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Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.
Vedlegg
Tilsynsrapport skolebasert vurdering - Eid skole
Saksopplysninger
En av kontrollutvalgets oppgaver er å utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal
gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og
vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
forvaltningsrevisjon. I tillegg har Kommunal- og moderniseringsdepartementet sagt at de
ønsker samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet fylkesmannen og kommunale
kontrollutvalg. Som et ledd i dette arbeidet er det naturlig å gjøre bruk av rapportene som de
statlige tilsynsmyndighetene utarbeider etter tilsyn i kommunene.
Fylkesmannen i Trøndelag har gjennomført tilsyn med skolebasert vurdering i Melhus
kommune, undersøkelsene ble gjort på skolenivå ved Eid skole 3. oktober 2019.
Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir
overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd.
Formålet med tilsynet er at det skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at skolen
ved skolebasert vurdering:
• velger tema basert på en bred og samlet vurdering av om elevene når målene i
læreplanverket
• vurderer ulike endringer som bidrar til økt måloppnåelse og følger opp disse
• sikrer en bred medvirkning i gjennomføringen gjennomfører vurderingen jevnlig
Fylkesmannens tilsyn har ikke avdekket brudd på regelverket.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt tilsynsrapport for utfyllende informasjon om
tilsynet.
Vurdering
Fylkesmannens tilsynsrapport gir viktig informasjon som kontrollutvalget bør ta med seg i sitt
arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunens virksomhet.
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår fylkesmannens
tilsynsrapport og legger denne til grunn som en del av sin rutinemessige oppfølging av
virksomheten i Melhus kommune.

