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1/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Arkivsak-dok.  16/00149-11 

Arkivkode. 033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 15.02.2017 1/17 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15. november 2016 legges fram for utvalget til 

formell godkjenning. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møtet den 15. november 2016. 

SANDNES, 17.01.2017 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

Vedlegg:  

Protokoll 15.11.16 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

Til sakslista 
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2/17 Orientering fra administrasjonen - kommunalsjef 
Helse og Omsorg 
 
Arkivsak-dok.  16/00303-5 

Arkivkode.  030  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 15.02.2017 2/17 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget har vedtatt å invitere de kommunale topplederne til utvalget for å orientere 

om sitt arbeids- og ansvarsområde, samt peke på eventuelle utfordringer m.m. 

 

Saksutredning: 
Rådmann og PNM-sjef har tidligere vært i kontrollutvalget og hatt slike gjennomganger. 

Kommunalsjef for helse og omsorg er invitert til dette møtet. Kommunalsjefen er bl.a. 

utfordret til å orientere om  

 Generelt: 

o Plassering i organisasjonen 

o Tjenestetilbud 

o Personale: tall på ansatte, kompetanse, sykefravær 

o Budsjett og regnskap for enheten(e) 

 Tanker om fremtiden: 

o Tjenestebehov/tilbud/utfordringer/endringer 

o Kompetansebehov 

o Evaluering/utvikling 

 Kontroll og tilsyn 

o Har det vært forvaltningsrevisjoner innen noen av tjenestene de siste 5 årene, i 

så fall – har disse ført til ønskede endringer? 

 

Kommunalsjefen er gitt mulighet til selv å prioritere hva det fokuseres mest på. 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund tar kommunalsjef helse og omsorg sin gjennomgang til 

orientering. 

 

SANDNES, 18.01.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

Click here to enter text. 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.     Til sakslista 
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3/17 Invitasjon til deltaking i 
forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til PP-tjenesten i 
Dalane 
 
Arkivsak-dok.  16/00373-2 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 15.02.2017 3/17 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget i Eigersund har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til PP-

tjenesten i Dalane. PP-tjenesten er et samarbeidsprosjekt mellom de fire kommunene i 

Dalane, og kontrollutvalget i Lund inviteres derfor sammen med de andre samarbeids-

kommunene til å delta i prosjektet. 

 

Saksutredning: 
Kontrollutvalget har fått forespørsel fra Eigersund om å delta i felles prosjekt knyttet til alle 

Dalane-kommunene, der man gjennomgår PP-tjenesten i Dalane. Øvrige kommuner i Dalane. 

har vedtatt å delta.  

 

Formålet med fellesprosjektet er å se nærmere på PP-tjenestens samarbeid med barnehager 

og skoler i det individ- og systemrettede arbeidet.  

Opprinnelig har Eigersund kommune vedtatt å se nærmere på disse problemstillingene: 

 Hvilke mål styrer PP-tjenesten etter og hvilke resultater oppnår den? 

 Hva kjennetegner prosessen fra et særlig behov fanges opp til konkrete tiltak sette inn?  

 Hva kjennetegner arbeidet PP-tjenesten gjør i barnehagene og på skolene med 

kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å sikre barnehagebarn og 

skoleelever et tilrettelagt tilbud?  

 Hvordan opplever PP-tjenesten og samarbeidspartnerne samhandlingen? 

 Hvilke forbedringsmuligheter foreligger i tjenestens individ- og systemrettede arbeid? 

 

Etter at de andre Dalane-kommunene kom med i prosjektet, er denne problemstillingen føyd 

til: 

 Hva kan være årsakene til en høy andel elever med spesialundervisning?  

 

Revisor framhever at undersøkelsen først og fremst retter seg mot PP-tjenestens arbeid. Men 

fordi enhetens arbeid foregår i tett relasjon til barnehage og skole må samarbeidsrelasjonene 

og arbeidsdelingen med disse vurderes.  

 

Emnet omfatter spesialundervisning, som er et prioritert prosjekt i vedtatt Plan for forvalt-

ningsrevisjon. Selv om prosjektet først og fremst retter seg mot PP-tjenesten, vil 

kontrollutvalget få mye igjen ved å delta i et felles prosjekt -  både økonomisk og ved at det 

vil foreligge sammenligninger med de andre Dalane-kommunene. Sammenligninger med 

andre var også ønsket fra politisk hold i forbindelse med innspill. 
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Slik prosjektet nå foreligger, er det på 350 timer. Lund kommunes andel av prosjektet er 

antydet å være på rundt 50 timer. Kontrollutvalgets budsjett for 2017 til forvaltningsrevisjon 

er på 150 timer, og dette går med til tidligere bestilt forvaltningsrevisjon innenfor området 

«Innkjøp». En forutsetning for bestilling av prosjektet vil dermed være at revisor i hovedsak 

kan tilpasse timeforbruket innenfor sitt totalbudsjett for 2017 på i alt 455 t. Det forventes en 

tilbakebetaling fra sekretariatet på ca. 15.000 kr. for 2017 (i underkant av 20 timer), dette kan 

også gå til delvis dekning av ekstra utgifter. 

 

Kontrollutvalget kan gi presiseringer til revisor dersom en ønsker et noe endret innhold, men 

mandatet kan ikke endres for mye dersom det skal være et felles prosjekt der timeandelen 

fordeles på alle. 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund vil delta på den planlagte felles forvaltningsrevisjonen 

knyttet til PP-tjenesten i Dalane, i tråd med det utkastet til prosjektmandat som 

foreligger og med de eventuelle presiseringer som kom fram i møtet.  

Prosjektet bestilles under forutsetning av at ekstra utgifter kan dekkes innenfor 

kontrollutvalgets vedtatte budsjett for 2017. 

 

 

 

 

 

 

SANDNES, 16.11.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Eigersund Lund Sokndal Bjerkreim 2016 PP tjenesten - Forslag til felles mandat 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

           Til sakslista 
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4/17 Årsmelding 2016 - kontrollutvalget i Lund 
 
 
Arkivsak-dok.  16/00089-17 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 15.02.2017 4/17 

 

Bakgrunn: 
Sekretariatet har utarbeidet årsmelding for 2016 for kontrollutvalget i Lund.  

 

Årsmeldingen oppsummerer kontrollutvalgets arbeid i året som gikk.  

 

Saksutredning: 
Årsmeldingen er i stor grad sett opp mot vedtatt årsplan for 2016.  

 

I forhold til årsplan for 2016 er kontrollutvalgets mål i det alt vesentligste oppfylt. 

Kontrollutvalget orienteres fortløpende om framdriftsplanen på bestilt prosjekt. 

 

Det vises til vedlagte årsmelding for 2016 for utfyllende oversikt. Eventuelle endringer som 

måtte komme fram på møtet innarbeides i årsmeldingen av sekretariatet før årsmeldingen 

videresendes kommunestyret sammen med kontrollutvalgets årsplan 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund godkjenner den framlagte årsmeldingen for 2016 for 

kontrollutvalget. 

Årsmeldingen videresendes kommunestyret i Lund til orientering. 

 

 

 

 

SANDNES, 30.01.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

Vedlegg:  

Årsmelding 2016 - Lund 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
          Til sakslista 
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5/17 Kontrollutvalgets årsregnskap for 2016 
 
Arkivsak-dok.  16/00098-12 

Arkivkode.  212  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 15.02.2017 5/17 

 

Bakgrunn: 

Kontrollutvalget er pålagt for å fremme forslag til budsjett for området «kontroll og tilsyn». 

(Forskrift for kontrollutvalg § 18). Dette medfører også at utvalget har ansvar for regnskaps-

oppfølging av dette budsjettområdet.  

