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Sammendrag 
Bestilling Formål Problemstilling 
Kontrollutvalget 
bestilte 
prosjektet i 
sak 42/20 den  
09.06.20. 

Prosjektets formål er å 
vurdere mulige årsaker 
til at kommunen har en 
høy andel av elever 
som mottar 
spesialundervisning.  

Hva kan årsakene til den tilsynelatende høye 
andelen av elever som mottar 
spesialundervisning i kommunen være? 
 
Hovedproblemstillingen er besvart ved 
gjennomgang av fire delproblemstillinger knyttet 
opp mot problemstillingen. 

  
Metode og praktisk gjennomføring 
Vi har i dette prosjektet benyttet følgende metoder for dokumentasjonsinnhenting: 

• Møter og samtaler med skoleadministrasjonen i Hol kommune (fysisk og på Teams).  
• Gjennomgang av dokumenter og rutiner på området (også dokumentasjon fra PPT og 

den enkelte skole).  
• Gjennomgang av noen enkeltsaker på området (metode påvirket av pandemi). 

 
Det vises til mer detaljert beskrivelse om metode i kapittel 2. 
 
Svar på problemstillingen/konklusjon: 
Ut fra gjennomgang konkluderer vi med følgende på bakgrunn av den informasjonen og de 
forutsetningene vi har beskrevet i denne rapporten:  
Vår vurdering er at en ikke kan entydig si hva årsakene til kommunens høyere andel enn 
sammenlignbare kommuner og landet når det gjelder spesialundervisning. Det er mange 
faktorer som kan være årsakene. Det er også vanskelig å si eksakt hvor mye den enkelte faktor 
påvirker. Men vår gjennomgang viser noen forhold som kan være forklaring på høyere andel 
enn andre; 

• Det kan være demografiske årsaker som forklarer deler av den høye andel. 
• Det kan være budsjettmessige prosesser og prioriteringer som påvirker andel av elever 

som mottar spesialundervisning. 
• Det kan være at en har noe for høy standard på tjenester på skoleområdet målt opp 

mot andre kommuner og krav i lovverket. 
• Det kan være at en har et forbedringspotensial på tilpasset opplæring samlet sett for 

kommunen som påvirker andelen som mottar spesialundervisning. 
• Det kan være at svakheter med internkontroll og måling av om tiltak virker påvirker at 

andelen ikke har gått ned raskere.    
 
Anbefalinger: 
Ut fra vår gjennomgang anbefaler vi følgende: 

• Vurdere formen og krav til dokumentasjon ved budsjettprosess, med tanke på at 
budsjett skal dokumenteres realistisk opp mot mål og rammer. 

• Evaluere og måle effekten av allerede iverksatte tiltak bedre gjennom å fastsette 
kriterier for å måle måloppnåelse. 

• Vurdere enda flere tiltak for å nå målene på områdene tilpasset 
opplæring/spesialundervisning.  

• Fortsette arbeidet med å utvikle den tilpassede opplæringen.   
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn for prosjektet. 
Kontrollutvalget i Hol kommune vedtok i møte den 09.06.2020, sak 42/20, vedtak om at Viken 
kommunerevisjon IKS (VKR) skulle gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området 
spesialundervisning. 

1.2. Formål og problemstillinger 
Prosjektets formål er å vurdere mulige årsaker til at kommunen har en høy andel av elever som 
mottar spesialundervisning. 

Problemstilling: 

Hva kan årsakene til den tilsynelatende høye andelen av elever som mottar spesialundervisning i 
kommunen være? 

Delproblemstillinger: 

1. Kan kommunens budsjettering/tildeling av budsjettrammer påvirke omfanget av 
spesialundervisning? 

2. Er det forhold ved den generelle tilpassede undervisningen som påvirker 
omfanget/behovet for spesialundervisning?  

3. Kan kommunens rutiner for å avdekke og å tildele spesialundervisning være årsak til 
omfanget av spesialundervisning? 

4. Er det andre funn fra gjennomgangen som kan være årsak til omfanget av 
spesialundervisning?  

1.3. Oppbygging av rapporten 
Rapporten er bygd opp ut fra hovedproblemstillingen og delproblemstillingene. De tre første 
kapitlene beskriver prosjektet og avgrensninger, metodebruk og kilder til revisjonskriteriene. 
Kapitlene 4, 5, 6 og 7 tar for seg delproblemstillingene. I kapittel 8 konkluderer vi ut fra 
gjennomgangen av delproblemstillingene opp mot hovedproblemstillingen. I kapittel 9 fremmer 
vi noen anbefalinger ut fra våre funn fra gjennomgangen.   

Tekst som er direkte hentet fra dokumentasjon fra kommunen eller andre er i rapporten 
gjennomgående skrevet i kursivert skrift og/eller er innrammet.  

Noen steder i rapporten har vi kommentert innsamlet data under tabeller/tekstbokser. Da har vi 
lagt inn at dette er våre kommentarer. Dette har vi gjort for direkte å vise hvordan vi 
vurderer/tolker data, slik at leser lettere kan følge våre vurderinger i rapporten.   

1.4. Avgrensning av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
Vi presiserer at prosjektet kun tar for seg de områder og temaer som faller inn under de 
problemstillingene som fremgår av kapittel 1.2 og de revisjonskriterier utledet opp mot disse. 
Vurderinger og konklusjoner omfatter derfor bare disse avgrensede definerte områdene eller 
temaene.  

Vi har ved utforming av rapporten bevisst søkt å være konsis og redigert ned data som vi 
presenterer i rapporten til det som vi mener er vesentlig dokumentasjon opp mot 
problemstillingen/delproblemstillingene. Dette for å begrense rapportens omfang og øke 
leservennligheten av gjennomgangen vi har foretatt. 

1.5. Definisjoner 
Fra utdanningsdirektoratet hjemmesider januar 2021: 

Tilpasset opplæring (TPO) (vanlig opplæring) 

Tilpasset opplæring gjelder for alle elever, lærlinger, lærekandidater og voksne. Å tilpasse 
opplæringen betyr å tilrettelegge slik at alle får best mulig utbytte av opplæringen. 
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Spesialundervisning 

Hvis en elev ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen, kan han eller hun ha rett til 
å få spesialundervisning. 

1.6. Organisering av saksbehandlingen rundt spesialundervisning. 
Hol kommune eier og driver 3 skoler. Skolene hadde til sammen 398 elever ut fra kommunens 
hjemmesider per januar 2020.  Dette er to barneskoler og en kombinert barne- og ungdomsskole. 
Kommunen drifter også en sykehusskole. Denne er ikke omhandlet i denne gjennomgangen. 
Kommunen har en felles pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) med Ål kommune og er 
organisert som en interkommunal tjeneste.  

Det er den enkelte skole som saksbehandler og tildeler spesialundervisning (fatter enkeltvedtak). 
Saksbehandlingen om tildeling av spesialundervisning gjøres med bakgrunn i en 
sakkyndighetsvurdering fra PPT. 

2. Metode 
Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av 
de kravene som stilles til gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Det vil si at gjennomgangen er 
basert på RSK 001, standard for forvaltningsrevisjon som er vedtatt av Norges 
Kommunerevisorforbund (NKRF), se vedlegg 2. 

Vi har i dette prosjektet benyttet følgende metoder for dokumentasjonsinnhenting: 

• Møter og samtaler med skoleadministrasjonen i Hol kommune (fysisk og på Teams).  
• Gjennomgang av dokumenter og rutiner på området (også dokumentasjon fra PPT og 

den enkelte skole).  
• Gjennomgang av noen enkeltsaker på området (metode påvirket av pandemi). 

 
Vi har valgt disse metodene for dokumentasjonsinnhenting fordi vi mener disse er 
hensiktsmessige ut fra problemstillingen vi skal besvare. Vi mener at det er samlet inn tilstrekkelig 
dokumentasjon til å belyse revisjonskriteriene.  

 
Når det gjelder gjennomgangen av enkeltsaker, ble 6 saker tilfeldig valgt fra en liste over aktive 
vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2020/2021. På grunn av pandemien og ivaretakelse 
av taushetsplikt, var det kontaktperson1 som samlet inn anonymisert dokumentasjon fra 
enkeltsakene vi hadde valgt ut fra områder vi skulle vurdere. Denne personen har kompetanse 
på området. Pandemien har også påvirket muligheten for direkte besøk på skolene for vurdering 
av systemet for tilpasset undervisning. Vi har derfor kartlagt dette ved spørsmål og annen skriftlig 
dokumentasjon fra disse. 

Vi presiserer at det opp mot problemstillingene bare ses på områder som er fastsatt ved 
utledede revisjonskriterier/delproblemstillinger. Våre vurderinger og konklusjoner gjelder derfor 
bare for disse avgrensede, definerte områdene. De konklusjoner vi trekker gjelder for de 
begrensninger vi har gjort ut fra utvalg.  

Rådmann har hatt et utkast til denne rapporten til uttalelse. Uttalelsen datert 17.03.2021 er vedlagt 
denne rapporten.  

  

 

1 Skolefaglig rådgiver ved Kultur - og oppvekstetaten 
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3. Revisjonskriterier 
Kilder revisjonskriterier: 

• Lov om grunnskolen og den vidaregåande 
opplæringa (Opplæringsloven)- LOV-
1998-07-17-61 

• Lov om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) - LOV-2018-06-22-83 

• Lov om behandlingsmåten i 
forvaltningssaker (forvaltningsloven) - 
LOV-1967-02-10 

• Forskrift til opplæringslova - FOR-2006-
06-23-724 

• Veileder spesialundervisning fra mars 2017 – utdanningsdirektoratet 

• FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989 (vedtatt av Norge i 1991) 

Lokale føringer: 

• Kommunens egne rutiner og planer på området  

 
Vi har ut fra overnevnte kilder utledet revisjonskriterier for denne forvaltningsrevisjonen. Vi har 
valgt noen områder (revisjonskriterier) vi mener er vesentlige for å oppfylle krav opp mot 
problemstillingen/delproblemstillingene. Gjennomgang av de fire delproblemstillingene 
beskrives i kapittel 4 til 7.  Utledningen av revisjonskriteriene for den enkelte delproblemstilling 
utledes i underkapitlene 4.1, 5.1, og 6.1. For den fjerde delproblemstillingen er det ikke utledet 
formelle revisjonskriterier da denne er deskriptiv. 

