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Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg 
Mulige fokusområder for kontrollutvalget innenfor oppvekstområdet - tilpasset opplæring og 
spesialundervisning 
Mulige fokusområder for kontrollutvalget innenfor oppvekstområdet - klasseledelse 
Mulige fokusområder for kontrollutvalget innenfor oppvekstområdet - Oppvekstreformen 
Timerapport - Revisjon Midt-Norge SA 
 
Ikke trykte vedlegg 
Plan for forvaltningsrevisjon 
 
Saksopplysninger 
Kommunestyret i Åfjord kommune har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll i perioden 2021 – 2024. For 2021 er det besluttet å gjennomføre en 
forvaltningsrevisjon hvor spesialundervisning og tilpasset opplæring i Åfjord kommune er 
tema.  
 
Bestilling av forvaltningsrevisjon – spesialundervisning og tilpasset opplæring ble diskutert i 
møte den 23.11.21. Kontrollutvalget besluttet å utsette bestillingen til førstkommende møte. 
 
Kontrollutvalget ønsket også et diskusjonsgrunnlag med mulige problemstillinger, se 
vedlegg. Disse kan både være egnet som problemstillinger for forvaltningsrevisjon og for 
orienteringer/redegjørelser fra kommunedirektøren. 
 
Opplæringslovens system er slik. Skolen skal så langt mulig tilpasse undervisningen slik at 
elevene får tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisning. I den grad det kan stilles 
spørsmål ved hvorvidt enkelt elever ikke får tilfredsstillende utbytte skal særskilte tiltak 
(spesialundervisning) vurderes etter fastsatte prosedyrer. 
 
Kontrollutvalget har ihht leveranseavtale en tilgjengelig timeressurs på 340 timer pr år til 
risiko- og vesentlighetsvurdering, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll i perioden 2020-
2023. Timerammen inkluderer reiser, møter osv. 
 
I 2020 har RMN utført følgende for kontrollutvalget: 

· Risiko- og vesentlighetsvurdering 
· Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Fosen renovasjon IKS (levert) 
· Forvaltningsrevisjon Barnevern (levert) 

 
Timeforbruk 2020: 403,89 
 
Et gjennomsnittelig forvaltningsrevisjonsprosjekt vil medføre et timeforbruk i størrelsesorden 
300-400 timer. Kontrollutvalget har iht. revisors timerapport allerede disponert ca. 60 av årets 
timer. Det er med andre ord ca. 270-280 timer igjen av årets timeressurs. 



 
 
Vurdering 
Basert på de fremkomne saksopplysninger synes følgende skisse å kunne være 
hensiktsmessig: 
 

· Evaluere skolenes arbeid med tilpasninger og forbedringer i undervisning for å sikre 
elevene tilfredsstillende utbytte, samt eventuelt evaluere skolenes dialog med 
elevenes foresatte. 

· Evaluere PPT sine systemmessige bidrag inn i skolenes utviklingsarbeid. 
· Samt eventuelt, evaluere systemer og rutiner som er etablert for å sikre forsvarlige 

vurderinger knyttet til tildeling av spesialundervisning og deres etterlevelse. 

 
Denne skissen vil imidlertid trolig utløse behov for en større timeressurs enn utvalget har til 
disposisjon.  
 
Det legges opp til en diskusjon i møte slik at utvalget kan spisse bestilling ytterligere. Det er 
også mulig å gå dialog med revisor om ressursbehovet og om det eventuelt er mulig å 
overføre noe av ressursen for 2022 til 2021. 
 
 
 