 

Saksutredning: 

Sekretariatet har fått tilsendt budsjettkontroll pr. 31.12.16 fra Rogaland Revisjon IKS. Denne 

oversikten viser hva som faktisk er fakturert i 2016 knyttet til kontrollutvalgets budsjett-  

område. I tillegg har vi mottatt en oversikt fra Lund kommune over hva som er postert på 

kontrollutvalgets regnskap i 2016.  Det går fram av samlet regnskapsoversikt at revisor har 

brukt ca. 96% av opprinnelig budsjett. Revisors egen oversikt viser imidlertid at det er brukt 

litt mer enn budsjettert – men kun litt over 1%. Sekretariatets opererer med et fast grunnbeløp, 

og vil i utgangspunktet alltid ha et forbruk som er likt budsjettet. Det er også et mindreforbruk 

knyttet til kontrollutvalgets driftsutgifter.  

 

Samlet sett er det brukt ca. 89% av vedtatt budsjett dersom en legger kommunens egne tall til 

grunn. Selv om en legger til grunn selskapenes egne regnskaper vil det være et mindreforbruk 

i forhold til vedtatt budsjett.  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund tar oversikten over årsregnskapet for kontroll og tilsyn i 

2016 til orientering. 

 

 

 

SANDNES, 18.01.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg: 

Årsregnskap 2016 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
           Til sakslista 
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6/17 Ny gjennomgang av kontrollutvalgets ansvar og 
oppgaver 
 
Arkivsak-dok.  16/00089-16 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 15.02.2017 6/17 

 

 

Bakgrunn:  
I forbindelse med opplæring av kontrollutvalget vedtok kontrollutvalget en plan for videre 

oppfølging. I tråd med denne planen skal kontrollutvalget i årets siste møte ha en ny 

gjennomgang av den generelle opplæringa.  

 

Saksutredning: 
Kontrollutvalget har nå ca ett års erfaring med arbeidet i kontrollutvalget. Sekretariatet har 

laget en ny presentasjon knyttet til kontrollutvalgets oppgaver og deres ansvarsområde som vi 

vil gjennomgå i dette møtet. Det legges opp til dialog med utvalget underveis. 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget tar sekretariatets gjennomgang til orientering. 

 

 

 

 

SANDNES, 17.01.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

        Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

           Til sakslista 

  



 

 
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 9 

7/17 Statusoversikt kontrollutvalgets saker - februar 
2017 
 
Arkivsak-dok.  16/00180-14 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lund 15.02.2017 7/17 

 

Bakgrunn: 
Sekretariatet legger til hvert møte i kontrollutvalget fram en oppdatert oversikt over status på 

saker kontrollutvalget har bestilt. Oversikten utarbeides i samarbeid med revisor.  Den viser 

status på bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller, undersøkelser m.m., se 

vedlegget. 

 

Saksutredning: 
Under denne saken kan kontrollutvalget ta opp spørsmål i tilknytning til sakene. Det blir også 

lagt opp til at revisor kan gi utvalget orientering om status knyttet til pågående prosjekter og 

avklare endringer om det er nødvendig. 

Oversikten over avsluttede saker viser hvilke saker som blir ferdig behandlet i inneværende 

valgperiode.  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Lund tar statusoversikten pr. februar 2017 til orientering. 

 

 

 

 

SANDNES, 17.01.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Statusoversikt 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
           Til sakslista 
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Referat-/meldingssaker: 

1/17 Melding om vedtak – 
 Forvaltningsrevisjon Arkiv og dokumentbehandling 

2/17 Rapport Fylkesmannen: Elvenes utbytte av opplæring 

Til sakslista 

3/17 Vedtekter Magma Geopark
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Kontrollutvalget i Lund 
         


 


Arkivkode : 217 


Saksnr. : 13/00046 


Vedlegg: Statusoversikt pr. februar 2017 


 


Vedtatte prosjekter under arbeid: 


Forvaltningsrevisjons- 


prosjekter 


Vedtatt 


igangsatt 


Estimert 


timeforbruk 


Status Forventet 


ferdigstilt 


Dalane PPT  50 t Til bestilling  


Innkjøp 15.11.16 150 t Under arbeid 2017 


Selskapskontroller     


Eierskapskontroll av Lund 
kommune 


11.09.13 150 t Gjennomføres 2016/17 2017 


Annet     


     
 
 


Prosjekter behandlet i kontrollutvalget som er ferdigbehandlet og skal følges 


opp: 
Forvaltningsrevisjons- 


prosjekter 


Bestilt Behandlet i 


KU 


Behandlet i 


KMST 
Oppfølging 


behandlet 
Status Oppføl- 


ging 


Arkiv- og dokument-
behandling 


11.11.15 15.11.16 08.12.2016  Til oppfølging 2017 


 


 


Andre saker: 


Sak/prosjekt Behandlet  Status  Merknader 
Overordnet analyse, forvaltningsrevisjon 10. februar 16 Presentert  


 Overordnet analyse, selskapskontroll 15. november 16 Presentert  
 


 


Prosjekter som er ferdigbehandlet: 


Forvaltningsrevisjons- 


prosjekter 


Bestilt Behandlet i 


KU 


Behandlet i 


KMST 
Oppfølging 


behandlet 
Status Evt. 


merknader 


       


Selskapskontroller Bestilt Behandlet i 


KU 


Behandlet i 


KMST 
Oppfølging 


behandlet 
Status Evt. 


merknader 


Selskapskontroll i Lyse 
Energi AS 


17.09.14 09.09.15 24.09.15 14.09.16 Ferdig-
behandlet 


 


 
 


Wencke S. Olsen 


Daglig leder 








LUND KOMMUNE 


KONTROLLUTVALGET 2015-2019 
 


 Navn Adresse Mobil Arbeid E-postadresse 


Leder Svein Zwygart (Frp) Hågåslia 7, 4460 Moi 913 96 137  svein@adant.no 


 Karl Andreas Moen (Krf) Moen, 4460 Moi  51 40 12 83 andrmoen@online.no  


 Sonja Surdal (Sp) Bodlestad 23, 4462 Hovsherad 917 62 576  e-surdal@online.no 


 Karsten Moi (H) Øvre Hauklandsvei 5b, 4460 Moi 489 90 784  Karsten.moi@nordan.no 


 Jeanette Kjørmo (FrP) Teian 8, 4460 Moi 944 20 924  jeanettekjormo@hotmail.com  


      


Varamedlemmer     


1. Kjell Rune Iveland (Krf) Hestespranget 8, 4460 Moi 481 31 331  kjell.iveland@skatteetaten.no 


2. Andreas Steinberg (Sp) Steinbergveien 90, 4462 Hovsherad 916 69 686  ansveis@online.no 


3. Toril June S. Litsheim (V) Leidingsveien 26, 4460 Moi 930 85 702  plit@lyse.net 


4. Gerd Sigrunn Støre (Ap) Lyngveien 8, 4460 Moi 450 14 903  sigrunn@gmail.com 


5. Anne Lise Tunheim (Sp) Nedre Lundestranda 13, 4460 Moi 478 54 037  annelisetun@hotmail.com 


      


Andre:     


 Olav Hafstad Ordfører  51 40 47 01 olav.hafstad@lund.kommune.no 


 Ståle Kongsvik Rådmann 989 97 031 51 40 47 00 staalek@lund.kommune.no 


 Eva Alver Gursli Formannskapssekretær  51 40 47 03 eva@lund.kommune.no 


 Annebeth M. Mathiassen Revisor oppdragsleder 975 69 630  amathiassen@rogaland-revisjon.no 


 Wencke S. Olsen Daglig leder sekretariatet 988 06 776 51 33 65 92 wencols@sandnes.kommune.no  
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LUND KOMMUNE 


 
 Arkiv FE - 216 


 Sak 16/81 


 Saksbehandler Eva Alver Gursli 


 Dato 28.11.2016 


 
  


 
 


Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 


047/16 Kommunestyret 08.12.2016 


 
 


Forvaltningsrevisjon Arkiv og dokumentbehandling 


 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
 


Kommunestyret i Lund tar den framlagte rapporten til orientering.  
 


Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og 
anbefalinger. Rådmannen gir tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan disse er fulgt 
opp ca. 6 måneder etter kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyret 08.12.2016: 
 
Møtebehandling: 


 
Kontrollutvalget sin innstilling enstemmig vedtatt. 


 
KS- 047/16 Vedtak: 


 
Kommunestyret i Lund tar den framlagte rapporten til orientering.  
 
Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner 
og anbefalinger. Rådmannen gir tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan disse 
er fulgt opp ca. 6 måneder etter kommunestyrets vedtak. 
 


 


 
  







  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
Ståle Kongsvik  
rådmann  
 Rut Evy Pettersen 
 kommunalsjef økonomi 
 
Vedlegg: 
140342 Melding om vedtak - Forvaltningsrevisjon Arkiv og dokumentbehandling 
140343 Vedtak Sak 31-16, Forvaltningsrevisjonsrapporten -Arkiv- og dok 
140344 RR Lund 2016 Arkiv ver2 
 
 








Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE 
 


PROTOKOLL 
 


 


Utvalg:  


Kontrollutvalget i Lund 
 


Møtenr.: 


5-2016 


Møtedato: 


15.11.2016 


Utvalgssaksnr.: 


30/16 - 37/16 


Disse møtte: 
Svein Zwygart 
Karsten Moi 
Sonja Surdal 
Karl Andreas Moen 
Jeanette Kjørmo 


Forfall / varamedlemmer: 
Ingen 
 


Andre tilstede: 
Forvaltningsrevisor Therese Kristiansen, Rogaland Revisjon IKS 
Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 
 


 


 Side 


Saker til behandling 


30/16 16/00149-9 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 2 


31/16 15/00040-4 
Forvaltningsrevisjonsrapporten "Arkiv- og dokument-
behandling" 


2 


32/16 16/00361-1 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Innkjøp" 3 


33/16 16/00092-2 Overordnet analyse, plan for selskapskontroll 3 


34/16 16/00092-3 Plan for selskapskontroll 2017 - 2020 4 


35/16 16/00095-1 Kontrollutvalgets årsplan for 2017 4 


36/16 16/00089-12 Orientering om de viktigste habilitetsreglene 5 


37/16 16/00180-11 
Statusoversikt kontrollutvalgets saker - november 
2016 


5 
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Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
 
 
 
30/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møtet den 14. september 2016. 
 


Møtebehandling 
 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møtet den 14. 
september 2016. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
31/16 Forvaltningsrevisjonsrapporten  "Arkiv- og dokumentbehandling" 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kommunestyret i Lund tar den framlagte rapporten til orientering.  
Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens 
konklusjoner og anbefalinger. Rådmannen gir tilbakemelding til 
kontrollutvalget om hvordan disse er fulgt opp ca. 6 måneder etter 
kommunestyrets vedtak. 


 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget reagerer på at så få (51%) har svart på revisors quest-
back undersøkelse, selv etter purringer For at kontrollutvalget/revisor skal 
ha best mulig grunnlagsmateriale, bør rådmannen pålegge ansatte å 
svare på slike undersøkelser.  
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kommunestyret i Lund tar den framlagte rapporten til orientering.  
Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens 
konklusjoner og anbefalinger. Rådmannen gir tilbakemelding til 
kontrollutvalget om hvordan disse er fulgt opp ca. 6 måneder etter 
kommunestyrets vedtak. 


[Lagre]  
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32/16 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Innkjøp" 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Lund bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Innkjøp» i tråd med 
det utkastet til prosjektmandat som foreligger, med de eventuelle 
endringsforslag/presiseringer som kom fram i møtet. 
 


Møtebehandling 
Revisor orienterte. Kontrollutvalget foretok ingen endringer/presiseringer, 
så siste setningsledd i forslag til vedtak går ut. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med denne endringen. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Innkjøp» i 
tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger. 
 


[Lagre] . 
 
 
 
 
33/16 Overordnet analyse, plan for selskapskontroll 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Lund tar revisors gjennomgang av overordnet analyse for Plan for 
selskapskontroll til orientering.  
 


Møtebehandling 
Revisor presenterte den overordna analysen for selskapskontroll. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund tar revisors gjennomgang av overordnet analyse for 
Plan for selskapskontroll til orientering.  
 


[Lagre]  
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34/16 Plan for selskapskontroll 2017 - 2020 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kommunestyret i Lund vedtar den framlagte Plan for selskapskontroll for 
perioden 2017 – 2020. 
Kontrollutvalget delegeres fullmakt til å foreta prioritering av prosjekter i 
samarbeid med øvrige eiere. 


 
Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kommunestyret i Lund vedtar den framlagte Plan for selskapskontroll for 
perioden 2017 – 2020. 
Kontrollutvalget delegeres fullmakt til å foreta prioritering av prosjekter i 
samarbeid med øvrige eiere. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
35/16 Kontrollutvalgets årsplan for 2017 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Lund vedtar årsplanen for  2017 Vedtatt plan sendes 
kommunestyret til orientering. 
 


Møtebehandling 
Sekretariatet retter opp årstallsfeil før planene videresendes kommune-
styret. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Lund vedtar årsplanen for  2017 Vedtatt plan sendes 
kommunestyret til orientering. 


 
[Lagre]  
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36/16 Orientering om de viktigste habilitetsreglene 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Lund tar gjennomgangen av de viktigste habilitetsreglene til 
orientering. 
 


Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund tar gjennomgangen av de viktigste habilitetsreglene 
til orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
37/16 Statusoversikt kontrollutvalgets saker - november 2016 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Lund tar statusoversikten pr. november 2016 til orientering. 
 


Møtebehandling 
 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Lund tar statusoversikten pr. november 2016 til 
orientering. 
 


[Lagre]  
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Prosjektmandat – PP-tjenestens samarbeid med barnehager og skoler 


Bakgrunn 
Eigersund, Lund, Bjerkreim og Sokndal har en felles PP-tjeneste. Tjenestens mandat er hjemlet i bar-


nehageloven og opplæringsloven. Barn under opplæringspliktig alder, som har særlige behov for spe-


sialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp, og skoleelever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstil-


lende utbytte av ordinær opplæring, har rett til spesialundervisning.  


 


PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering før vedtak om spesialpeda-


gogisk hjelp eller spesialundervisning blir fattet. PP-tjenesten skal også bistå barnehagene og skolene 


i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling, for å tilrettelegge barnehage- og opplærings-


tilbudet for barn og elever med særlige behov. Tjenesten skal gi råd og veiledning om pedagogisk 


ledelse, gruppeledelse, læringsmiljø og spesialpedagogiske spørsmål.  


 


PP-tjenesten har med andre ord to hovedoppgaver; utarbeide individuelle, sakkyndige vurderinger 


hvor dette er et lovkrav (arbeid på individnivå), og bistå barnehager og skoler med å tilrettelegge bar-


nehage- og opplæringstilbudet for barn og elever med særlige behov (arbeid på systemnivå).  


 


Tilsvarende prosjekter gjennomført av Rogaland revisjon har gjerne vist at PP-tjenesten bruker mye 


tid på individrettet arbeid og mindre tid på systemrettet arbeid. Dette kan henge sammen med at det 


individrettede arbeidet er direkte knyttet til lovkrav. Det systemrettede arbeidet er også viktig, både 


for å bedre tilretteleggingen, men også for å avdekke hvorvidt vanskene kan knyttes til problemer i 


barnehagen, klassen eller ved skolen som helhet. Generelle innspill fra PP-tjenesten kan bidra til at 


barnehagene og skolene vurderer sin egen tilrettelegging med nye øyne.  


 


Opplæringsloven eller barnehageloven sier ikke noe eksplisitt om hvor lang tid det kan ta fra henvis-


ning sendes til enkeltvedtak fattes og tiltak settes inn. I Utdanningsdirektorats veileder fra 2015 heter 


det at «Elevens behov for å få avklart sine behov og rettigheter så raskt som mulig er en viktig del 


ved å vurdere saksbehandlingstiden. Dette kan føre til at for eksempel en saksbehandlingstid på to-


talt over tre måneder kan være for lang saksbehandlingstid».  


