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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema bemanning i grunnskolen, og ber 
revisjonen utarbeide en prosjektplan i tråd med kontrollutvalgets foreslåtte problemstillinger 
og innspill.  

Saksopplysninger 
I kontrollutvalgets møte 1.9.22 sak 19/22 vedtok utvalget at de ønsker å få gjennomført en 
forvaltningsrevisjon av bemanningen i grunnskolen i Malvik kommune. Utvalget ønsket at 
sekretariatet legger frem en sak med forslag til innretning og omfang. I møtet trakk utvalget 
frem at kvaliteten på skolebyggene i Malvik er bra, men at de mente det vil være 
hensiktsmessig å undersøke innholdet i skolen (kvaliteten på opplæringen og 
undervisningsressurser) og om barn med ekstra behov (spesialundervisning mv.) får det de 
har krav på. 

Malvik kommune har en noe lavere bemanning i grunnskolen enn kommuner i 
sammenlignbare KOSTRA-grupper. Malvik har 17,3 elever per lærer, og snittet for 
sammenlignbare kommuner er 15,8 elever per lærer. KOSTRA-tallene skiller ikke på elever i 
1.-4 trinn og elever i 5.-10. trinn, men ifølge bemanningsnormen skal det være en lærer per 
15 elever i 1.–4. klasse og en lærer per 20 elever i 5.–10. klasse. Selv om Malvik har en 
lavere lærertetthet enn snittet, skårer kommunen over snittet for sammenlignbare KOSTRA-
grupper på nasjonale prøver i lesing og regning. Også gjennomsnittlig grunnskolepoeng er 
høyere i Malvik enn for snittet for sammenlignbare KOSTRA- grupper. Når det gjelder 
spesialundervisning har Malvik en høyere andel elever med spesialundervisning enn snittet 
(8,4 prosent mot 7,6 i de øvrige kommunene). 

I tråd med kontrollutvalgets vedtatte plan for forvaltningsrevisjon kan utvalget be revisor 
undersøke:  

• I hvilken grad oppfyller kommunen bemanningsnormen?
• Hvordan sikrer skolene at normen oppfylles ved uplanlagt og planlagt kort og

langtidsfravær?
• Hvordan sikrer kommunen at tilbudet til elever med behov for spesialundervisning

ivaretas?

Konklusjon 
Kontrollutvalget må vurdere hva de ønsker å få undersøkt i en forvaltningsrevisjon av 
bemanningen i grunnskolen i Malvik. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å drøfte de 
foreslåtte problemstillingene, men også andre problemstillinger de mener kan være relevante 
for undersøkelsen. Utvalget bør be revisor utarbeide en prosjektplan i tråd med utvalgets 
ønsker.  


