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OPPSTART AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT FR1064
Vi vil med dette informere om at Revisjon Midt-Norge SA starter forvaltningsrevisjonsprosjektet
«FR1064 Tilpasset opplæring i grunnskolen», i Namsos kommune. Prosjektet er bestilt av
kontrollutvalget i Namsos som del av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019.
Prosjektet vil omhandle tilpasset opplæring i grunnskolen, innenfor rammen av ordinær undervisning.
Herunder vil vi se på skolens arbeid med å oppdage, samt følge opp elever som har behov for
tilpasset opplæring.
Eirik Gran Seim er prosjektleder, og Anna Ølnes er prosjektmedarbeider.
Det er behov for møter med ledere og ansatte i organisasjonen i forbindelse med gjennomføring av
prosjektet. Det vil også kunne bli behov for å gjennomgå ulike saksdokumenter. Vi ber derfor om at
rådmannen gjør prosjektet kjent i aktuelle deler av organisasjonen, og at nødvendige ressurser gjøres
tilgjengelig for at revisjonen kan få gjennomført undersøkelsen på en god måte.
Vi har i løpet av høsten 2018 vært i dialog med kommunalsjef Opplæring og oppvekst Roger Nilsen
Sæthre, angående revisjonsprosjektet. Ønsker gjerne en bekreftelse på om Sæthre kan bli vår
kontaktperson for prosjektet. Den som blir kontaktpersonen i prosjektet, bidrar ved å gi informasjon om
skolens arbeid innen nevnte område. Vi ønsker også en oversikt over andre personer i kommunen
som vi bør ta kontakt med for på best mulig måte få samle inn data til prosjektet.
Vi ønsker svar fra dere innen 11.01.19. Svar kan sendes pr e-post til eirik.seim@revisjonmidtnorge.no.
Prosjektleder kan også nås på tlf. 41 25 06 20.

Vi ser frem til et positivt samarbeid!

Vennlig hilsen,

Eirik Gran Seim
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Direkte  41 25 06 20 eller  eirik.seim@revisjonmidtnorge.no

