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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen 
revisjonen har foreslått i prosjektplanen. 
 
Vedlegg 
Prosjektplan 
 
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 25. november 2021, i sak 38/21, bestilte utvalget en 
forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring og spesialundervisning.  
Tilpasset opplæring og  spesialundervisning er omtalt slik i plan for forvaltningsrevisjon for 
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. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 38/21: 
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. 
  
Kontrollutvalget kom med følgende innspill: Nasjonale prøver, lærernorm, 
spørreundersøkelse blant ansatte om arbeidshverdagen, utskifting av lærer, klasseledelse 
og om spesialundervisning blir gitt av faglærte. 
 
Med bakgrunn i omtalen av prosjektet i plan for forvaltningsrevisjon for 2020 – 2024 og 
innspillene fra kontrollutvalget så har revisjonen konkretisert følgende problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonen: 
1. Arbeider skolene i Midtre Gauldal systematisk for å avdekke om barn og unge har 

tilfredsstillende utbytte av opplæringen? 
2. Iverksetter skolene i Midtre Gauldal tiltak overfor barn og unge som eventuelt ikke har 

tilfredsstillende utbytte av opplæringen? 
3. Opplever skolene at PPT har tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å yte riktig hjelp til 

riktig tid? 



 
Forvaltningsrevisjon av tilpasset opplæring og spesialundervisning gjennomføres med et 
timeforbruk på inntil 350 timer.  
Endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 1. september 2022. 
 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Tor Arne Stubbe, vil orientere om problemstillinger og 
gjennomføring av forvaltningsrevisjonen på møtet 10. februar. Kontrollutvalget må da benytte 
anledningen til å stille spørsmål, samt å gi innspill til eventuelle endringer og/eller tillegg. 
 
Vurdering 
Sekretariatet er av den oppfatning at revisors forslag til problemstillinger fanger opp det 
kontrollutvalget ønsker svar på i denne forvaltningsrevisjonen. Leveringstidspunkt passer fint 
med tanke på å få behandlet rapporten på utvalgets møte 15. september. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, 
leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen. 
 
 