4. Budsjettering av spesialundervisning 
Dette kapittelet omhandler delproblemstilling 1: Kan kommunens budsjettering/tildeling av 
budsjettrammer påvirke omfanget av spesialundervisning?  

4.1. Utledning av revisjonskriterier 
Av kommuneloven § 14-4, økonomiplan og årsbudsjett fremkommer følgende: 

• Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i 
kommunale og regionale planer skal følges opp. 

• Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets 
prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen 
og årsbudsjettet bygger på.  

• Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, 
fullstendige og oversiktlige. 

Det går frem av kommunens årsbudsjetter og sektorplaner de siste årene at Kultur og 
oppvekstområdet har mål om å kunne redusere behovet spesialundervisning gjennom søkelys 
på tilpasset opplæring og tidlig innsats. Dokumentasjon på dette blir nærmere beskrevet i kapittel 
4.2.   

Utledet revisjonskriterium: 

➢ Skoleområdets budsjettering skal gjenspeile kommunens vedtatte mål om reduksjon av 
spesialundervisning, skal være realistisk og nøytralt opp mot tildeling av og omfang 
spesialundervisning. 

 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav 

og forventninger som benyttes for å vurdere 

kommunens virksomhet, økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse, regeletterlevelse osv. 

Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner 

revisjonskriteriene basis for de analyser og 

vurderinger som foretas, de konklusjoner som 

trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne 

dokumentere avvik eller svakheter. 
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4.2. Beskrivelse av innhentet dokumentasjon 
Hol kommunes økonomiske utvikling de siste årene: 

 

Våre kommentarer til tabell over: Selv om kommunens inntekter øker de siste årene, viser 
kommunen en utvikling økonomisk fra et relativt stort mindreforbruk i årene 2015 og 2016 til et 
merforbruk i 2019. Kommunen har høyere frie inntekter enn landet og fylket i 2019, men lavere 
enn kommunens KOSTRA-gruppe. 

Kommunens planer for årene 2017 til 2020 
Det er i årene fra og med 2017 dokumentert at det i kommunens årsbudsjett er inntatt mål som 
går på å redusere behovet for spesialundervisning ved å bedre tilpasset opplæring. Nedenfor 
følger noen eksempler på dette fra år 2017 og fremover. 
  
Fra årsbudsjett 2017 side 23 er følgende hentet: Etaten arbeider også med å redusere 
spesialundervisning til fordel for tilpasset opplæring. 

Fra årsbudsjett 2018, side 24: Etaten arbeider også for at flere elever skal få tilfredsstillende 
utbytte av undervisningen innenfor tilpasset opplæring og at andelen elever med behov for 
spesialundervisning vil gå ned. 

Fra årsbudsjett 2019 side 44: Hol kommune opplever stor økning av elever med vedtak om 
spesialundervisning. I tillegg er det stor arbeidsinnvandring i kommunen, noe som gjør at andel 
elever med vedtak om undervisning i særskilt norsk øker. Kommunestyret vedtok i mai å bevilge 
ekstra midler til kultur- og oppvekstetaten for å dekke ekstra ressurser til slik opplæring. Det er 
fra 1.8.2018 tilsatt midlertidige stillinger for å ivareta spesialundervisningen. Alle de midlertidige 
arbeidskontraktene har varighet frem til og med 31.07.19. Det er lagt inn lønnsmidler for dette i 
2019-budsjettet.  

Videre fremgår det fra side 70: Det skal utarbeides konkrete avtaler om tverrfaglig samarbeid 
mellom aktuelle etater og profesjoner involvert i forebyggende arbeid rettet mot barn og unge i 
skole og barnehage. Gjennom dette evne å koble inn de rette fagpersonene i en tidlig fase. 
Målsettingen er å senke behovet for spesialundervisning.  

I 2020 er det i årsbudsjett ikke direkte nevnt noe mål, men beskrevet tiltak som kan redusere 
behovet. Følgende er hentet fra side 52-53: 

De siste årene har sykefraværsprosenten i barnehage - og skolesektoren vært høy. For 2020 
er det foreslått å etablere faste vikarer i skole - (og barnehage) sektoren for å få 
forutsigbarhet i den daglige driften. Det vil da være store innsparinger på vikarbruk. Det vil 
skape forutsigbarhet og stabilitet ved innføring av 2 - lærer system ved Geilo barne - og 
ungdomsskole. Det vil kunne spares i overkant av tre stillinger til spesialundervisning 
kommende skoleår (som er midlertidig tilsatt pr. d.d). På sikt vil det kunne redusere 
spesialundervisningen ytterligere ved mer tilpasset opplæring. 

Hol kommune har også en vedtatt kommunedelplan for området barnehage og skole for 
perioden 2019-2031. I planen er følgende mål/strategi hentet: 
 
Mål:  
Alle barn og unge skal få utnyttet sitt læringspotensial gjennom tidlig innsats og god pedagogisk 
tilrettelegging. 
 
 
 

Kostragruppe 03Landet Buskerud

2015 2016 2017 2018 2019 2019 2019 2019

Årets mindre/merforbruk i 

driftsregnskapet i prosent av 

brutto driftsinntekter 

(prosent)

5,1 % 3,9 % 0,0 % 0,0 % -0,3 % 1,1 % 1,2 % 1,0 %

Frie inntekter per innbygger 

(kr)
52 624kr  54 862kr  56 997kr  58 926kr  63 056kr  69 082kr  58 501kr  56 414kr  

Nøkkeltall

Hol
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Strategier for å nå målet: 
1. Tidlig innsats og tilpasset opplæring skal prioriteres gjennom ressursinnsats tidlig i 
opplæringsløpet, slik at færre elever får behov for spesialundervisning. 
 
Eksempler på kommunens rapportering av måloppnåelse: 
Fra kommunens årsmelding 2018, side 25 er følgende hentet: 

Hol kommune bruker mye ressurser på spesialundervisning. Det er utarbeidet en rutine i 
samarbeid med PPT og Ål kommune for å få til mer og bedre tilpasset opplæring i skoler og 
barnehager.  
 
Etaten har gjennom året hatt utstrakt bruk av ekstra ressurser grunnet stor andel av elever med 
vedtak om spesialundervisning, tilpasset opplæring, barn med spesielle behov, 
fremmedspråklige og elever som trenger alternativ opplæringsarena. Høsten 2018 startet to 
pilotprosjekter som ledd i å fokusere mer på tilpasset opplæring og bedre og riktig bruk av 
ressurser. På Geilo barne-og ungdomsskole ble «Mestringsfabrikken», tilpasset opplæringsarena, 
etablert. På Hallingskarvet skole startet samarbeid med Hol og Hovet barnehage om en 
«mykere» overgang mellom barnehage og skole. Målet med prosjektet er tidlig innsats, mer 
tilpasset opplæring og redusert spesialundervisning. 
 

Fra årsmelding 2019 side 5 og 47: 

De største utfordringene i etaten er kostnadstunge tiltak. De siste årene har behovet for 
spesialundervisning i skolen vært økende, og vi ser også nå en lignende tendens innenfor 
barnehagesektoren. Dette krever flere en-til-en organiseringer, og behov for flere ansatte må 
settes inn når lovpålagte vedtak ligger til grunn. 

Andelen er 15,3 %, som er noe lavere enn i 2018, men høyere enn KOSTRA-gruppen og landet 
ellers.  
Kommunen har færre antall årstimer til spesialundervisning enn året før. Det utgjør en reduksjon 
på 7,18 årsverk med pedagog. Andelen assistenttimer har imidlertid økt med 2 årsverk. Noe av 
grunnen kan være at det ble jobbet for at flere elever skulle få et tilfredsstillende utbytte innenfor 
tilpasset opplæring. Tiltakene her har blant annet vært «Mestringsfabrikken» og prosjektet 
«Overgang barnehage-skole». Andelen av elever med rett til spesialundervisning viser bare en 
liten nedgang. 

Fra etatens kvalitetsmeldinger: 

Kommunen har kvalitetsmelding for barnehager og skoler for årene 2018 og 2019. Også i disse er 
det beskrivelser rundt arbeidet med å få ned bruken av spesialundervisning.  

Fra kvalitetsmelding 2018: Arbeidet for å få ned andelen av elever med behov for 
spesialundervisning fortsetter. Skolene har sammen med oppvekstsjef og rådgiver hatt en 
gjennomgang av vedtakene som foreligger i dag for å vurdere om noen av disse elevene kan ha 
et like godt utbytte av tilpasset opplæring med ekstra ressurs i klassen. Det er avholdt 
samarbeidsmøter med PPT og en ser at det er nødvendig å ha en felles forståelse av 
spesialundervisningen og hva skolene kan klare innenfor de ordinære rammene. 

Fra kvalitetsmelding 2019: Det jobbes for at flere elever skal få tilfredsstillende utbytte av 
opplæringen innenfor det ordinære tilbudet. Tiltak som utvidet samarbeid mellom barnehage og 
skole i overgangen og «Mestringsfabrikken» er eksempler på gode tiltak innenfor tilpasset 
opplæring. Barnehager og skoler skal arbeide for å forebygge sosiale og faglige utfordringer, og 
tiltak skal settes inn umiddelbart når utfordringer avdekkes. 

Budsjettprosess på området beskrives slik i rutine for dette: 

Budsjettering av ressurser til spesialundervisning i skole og spesialpedagogisk tilbud til barn 
under 6 år. 

Budsjettprosessen for påfølgende regnskapsår starter i april måned hvert år. 
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Kultur- og oppvekstsjef og rådgiver økonomi har møter med alle avdelingslederne der den 
enkelte avdelingsleder melder inn behov for neste barnehage- og skoleår.  

