrettet måte
i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og i tråd med kommunestyrets intensjoner og
vedtak.

1.1 Kontrollutvalgets sammensetning.
Kontrollutvalget i Orkdal kommune består av 5 medlemmer med 2 varamedlemmer.
Funksjonstiden følger valgperioden. Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlemmer
og varamedlemmer av formannskap, driftsutvalg og andre kommunale nemnder med
beslutningsmyndighet.
I henhold til kommuneloven skal minst ett medlem av utvalget være medlem av
kommunestyret.
Kontrollutvalget bestod av følgende medlemmer og varamedlemmer i 2017:
Roald Furuli (Ap)1
Berit Ingeborg By2
Johnny Danielsen(Pp)
Joar Syrstadeng (H)3
Mads Løkeland (Sv)
Vigdis Bye Olsen(Ap)
Elling Kvernmo (Sp)
Kari Elisabeth Tronvoll (KrF)

Leder
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
1. vara
2. vara

1

Tiltrådte som leder 30.08.2017 se kst. Sak 53/17.
Fikk innvilget fritak fra vervet, se kst. sak 53/17.
3
Medlem av kommunestyret og ivaretar lovkravet.
2

1

1.3 Likestilling
Utvalget bestod etter konstituering av kontrollutvalget i 2015 av 3 menn og 2 kvinner. Lovkrav
om likestilling mellom kjønnene var derfor ivaretatt. Som en følge av at leder ba om fritak og ny
leder ble valgt av kommunestyret, består utvalget nå av 4 menn og 1 kvinne. Det er antatt at det
ved supplering eller nyvalg av medlem midt i valgperioden, aksepteres at kravet om
representasjon og likestilling av kjønn ikke er oppfylt.

1.4 Etiske retningslinjer
Kommuneloven og lovens formål ble endret i 2009. Loven skal legge til rette for en
tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard, jf. § 1. Endringen trådte i kraft
1. juli 2009.
I 2017 er det ikke behandlet spesielle saker hvor etikk har vært hovedtema, men temaet berøres
i tilknytning til noen enkeltsaker og i diskusjoner i kontrollutvalget.
Kontrollutvalget er av den oppfatning at retningslinjene har blitt etterlevd etter beste evne i
2017.
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2 Kontrollutvalgets virksomhet
Kontrollutvalget er opptatt av å fokusere på samarbeid. Videre legges det vekt på å
opptre uavhengig. Kontrollutvalget rapporterer løpende på sin virksomhet til
kommunestyret gjennom å legge fram møteprotokoller, gjennom presentasjon av
revisjonsrapporter og ved å avgi uttalelse i forbindelse med årsregnskapet.

2.1 Saksbehandling
I tråd med kommuneloven ble kontrollutvalgets møter avholdt for åpne dører i henhold til
vedtatt møteplan. Kontrollutvalget lukker dørene kun i saker der det behandles
opplysninger underlagt lovpålagt taushetsplikt eller andre forhold som etter
kommuneloven § 31 hjemler lukking av møte.
Kontrollutvalget har hatt 5 møter og behandlet 40 saker i 2017. Ordfører med møterett i
kontrollutvalget eller ved assisterende ordfører, har vært til stede ved 1 møte.
Rådmannen inviteres eller innkalles i enkeltsaker for å redegjøre for forhold
kontrollutvalget etterspør. Rådmannen har møtt personlig eller ved stedfortreder på 3 av
møtene i 2017.
Protokoller fra kontrollutvalgets møter oversendes kommunestyret som referatsaker.
Kommunestyret får dermed løpende oversikt over virksomheten til kontrollutvalget.
Alle kontrollutvalgets sakspapirer, møteprotokoller og revisjonsrapporter er tilgjengelige
på sekretariatets nettsider: http://www.konsek.no

2.2 Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal forestå bestilling av regnskapsrevisjon fra revisor og å påse at
regnskapene blir revidert på en betryggende måte, avgi uttalelse om kommunens
årsregnskap og å påse at revisors og kommunestyrets påpekninger til årsregnskapet blir
fulgt opp.
Kontrollutvalget avga i 2017 uttalelse vedrørende kommunens årsregnskap for 2016.
Uttalelsen ble vedlagt regnskapssaken til kommunestyret. Formannskapet fikk en kopi av
uttalelsen før de ga sin innstilling til kommunestyret. Grunnlaget for behandlingen var
administrasjonssjefens avlagte årsberetning med årsregnskap og noter, samt
revisjonsberetningen. I tillegg hadde ansvarlig revisor og administrasjonen supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger under
behandlingen i kontrollutvalgets møte den 2.5.2017.
Kontrollutvalget mener de fikk relevant og nødvendig kunnskap for de avga uttalelsen til
kommunestyret. Kontrollutvalget mente at årsberetning og årsregnskap gav et
oversiktlig bilde av kommunens økonomiske stilling per 31.12.2016.

