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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber om at revisjonen gjennomfører en 
forvaltningsrevisjon med tema elevtallsutvikling innenfor en ressursramme på 450 timer, med 
levering innen 1.10.2021. 
 
Vedlegg 
Prosjektplan elevtallsutvikling 
 
Saksopplysninger 
I kontrollutvalgets møte 17.11.20 vedtok utvalget i sak 54/20 å bestille en forvaltningsrevisjon 
med tema elevtallsutvikling i videregående skole. Temaet er satt opp som første prioritet i 
plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. 

På bakgrunn av gjeldene plan, og innspill gitt i møtet, har revisjonen utarbeidet en 
prosjektplan. Revisjonen foreslår at det avsettes 450 timer til prosjektet, og 
leveringstidspunkt 1.10.2021. 

Revisor har utarbeidet en hovedproblemstilling som besvares gjennom tre 
delproblemstillinger. Hovedproblemstillingen er som følger: 

Hvilke konsekvenser har endringer i dimensjonering av utdanningstilbud for pedagogisk 
kompetanse og arealbruk? 

Hovedproblemstillingen besvares med følgende delproblemstillinger: 

1. Hvilke konsekvenser gir ressurstildelingsmodellen når det skjer endringer i 
dimensjoneringen av utdanningstilbudet? 

2. Håndterer Trøndelag fylkeskommune utfordringer knyttet til pedagogisk 
kompetanse som følge av endringer i dimensjonering av utdanningstilbudet? 

3. Håndterer Trøndelag fylkeskommune utfordringer knyttet til arealmessige 
utfordringer som følge av endringer i dimensjoneringen av utdanningstilbudet? 

Ved å undersøke disse problemstillingene vil revisjonen vurdere hvilken betydning endring i 
dimensjonering av utdanningstilbud har for de videregående skolenes ressurstildeling, 
tilgang på pedagogisk kompetanse og for skoleareal. 

For å svare ut problemstillingene vil revisjonen hente informasjon fra relevante planer og 
vedtak, og se på fylkeskommunens ressurstildelingsmodell. De vil også gjennomføre intervju 
med ansatte på seksjon utdanning og seksjon eiendom i fylkeskommunen, samt et utvalg 
rektorer og tillitsvalgte. Som en del av informasjonsinnhentingen vil revisjonen sende ut en 
spørreundersøkelse til alle rektorene. Informasjonen vil bli vurdert opp mot 
revisjonskriteriene gitt av kommuneloven, opplæringsloven, arbeidsmiljøloven og relevante 
politiske vedtak. 

Vurdering og konklusjon 
Problemstillingene som revisjonen har satt opp er egnet til å vurdere konsekvensene av 
endringer i elevtallsutviklingen i fylket, og sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å godkjenne 
prosjektplanen. 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanens ressursramme og problemstillinger, med 



levering 1.10.21. Samtidig må utvalget på selvstendig grunnlag vurdere om prosjektplanen er 
i tråd med bestilling. Utvalget står fritt til å endre, avgrense eller utdype bestillingen.  
 
 


