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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon - Kvalitet i skolen 
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide et forslag til prosjektplan med 

bl.a. problemstilling, avgrensning, ressursbruk og leveringstidspunkt til neste møte.  
 
Saksopplysninger 
Det følger av kommuneloven § 23-2 bokstav c at kontrollutvalget skal påse at det utføres 
forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har 
eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets 
vedtak. 
  
Viser til kontrollutvalget sak 37/22 Vurdering av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll der 
kontrollutvalget gjorde slikt vedtak: 
  

Kontrollutvalget ønsker forvaltningsrevisjon innenfor følgende område: 
• kvalitet i skolen 
og ber sekretær vurdere aktuelle retninger for prosjektet slik at prosjektplan kan 
bestilles i neste møte. 

  
Dette prosjektet - Kvalitet i skole er i tråd med plan for forvaltningsrevisjon. 
  
I plan for forvaltningsrevisjon er det opplistet eksempler på problemstillinger: 

• Hvordan arbeider kommunen for å nå målsetninger for resultater i skolen? 

• I hvilken grad blir sentrale bestemmelser i opplæringsloven fulgt opp, og driften 
kvalitetssikret, med hensyn til læringsmiljø, kompetansekrav og kompetanseutvikling? 

• Er elevenes læringsbetingelser/læringsmiljø som forutsatt? 

• Er skolens vurdering av elevens måloppnåelse tilfredsstillende? 

• Er medvirkning og samarbeid med foreldre og elever tilfredsstillende? 

• Er innholdet i spesialundervisningen, herunder undervisningsmetoder og 
arbeidsmåter, tilpasset den enkelte elev? 

• Er det samsvar mellom vedtak om spesialundervisning og den faktiske 
gjennomføringen med hensyn til omfang, organisering, personalets kompetanse og 
bemanning? 

• Er samarbeidet mellom kontaktlærer/faglærer og lærere som gir spesialundervisning, 
tilfredsstillende? 

  
Det kan være andre problemstillinger som kan være mer treffende for kontrollutvalgets 
ønsker enn de som er listet opp i planen.  
  
  
Vurdering 
I siste møte foretok kontrollutvalget en vurdering av hvilken forvaltningsrevisjon og/eller 
eierskapskontroll de ønsket å sette i gang. Valgt prosjekt ble kvalitet i skolen. 
  
Forslagene til problemstillinger som er listet opp i saken er ikke bindende for kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget oppfordres på bakgrunn av forslagene om å diskutere aktuelle 



problemstillinger, ønsket vinkling og komme med innspill for å snevre inn prosjektet i forkant 
av at revisor utarbeider en prosjektplan. 
  
Saken legges frem med forslag om å be revisor på bakgrunn av kontrollutvalgets innspill 
utarbeide forslag til prosjektplan til nestemøte. Denne skal bl.a. inneholde forslag til 
problemstilling, avgrensning, ressursbruk og leveringstidspunkt. 
  
Normalt beregnes det +/- 350 timer til et forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
 
 