I denne prosessen meldes det også inn tiltak som må settes inn i form av ressurs for barn med 
lovpålagt spesialpedagogisk hjelp i barnehagen samt vedtak om spesialundervisning i skolen. 
Dette er tiltak som er kjent for avdelingslederne og som har en sakkyndig vurdering fra PPT i 
bunnen. Hol kommune budsjetterer da med ekstra lønnsressurs for å imøtekomme behovet.  

Gjennom et barnehage- og skoleår tilkommer det som oftest flere barn med spesialpedagogiske 
behov. Det settes om mulig av et beløp i budsjettet hvert år som tildeles avdelingen som får 
ekstra utgifter til ressurser grunnet spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. 

Kultur og oppvekstsjef opplyser i møte for kvalitetssikring av utkast til rapport at det i de siste års 
budsjetter ikke har vært rom for å sette av ekstra ressurser til uforutsette behov gjennom året. 

Budsjettendringer: 

Den eneste budsjettendringen vi har fått som angår området vi har fått dokumentert er en 
budsjettendring i 2018. Følgende er hentet fra saksfremlegget: 

 

Punkt fra rådmannens innstilling i saken: 

 

Kommunestyre bevilger i sak 35/18 (utklipp protokoll under): 
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Budsjett/regnskap for årene 2018 og 2019. 

 

Våre kommentarer til regnskapsoversikt: Opprinnelig budsjett er for grunnskole på ca. 46 
millioner kroner mot et regnskap for året før på over 51 millioner koner. Selv med betydelig 
økning i rammen, jf. budsjettsak, ender det med et betydelig merforbruk på skoleområdet i 2018. 
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Våre kommentarer til regnskapsoversikt over: Også i 2019 viser skoleområdet noe merforbruk, 
men ikke så stort som i 2018. Men her er budsjettet til «styrket tilbud til førskolebarn» redusert fra 
2018 til 2019 med ca. 0,7 millioner kroner. Regnskapet viser over dobbelt så store kostnader til 
tidlig innsats mot barnehagebarn. Dette samsvarer med målet for 2019 om tidlig innsats mot barn, 
men ikke med det reduserte budsjettet i 2019. 

Foreløpig regnskap 2020: 
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Våre kommentarer til tabell: Også i 2020 er det et lite merforbruk på området. Grunnskole viser 
det største merforbruket. Tiltak førskolebarn har fått et høyt budsjett, mens viser stort mindre 
forbruk, mot satsning som skulle gis til denne gruppen.   

 

4.3. Vurdering 
Vi har i dette kapittelet gjennomgått delproblemstillingen om kommunens budsjettering kan 
påvirke omfanget av spesialundervisning. For delproblemstillingen utledet vi revisjonskriteriet:  

• Skoleområdets budsjettering skal gjenspeile kommunens vedtatte mål om reduksjon av 
spesialundervisning, skal være realistisk og nøytralt opp mot tildeling av og omfang 
spesialundervisning. 

Kommunen har et budsjettsystem der de budsjetterer med kjente kostnader til 
spesialundervisning i årsbudsjettprosessen, samt at en søker å sette av midler til eventuelle 
behovsendringer gjennom året. Vi har i et tilfelle fått dokumentert at det er foretatt en 
budsjettendring i løpet av året. Dette er for budsjettåret 2018. Dette var et betydelig beløp sett 
opp mot budsjettrammen for skoler. Utover dette er det ikke fremlagt budsjettendringer. Selv 
med den store budsjettjusteringen viser regnskapet for 2018 et betydelig merforbruk. Dette tyder 
på at budsjettrammen for 2018 for skoler ikke var realistisk ut fra planlagt og faktisk drift. Også i 
2019 og 2020 er det merforbruk på skoleområdet. Særlig viser styrket tilbud til førskolebarn et 
vesentlig merforbruk. Dette tyder på svakheter med budsjetteringen. 

Vi finner i budsjett/årsmeldinger beskrivelser på at det arbeides med tiltak for å redusere 
behovet for spesialundervisning. Dette er beskrivelser av prosesser for å få til bedre 
ressursutnyttelse, slik som opprettelse av Mestringsfabrikken og tidlig innstas, mål om å bli bedre 
på den tilpasset undervisning med tanke på å redusere behovet for spesialundervisning. 

Vi ser først i 2019 en redusert trend fra tidligere års trend med økt andel spesialundervisning. Tall 
for 2020 viser ytterligere nedgang.  

Dagens budsjetteringsprosesser og budsjettstyringen på oppvekstområdet, slik de beskrives og 
vises gjennom regnskapsresultater, mener vi i en begrenset grad bidrar til å kunne begrense 
omfanget på spesialundervisning. Vi mener det bør legges større vekt på å dokumentere 
eventuell sammenheng mellom mål, tiltak og budsjetter, slik at en kan dokumentere det som 
påvirker ressursbruken til spesialundervisning. Med vekt menes blant annet å lage kvantitative 
metoder for å måle effekten av tiltak over tid. Samt til å styre skoleområdets drift sterkere mot 
tildelte budsjettramme, ved at om løpende drift viser at rammen ikke holder, bør det forsøksvis 
lages sparetiltak for å tilpasse driften til rammen. 

Det kan også synes som den tidligere relativt gode økonomien i kommunen har bidratt til at en 
har hatt budsjettrammer med handlingsrom for å kunne dekke økte behov for 
spesialundervisning gjennom året. Men når økonomien blir strammere, har 
kommunen/oppvekstområdet ikke lykkes med tiltak for å tilpasse økonomien til nye 
rammebetingelser.  

Vi vurderer at praksis for budsjettendringer gjennom året og tidligere god rammer kan ha påvirket 
nivået på tildeling av spesialundervisning.      
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5. Tilpasset opplæring 
Dette kapittelet omhandler delproblemstilling 2; er det forhold ved den generelle tilpassede 
undervisningen som påvirker omfanget/behovet for spesialundervisning? 

5.1. Utledning av revisjonskriterier 
FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) er en internasjonal avtale om barns 
rettigheter. Av artikkel 29, punkt 1 i denne fremgår det: Partene er enige om at barnets utdanning 
skal ta sikte på: a) å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt 
det er mulig. Norge har tilsluttet seg Barnekonvensjonen.   

Av opplæringsloven § 1.3 fremgår det at alle elever har rett til å få undervisning som er tilpasset 
deres behov for læring og ferdigheter. Dette tilsvarer i noen grad det som er gjengitt i 
barnekonvensjon over. I hvor stor grad dette gjøres innenfor ordinær undervisning kan i noen 
grad påvirke behovet for spesialundervisning for den enkelte elev. 

Ut fra innhentet dokumentasjon har kommunen minst siden 2016 hatt som mål å redusere 
behovet for spesialundervisning, ved å bli bedre på tilpasset opplæring. Det vises til 
dokumentasjon på dette i kapittel 4.2.  

Utledet revisjonskriterium: 

➢ Kommunen/skolene skal kunne sannsynliggjøre at de gjennom sin tilpassede opplæring 
minimerer behovet for spesialundervisning. 

5.2. Beskrivelse av innhentet dokumentasjon 
Det ble i årene 2015 til 2016 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Kommunerevisjonen IKS som 
gjennomgikk om Valdres og Hallingdals kommunene i for stor grad tildelte spesialundervisning 
der dette kunne reduseres ved å bedre den tilpassede opplæringen. Gjennomgangen 
konkluderte med at en kan bli bedre på tilpasset undervisning og at dette kunne redusere 
behovet for spesialundervisning. Kommunestyret behandlet rapporten og innstillingen fra 
kontrollutvalget i Hol kommune den 31.8.16. De tok rapporten til orientering. Innstilling fra 
kontrollutvalget listet opp punkter for hvordan en kunne jobbe med problemstillingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Viken kommunerevisjon IKS 

Side 13 Hol kommune   |   2021   |   Spesialundervisning 

18.03.2021 

Nedenfor følger protokoll fra behandlingen: 

 

Voteringen i saken forløp seg slik: 

 

Mål om redusering av spesialundervisning: 

I kapittel 4.2 i denne rapporten dokumenterer vi at kommunen har hatt som mål å bli bedre på 
tilpasset opplæring og dermed muligens kunne redusere bruken av spesialundervisning. Det 
vises ikke direkte til forvaltningsrevisjonen fra 2016 eller tiltak som kontrollutvalget hadde i sin 
innstilling ved formulering av målene. Nedenfor er det gjengitt tabell over utviklingen.  

 

 

 

 

 

 



 

Viken kommunerevisjon IKS 

Side 14 Hol kommune   |   2021   |   Spesialundervisning 

18.03.2021 

 

Nedenfor følger KOSTRA-tall for spesialundervisning i Hol sammenliknet med andre: 

 

Andel elever som får spesialundervisning for 2020 er foreløpig beregnet for 14,3% (57 av 398 
elever), det vil si en nedgang i andel på 1 % fra 2019. 

Våre kommentarer til tabell over: 

KOSTRA-statistikk viser at andelen elever som mottar spesialundervisning i kommunen var 
vesentlig høyere enn sammenlikningsgrunnlaget i 2019. Også årstimer den enkelte mottar er 
høyere enn landet og fylket, men noe lavere enn KOSTRA-gruppen Hol kommune tilhører i 2019. 
Kommunen bruker mer driftsutgifter per elev. Andel som mottar spesialundervisning i Hol 
kommune har vært stigende de siste årene, med en liten nedgang i 2019. Årstimetallet per elev 
har vært relativt stabilt med unntak av 2018. Dette kan tyde på at en ikke fullt ut har lykkes med 
målene sine. Men det kan være at elevmassen og utvikling for elevene har endret seg, slik at det 
faktiske behovet for spesialundervisning også har økt. Å fremskaffe sikre data for dette vurderes 
som svært ressurskrevende.  

