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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber om at revisor gjennomfører en 
forvaltningsrevisjon av læringssituasjonen under covid-19 innenfor en ressursramme på 430 
timer, og levering til sekretariatet innen 30. oktober 2021. 
 
Vedlegg 
Prosjektplan 
Egenerklæring 
 
Saksopplysninger 
I kontrollutvalgets møte 15.12.20 vedtok utvalget i sak 59/20 å bestille en forvaltningsrevisjon 
av elevenes læringssituasjon under covid-19. Tema er prioritert i plan for forvaltningsrevisjon 
2020-2024.  
 
På bakgrunn av gjeldene plan, og innspill gitt i møte 9.2.21 (sak 4/21) har revisjonen 
utarbeidet en prosjektplan hvor det foreslås å bruke 430 timer på prosjektet, og levering 30. 
oktober 2021.  
 
Revisjonen har utarbeidet disse problemstillingene for forvaltningsrevisjonen:  
 
Har fylkeskommunen organisert opplæringen forsvarlig innenfor rammen av opplæringsloven 
og de til enhver tid gjeldende smittevernbestemmelser?  
 

1. Har elevene i de videregående skolene fått den opplæringen som er nødvendig under 
Covid-19?  

Revisor vil blant annet fokusere på elever ulike sårbare læringssituasjoner.  
 

2. Har skoleeier og skoleledelse lagt til rette for tilfredsstillende rammer rundt opplæringen 
under Covid-19?  

• Digitale læringsressurser  
• Digitale ferdigheter (pedagogisk personale og elever)  
• Oppfølging av IKT-sikkerhet  

 
Gjennom å undersøke disse problemstillingene vil revisjonen vurdere om fylkeskommunen 
har greid å organisere undervisningen på en slik måte at elevene har fått nødvendig 
opplæring under covid-19.  
 
Når det gjelder metodevalg for undersøkelsene er dette foreløpig noe uavklart, men revisor 
ser for seg å innrette undersøkelsen mot skoleeier, og et utvalg videregående skoler.  
Revisor vil også gå gjennom tilgjengelig skriftlig dokumentasjon.  
 
Revisors vurdering er at det er usikkert hvilken metode som vil gi mest mulig presis 
informasjon om elevenes læringssituasjon, utover det som finnes av skriftlig dokumentasjon. 
En mulighet vil være å gjennomføre en strukturert digital spørreundersøkelse blant elevene. 
Denne kan imidlertid gi upresise data som følge av det vil spørres etter forhold 12-18 
måneder tilbake i tid. Ved utgangen av skoleåret vil også 2/3 av elevmassen fra våren 2020 



ha avsluttet videregående opplæring.  
 
Vurdering og konklusjon 
Problemstillingene som revisjonen har satt opp er egnet til å vurdere hvorvidt elevene i den 
videregående skolen har fått den opplæringen som er nødvendig under covid-19, og 
sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å godkjenne prosjektplanen.  
 
Utvalget kan slutte seg til prosjektplanens ressursramme og problemstillinger, med levering 
30. oktober 2021. Samtidig må utvalget på selvstendig grunnlag vurdere om prosjektplanen 
er i tråd med kontrollutvalgets bestilling. Utvalget står fritt til å endre, avgrense eller utdype 
bestillingen.  
 
 


