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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber revisjonen gjennomføre en 
forvaltningsrevisjon av bemanning i grunnskolen. Utvalget ber revisjonen gjennomføre 
prosjektet innenfor en ressursramme på 325 timer med levering til sekretariatet 1. august 
2023.  
 
Vedlegg 
Prosjektplan - Bemanning i grunnskolen 
Egenerklæring revisor 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon med tema bemanning i 
grunnskoleopplæringen i møte.1.9.22, sak 19/22. Utvalget ba revisjonen utarbeide en 
prosjektplan på bakgrunn av saksfremlegg og innspill som ble gitt i møtet. Utvalget ønsket 
blant annet at undersøkelsen skal omhandle spesialundervisning, budsjettprosesser, 
sykefravær og avviksrapportering.  
  
Revisjonen har utarbeidet en prosjektplan, og estimerer å bruke 325 timer på prosjektet og 
levering til sekretariatet innen 1. august 2023. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å se 
på bemanningssituasjonen rundt elever med behov for spesialundervisning. 
Forvaltningsrevisjonen vil også undersøke kommunens budsjettprosesser og om disse 
synliggjør skolens behov for midler nok til å ivareta bemanningsnormen. Rapporteringsrutiner 
ved avvik personalressurser vil også bli undersøkt.  
  
Problemstillinger 
Har grunnskolen i Malvik kommune tilfredsstillende system og rutiner for å ivareta at tilpasset 
opplæring skjer med nødvendige personalressurser? 

 
•Har grunnskolene i Malvik kommune gode nok rutiner for å ivareta tilpasset 
opplæring ved kort- og langtidsfravær blant personale? 
• Har grunnskolene i Malvik kommune tilfredsstillende rapporteringsrutiner ved avvik i 
personalressurser og nødvendig kompetanse? 
• Har Malvik kommune tilfredsstillende budsjett- og rapporteringsprosesser for å 
ivareta nødvendig bemanning i grunnskolen? 

  
Revisjonskriterier og metode 
Opplæringsloven med forskrift og kommuneloven vil være sentralt regelverk ved utarbeidelse 
av revisjonskriterier. Mariell fra Utdanningsdirektoratet og styringsdokumenter i kommunen 
vil også benyttes ved utarbeidelse av revisjonskriterier.  
  
Revisjonen vil bruke ulike metoder for å samle inn informasjon, blant annet tall fra 
grunnskolens informasjonssystem (GSI) og KOSTRA, og intervju med skoleledelsen, lærere 
og spesialpedagogiske koordinatorer mv.  
  
 
 
 



Vurdering og konklusjon 
Sekretariatet oppfatter prosjektplanen til å være i tråd med kontrollutvalgets ønsker for 
bestillingen. Utvalget må samtidig selv vurdere om prosjektplanens problemstillinger. 
Utvalget har mulighet til å presisere, endre, avgrense eller utdype bestillingen.  
  
  
 
 