Kommunedelplan  

Kommunen har en egen kommunedelplan for barnehager og skoler for perioden 2019-2031. Fra 
denne gjengis følgende: 

 

 

 

 

 

Kostragruppe 03Buskerud Landet

2016 2017 2018 2019 2019 2019 2019

Årstimer til 

spesialundervisning per elev 

med spesialundervisning 

(antall)

150,3 140,3 211,6 150,8 164,9 128,2 138,8

Elever som får 

spesialundervisning (prosent)
14,2 14,3 15,4 15,3 9,1 8,2 7,7

Netto driftsutgifter til 

grunnskolesektor per 

innbygger 6-15 år (kr)

134 527 138 735 160 324 176 902 159 608 111 562 117 878

Nøkkeltall

Hol kommune
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Skoleområdet bruker modeller under for organisering og utvikling skoleområdet: 
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Våre kommentarer: 

Det at en har en egen kommunedelplan for området med mål og beskrivelser viser etter vår 
vurdering at en nå prioriterer området. 

 

Dokumentasjon på rutiner, planer, rapportering rundt tilpasset opplæring:  

Plan for arbeid med tilpasset opplæring fra februar 2019:

 

 

Under er det utklipp fra rutine fra PPTs anbefaling til skolene rundt tiltak opp mot tilpasset 
opplæring: 
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Det er fremlagt eksempler fra skolene på rutiner for arbeid med tilpasset opplæring. Utklipp 
under viser et par eksempler på dette. 

 

 

Fra evaluering i kvalitetsmeldingen 2018 
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Fra evaluering i kvalitetsmeldingen side 5: 

 

Våre kommentar til informasjon over: Det ble også gitt opplysninger at andel barn av innvandrere 
er høy, og behovet for denne gruppen stort. Dette er nærmere omtalt i kapittel 7.  

Virksomhetsplan for «Kultur og oppvekst 2021», beskriver følgende arbeid:  

 

 
LÆRING - ØKT LÆRINGSUTBYTTE 
 

Mål 
Alle barn og unge skal oppleve læringsmiljøer med et positivt 
læringstrykk der motivasjon, mestring og egen innsats bidrar til 
mer læring. Det skal være sammenheng i hele læringsløpet. 

Velg status under kolonnen 
Evaluering 
 

Strategier for å nå målet Tiltak: Kvalitetsmelding for 2021 utarbeides. Ansvarlig Evaluering 

1. Gode grunnleggende 
språkferdigheter skal utvikles 
gjennom lek og varierte aktiviteter. 

- Lede den overordnede implementeringen av ny språk- og 
leseplan (Plan er ferdig for 1-7 trinn. Arbeidet med plan for 
ungdomstrinnet starter november 2020) 
 

Rådgiver barnehage og 
rådgiver skole 

I rute/ferdig 

2. Et godt system for kartlegging og 
vurdering skal være grunnlag for 
planlegging og tilpasning av 
opplæringen.  

- Fortsette arbeidet med implementeringen av rammeplan for 
barnehagene, rammeplan for kulturskolen og ny læreplan for 
skolene.  

Rådgiver barnehage,  
rådgiver skole, 
avd.leder kultur og KO-
sjef 
 

I rute/ferdig 

3. Det skal være kultur for å ta i bruk 
ulike metoder, aktiviteter og arenaer 
for læring. For eksempel mer bruk av 
kulturarenaer, nærmiljøet og fysisk 
aktivitet. 

- «Læringsmøter» i barnehagene og skolene med 
medarbeiderne.  

- Samarbeid med lokalsamfunnet 
- Tilpasset opplæring 
- Kulturtilbud i barnehage og skole 

  

Rådgiver skole, rådgiver 
barnehage, 
avdelingsleder kultur/ 
kulturskolerektor, KO-
sjef 

I rute/ferdig 

4. Benytte kommunens totale ressurser 
og kompetanse på tvers av skoler, 
barnehager, etater og avdelinger. 

- Lede den overordnede implementeringen av  
Kommunedelplan for kultur med fokus på estetiske fag  
 

- Rektorforum må diskutere bruken av lærerspesialister og 
lærerspesialistenes oppgaver og avlønning. 

 

Rådgiver skole, rådgiver 
barnehage, avd.leder 
kultur/ kulturskole-
rektor, KO-sjef 

I rute/ferdig 

5. Barna / elevene skal kunne anvende 
hensiktsmessige læringsstrategier og 
«verktøy» for å lære.  

- Sørge for god delingskultur mellom avdelingene i barnehager 
og skoler slik at arbeidet med verktøykasser / idèbank som 
inneholder ulike metoder, arbeidsmåter, oppgaver og 
organisering opprettholdes og videreutvikles.  
 

Rådgiver skole, 
Rådgiver barnehage, 
avdelingsleder kultur, 
KO-sjef 

I rute/ferdig 

6. Metoder og oppgaver skal bidra til å 
utjevne forskjellen på gutters og 
jenters utbytte av opplæringen 

- Sørge for evaluering og oppfølging av pågående prosjekter 
barnehage – skole – kultur. 

- Fokus på tilpasset opplæring i forhold til tilrettelegging for 
gutter og jenter 

 

Rådgiver skole, 
KO-sjef, Rådgiver 
barnehage, kulturskole-
rektor og rektorer 

 
I rute/ferdig 

 
TIDLIG INNSATS 

 
Mål 
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Nedenfor følger svar på hvordan PPT og skolene samarbeider opp mot utvikling av tilpasset 
undervisning: 

PPT sin veilederrolle, slik den utøves, kan deles i tre ulike roller. 

1. PPT gir veiledning i forhold til elever som mottar spesialundervisning. I denne rollen er det 
viktig at det er utreder/saksbehandler/teamet som har utredet eleven som gir veiledning i 
forhold til eleven sine utfordringer. Denne rollen kan bestå av opplæring/forklaring på eleven 
sine utfordringer og hvilken betydning dette har for læring f.eks for eleven med dysleksi, hva 
er dysleksi og hva betyr det for vedkommende. Hvordan drive undervisning, nivå og innhold 
osv. Det er stor variasjon i hvilken grad skolene velger å nyttiggjøre seg en slik veiledning. Ikke 
minst handler det om hvem som har ansvar for spesialundervisningen, hvilken kompetanse 
som vedkommende har fra før, og ikke minst tiden lærer(e) har til disposisjon for å motta 
veiledning. Gjennom å øke kompetansen på det spesialpedagogiske feltet, bygger du 
samtidig opp lærer(e) sin kapasitet og kompetanse som også kan brukes i tilpasset opplæring 
for alle elevene. 
 

2. PPT gir veiledning/rådgivning gjennom primærkontaktrollen.  Denne rollen er nærmere 
beskrevet i eget dokument. Denne rollen oppleves viktig for skolene. Det å ha en fast 
kontaktperson over tid, som kan bli nærere kjent med det indre liv på skolen, har betydning. 
Primærkontakten sin kunnskap om skolen, skolens pedagogiske ståsted, samla kompetanse 
og organisering er av avgjørende betydning for å kunne klare å sette seg inn i drøftinger 
innenfor både spesialundervisning og tilpasset opplæring, og for tilby riktig hjelp. Det handler 
om å kjenne til ståstedet til den enkelte skole og ikke minst ha kjennskap de de ulike kulturene 
som er på de ulike skolene. Skolen er ulike, ikke minst i størrelse og kompleksitet. Selv om 
ramma for primærkontaktarbeidet ligger beskrevet kan Innholdet variere fra skole til skole, alt 
etter hva behovet den enkelte skole har. Hovedtyngden av arbeidet ligger på tilpasset 
opplæring fra utredning til drøfting og utvikling av tiltak innfor tilpasset opplæring. Rollen blir 
også brukt til mer systemarbeid rundt organisering av spesialundervisning og drøfting av 
enkeltelever sitt tilbud og organisering. Rollene kan blant annet brukes til observasjon, 
veiledningen og kompetanseheving, f.eks. økt kartleggingskompetanse. Dette er en rolle der 
man veksler mellom veiledning innfor tilpasset opplæring og spesialundervisning. Det er viktig 
å se disse to undervisningsformene sammen, ikke som to adskilte pedagogiske verdener.  
 

3. Fra 01.08.20 har PPT ansatt en person som systemveileder. Systemveileder er utøvende i 
skolen. Det vil si at vedkommende kan jobbe tettere med lærer/gruppe lærere, elever/klasse 
og gruppe elever over en mer intensiv periode. Fokuset er bedre læring for alle. Rollen prøves 
nå ut, og vil gi et svar på om en slik rolle klarer å komme enda tettere på og på en systematisk 
måte kan bidra til endring og bedre læring/læringsmiljø for elevene. Tilbakemeldingen fra 
skolene, så langt, er svært positiv. 
 
PPT sin mulighet for bidrag og endring i en veilederrolle. 
PP-tjenesten sin totale kapasitet har betydning. I hvilken grad PP- tjenesten er i stand til å gi 
tilstrekkelig veiledning/systemarbeid er avhengig av antall elever med spesialundervisning. 
Når mengdene spesialundervisning er stor vil kapasiteten på veiledning på tilpasset opplæring 
bli mindre. Jeg bruker her ordet tilstrekkelig. Dette fordi forventningene og etterspørselen 
etter PPT sin kompetanse og tilsvarende kompetanse oppleves som et stort uavgrenset 
behov. Spørsmålet blir derfor; er det tilstrekkelig harmoni mellom den kompetansen som PPT 
besitter og den kompetansen som skal utøve det pedagogiske arbeidet? Hvilken kompetanse 
skolene og PPT besitter er avgjørende for kvaliteten på den veiledningen som skal gis, og på 
hvilket faglig nivå vi kan forvente at utvikling skjer på. Det er stor forskjell på faglig nivå på 
veiledning til en assistent uten lærerutdanning, i forhold til veiledning til en lærer eller 
spesialpedagog. Dette vil igjen avspeile kvalitet i undervisningen og muligheten for større eller 
mindre endringer hos fagpersoner som igjen kommer elevene til gode i form av kvalitet i 
undervisningen.  
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Organisering av PP-tjenesten har betydning for om du klarer å få brukt kapasiteten i tjenesten 
på en god måte. Mengden sakkyndighetsarbeid varier gjennom året. Noen uker kan vi f.eks få 
10 tilmeldinger, andre uker er det ingen tilmeldinger. Dette gjør at vi må være fleksible og 
relativt raskt kunne bytte fra systemarbeid til sakkyndighetsarbeid og visa versa. Dette er 
krevende når vi har større arbeid pågående innfor systemarbeid som krever kontinuitet og 
nærhet til undervisning. Derfor har vi nå avsatt en stilling som systemveileder for at dette skal 
sikres på en bedre måte. Systemveileder jobber ikke med sakkyndighetsarbeid, men jobber 
tett med og i samarbeid med andre fagpersoner i PP-tjenesten. PP-tjenesten er tverrfaglig 
sammensatt tjeneste som dekker et stort fagfelt, slik at team og samarbeid er også 
avgjørende for å kunne tilby den rette kompetansen i forhold til bestilling/utfordringene.   
 