 


 


Tall fra KOSTRA viser at andelen barnehagebarn som får ekstra ressurser til styrket tilbud, samt an-


delen elever i grunnskolen som får spesialundervisning, varierer mellom kommunene: 


 


Andel barnehagebarn som får ekstra ressurser til styrket tilbud, i forhold til alle barn i både kommunale og 
private barnehager (Kilde: KOSTRA. Tall for foregående år finnes dessverre ikke i KOSTRA). 


 


 


 


 


2014 2015


Eigersund 16,4 15,4


Sokndal 8,1 12,8


Lund 25,1 19,1


Bjerkreim 16 13,6


Landet 17,3 18,4







 


 


Klientnr.: 


 
Arkiv:  


 


Oppdrag: 


Eigersund, Lund, Bjerkreim og Sokndal  
Utarbeidet dato/sign.: 


31.10.2016/FKG 
År: 


 


Enhet: 


Forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


31.10.2016/BEM 
Side:  


2 av 3 


Sak:  


Prosjektmandat – PP-tjenestens samarbeid med barnehager og skoler 


Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning  (Kilde: KOSTRA) 


 


 


 


Formål 
Formålet med prosjektet er å se nærmere på PP-tjenestens samarbeid med barnehager og skoler i det 


individ- og systemrettede arbeidet.  


 


Problemstillinger 
 Hvilke mål styrer PP-tjenesten etter og hvilke resultater oppnår den? 


 Hva kjennetegner prosessen fra et særlig behov fanges opp til konkrete tiltak sette inn?  


 Hva kjennetegner arbeidet PP-tjenesten gjør i barnehagene og på skolene med kompetanseut-


vikling og organisasjonsutvikling for å sikre barnehagebarn og skoleelever et tilrettelagt til-


bud?  


 Hvordan opplever PP-tjenesten og samarbeidspartnerne samhandlingen? 


 Hva kan være årsakene til en høy andel elever med spesialundervisning?  


 Hvilke forbedringsmuligheter foreligger i tjenestens individ- og systemrettede arbeid? 


 


Revisjonskriterier 
Revisjonskriteriene er elementer som inneholder krav eller forventninger, og vil bli brukt til å vur-


dere funnene i de undersøkelser som gjennomføres. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, 


autoritative kilder innenfor det reviderte området. I dette prosjektet foreslås følgende kilder til grunn 


for utvikling av revisjonskriterier: 


 


 Opplæringsloven § 5-6 med tilhørende forskrifter og lignende 


 Barnehageloven § 19 a-h. 


 Forvaltningslovens saksbehandlingsregler 


 Mål og styringssignaler fra kommunen til PP-tjenesten 


 PP-tjenestens egne mål, retningslinjer og prosedyrer  


 Eventuelle prosessbeskrivelser og samhandlingspraksis 


 Sammenligninger med andre (god praksis) 


 


Endelige revisjonskriterier vil bli utledet underveis i prosjektet.  


 


 


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Eigersund 9,3 9,4 11,4 11,1 10,6 10 8,8


Sokndal 13,3 14,1 12,8 13,9 10,2 10,8 10,6


Lund 8,5 9 8,8 7,7 8 7 5,8


Bjerkreim 7,3 9,1 8,8 9 8,3 8,5 6,6


Landet 7,8 8,2 8,6 8,5 8,3 8 7,9
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Prosjektmandat – PP-tjenestens samarbeid med barnehager og skoler 


Metodevalg og avgrensning 
I prosjektet rettes fokuset mot PP-tjenesten. Men fordi enhetens arbeid foregår i tett relasjon til bar-


nehage og skole må samarbeidsrelasjonene og arbeidsdelingen med disse vurderes.  


 


Prosjektet omfatter både skoleelever og barnehagebarn, men andre avgrensninger kan bli foretatt un-


derveis. Prosjektet vil bygge på intervjuer med PP-tjenesten, og utvalgte barnehager og skoler.  I pro-


sjektet dras det veksler på tilsvarende forvaltningsrevisjoner i gjennomført av Rogaland revisjon.  


 


Omfang 
Prosjektet utføres under ledelse av fagansvarlig forvaltningsrevisjon Bernt Mæland. Det forutsettes et 


tett samarbeid med representanter for kommunen. Tidsanslag til prosjektplanlegging, kartlegging, 


analyser og rapportering er omlag 350 timer totalt, med en slik fordeling: 


Bjerkreim: 50 timer 


Eigersund:     200 timer 


Lund:  50 timer 


Sokndal: 50 timer 








Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn - Lund kommune


Kommunens Selskapenes Kontrollutv.


Tjeneste Art regnskap egne regnsk. årsbudsjett  % forbruk


1100 1081 Møtegodtgjørelse folkevalgte 44 008 60 000


1100 Tapt arbeidsfortjeneste


1100 1099 Arbeidsgiveravgift 6 210 9 000


1100 1115 Matvarer 1 370


1100 1140 Annonser/reklame 2 000


1100 1143 Bevertning/representasjon


1100 1150 Kurs og opplæring 2 700 20 000


1100 1160 Utgifter og godtgj. Reiser, diett, bil m 456 3 000


1100 1161 Skattepliktig kjøregodtgjørelse 36


1100 1170 Transportutgifter/drift egne transp.m. 0 5 000


1100 1195 Avgifter, gebyrer, kontingenter 1 400 3 000


Kontrollutvalgets driftstutgifter 58 180 100 000


1100 1375 Til IKS 445 540 466 000


Sekretariat 110 000 110000


Rogaland Revisjon 361 760 346 000


Kjøp av tjenester 0 10 000


Utgifter til kjøp av tjenester *) 445 540 471 760 466 000


*)  Prosentvis forbruk regnet av selskapenes regnskap


1100 1429 Merverdiavgift utenfor mva.loven - drift 111 385 116 000


Samlede utgifter 566 000


1100 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnsk -111 385 -116 000


Sum budsjett/regnskap 503 720 566 000 89,00 %





















LUND KOMMUNE
Perioderapportering 31.12.2016/Budsjett 2017


Måned 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 Tot timer Tot sum eks
KundeId mva
1000601  LUND KOMMUNE Regnskapsrevisjon 2016 24,5 61,5 14 18 7 3,5 13,5 15 28,5 22,5 13 221 167 960
1000602  LUND KOMMUNE Bekreftelser 2016 0,5 7 0,5 1,5 1 5,5 5,5 2 1,5 25 19 000
1000603  LUND KOMMUNE Kontrollutvalg 2016 8 5,5 8,5 10 32 24 320
1000606 LUND KOMMUNE Overordnet analyse  2016 9,5 12 1 22,5 17 100
1000607 LUND KOMMUNE Kommunens arkiv  2016 12 12,5 28,5 27,5 1 4 21,5 37 28,5 172,5 131 100
1000608 LUND KOMMUNE 2016 Innkjøp 2016 2 1 3 2 280


34,5 88,5 27 53,5 34,5 17,5 24 45 73 64 14,5 476 361 760


LUND FR RR ATT KU RÅD TOTALT SUM
B 2015 150,0 220,0 50,0 35,0 455,0 336 700
R 2015 113,0 192,0 50,0 31,5 0,5 387,0 286 380
B 2016 150,0 220,0 50,0 35,0 455,0 345 800
R 2016 198,0 221,0 25,0 32,0 476,0 361 760
B 2017 150,0 220,0 50,0 35,0 455,0 368 550


Totaltsum


Budsjett 2017: Timepriser øker med kr 50 slik at prisen blir 810 kr for kommuner og 865 for andre + mva. Budsjettet er videreført som før og 
vedtatt  som et rammebudsjett. 
Forbruk 2016: I regnskapsrevisjonen er årsoppgjør 2015 gjennomført og interimsrevisjon for 2016 er på det nærmeste ferdigstilt.  Det er utført
attestasjon av mvakompensasjonen for seks terminer.  Blant særattestasjoner kan nevnes bekreftelse av tilskudd til ressurskrevende brukere og 
antall psykisk utviklingshemmede som er de mest tidkrevende. Innen forvaltningsrevisjon er Overordnet analyse,  Overordnet analyse  som 
grunnlag for ny selskapskontroll og prosjektet Kommunens arkiv levert.  Eierskapskontroll og Innkjøp er vedtatt for levering 2017. Merforbruket er 
knyttet opp mot gjennomført kurs i mva for deler av kommunens ansatte og avtalt dekket inn av kommunen. 
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1. Innledning
Fylkesmannen åpnet 21.12.2015 tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av 


opplæringen ved Lund ungdomsskole i Lund kommune.


Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av 


opplæringen og består av tre områder for tilsyn: Skolens arbeid med elevenes utbytte av 


opplæringen, som denne rapporten omhandler, forvaltningskompetanse og skolebasert 


vurdering. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmateriell1 knyttet til tilsynet, og 


Fylkesmannen har gjennomført informasjons- og veiledningssamlinger. 


Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir 


overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Kommunen er derfor adressat for denne 


foreløpige tilsynsrapporten.


I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av brudd på regelverket som er 


avdekket under tilsynet. Fristen er 14.11.2016. Dersom brudd på regelverket ikke er rettet 


innen fristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven § 60 


d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages, jf. 


forvaltningsloven kapittel VI.


2. Om tilsynet med Lund kommune – Lund ungdomsskole


2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler 


Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd. 


Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn jf. kommuneloven § 60 b.


Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med 


forvaltningsrettens regler for dette.


I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette 


som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i medhold av 


denne, som er brutt.


2.2 Tema for tilsynet - del A


Denne delen av tilsynet er rettet mot skolens kjernevirksomhet: skolens arbeid med elevenes 


utbytte av opplæringen. Det overordnede formålet med tilsynet er å bidra til at alle elever får 


et godt utbytte av opplæringen. 


Hovedpunkter i tilsynet vil være


 skolens arbeid med opplæringen i fag


 underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte


 underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning


 vurdering av behov for særskilt språkopplæring


                                          
1 http://www.udir.no/Regelverk/Tilsyn/_Tilsyn/Rettleiingsmateriell-for-felles-nasjonalt-
tilsyn-2014-2017/
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Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at elevene


 får kjennskap til og opplæring i målene som gjelder for opplæringen 


 får tilbakemeldinger og involveres i eget læringsarbeid for å øke sitt utbytte av 
opplæringen


 får vurdert kontinuerlig hvilket utbytte de har av opplæringen 


 blir fulgt opp og får nødvendig tilrettelegging når utbytte av opplæringen ikke er 
tilfredsstillende


Manglende etterlevelse av regelverket kan medføre at elevene ikke får realisert sine 


muligheter eller får lite utbytte av opplæringen.


2.3 Tema for tilsynet – del B


Denne delen av tilsynet omhandler skolens forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt 


tilrettelegging av opplæringen. Særskilt tilrettelegging for elever innebærer avvik fra ordinært 


opplæringstilbud og er enkeltvedtak etter loven. 


Hovedpunkter i tilsynet vil være


- generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak


- enkeltvedtak om spesialundervisning


- enkeltvedtak om punktskriftopplæring (det er ikke ført tilsyn med dette i forbindelse 


med tilsynet i Lund)


- enkeltvedtak om særskilt språkopplæring


- enkeltvedtak om tegnspråkopplæring (det er ikke ført tilsyn med dette i forbindelse 


med tilsynet ved Lund ungdomsskole)


Det overordnede formålet med det nasjonale tilsynet er å bidra til at elever får et godt utbytte 


av opplæringen. For å sikre at dette gjelder for alle elever, er elever med behov for særskilt 


tilrettelegging gitt egne rettigheter i opplæringsloven. 


Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at skolen


 sikrer elevens rettssikkerhet gjennom å involvere elever og foreldre i vurderingene før 


skolen tar avgjørelser om avvik fra ordinært opplæringstilbud 


 følger reglene for innhold i enkeltvedtak


 sørger for å vurdere og kartlegge elevens behov på en faglig forsvarlig måte 


 fatter vedtak som gir gode føringer for å tilrettelegge innholdet i opplæringen


Manglende forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen 


kan medføre at elevene ikke får ivaretatt sine rettigheter. Det kan også medføre at 


avgjørelsene ikke gir gode faglige føringer for innholdet i opplæringen. Elevene står da i fare 


for å få en opplæring som ikke gir et forsvarlig utbytte.
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Det er bare utvalgte deler av saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak som kontrolleres i 


tilsynet. Opplæringsloven og forskrift til loven har også krav som gjelder spesialundervisning, 


punktskriftopplæring og særskilt språkopplæring som ikke er inkludert i dette tilsynet. 


2.4 Om gjennomføringen av tilsynet


Tilsyn med Lund kommune ble åpnet gjennom brev av 21.12.15. Fylkesmannen har bedt om 


at kommunen legger frem dokumentasjon, jf. kommuneloven § 60 c. 


Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og 


opplysninger fra intervju, se vedlegg.


2.5 Egenvurdering


Dokumentasjonen skolen har sendt inn er hovedsakelig valgt ut for å underbygge svarene 


rektor og lærere har gitt i egenvurderingsskjemaene. Formålet med egenvurdering er blant 


annet å sette i gang endringsprosesser på skolen og hos skoleeier på de områdene


egenvurderingen konkluderer med manglende regelverketterlevelse. Egenvurderingen er slik


også ment å ha en kompetansehevende funksjon.


Når egenvurderingsskjema etter dette blir omtalt i den foreløpige tilsynsrapporten, bruker 


Fylkesmannen kortformen EVS.


Innholdet i EVS er knyttet opp til temaet for tilsynet. Lærere og rektor har svart «ja» eller 


«nei» på spørsmålene som blir stilt i EVS. Svarene måtte underbygges med skriftlig 


dokumentasjon. Dokumentene det ble vist til i EVS, og annen dokumentasjon Fylkesmannen 


bad om, er dokumentasjonen Fylkesmannen har vurdert i tilsynet (se vedlegg 1).


2.6 Gjennomføring av tilsynet


23.12.15: Varsel om tilsyn


16.02.16: Veiledning på Lund ungdomsskole


18.03.16: Frist for innsending av dokumentasjon


28.04.16: Åpningsmøte og intervjuer på Lund ungdomsskole


24.05.16: Foreløpig tilsynsrapport og varsel om pålegg


26.05.16: Sluttmøte 


09.06.16: Frist for å gi merknader til foreløpig tilsynsrapport og varsel om pålegg


14.06.16: Endelig tilsynsrapport


A Skolen sitt arbeid med elevenes utbytte av opplæringen


3. Skolens arbeid med opplæringen i fag


3.1 Rettslige krav 


Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med opplæringen 


i fag. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven 


kravene er knyttet til.


Rektor skal sikre at opplæringens innhold er knyttet til kompetansemål i faget
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Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen etter Læreplanverket 


for Kunnskapsløftet (LK06), jf. opplæringsloven § 2-3 eller og forskrift til opplæringsloven § 


1-1. Det betyr at opplæringen skal ha et innhold som bygger på kompetansemålene i 


læreplanen og bidrar til at disse blir nådd. Rektor må organisere skolen slik at dette blir 


ivaretatt, jf. opplæringsloven § 2-3.


Rektor skal sikre at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til mål for 
opplæring, hva som blir vektlagt i vurdering av elevens kompetanse, og hva som er 
grunnlaget for vurderingen.


Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen og bidra til å forbedre 


opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-2. Eleven skal kjenne til hva som er målene 


for opplæringen, hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes kompetanse, og hva 


som er grunnlaget for denne vurderingen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1. Det betyr at 


elevene må kjenne til kompetansemålene i læreplanene for fagene. De skal også kjenne til hva 


læreren vektlegger når læreren vurderer en prestasjon. Fra og med 8. trinn skal elevene kjenne 


til hva som skal til for å oppnå de ulike karakterene. Kravet til at dette skal være kjent, 


innebærer noe mer enn at informasjonen er tilgjengelig for elevene. Rektor må organisere 


skolen for å sikre at undervisningspersonalet formidler dette til elevene.


Rektor skal sikre at opplæringen dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet / i faget og 
de individuelle opplæringsmålene i IOP.


Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen etter LK06, jf. 


opplæringsloven § 2-3 og forskrift til opplæringsloven § 1-1. For de fleste fag i grunnskolen 


er kompetansemålene satt per hovedtrinn eller etter flere års opplæring. I slike tilfeller må 


rektor sikre at elevene får opplæring i alle kompetansemålene på hovedtrinnet gjennom 


opplæringsløpet. Opplæringsloven § 5-5 hjemler at en elev som får spesialundervisning, kan 


ha unntak fra kompetansemålene i de ordinære læreplanene. Gjeldende opplæringsmål for 


eleven skal da fremgå av en individuell opplæringsplan (IOP). I slike tilfeller må skolen sikre 


at elevens opplæring dekker de individuelle målene.


Alle elever som har vedtak om spesialundervisning, skal ha IOP.


Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) for alle elever som får 


spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-5. Det må fremgå av IOP-en hvilket tidsintervall 


den gjelder for.


Innholdet i IOP-en skal samsvare med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i opplæringen 
og synliggjøre eventuelle avvik fra LK06.


IOP-en skal vise mål for og innholdet i opplæringen og hvordan opplæringen skal 


gjennomføres, jf. opplæringsloven § 5-5. Reglene for innhold i opplæringen gjelder så langt 


de passer for spesialundervisningen. Det kan medføre at målene for opplæringen avviker fra 


kompetansemålene i læreplanene i LK06.
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Før skolen/kommunen gjør et enkeltvedtak om spesialundervisning, skal PPT utarbeide en 


sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen skal gi tilrådning om innholdet i 


opplæringen, blant annet realistiske opplæringsmål for eleven og hvilken opplæring som gir 


eleven et forsvarlig opplæringstilbud. Vedtaket om spesialundervisning skal bygge på den 


sakkyndige vurderingen, og eventuelle avvik må begrunnes. Vedtaket om spesialundervisning 


fastsetter rammene for opplæringen og dermed innholdet i IOP-en. IOP-en kan først tas i bruk 


etter at det er fattet enkeltvedtaket om spesialundervisning.


IOP-en må ha egne mål for opplæringen når elevens opplæring avviker fra ordinære 
læreplaner, og skolen må ha en innarbeidet framgangsmåte som sikrer at IOP-en er 
samordnet med den ordinære opplæringens for klassen.


Reglene om innhold i opplæringen (kompetansemålene i læreplanene) gjelder for 


spesialundervisning så langt de passer, jf. § 5-5 i opplæringsloven. Skolen skal legge vekt på 


utviklingsmulighetene for eleven og de opplæringsmålene som er realistiske innenfor det 


samme totale undervisningstimetallet som for andre elever, jf. opplæringsloven § 5-1. Den 


individuelle opplæringsplanen skal vise målene for opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-5. 


Dersom vedtaket om spesialundervisning ikke inneholder avvik fra LK06, eller bare angir 


færre kompetansemål i et fag enn i den ordinære læreplanen, må dette også komme klart frem 


i IOP-en. Det må også komme klart frem i hvilke fag eller deler av fag eleven eventuelt skal 


følge ordinær opplæring i klassen.  Skolen må ha en skriftlig fremgangsmåte som angir 


hvordan spesialundervisningen og den ordinære opplæringen skal ses i sammenheng / arbeide 


sammen i slike tilfeller. Fremgangsmåten må være innarbeidet av de som har ansvaret for å 


utvikle IOP-en og for å gjennomføre opplæringen.


3.2 Fylkesmannens undersøkelser 


Rektor og faglærerne i engelsk, matematikk og norsk (for nyankomne minoritetsspråklige 


elever i særskilt opplæringstilbud) har fylt ut egenvurderingsskjema (EVS) hvor de grunngir


hvorfor de mener at de oppfyller, eventuelt ikke oppfyller, krav til opplæring og elevvurdering 


gjennom vedlagt dokumentasjon. Disse, sammen med plandokument, rutiner, maler, 


informasjon på skolens hjemmeside for de ulike fagene, og intervju danner grunnlaget for 


Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner. Skolen har også lagt fram sakkyndige 


vurderinger, enkeltvedtak og IOP for 3 elever med spesialundervisning, og enkeltvedtak om 


«særskilt opplæring av elever fra språklige minoriteter» for 5 elever.


3.3 Fylkesmannens vurderinger


Lund ungdomsskole har lagt fram årsplaner for alle tre årene på ungdomstrinnene i 


matematikk og engelsk. Etter vår oppfatning viser disse dokumentene, sammen med svar fra


EVS og intervjuer, at rektor sikrer at undervisningspersonalet knytter innholdet i opplæringen


til kompetansemålene i fagplanene, og at opplæringen samlet sett dekker alle målene på 


hovedtrinnet. 


Skolen har lagt ved dokumentasjon på generelle vurderingskriterier i ett fag, som forteller 


elevene hva som vektlegges i muntlig og skriftlig aktivitet. Fylkesmannen har på skolens 


hjemmeside også funnet kriterier i enkelte fag som vi vurderer at i større grad er knyttet til 


konkrete undervisningstemaer som dekker deler av kompetansemålene i fagplanen for det 
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aktuelle faget. Likevel er det slik at det er fag som ikke gjør det klart for elevene hva som 


forventes for å oppnå de ulike karakterene, og det er eksempler på kriterier som ikke er 


knyttet til kompetansemålene, men utrykker egenskaper, holdninger og av og til tekniske 


ferdigheter hos elevene. Svar fra intervjuene viser at lærebøkene i stor grad er styrende for 


valg av undervisningstema, noe som ser ut til å føre til at kompetansemålene som skal ligge til 


grunn for valg av tema kommer i bakgrunnen. Det er uklart om elevene er kjent med 


kompetansemålene, eller hvilke mål opplæringen til enhver tid er ment å dekke. Det er også 


varierende i hvilken grad de er kjent med hva som vektlegges, og om disse kriteriene er 


utrykker den kompetansen læreplanen etterspør. Kravet til hva elevene skal kjenne til


innebærer at det faglærer legger vekt på, skal være basert på vurderingskriterier som kan 


utledes av kompetansemålene. Det er ikke for alle fag like tydelig hva som er 


kompetansemålene bak målene for den enkelte opplæringsøkten eller – perioden, noe som i 


neste omgang vil kunne medføre at vurderingskriteriene heller ikke blir knyttet til målene fra


læreplanen. Dette må skolen tydeliggjøre gjennom et fortsatt fokus på lokalt læreplanarbeid.


Lund ungdomsskole har lagt fram individuelle opplæringsplaner for tre elever. Ifølge intervju 


og rutiner blir det utarbeidet IOP når elever har enkeltvedtak om spesialundervisning. IOP blir


evaluert, og eventuelt endret, en gang pr. halvår, skolen har samarbeidsmøter en gang pr. 


halvår, og det utarbeides årsrapport for alle elever som har spesialundervisning. 


Fylkesmannens konklusjon er at alle elever ved Lund ungdomsskole med enkeltvedtak om 


spesialundervisning får IOP, og at rektor sikrer at opplæringen dekker de individuelle 


opplæringsmålene i denne.


IOP-en skal vise mål for og innholdet i opplæringen og hvordan opplæringen skal 


gjennomføres. Flere av de individuelle planene har få, eller ingen, konkrete opplæringsmål.