2.3 Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge, samt bestille forvaltningsrevisjoner i
kommunen. Resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret. Frekvensen for
utarbeidelse av planer for forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommuneloven være
minimum én gang i hver valgperiode. Kontrollutvalget utarbeider nå toårige planer.
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2108 ble vedtatt av kommunestyret den 21.12.2016 i sak 100/16.
Denne planen ble lagt til grunn for forvaltningsrevisjonsarbeidet i 2017.
Forvaltningsrevisjon i inneværende planperiode hadde tre prioriterte prosjekter:
1.Pleie og omsorg – kvalitet i eldreomsorgen og hjemmetjenesten
2.Miljø – Klimasatsningen i Orkdal kommune
3.Brukermedvirkning i skole og barnehage

3

Alle forvaltningsrapporter legges fram for kontrollutvalget etter hvert som de avlegges og
revisor foretar en gjennomgang av revisjonsarbeidet og konklusjonene. Samtlige rapporter
sendes videre til kommunestyret.
2.3.1

Forvaltningsrevisjon – Spesialundervisning og tilpasset opplæring

Kontrollutvalget bestilte i sak 3/16 forvaltningsrevisjon med team spesialundervisning og
tilpasset opplæring. I sak 10/16 presenterte revisor følgende hovedproblemstilling knyttet til
forvaltningsrevisjon.
1. Sørger kommunen for tidlig innsats?
2. Har kommunen tilfredsstillende praksis med utredning, tildeling, planlegging og
oppfølging av tilrettelagt opplæring og spesialundervisning?
3. Har rådmannen sørget for at alle skolene har fulgt opp rapporten fra fylkesmannens
tilsyn med Orkanger ungdomsskole i 2014?
Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 3/17 og oversendte rapporten til kommunestyret
til politisk behandling.
Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjon i sak 14/17 og fattet følgende vedtak:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjon Tidlig innsats og spesialundervisning til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å merke seg revisors anbefalinger i rapporten og
ber rådmannen se spesielt på:
I.
At tidlig innsats ivaretas ved å sikre lærertetthet for å ivareta bestemmelsene
opplæringsloven om tidlig innsats.
II.
Sørge for fullstendig rapportering på individuell opplæringsplan; mål, innhold
og organisering av opplæringen.
3. Kommunestyret ber rådmannen orienterer kontrollutvalget om hvordan rådmannen har
brukt rapporten og hvordan revisors anbefalinger har blitt fulgt opp, innen utgangen av
2017.

2.4 Selskapskontroll
Selskapskontroll er en relativ ny oppgave for kontrollutvalget. Kommuneloven pålegger
kontrollutvalget å føre kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser. Formålet er
både å kontrollere at kommunen forvalter sine eierinteresser på en god måte og at det
enkelte selskap driftes i tråd med kommunens vedtak og intensjoner.
Videre legges det opp til at prosjektet tar for seg eierstyringen herunder eiernes
målsettinger og eierskapsutøvelse samt selskapets styringssystemer for å etterleve krav
fra eierne.
Plan for selskapkontroll 2017-2018 ble vedtatt av kommunstyret den 29.3.2017 i sak
13/17.
Det har ikke vært bestilt selskapskontroll i 2017.

2.5 Høringer eller granskninger
Kontrollutvalget kan på eget initiativ eller etter vedtak i kommunestyret, ta tak i forhold som
kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og forsvarlig forvaltning av
kommunens ressurser.
Det har ikke vært gjennomført høring eller granskninger i 2017.

2.6 Andre saker
I tillegg til de lovpålagte oppgavene knyttet til revisjon og selskapskontroll har kontrollutvalget
ført løpende tilsyn med kommunens virksomhet gjennom orienteringer fra rådmannen om
aktuelle saker eller områder. Videre gjennom vedtaksoppfølging fra andre politiske organer.
Eksempler på områder som har vært berørt i møter i 2017, utenom de faste ordinære saker
knyttet til lovpålagte oppgaver:

-

Henvendelse vedrørende sti- og vegutbygging Nedre Hundsåvatn
Undersøkelse ifm. avtalen mellom Orkdal kommune og Joplassen Utvikling AS
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-

Orientering - Oppfølging av kommunestyrets vedtak 21_16 Forvaltningsrevisjon Samhandlingsreformen Orkdal Helsetun
Orientering - Oppfølging av kommunestyrets vedtak 115_15 Eierstyring Orkdal
kommune
Orientering om Brannstasjonen i Orkdal
Orientering om arbeidstilsynets tilsyn med Orkdal brann- og feiervesen
Skatt Midt-Norges årlige kontrollrapport.