Fra skolene beskrives samarbeidet slik: 

PPT er aktiv i det tverrfaglige arbeidet. Skolene går alltid selv veien om fokus på TPO og utprøving 
av tiltak i forkant av eventuelt vedtak, der det ikke er saker som helt klart utløser 
spesialundervisning i en eller annen form, uavhengig av tilpasninger (ulike diagnoser, 
funksjonshemminger, fysiske utfordringer, psykiske lidelser, traumer osv).  

 
Vi har flere tilfeller hvor vedtak er skrevet uten samsvar med sakkyndig fra PPT, fordi man har 
funnet ordninger og tiltak innen tilpasset opplæring. Skolene opplever veiledning fra PPT gjennom 
primærkontaktmøter, og i direkte saker rettet mot enkeltelever. Denne veiledningen er god og 
nyttig. Det oppleves som mindre veiledning fra PPT frem til inneværende skoleår på systemnivå.  
Mest fokus på enkeltelever og sakkyndighetsarbeid. I år har de en ansatt som har som 
hovedoppdrag å arbeide som systemveileder, mest med klasser og ikke nødvendigvis kun med 
enkeltelever. Det tilbudet har vi nå begynt å benytte oss av. Oppfattes som et godt tilbud, og at 
det kommer gode råd og hjelp i hverdagen, for gruppa som helhet. 

Våre kommentarer til svar på spørsmålet om PPT/skolenes samarbeid om tilpasset 
opplæring: 

Både PPTs og skolenes svar beskriver arbeid med tilpasset opplæring og at en har styrket 
søkelyset på dette siste år gjennom blant annet en egen stilling som systemveileder hos PPT fra 
skoleåret 2020/2021. Vi har ikke redigert svar, av hensyn til ikke å endre meningsinnhold. 

Følgende opplyses også fra skoleadministrasjonen i kommunen ved kvalitetssikringsprosess av 
utkastet til rapporten.  

Møtereferater fra møter mellom kommunen og PPT fra 2016 viser fokus på tilpasset opplæring 
har vært tema flere ganger. To-lærer system fra 1.-4.trinn er også innført etter gjeldende lovverk. 
Skolene i Hol har også siden 2017 deltatt i den nasjonale satsingen om «Inkluderende barnehage 
– og skolemiljø», som har vært en av årsakene til sterkere fokus på inkludering og tilpasset 
opplæring i den ordinære undervisningen. 

Kvalitetsvurderingssystem for skolene i Hol følges opp gjennom et årshjul. Virksomhetsplanen, 
utviklingsdialogen og kvalitetsmeldingen ligger i årshjulet og er en del av kvalitetsvurderings-
systemet.  

Utviklingsdialogen tar utgangspunkt i virksomhetsplanen for 2020 og årsmeldingen til 
virksomhetsplanen hvor de ulike satsingsområdene i virksomhetsplanen og resultatene er 
beskrevet. I tillegg går man gjennom kommende års virksomhetsplan (i år, vil dette være for 2021) 
og diskuterer nye tiltak på bakgrunn av evalueringen av forrige års virksomhetsplan.  

I forhold til arbeidet med Inkluderende barnehage – og skolemiljø, utarbeides det lokale planer 
på hver skole, med tiltak, mål og evalueringer i planene. Disse er satt til perioder på et halvt år om 
gangen, slik at evaluering gir muligheter for å evaluere mål raskt og underveis. Tiltak vi setter i 
verk blir evaluert. Dette gjøres ved kvalitativ evaluering, og også kvantitativt (elevundersøkelsen, 
nasjonale prøver etc). Fungerer ikke tiltakene, avslutter vi dem, og setter inn nye. 
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Eksempel fra Årsmeldingen til virksomhetsplanen: 

 

 

5.3. Vurdering 
Vi har i dette kapittelet gjennomgått del-problemstillingen om det er forhold ved den generelle 
tilpassede undervisningen som påvirker omfanget/behovet for spesialundervisning. For del-
problemstillingen utledet vi revisjonskriteriet:  

• Kommunen/skolene skal kunne sannsynliggjøre at de gjennom sin tilpassede opplæring 
minimerer behovet for spesialundervisning. 

Opp mot delproblemstillingen/revisjonskriteriet vurderer vi følgende;  

Kommunen dokumenterer aktivt arbeid med tilpasset opplæring. Imidlertid kan den 
tilsynelatende høye andelen som mottar spesialundervisning indikere at en har ett 
forbedringspotensial. 

Forvaltningsrevisjonssak om konkrete tiltak for å få ned bruken av spesialundervisning med 
tilpasset undervisning ble behandlet uten å komme med konkrete tiltak til dette arbeidet som 
innstilling i saken. Rapporten ble tatt til orientering.  

Det er fra årene 2016 likevel fremlagt dokumentasjon gjennom mål, rutiner med mer som viser at 
en jobber aktivt med tilpasset opplæring, mot det å redusere behovet for 
spesialunderundervisning. Likevel viser utvikling av spesialundervisningen en økende trend fra 
2016. Dette forklares med blant annet mange fremmedspråklige elever med vurdert rett på 
spesialundervisning.  

Det er først i årene 2019 og 2020 det er dokumentert iverksatt konkrete tiltak som går på 
spesialundervisning/tilpasset opplæring utover mål/rutine/systemtilpasninger. Disse årene viser 
også noe nedgang, jf tabell kapittel 4. Dette er tiltak som organisering av Mestringsfabrikken og 
egen veileder mot kommunen fra PPT.  

Vi savner at det ikke er lagt mer vekt på måling av resultater av tiltak og endringer i rutiner på 
området spesialundervisning/tilpasset opplæring utover ordinære krav til statistikk. Dette kunne 
eksempelvis vært krav til at skolene skal ha oversikt over redusert bruk av spesialundervisning 
gjennom tilpasset opplæring. Dette kunne være en oversikt over timer spesialundervisning 
erstattet med bedre tilpasset opplæring ut fra anslått behov for spesialundervisning i 
sakkyndigvurdering og vedtak (se beskrivelser på mulighet for dette i kapittel 6.2). Videre kunne 
reduksjon av behov som følge av god måloppnåelse ved undervisningen, eller sparing av timer 
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med bedre samordning/organisering av selve produksjon av spesialundervisningen også 
kvantifiseres og rapporteres. 

Dokumentasjon på evaluering blant annet gjennom årsmeldinger viser at dette gjøres i noen 
grad, men vi ser forbedringspotensial opp mot mer konkret på evaluering, som beskrivelsen i 
forrige avsnitt.  

6. Tildelingssystem for spesialundervisning 
Dette kapittelet omhandler delproblemstilling 3: Kan kommunens rutiner for å avdekke og å 
tildele spesialundervisning være årsak til omfanget av spesialundervisning? 

6.1. Utledning av revisjonskriterier 
Det vises til vedlegg tre, hvor deler av lovverket opp mot tildeling og produksjon av 
spesialundervisning er gjengitt. I tillegg har vi vurdert kommunens egne rutiner og mål på 
området. Ut fra dette har vi utledet et revisjonskriterium.  

Revisjonskriterium: 

Kommunens tildeling og produksjon av spesialundervisning skal oppfylle sentrale lovkrav og 
egne krav, slik som eget mål om å redusere spesialundervisningen.     

Revisjonskriteriet over er omfattende. Ut fra dette har vi begrenset gjennomgangen til å se på 
følgende sentrale vurderingsområder innenfor kriteriet:  

➢ Det bør i tjenestetildelingen og saksbehandlingen dokumenteres at eleven har fått 
tilpasset opplæring slik at dette kan erstatte eller redusere behovet for 
spesialundervisning, jf. kommunens eget mål om dette. 

➢ Det skal være etablert rutiner/praksis som sannsynliggjør at skolene avdekker behov for 
spesialundervisning (opplæringsloven § 5.1 første ledd).  

➢ Kommunen skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste som utarbeider 
sakkyndighetsvurderinger ved behov og med bestemt innhold. (Opplæringsloven § 5.6). 

➢ Det skal være etablert overordnede rutiner som sannsynliggjør at spesialundervisningen 
som gis den enkelte elev er i henhold til vedtak og målene for undervisningen (Blant 
annet nye kommunelovens interkontrollbestemmelser og generelle krav tidligere i 
opplæringsloven). 

➢ Det skal være etablert rutiner som sannsynliggjør at rettsikkerheten ved 
saksbehandlingen på området spesialundervisning ivaretas (generelt i 
forvaltningsloven/opplæringsloven). 

➢ Det skal utarbeides en skriftlig oversikt over den opplæringen eleven har fått og en 
vurdering om målene med spesialundervisningen nås (Opplæringsloven § 5.5/Veileder). 

➢ Det bør være etablert rutiner for internkontroll for tildeling og produksjon av 
spesialundervisning opp mot å nå egne mål.  

6.2. Beskrivelse av innhentet dokumentasjon 
Dette kapittelet er inndelt i to, hvor vi i første del beskriver systemet for tildeling og produksjon av 
spesialundervisning. Den andre delen beskriver gjennomgangen av enkeltsaker rundt 
spesialundervisning.  

