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Forslag til vedtak
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema «elevtallsutvikling» og ber revisor
legge frem en prosjektplan til kontrollutvalgets møte 9. februar 2021.
Vedlegg
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 (vedtatt av fylkestinget)
Saksopplysninger
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema «elevtallsutvikling». I plan for
forvaltningsrevisjon 2020-2024, vedtatt av fylkestinget i sak 89/20 den 14.10.2020, er
«elevtallsutvikling» satt først.
På de fleste stedene utenfor Trondheimsregionen vil elevtallsutviklingen avta i årene
fremover. Der elevtallet synker vil også ressurstildelingen synke. Samtidig vil det totale
elevtallet i fylket øke med ca. 400 elever i 2023. Økningen vil i hovedsak skje i
Trondheimsområdet, og dette vil gi økte utgifter på omtrent 50 millioner kroner.
Det er knyttet risiko til tilgangen på pedagogisk kompetanse, og muligheten for å gi et
forsvarlig opplæringstilbud. Det er vanskeligere å rekruttere kvalifisert pedagogisk personale
i distriktet enn i Trondheim, noe som gjelder særlig fagene norsk og fremmedspråk.
Det er knyttet risiko ved store endringer i elevtallet. Endringer i de ulike regionene kan
påvirke tilgangen på pedagogisk kompetanse og muligheten for å gi opplæringstilbud.
Usikkerhet knyttet til utredning om fritt skolevalg øker risikoen. En aktuell problemstilling kan
være:
•

Hvilke tiltak har Trøndelag fylkeskommune iverksatt eller vil iverksette for å sikre
tilstrekkelig pedagogisk kompetanse og bemanning som en følge av
elevtallsveksten?

Økning eller nedgang i elevtall medfører arealmessige utfordringer med motsatt fortegn. En
aktuell problemstilling kan være:
•

Hvilke tiltak har Trøndelag fylkeskommune iverksatt eller vil iverksette for å
imøtekomme arealmessige utfordringer som en følge av nedgang eller økning i
elevtall?

Vurdering og konklusjon
Kontrollutvalget kan gå videre med bestillingen og bør be revisor utarbeide en prosjektplan.
Kontrollutvalget oppfordres til å komme med innspill til både områder og til problemstillinger i
denne forbindelse.
Revisor bør få tilstrekkelig med tid til å utarbeide en grundig prosjektplan, det er derfor i
forslag til vedtak foreslått leveringstidspunktet til kontrollutvalgets møte 9. februar 2021.