Innholdet i IOP-ene samsvarer heller ikke alltid med enkeltvedtaket når det gjelder innhold og 


organisering. En av elevene har IOP som ikke omfatter realistiske opplæringsmål i alle fagene 


som er nevnt i enkeltvedtaket. I en annen sak går det fram av enkeltvedtaket at eleven skal ha 


egne mål i matematikk. IOP legger likevel opp til at eleven skal måles etter


kompetansemålene for trinnet i matematikk med lav måloppnåelse. To av IOP-ene har andre 


timetall i fag enn det som står i enkeltvedtaket. På bakgrunn av dette mener Fylkesmannen at 


innholdet i IOP ikke alltid viser mål for og innholdet i opplæringen og hvordan opplæringen 


skal gjennomføres. IOP samsvarer dermed ikke alltid med enkeltvedtaket.


Ifølge intervju utarbeider læreren som har spesialundervisningen, egne opplæringsmål når 


dette er anbefalt i sakkyndig vurdering. Dette blir etter vår vurdering ikke alltid gjort jf. 


eksempelet over med eleven som ikke har egne mål i matematikk, og eleven som ikke har 


emneplan for alle fag. Fylkesmannens konklusjon er at IOP ikke alltid omfatter mål for 


opplæringen der IOP avviker fra LK06.


Det er et rettslig krav at skolen skal ha en innarbeidet framgangsmåte som sikrer at IOP er 


samordnet med planene for den ordinære opplæringen i klassen. Intervju og svar i EVS viser 


at det er tett samarbeid mellom klassens lærer i fag og læreren som har spesialundervisning, 


og at det er vanlig praksis ved skolen å samordne opplæringen i fag med opplæringen som gis 


elevene med spesialundervisning. Fylkesmannens konklusjon er at Lund ungdomsskole har en 
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innarbeidet framgangsmåte som sikrer at IOP er samordnet med planene for den ordinære 


opplæringen i klassen.


3.4 Fylkesmannens konklusjon 


Rektor sikrer


 at undervisningspersonalet knytter innholdet i opplæringen til kompetansemål i fag


 ikke at undervisningspersonalet tar vare på elevens rett til å kjenne mål for 


opplæringen, hva det blir lagt vekt på i vurderingen av kompetansen og hva som er 


grunnlaget for vurderingen


 at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet


 at opplæringen dekker de individuelle opplæringsmålene i IOP


Lund ungdomsskole


 utarbeider IOP hvert år for alle elever som har rett til spesialundervisning


 sikrer ikke at innholdet i IOP samsvarer med innholdet i enkeltvedtaket


 utarbeider ikke egne mål for opplæringen der denne avviker fra kompetansemålene i 
læreplanverket


 har en innarbeidet framgangsmåte som sikrer at IOP-en er samordnet med den 
ordinære opplæringens for klassen.


4. Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte


4.1 Rettslige krav 


Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med 


underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte av opplæringen. Vi viser også til hvilke 


bestemmelser i opplæringsloven og/eller i forskrift til opplæringsloven kravene er knyttet til.


Elevene skal få veiledning i hvilke kompetansemål fra LK06 eller mål i IOP-en som 
opplæringen er knyttet til.


Elevene skal gjøres kjent med målene for opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1. 


Dette gjelder for alle årstrinn og gjelder også for elever med individuelle mål i en IOP. 


Elevene skal gjøres i stand til å forstå hva de skal lære, og hva som er formålet med 


opplæringen. Lærerne gjennomfører opplæringen og må kommunisere dette til elevene.


Elevene skal få veiledning i hva det legges vekt på i vurderingen i faget.


Eleven skal kjenne til hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes kompetanse, jf. 


forskrift til opplæringsloven § 3-1. Det betyr at elevene skal kjenne til hva som kjennetegner 


ulik grad av kompetanse, og hva det legges vekt på i vurderingen av en prestasjon. Kravet til 


at det skal være kjent for eleven, innebærer at det ikke holder at informasjonen ligger på 


Internett eller kan fås ved å spørre læreren. Lærerne må kommunisere grunnlaget for 


vurderingen til elevene.
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Elevene skal få tilbakemeldinger på hva de mestrer, og veiledning i hva de må gjøre for å øke 
sin kompetanse.


Vurderingen underveis i opplæringen skal gi god tilbakemelding og rettledning til eleven og 


være et redskap i læreprosessen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-2. Underveisvurdering 


skal bidra til at eleven øker sin kompetanse i fag, jf. forskriften § 3-11. Underveisvurderingen 


skal gis løpende og systematisk, den kan både være skriftlig og muntlig, skal inneholde 


begrunnet informasjon om kompetansen til eleven og skal gis med sikte på faglig utvikling.


Elevene skal involveres i vurderingen av eget læringsarbeid.


Elevene skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig 


utvikling, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-12. Lærerne må sørge for at elevene involveres i 


dette.  Elevens egenvurdering skal være en del av underveisvurderingen. 


Skolen må ha innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at det i halvårsvurderingen gis 
informasjon om elevenes kompetanse i fagene og veiledning om hvordan elevene kan øke 
kompetansen sin.


Halvårsvurdering i fag er en del av underveisvurderingen og skal uttrykke elevens 


kompetanse knyttet til kompetansemålene i læreplanverket, jf. forskrift til opplæringsloven § 


3-13. Halvårsvurdering skal også gi veiledning i hvordan eleven kan øke kompetansen sin i 


faget. 


Halvårsvurdering uten karakter skal elevene få gjennom hele grunnopplæringen og gjelder


alle elever uavhengig av vedtak og type opplæring. Det er ikke satt krav til hvilken form 


vurderingen skal ha. Vurderingen kan derfor både være skriftlig og muntlig. Fra og med 8. 


årstrinn og i videregående opplæring skal elevene få vurderingen uten karakter midt i 


opplæringsperioden og på slutten av opplæringsåret dersom faget ikke blir avsluttet.


Fra 8. årstrinn og i videregående skole skal elevene i tillegg ha halvårsvurdering med karakter 


midt i opplæringsperioden, og på slutten av året dersom faget ikke blir avsluttet.


Skolen må ha en skriftlig og innarbeidet fremgangsmåte for at halvårsvurderinger gis på 


riktige tidspunkt og har et innhold i samsvar med forskriften. 


Skolen må ha innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporten inneholder en vurdering 
av elevens utvikling ut fra målene i IOP-en. 


For elever med spesialundervisning skal skolen, i tillegg til halvårsvurdering med og uten 


karakter, en gang i året utarbeide en skriftlig rapport. Rapporten skal blant annet gi vurdering 


av elevens utvikling i forhold til målene i IOP, jf. opplæringsloven § 5-5.


Skolen må ha en skriftlig og innarbeidet fremgangsmåte for at årsrapporter gis på riktige 


tidspunkt og har et innhold i samsvar med forskriften. 


4.2 Fylkesmannens undersøkelser 


Funnene, slik de beskrives i neste avsnitt, baserer seg på dokumentasjonen nevnt under pkt. 


3.2
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4.3 Fylkesmannens vurderinger


Som nevnt tidligere er det lagt fram årsplaner for undervisningen i flere fag for tilsynet, men 


intervjuer viser at det ikke alltid er like klart om disse gjøres kjent for elevene, eller om 


undervisningstemaene dekker målene i fagplanene. Dette sammenholdt med at deler av 


vurderingskriteriene, altså det elevene vurderes etter, ikke alltid kan sies å være relevante mål 


på kompetanse ifølge læreplanen, gjør at vi ikke kan fastslå at elevene gjøres kjent med hvilke 


mål opplæringen er knyttet til, eller får veiledning i hva det legges vekt på. Dette siste kravet 


er nemlig knyttet til at det som vektlegges i vurderingen, skal kunne utledes av 


kompetansemålene, og de skal få tilbakemelding både på hvordan de ligger an i forhold til 


disse og hva de må gjøre for å øke denne kompetansen. Når faglærer retter fokus mot noe 


annet enn det man spør etter i fagplanen, vil også det som vektlegges i vurderingen av elevens 


kompetanse lett bli noe annet. Fylkesmannen er av den oppfatning at lærerne formidler hva de 


legger vekt på i vurderingen, og at de gir informasjon og veiledning både om hva eleven kan


og hva eleven må gjøre for å bli bedre. Likevel handler denne veiledningen i flere tilfeller om


kompetanse som er på siden av hva som kreves etter lov og forskrift. 