Beskrivelse av rutiner og system for tildeling og produksjon av spesialundervisning 

Vi har fra kommunen fått fremlagt maler for henvisning/tilmelding av behov for 
spesialundervisning, vedtaksmal, mal for individuell opplæringsplan og årsrapport. Fra PPT har vi 
fått fremlagt maler og prosedyrer rundt arbeid med sakskyndighetsvurderingen. Nedenfor følger 
klipp fra noen av malene. 
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Deler av mal for årsrapport spesialundervisning: 
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PPTs prosedyre for sakkyndighetsarbeid: 

 

Ved gjennomgangen av saksbehandlingen avdekket vi en svakhet opp mot formelt å orientere 
om forventet saksbehandlingstid opp mot forvaltningslovens krav, om sak ikke behandles innen 
en måned. Vi fikk følgende svar når vi tok dette med kommunen/PPT:   

Svar fra PPT på dette kulepunktet: 

Sammenheng mellom sakkyndig vurdering og vedtak: 
Sakkyndighetsarbeid er en del av kommune sitt pliktige forvaltningsarbeid i saker som dreier 
seg om barn og opplæring/utvikling/behov og rettigheter. Selv om det er rektor og styrer 
som gjør vedtak, er det rådmannen som står ansvarlig. Vedtaksmyndighet er delegert. For å 
kunne delegere vedtaksmyndighet ligger det blant annet kriterier/krav til den som skal stå 
ansvarlig for å fatte vedtak. Kravene ligger både i forvaltningsloven, opplæringsloven og er 
beskrevet på UDIR sine sider. Det er kommunen ved rådmann som skal sørge for at 
vedkommende som skal fatte vedtak faktisk har de forutsetninger til å fatte vedtak som loven 
krever. Dette forutsetter blant annet inngående kjennskap til opplæringsloven, 
forvaltningsloven, sakbendlingsregler og tilhørende forskrifter.  
Parter: 
Parter i saken om rett eller ikke til spesialundervisning er foreldre/barn og Hol kommune ved 
rådmann. PPT er ikke part i saken og sakkyndig vurdering er ikke et juridisk dokument, men en 
premiss for å kunne gjøre vedtak etter opplæringslova § 5-1.  
Opplysningsplikten og veiledningsplikten i forhold til saksgang og rettigheter vil alle 
kommunalt ansatte ha, som jobber med forvaltningssaker. Slik sett vil det ikke være lovstridig 
at PP-tjenesten informerer om saksbehandlingstid. 
I forhold til partsrettigheter vil det likevel være mer riktig at det var det forvatningsnivå/organ 
som er vedtaksmyndighet som har ansvar for å opplyse om saksbehandlingstid og rettigheter 
etter forvaltningsloven og opplæringsloven. Brudd på forvaltningsloven og lov om 
saksbehandling kan påklages. Ved at PP-tjenesten informerer om saksbehandlingstid, kan 
dette virke villedende for blant annet foresatte. Det kan oppfattes som det er PP-tjenesten 
som er ansvarlig for saksbendlingstiden og at det er PP-tjenesten som er riktig klageinstans. 
 
Forslag til endring: PPT tar ut formuleringen i sine dokumenter og at det erstattes med et 
informasjonsskriv om saksbehandling ved behov for spesialundervisning som formidles av 
vedtaksmyndighet. 
 
Fra skolene: 
Skolene opplever at PPT agerer raskt og starter eventuell utredning etter at tilmelding er 
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sendt sammen med pedagogisk rapport. Vi opplever svært sjelden at dette tar tid ut over det 
lovmessige, og i rutinene våre, skal det være et godt samarbeid og god kommunikasjon 
mellom skole og PPT i forhold til dette. Når PPT har gjort et sakkyndighetsarbeid, skal det 
diskuteres med skolen først, om eventuelle tiltak som blir foreslått, og tilrådning til årstimer er 
gjennomførbart som foreslått, eventuelt om det kan gjennomføres med de ressurser som er 
tilgjengelig, og om tilpasninger på skolene ved annen organisering lar seg gjøre. I de aller 
fleste tilfeller opplever skolene at dette gjøres, og at det vurderes tiltak og veiledning fra PPT i 
forkant. Skolene har også opplevd at det ikke er gjort.  
Uavhengig av når PPT starter sitt sakkyndighetsarbeid, og dersom eleven har et helt åpenbart 
behov, gjøres vedtaket umiddelbart, selv om ikke sakkyndig foreligger. Tiltak prøves ut før vi 
melder opp til PPT. Vedtak gjøres fortløpende, ut fra mulighetene som ligger i klassen eller 
gruppa. Om sakkyndig vurdering og kartlegginger fra PPT tilrår annen organisering, tiltak, 
ressurser eller arbeidsmåter enn det skolene allerede har satt i gang, og skrevet vedtak på, 
endres dette ved behov i form av nytt vedtak. Foresatte er alltid involvert i denne prosessen. 

Internkontroll/kvantifisering av måloppnåelse 

Vi etterspurte om kommunen hadde prosessbeskrivelse for kvalitetssikringen for 
tildelingsprosess av spesialundervisning. Slik dokumentasjon er ikke fremlagt. Det er heller ikke 
fremlagt oversikter over avvik på området, egen internkontroll opp mot prosessen med tilpasset 
opplæring og vurdering av behov for spesialundervisning. I møtet for kvalitetssikring av utkast til 
rapport med reviderte enheter blir det opplyst om at kommunen har avvikssystem, men det er 
ikke registrert avvik på området. Det at det er utarbeidet maler en bruker ved tildeling og 
produksjon av spesialundervisning, kan ses på som en form for internkontroll og brukes aktivt.  

Følgende kommenteres av kommunen til kapittelet over: 

I avtalte, månedlige primærkontaktmøter mellom skolen og PPT, gjennomgås saker, hvor også 
tildeling av spesialundervisning blir diskutert og samarbeidet om. 

Logopedi: Nye retningslinjer fra 2021 i Hol Kommune er at logopedtjenester skal være et 
lavterskeltilbud/tilpasset opplæring. Spesialundervisning er unntaket. 

Beskrivelse og dokumentasjon fra gjennomgang av enkeltsaker 

PPT opplyser høsten 2020 å ha 77 aktive saker opp mot Hol kommune, fordelt 70 saker på skoler 
og 7 på barnehager. Kommunen oppgir at de for skoler nå har 57 aktive saker høsten 2020 på 
området spesialundervisning 
 
Kommunen forklare dette slik: 
 
Differanse skyldes blant annet saker som ligger i systemet til PPT som aktive saker, som om en 
elev for eksempel er utredet, men ikke oppfyller retten til spesialundervisning etter §5.1. Det er 
mulig vurdert til tilrettelegginger innunder ordinær undervisning og tilpasset opplæring. Annet 
eksempel: Elev har fått en sakkyndig vurdering relatert til helse, som for eksempel nedsatt hørsel, 
hvor det ikke tildeles timer innenfor spesialundervisning etter §5.1. Saker om utsatt eller fremskutt 
skolestart er også saker i systemet til PPT, som ikke er saker i systemet i skolene etter §5.1. Det 
kan også være saker hvor foresatte ikke ønsker spesialundervisning etter utredning, eller saker 
som er trukket underveis. Noen logopedsaker er sak hos PPT, men er løst innenfor tilpasset 
opplæring i skolene.  
 
Vi fikk i møte for oppstart av prosjekt opplyst at kommunen kun har hatt/har en klagesak hos 
fylkesmann de siste årene.  
 

Vi valgte ut fra de 62 sakene tilfeldig (på uttak tidspunkt av rapport), aldersfordelt og skolefordelt 
6 saker for å få et inntrykk av saksbehandling og dokumentasjon rundt kommunes arbeid med 
spesialundervisning. Det var planlagt en gjennomgang hos kommunen av sakene, slik at vi hadde 
full tilgang til dokumentene i sakene. På grunn av pandemien lot dette seg ikke gjøre. På grunn av 
dokumentomfanget og taushetsbelagte opplysninger i sakene har vi bare fått tilgang til 
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begrenset informasjon ved at kontaktperson har foretatt kartleggingen ut fra kartleggingsskjema 
utarbeidet av revisjon. Det er dokumentert de vurderinger kontaktperson har gjort. 

Slik så kartleggingsskjema som ble sendt ut fra revisjonen. Dette inneholder vurderingspunktene 
som beskrevet i kapittel 6.1:

Skjema ble fylt ut slik: 

Vi gikk igjennom enkeltsakene ut fra dokumentasjon som var lagt inn i kartleggingsskjema og fant 
ikke vesentlige avvik fra den vurderingen kommunen hadde gjort. Kommunens egen 
gjennomgang av de 6 vilkårlig valgte sakene avdekket ikke vesentlige saksbehandlingsfeil. Vår 
gjennomgang av dokumentasjon i sakene dokumenterer at en utarbeider vedtak, individuell 
opplæringsplan og har lovbestemt rapportering. Gjennomgangen viser at det gis et par 
eksempler på mindre timer spesialundervisningen enn det sakskyndigvurderingen angir 
begrunnet i tilpasset opplæring. Dette går frem av årsrapporter for spesialundervisningen til den 
enkelte elev. 

Det vises til at en faktisk har dokumentasjon som kan brukes til å måle kommunens mål på 
området. Det vises her til påpekte svakheter med evaluering av disse beskrevet kapittel 5. Vi har 
ikke fått forelagt mer tallfestede dokumentasjon på måloppnåelse, selv om gjennomgang av 
enkeltsaker viser at slik dokumentasjon kan være mulig. En burde kunne legge opp til å registrere 
reduksjon i timer spesialundervisning som følge av tilpasset opplæring.    

Ved årsrapporteringen av spesialundervisning er det i alle de valgte sakene rapportert at en 
klarer å gi vedtatt timer.  
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Under følger eksempel på dette. 

 

 

6.3. Vurdering 
Vi har i dette kapittelet gjennomgått delproblemstillingen om kommunens rutiner for å avdekke 
og å tildele spesialundervisning kan være årsak til omfanget av spesialundervisning. For 
delproblemstillingen utledet vi revisjonskriteriet: 

• Kommunens tildeling og produksjon av spesialundervisning skal oppfylle sentrale lovkrav 
og egne krav, slik som eget mål om å redusere spesialundervisningen.  

