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Forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 06.02.23 med slike endringer 
 - 
 -  
2. Rapporten forventes levert 01.09.23 og innenfor den angitte ressursbruk på 320 timer. 
 3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for 
endringer i prosjektplanen m.v. 
 
Vedlegg 
Prosjektplan 
Revisors egenerklæring 
 
Saksopplysninger: 
Kommunelovens § 23-3 sier at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen. 
Kommunestyret behandlet den 15.12.20 plan forvaltningsrevisjon 2020-2024. 
Kontrollutvalget gjorde i sak 17/22 den 08.09.22 slikt bestillingsvedtak: 
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av grunnskolen og gir følgende innspill til 
prosjektplanen: 
 • Kompetanse og rekruttering  
• Kvalitet på undervisning, mestringsnivå og læringsmiljø(læremidler m.v)  
• Forholdet hjem-skole  
• Rutiner for å sikre elevenes fysiske og psykososiale miljø  
• 2. Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets første møte i 2023 
  
Revisor har utarbeidet prosjektplan datert 20.02.23, jfr. vedlegg. Planen angir følgende 
problemstilling:  
Jobber skolene for å sikre et trygt og godt skolemiljø? 
a. Forebyggende arbeid og oppfølging 
b. Forholdet hjem skole 
c. Aktivitetsplikten 
Pkt. c. er likt med andre setningen i sammendragets problemstilling. 
  
Aktuelle revisjonskriterier vil være opplæringslova, veiledere til denne, stortingsmeldingen 
Kvalitet i grunnskolen, samt kommunens egne planer og rutiner m.v.  jfr. prosjektplanens 
kap. 3.2. l Prosjektet avgrenses til en problemstilling med underpunkter som beskrevet i 
avsnitt 3.1.Revisor har avgrenset prosjektet som beskrevet i kap. 3.1.1. I forhold til 
kontrollutvalgets innspill er ikke kompetanse og rekruttering tatt med .  
De kommunale tjenestene som vil bli undersøkt vil bli avgrenset til de mest sentrale 
kommunale oppgavene som fritidsbeboerne nyter godt av. Prosjektet er tenkt gjennomført 
via intervjuer og dokumentgjennomgang, jfr. prosjektplanens kap. 3.2. Gjennomføringen er 
planlagt gjennomført inne 01.09.23 med en ressursbruk på inntil 320 timer. 
  
Vurdering: 
Den fremlagte prosjektplan ansees i hovedsak for å være i tråd med kontrollutvalgets 
bestilling i sak 17/22. Den foreslåtte tidsressurs og leveringstidspunkt betraktes som 
relevant. Ved evt. behov for endringer i prosjektplanen underveis i prosjektet må 



kontrollutvalget kunne ta stilling til disse. Prosjektplanens problemstilling og beskrivelser av 
denne omfatter i hovedsak det som kontrollutvalget var opptatt av i bestillingsmøtet.  
Sekretariatet viser til beskrivelsen av hvordan problemstillingene skal undersøkes, samt 
avgrensing og er av den oppfatning kontrollutvalgets bestilling i all vesentlighet ivaretas. 
Elevenes psykososiale og fysike miljø, sammen med forholdet hjem- skole utgjør en viktig 
del av skolemiljøet. som et vkitig grunnlag for læremiljø og mestring. 
  
En anbefaler kontrollutvalget å godkjenne den fremlagte prosjektplan datert 06.02.23, evt 
med. endringer utvalget selv måtte vedta og med levering innen 15.10.23 og ressursbruk på 
275 timer 
 
 