2.7 Samarbeid og opplæringsaktiviteter
Samarbeid og dialog med andre kontrollutvalg er en nyttig arena for faglig utvikling for
kontrollutvalget, og bidrar til å styrke utvalgets aktiviteter. Kontrollutvalget er medlem av
organisasjonen Forum for kontroll og tilsyn (FKT), en interesseorganisasjon for kontrollutvalg.
Utvalget har også tilgang til møteplasser gjennom Norsk kommunerevisorforbund (NKRF) og
KonSek.
I 2017 deltok kontrollutvalgets leder på samling for kontrollutvalg i regi av KonSek, den
8.11.2017.
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3 Kontrollutvalgets ressurser
For å utøve sin funksjon på en god og forsvarlig måte må kommunestyret gi kontrollutvalget
økonomiske rammer som muliggjør dette.
Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag for kontrollog tilsynsvirksomheten i kommunen.
Kontrollutvalget har i 2017 som for tidligere år holdt seg innenfor gjeldende budsjettrammer.

3.1 Sektretariattjenester
Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
(KonSek). KonSek ble etablert i 2005 og har siden da levert tjenester til Orkdal kommunes
kontrollutvalg. KonSek bistod kontrollutvalgene i 14 kommuner samt Sør-Trøndelag
fylkeskommune i 2017.
Fra 1.1.2018 ble Komsek Trøndelag IKS innlemmet i KonSek og selskapet blir videreført under
navnet KonSek Trøndelag IKS. Sekretariatet bistår nå 36 kommuner samt Trøndelag
Fylkeskommune.
Sekretariatet skriver saksframstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og
oppfølging av møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,
samt vedtaksoppfølging. Videre utfører KonSek oppgaver på vegne av kontrollutvalget. I det
løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjonsselskap.
Orkdal kontrollutvalg hadde budsjettert med 327 timer til sekretariatstjenester. Ved årets slutt
var det totalt benyttet 351 timer. Det var ikke behov for ekstrabevilling for å dekke inn
merforbruket. Kontrollutvalget har hatt de nødvendige ressurser til sekretariatsarbeid.

3.2 Revisjonstjenester
Orkdal kommune hadde avtale om levering av revisjonstjenester for 2017 med Revisjon MidtNorge IKS (RMN). RMN ble stiftet i 2005 og var eid av Sør-Trøndelag Fylkeskommune samt
15 kommuner, deriblant Orkdal kommune. RMN utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon
og selskapskontroll for kommunen.
For 2017 var det avsatt 400 timer til regnskapsrevisjon og 420 timer til forvaltningsrevisjon.
Revisjonsarbeidet for 2017 ble gjennomført innenfor tildelte ressursrammer.
Fra og med 1.1.2018 fusjonerte Revisjon Midt-Norge IKS med KomRev Trøndelag IKS og
dannet et nytt selskap. Revisjon Midt-Norge SA.

3.3 Økonomiske rammer
I henhold til bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg § 18 utarbeidet kontrollutvalget forslag
til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til
budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet medfølger formannskapets budsjettinnstilling
til kommunestyret.
Totalt hadde kontrollutvalget i 2017 et budsjett på 1.553.000 kr. Av dette er kr 140.000 til
kontrollutvalgets egen virksomhet. Resten av rammen er disponert til sekretariattjenester og
revisjon, h.h.v. 346.000 og 1.067.000 kr.
Regnskap for 2017 viser at kontrollutvalget har holdt seg innenfor vedtatt budsjettramme.
Kontrollutvalget hadde et mindreforbruk på kr.X4.
Kontrollutvalget er tilfreds med de rammebetingelsene utvalget har for sitt arbeid, og mener
disse legger til rette for en god kommunal egenkontroll.
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Innarbeides når endelig tall foreligger, høyst sannsynlig før kontrollutvalgets møte den 20.2.2018
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4 Avslutning
Kontrollutvalget anser målet om å være et uavhengig kontrollorgan har blitt ivaretatt på en god
måte også for 2017. I utvalgsmøtene er det tilsynsperspektivet som styrer diskusjoner og
vedtak, mens partipolitiske hensyn legges tilbake. Sakene som er behandlet i kontrollutvalget
bærer ikke preg av å være politiske omkamper eller ha partipolitiske agendaer. Utvalget har
vært bevisst på problemstillinger knyttet til uavhengigheten.
Kontrollutvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte
saker innenfor hele kommunes virksomhet. Arbeidet fordrer et nært og godt samarbeid med
både kommunestyret og administrasjonen. Kontrollutvalget opplever en konstruktiv dialog med
politisk og administrativ ledelse. Kontrollutvalget ønsker på denne måten å bidra til en
velfungerende forvaltning som svarer til de forventinger innbyggerne har til kommunen.
Kontrollutvalget takker for samarbeidet i 2017 og ser frem til et nært og godt samarbeid med
kommunestyret og administrasjonen også for 2018.

Orkanger, 20.2.2018
Roald Furuli
Kontrollutvalgets leder
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune
Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/52 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Møtedato
20.02.2018

Saknr
08/18