Gjennomgangen av saksbehandlingen viser at kommunen, inkludert PPT har et 
saksbehandlingssystem for dokumentasjon av tildeling og tjenesteproduksjon på området 
spesialundervisning, som vi stor sett vurderer som tilfredsstillende. Men det er enkelte svakheter 
opp mot det vi har sett på jf. vurderingspunkter i kapittel 6.1. Vi savner en helthetlig 
prosessbeskrivelse for dette. Vi har også avdekket svakheter med orientering av 
saksbehandlingstid. Vi etterlyser også konkret rutine for interkontroll med avvikssystem på 
området.    

Gjennomgangen viser for de valgte sakene, at skolene har kapasitet til- og leverer alle timer som 
er vedtatt levert. Fra vår erfaring med gjennomgang på området i andre kommuner, så kan dette 
indikere god kapasitet, med tendens overkapasitet.  

Gjennomgangen av saker viser også at en i evalueringene av spesialundervisning har data om 
endringer i behov for spesialunderving ut fra gjennomføring av tilbudet og den tilpassede 
opplæringen som gis. Dette kunne med fordel vært rapportert helhetlig på. 

Det at kommunen kun har hatt en klagesak siste år kan også indikere god kvalitet på tjenestene. 
Det samme kan den høye andelen som får spesialundervisning være, men det kan også indikere 
at en har et forbedringspotensial for tilpasset opplæring, jf. kapittel 5. 

 

7. Gjennomgang av andre forhold 
Dette kapittelet omhandler delproblemstilling 4; er det andre funn fra gjennomgangen som kan 
være årsak til omfanget av spesialundervisning?    

7.1. Utledning av revisjonskriterier 
Det er ikke utledet revisjonskriterier for dette området. Men det beskrives i kapittel 7.2 et par 
forhold som muligens påvirker behovet for spesialundervisning i kommunen. 

Dette er: 

➢ Andel innvandrere i Hol kommune 
➢ Utdanningsnivå til befolkningen i Hol kommune 

 

 



 

Viken kommunerevisjon IKS 

Side 28 Hol kommune   |   2021   |   Spesialundervisning 

18.03.2021 

7.2. Beskrivelse av innhentet dokumentasjon 
 

Innvandrer bakgrunn  

Det kommer frem i både møtet for oppstart av forvaltningsrevisjonen og i kommunens egen 
rapportering at kommunen har høy andel innvandre og at dette påvirker nivået for 
spesialundervisning. For skoleåret 2020/2021 opplyses det at en har 33 elever som har rett til 
særskilt norskopplæring. Ni av disse har vedtak om spesialundervisning. Det opplyses at det var 
44 elever med innvandrerbakgrunn i Hol-skolen fra et par år tilbake, da dette ble talt. Ifølge tall fra 
SSB har Hol kommune i 2020, 376 personer med innvandrerbakgrunn. Dette utgjør rundt 8 % av 
befolkningen. Antall elever med innvandrerbakgrunn samsvarer med denne andelen. (33 mot 398 
totalt av elever i skolen i 2020 i hensyntatt levealder) På landsbasis er andelen av befolkningen 
med innvandrerbakgrunn i overkant av 18 %. 

Følgende opplyses fra skoleadministrasjon:  

Vi har elever med annet morsmål enn norsk, som både er flyttet til kommunen i barnehagealder, 
og etter at de har nådd skolealder. Vi opplever at de aller fleste, som flytter til kommunen i 
barnehagealder, eller som er født her, går i barnehage.  

Minoritetsspråklige barn som gruppe er ikke gitt lovfestet rett til prioritet ved opptak i barnehage. 

Flere kommunale og private barnehager velger likevel å prioritere minoritetsspråklige barn ved 
opptak. Det er adgang til dette hvis det er fastsatt i barnehagens vedtekter. De kan likevel ikke 
prioriteres foran barna som har prioritet i barnehageloven § 132.   

Hol Kommune har ikke dette i sine vedtekter. Det følger av rammeplanen at barnehagen skal, i 
samarbeid med skolen, legge til rette for barnets overgang fra barnehage til første klasse og 
eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Dette har vi 
gode rutiner for i Hol Kommune. 

Ved behov for mer spisset kompetanse, innenfor områder som for eksempel ulike syndrom, 
traumer og utviklingsforstyrrelser, er det lang vei til denne spesialkompetansen. Hol Kommune 
har ikke, og heller ikke anledning til, på grunn av antallet, egne spesialskoler og 
spesialinstitusjoner, som finnes i større kommuner og byer. Vi har erfaring med at enkelte barn 
kunne hatt fordel av et slikt tilbud, på grunn av store sammensatte vansker. I saker hvor vi har 
samarbeid med kompetansesenter, Statped og lignende, er avstand til faglig kompetanse og 
veiledning stor.  

Utdanningsnivå 

Når det gjelder personer med høyere utdanning (3 år eller mer etter videregående skole) er andel 
for dette i Hol kommune i 2019 på 26,2 % mens den som helhet for landet er på 34,6 %. 

7.3. Vurdering 
Vi har i dette kapittelet gjennomgått delproblemstillingen, er det andre funn fra gjennomgangen 
som kan være årsak til omfanget av spesialundervisning.    

Vi har sett to ting som kan påvirke behovet. 

Det er flere kilder i dokumentasjonen hvor det kommer frem at innvandrergruppens 
språkkunnskaper påvirker vesentlig andelen som mottar spesialundervisning. Statistiske tall viser 
imidlertid at Hol Kommune har en vesentlig lavere andel innvandrere enn landsgjennomsnittet. 
Dette kan indikere at en i for stor grad organiserer tilbudet for denne gruppen som 
spesialundervisning, starter opplæring for sent eller at det er et særskilt stort behov for 
spesialundervisning for elever med innvandrerbakgrunn i Hol kommune. 

 

2 https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/rett-til-barnehageplass/Minoritetsspraklige-barn/ 
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Hol kommune har et lavere utdanningsnivå enn landet som helhet. Forskning viser en 
sammenheng mellom foreldres utdanningsnivå3 og hvordan barna klarer seg på skolen. Dette 
kan også bidra til å forklare noe av høyre andel som mottar spesialundervisning i kommunen opp 
mot landsgjennomsnittet. 

 

8. Konklusjon 
Vi gjør følgende konklusjoner opp mot hovedproblemstillingen, hva kan årsakene til den 
tilsynelatende høye andelen av elever som mottar spesialundervisning i kommunen være? Ut fra 
gjennomgangen av de fire delproblemstillingene i kapittel 4-7 i rapporten, med de 
begrensninger/forutsetninger som er gjort ved gjennomgangen konkluderer vi med følgende:  

Vår vurdering er at en ikke entydig kan si hva årsakene til kommunens høyere andel enn 
sammenlignbare kommuner og landet når det gjelder spesialundervisning. Det er mange faktorer 
som kan være årsakene. Det er også vanskelig å si eksakt hvor mye den enkelte faktor påvirker. 
Men vår gjennomgang viser noen forhold som kan være forklaring på høyere andel enn andre; 

➢ Det kan være demografiske årsaker som forklarer deler av den høye andel. 
➢ Det kan være budsjettmessige prosesser og prioriteringer som påvirker andel av elever 

som mottar spesialundervisning. 
➢ Det kan være at en har noe for høy standard på tjenester på skoleområdet målt opp mot 

andre kommuner og krav i lovverket. 
➢ Det kan være at en har et forbedringspotensial på tilpasset opplæring samlet sett for 

kommunen som påvirker andelen som mottar spesialundervisning. 
➢ Det kan være at svakheter med internkontroll og måling av om tiltak virker påvirker at 

andelen ikke har gått ned raskere.   

Vi mener det ikke er andel med innvandrerbakgrunn i kommunen som forklarer den høye 
andelen spesialundervisning. Det er mer sannsynlig at det kan være organiseringen av 
undervisningen for denne gruppen kan være årsak. Slik som for sen iverksetting av 
språkopplæring av norsk, for eksempel med tiltak for å få disse barna i barnehage fra tidlig alder, 
slik som stimulering til barnehageplass og andre aktiviteter. 

Vi ser at en har brukt relativt lang tid for å iverksette mer konkrete endringer opp mot tilpasset 
opplæring og spesialundervisning. Utover system/rutine endringer, kom konkrete tiltak først på 
plass fra årene 2018. Vi ser noe nedgang i andelen som mottar spesialundervisning fra 2019 og 
vesentlig nedgang i ressursbruk til spesialundervisning i 2019, sett opp mot 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Dette beskrives i bant annet dokumentet «Høyere utdanning - St.meld. nr. 16 (2006-2007) - regjeringen.no» 
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9. Anbefaling 
Ut fra vår gjennomgang anbefaler vi følgende: 

• Vurdere formen og krav til dokumentasjon ved budsjettprosess, med tanke på at budsjett 
skal dokumenteres realistisk opp mot mål og rammer. 

• Evaluere og måle effekten av allerede iverksatte tiltak bedre gjennom å fastsette kriterier 
for å måle måloppnåelse. 

• Vurdere enda flere tiltak for å nå målene på områdene tilpasset 
opplæring/spesialundervisning.  

• Fortsette arbeidet med å utvikle den tilpassede opplæringen.   

 

Drammen, den 18.03.2021. 

 

Torkild Halvorsen  Gjermund Røren 
leder forvaltningsrevisjon  forvaltningsrevisor 
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra rådmann datert 17.03.2021 
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges. 

Standard for forvaltningsrevisjon4 ble fastsatt av styre i NKRF (Norges kommunerevisorers 
forening) 1. februar 2011. Standarden gjelder som god kommunal revisjonsskikk for 
forvaltningsrevisjonsprosjekter. Den består av grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i 
forvaltningsrevisjon (Det er nå vedtatt en ny standard, men denne gjelder da prosjekt startet før 
denne ble vedtatt). 

Standarden er bygget opp med 47 punkter hvor noen er anbefalinger og noen er obligatoriske 
krav. 

