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Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 og bestiller en 

forvaltningsrevisjon av tilpasset opplæring og  spesialundervisning. 
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes 

kontrollutvalgets sekretariat innen 20.01.2022 og legges frem for kontrollutvalget på 
utvalgets første møte i 2022. 

3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for 
forvaltningsrevisjon for 2020 - 2024, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 
2024. 
 
På kontrollutvalgets møte 22. september så fikk kontrollutvalget en sak om bestilling av en 
forvaltningsrevisjon av drift og vedlikehold, kommunal eiendom og vei (utvalgets sak 30/21). 
Kommunedirektøren orienterte utvalgets leder, rett før møtestart, om at kommunen selv 
hadde bestillt en rapport om status/tilstand på kommunal eiendom. Rapporten forventes å 
foreligge før utgangen av 2021.  
På bakgrunn av dette så valgte kontrollutvalget å utsette bestillingen inntil videre. 
Utvalget fattet følgende vedtak i sak 30/21: 

Kontrollutvalget utsetter, inntil videre, bestillingen av en forvaltningsrevisjon av drift og 
vedlikehold, kommunal eiendom og vei. 
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sette opp en sak om bestilling av en 
forvaltningsrevisjon på tilpasset opplæring og spesialundervisning på utvalgets møte i 
november. 

 
Vi gjengir omtalen av prosjektet tilpasset opplæring og  spesialundervisning fra plan for 
forvaltningsrevisjon 2020 – 2024: 

Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett på 
spesialundervisning.  
Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på om rutinene for å få 
innvilget spesialundervisning er lik på alle skolene i kommunen, om tildeling av 
spesialundervisning skjer i samsvar med intensjonene i regelverket, om elever med 
vedtak om spesialundervisning mottar et tilfredsstillende tilbud, om kommunen 
praktiserer tilpasset opplæring gjennom den ordinære undervisningen, om det er 
etablert rutiner som følges for samhandling mellom barnehager, skole og PPT som 
sikrer tidlig innsats, om lærertettheten er god nok og om lærerkompetansen i skolene 
god nok. 

 
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting av mulige problemstillinger 
som skal legges til grunn for bestillingen.  
Revisjon Midt-Norge SA vil være tilstede, på Teams, under kontrollutvalgets behandling av 
saken. 
 
Konklusjon 
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av 
problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen. 



Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets 
sekretariat innen 20.01.2022 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets første møte i 
2022. 
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 
 
 