Punkt Innhold  Punkt Innhold 
1-5 Innledning   26-30 Metode og data  
6-9 Krav til revisor   31-33 Vurderinger og konklusjoner  

10-11 Bestilling   34 Anbefalinger  
12-17 Revisjonsdialogen   35-41 Prosjektrapport  
18-19 Prosjektplan   42-44 Dokumentasjon  
20-21 Problemstilling(er)   45-47 Kvalitetssikring og 

kvalitetskontroll  
22-25 Revisjonskriterier     

 

 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og fylkeskommuner, 
og kontrollutvalget skal påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides 
plan for forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse, og denne skal vedtas av 
kommunestyret eller fylkestinget.  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 
forutsetninger. Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 
kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.  

Krav til revisor: 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor må oppfylle gitte kvalifikasjonskrav. Denne må også sørge 
for at forvaltningsrevisjonen gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i 
relevant metodikk, og med tilstrekkelig kunnskap om temaet som revisjonen omhandler.  

Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine oppgaver. Dersom revisor 
benytter arbeid utført av andre, skal revisor sikre at kravene til uavhengighet og objektivitet er 
oppfylt også for disse.  

Bestilling: 

Forvaltningsrevisjonen må gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. Revisor må 
vurdere om kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre, om revisor er faglig uavhengig, og 
dersom det er nødvendig må bestillingen avklares med kontrollutvalget.  

Revisjonsdialogen: 

Så tidlig som mulig i prosjektet – og senest før datainnsamlingen starter – skal revisor sende 
oppstartsbrev til administrasjonssjefen. Det bør også avholdes oppstartsmøte med 
administrasjonssjefen og reviderte enheter hvor det redegjøres for prosjektet og planlagt 
gjennomføring.  

Hvis det underveis i prosjektet oppstår behov for å endre prosjektets problemstilling(er) eller 
annet som har vesentlig betydning i forhold til bestillingen, skal dette avklares med 
kontrollutvalget.  

 

4 http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf 

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf
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Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av 
rapporten, og høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget.  

 

Prosjektplan, problemstillinger og revisjonskriterier: 

Det skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hvert prosjekt, med problemstilling(er).  

Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget må revisor operasjonalisere 
problemstillingen(e) slik at de blir tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne besvares.  

Med utgangspunkt i problemstillingen(e) skal det etableres revisjonskriterier, som skal være 
begrunnet i, og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Revisjonskriteriene 
skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for 
forvaltningsrevisjonsobjektet innenfor den aktuelle tidsperioden.  

Metode og data: 

Revisor må gjennom valg av metode sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) i forhold til 
problemstillingene, og datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataenes 
pålitelighet (reliabilitet). Det må innhentes data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger 
og svare på problemstillingene. Ved bruk av intervjuer skal som hovedregel data verifiseres.  

Data som inneholder personopplysninger, må behandles i tråd med lovkrav.  

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger: 

Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til revisjonskriteriene og vurdere om 
praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene. Vurderinger må være objektive og logiske. Revisor 
skal konkludere i forhold til problemstillingene ved å se vurderingene av data opp mot 
revisjonskriteriene. Dersom det avdekkes vesentlige avvik skal disse komme tydelig frem i 
forvaltningsrevisjonsrapporten.  

Anbefalinger er ikke obligatorisk, men bør gis der dette er hensiktsmessig. Anbefalinger må aldri 
formuleres som pålegg til administrasjonen, og det bør utvises varsomhet med å foreslå 
detaljerte løsninger.  

Prosjektrapporten: 

Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt. Rapporten bør utformes så 
leservennlig som mulig.  

Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, 
revisjonskriterier, innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Praksis 
eller tilstand innen det reviderte området må beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad 
underbygger revisors vurderinger og konklusjoner.  

Dokumentasjon: 

Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse 
av utførelsen av prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold 
som tilsier at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt.  

Dokumentasjon (revisjonsbevis) skal oppbevares i tråd med lovkrav.  

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  

Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, for å sikre nødvendig faglig og metodisk 
kvalitet i undersøkelse og rapport, samt at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, 
revisjonskriterier, data, vurderinger og konklusjoner.  

Revisjonsenheten må dokumentere at det er system for kvalitetskontroll.  
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Vedlegg 3 – Lovverk 
Opplæringsloven 

Kapittel 5. Spesialundervisning 

§ 5-1.Rett til spesialundervisning 

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære 
opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. 

I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på 
utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan 
gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei 
opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det 
same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf.  

§ 5-3.Sakkunnig vurdering 

Før kommunen eller fylkeskommunen gjer vedtak om spesialundervisning etter § 5-1, skal det 
liggje føre ei sakkunnig vurdering av dei særlege behova til eleven. Vurderinga skal vise om 
eleven har behov for spesialundervisning, og kva for opplæringstilbod som bør givast. 

Den sakkunnige vurderinga skal blant anna greie ut og ta standpunkt til 

-eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet 

-lærevanskar hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa 

-realistiske opplæringsmål for eleven 

-om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære opplæringstilbodet 

-kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod. 

Dersom vedtaket frå kommunen eller fylkeskommunen avvik frå den sakkunnige vurderinga, skal 
grunngivinga for vedtaket blant anna vise kvifor kommunen eller fylkeskommunen meiner at 
eleven likevel får eit opplæringstilbod som oppfyller retten etter § 5-1. 

§ 5-4.Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning 

Eleven eller foreldra til eleven kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er nødvendige for 
å finne ut om eleven treng spesialundervisning, og eventuelt kva opplæring eleven treng. 
Undervisningspersonalet skal vurdere om ein elev treng spesialundervisning, og melde frå til 
rektor når slike behov er til stades. Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innanfor det 
ordinære opplæringstilbodet med sikte på å gi eleven tilfredsstillande utbytte før det blir gjort 
sakkunnig vurdering. 

Før det blir gjort sakkunnig vurdering og før det blir gjort vedtak om å setje i gang 
spesialundervisning, skal det innhentast samtykke frå eleven eller frå foreldra til eleven. Med dei 
avgrensingane som følgjer av reglane om teieplikt og § 19 i forvaltningslova, har eleven eller 
foreldra til eleven rett til å gjere seg kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga og til å 
uttale seg før det blir gjort vedtak. 

Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og foreldra 
til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn. 

§ 5-5.Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa og om kompetansekrav 

Reglane om innhaldet i opplæringa i denne lova og i forskrifter etter denne lova gjeld for 
spesialundervisning så langt dei passar. For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast 
individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og korleis ho skal 
drivast. Også avvikande kontraktvilkår for lærlingar kan fastsetjast i den individuelle 
opplæringsplanen. 
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Skolen skal ein gong i året utarbeide skriftleg oversikt over den opplæringa eleven har fått, og ei 
vurdering av utviklinga til eleven. Utviklinga til eleven skal vurderast ut frå måla som er sette i den 
individuelle opplæringsplanen til eleven. Skolen sender oversikta og vurderinga til eleven eller til 
foreldra til eleven og til kommunen eller fylkeskommunen. 

Krav etter § 10-2 kan fråvikast i vedtak om spesialundervisning dersom ei konkret vurdering av 
eleven og den spesialundervisninga som skal bli gitt, tilseier det. 

§ 5-6.Pedagogisk-psykologisk teneste 

Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den 
pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre 
kommunar eller med fylkeskommunen. 

Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å 
leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske 
tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet 
kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta. 

Forskrift til opplæringslova 

Kapittel 2. Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda 

§ 2-1.Skolebasert vurdering 

Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av 
opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. 
Elevane skal involverast i denne vurderinga. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir 
gjennomført etter føresetnadene. 

§ 2-2.Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen 

Skoleeigaren skal medverke til å etablere administrative system og å innhente statistiske og 
andre opplysningar som trengst for å vurdere tilstanden og utviklinga innanfor opplæringa. 

Kommuneloven: 

Kapittel 13. Administrasjonen 

§ 13-1.Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver 

Kommunestyret og fylkestinget ansetter selv en kommunedirektør, som skal være leder av 
kommunens og fylkeskommunens administrasjon. 

Kommunedirektøren skal lede den samlede kommunale eller fylkeskommunale 
administrasjonen, med de unntak som følger av lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer eller 
pålegg kommunestyret eller fylkestinget gir. 

Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 
utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. 

Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten 
ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold 
som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte 
organet oppmerksom på dette på en egnet måte. 

Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte 
organer, med unntak av kontrollutvalget. Kommunedirektøren kan la en av sine underordnete 
utøve denne retten på sine vegne. 

Et folkevalgt organ kan gi kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har 
prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet. 

Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, 
oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i 
lov. 
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Kapittel 25. Internkontroll 

§ 25-1.Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen 

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å 
sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er 
ansvarlig for internkontrollen. 

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter 
og risikoforhold. 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. 

§ 25-2.Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn 

Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om 
resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året. 

 

Forvaltningsloven 

§ 11 a. (saksbehandlingstid, foreløpig svar). 

Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. 

Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, 
skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret 
skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig 
angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart 
unødvendig. 

I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en 
henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. 

§ 17.(forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt). 

Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Det skal 
påse at mindreårige parter har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn, i den grad de er i stand til å 
danne seg egne synspunkter på det saken gjelder. De mindreåriges syn skal tillegges vekt i 
samsvar med deres alder og modenhet. 

Dersom det under saksforberedelsen mottar opplysninger om en part eller den virksomhet han 
driver eller planlegger, og parten etter §§ 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med disse 
opplysninger, skal de forelegges ham til uttalelse. Dette gjelder likevel ikke når 

a) opplysningene bekreftes av framstilling som parten selv har gitt eller kontrollert i anledning av 
saken eller parten ikke har kjent oppholdssted, 

b) rask avgjørelse i saken er påkrevd av hensyn til andre parter eller offentlige interesser, 

c) opplysningene ikke har avgjørende betydning for vedtaket eller underretning av andre 
grunner er unødvendig eller uhensiktsmessig ut fra hensynet til parten selv, for eksempel fordi 
han vil bli gjort kjent med opplysningene ved melding om vedtaket. 
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