Elevene skal involveres i vurdering av egen kompetanse, og må derfor settes i stand til å gjøre 


det på en relevant måte. Dette vil innebære at elevene får oppgitt hvilke kompetansemål 


undervisningen tar utgangspunkt i, og hva faglærerne legger vekt på. Dette er det elevene selv 


skal vurdere kompetansen sin etter. Som nevnt gjelder for enkelte fag at det benyttes 


vurderingskriterier som er generelle, uavhengig av hvilke mål undervisningen har hatt, og for 


andre fag at det ikke er utarbeidet kriterier, i alle fall ikke som er kjent for oss. Intervjuene 


uttrykker nokså entydig at egenvurdering ikke nyttes som en fast praksis i opplæringen og 


vurderingsarbeidet.


Intervju viser at det blir gitt halvårsvurdering med karakter ved avslutningen av hvert 


semester, noe som også går fram av rutinen Elevvurdering i Lund-skolen, og at elevene får en 


muntlig tilbakemelding gjennom elevsamtale og samtale med foresatte. Det kommer fram av 


intervju, EVS og skolens rutiner at elever som har IOP i tillegg har to samarbeidsmøter årlig 


og får en årsrapport der elevenes utvikling i forhold til de ulike målene i IOP-ens emneplaner 


blir vurdert. 


4.4 Fylkesmannens konklusjon 


 Lærerne veileder ikke alltid elevene i hvilke kompetansemål opplæringen er knyttet til


 Lærerne veileder ikke alltid elevene i hva det blir lagt vekt på i vurderingen i fagene


 Lærerne gir ikke alltid elevene tilbakemelding på hva de mestrer i fagene


 Lærerne veileder ikke alltid elevene i hva de må gjøre for å øke kompetansen sin i 


fagene


 Lærerne sørger ikke alltid for å involvere elevene i eget vurderingsarbeid


 Skolen har en innarbeidet framgangsmåte for halvårsvurdering der det blir gitt 


informasjon om eleven sin kompetanse og veiledning i hvordan eleven kan øke 


kompetansen sin i faget. 


 Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporten inneholder en 


vurdering av elevens utvikling ut fra målene i IOP-en.
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5. Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og


spesialundervisning


5.1 Rettslige krav


Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med 


underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning. Vi viser 


også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og i forskrift til opplæringsloven kravene er 


knyttet til.


Skolen må ha innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne systematisk og løpende
vurderer om alle elever har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.


Læreren skal, som en del av underveisvurderingen, vurdere om den enkelte eleven har 


tilfredsstillende utbytte av opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-11. Skolen må ha 


en innarbeidet og skriftlig fremgangsmåte for å vurdere systematisk og løpende om elevene


har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.


Skolen må ha innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at arbeidsmåter, vurderingspraksis og 
læringsmiljø blir vurdert for elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, og 
basert på vurderingen må skolen eventuelt gjennomføre tiltak innenfor tilpasset opplæring. 


Alle elever har krav på tilpasset opplæring, jf. opplæringsloven § 1-3. Dersom en elev ikke 


har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, skal skolen først vurdere og eventuelt prøve ut 


tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet, jf. opplæringsloven § 5-4. Skolen må se på 


om tiltak knyttet til arbeidsmåter, vurderingspraksis og arbeidsmiljø kan bidra til at eleven får 


tilfredsstillende utbytte av opplæringen.  Fremgangsmåten for dette må være skriftliggjort og 


innarbeidet. Dette skal skolen gjøre før eleven eventuelt blir henvist til PPT for en sakkyndig 


vurdering med tanke på spesialundervisning. 


Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for å vurdere om elevene har behov for 
spesialundervisning og sikre at lærerne melder behov for spesialundervisning til rektor. 


I noen tilfeller vil skolens vurdering og eventuelle utprøving av tiltak etter opplæringsloven § 


5-4 konkludere med at eleven ikke kan få tilfredsstillende utbytte av opplæringen innenfor det 


ordinære opplæringstilbudet. Eleven har da krav på spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 


5-1. Det er viktig at prosessen for å kunne gi spesialundervisning blir startet så snart som 


mulig etter at behovet for dette er avdekket.  Undervisningspersonalet har derfor både plikt til 


å vurdere om en elev trenger spesialundervisning og å melde fra til rektor når det er behov for 


det, jf. opplæringsloven § 5-4. Skolen må ha en skriftlig og innarbeidet fremgangsmåte for å 


vurdere og melde behov for spesialundervisning.


5.2 Fylkesmannens undersøkelser


Lund ungdomsskole har lagt fram sakkyndige vurderinger, vedtak om spesialundervisning og 


individuelle opplæringsplaner for tre elever. Lund kommune har også sendt inn dokumentene 


Instruks for trinnledere, Pedagogisk rapport Grunnskole, møteplaner for personalmøter 


høsten 2015 og våren 2016, Årshjul for Lund ungdomsskole – adm og skoleledelse, to maler 
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for enkeltvedtak om spesialundervisning, Prosedyrehåndbok for Lund kommune og 


Retningslinjer for ressursteam Lund kommune grunnskole og barnehage. Denne 


dokumentasjonen sammen med intervju danner grunnlaget for Fylkesmannens vurderinger og 


konklusjoner. 


5.3 Fylkesmannens vurderinger


Lund ungdomsskole har rutinene Instruks for trinnledere og Retningslinjer for ressursteam


som begge viser skolens fremgangsmåte for fortløpende vurdering av elevenes utbytte av 


opplæringen og hvordan de skal følge opp mistanker om at elever ikke har tilfredsstillende 


utbytte. Årshjul for Lund ungdomsskole – adm og skoleledelse viser ledelsens oppgaver i 


dette arbeidet. Intervju og EVS bekrefter at rutinene er innarbeidet. Elevenes utbytte av 


opplæringen er tema på trinnmøter og tas opp i ressursteam etter avtale med foresatte. 


Informasjon om gjennomføring av nasjonale prøver eller andre kartlegginger som blir 


gjennomført gjennom skoleåret kunne med fordel stått i rutinene. Samtidig går det fram av 


intervju og EVS at f.eks. nasjonale prøver blir benyttet som et hjelpemiddel for å avdekke om 


elever ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen. I de tilfeller det blir avdekket at elever 


ikke har slikt utbytte, blir det framhevet at skolens ressursteam og rektor har en sentral rolle i 


forhold til videre oppfølging. Etter Fylkesmannens vurdering sikrer Lund ungdomsskole at 


lærerne fortløpende vurderer om alle elever har tilfredsstillende utbytte av opplæringen. 


Det gjennomføres også en vurdering av arbeidsmåter, vurderingspraksis og læringsmiljø for 


elever som blir vurdert til ikke å ha tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Intervju og EVS 


bekrefter dette. I Pedagogisk rapport Grunnskole forventes det også at skolen har vurdert 


ulike tiltak før eventuell oppmelding til PP-tjenesten.


Intervjuene viser at lærerne vurderer om en elev trenger spesialundervisning. Behov for 


spesialundervisning blir meldt til rektor, i hovedsak via kontaktlærer eller ressursteamet. 


Denne praksisen er også skriftliggjort i rutinene nevnt over.


5.4 Fylkesmannens konklusjon 


 Lund ungdomsskole har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne 


systematisk og løpende vurderer om alle elever har tilfredsstillende utbytte av 


opplæringen


 Lund ungdomsskole har en rutine som sikrer at det gjennomføres en vurdering av 


arbeidsmåter, vurderingspraksis og læringsmiljø for elever som blir vurdert til ikke å 


ha tilfredsstillende utbytte av opplæringen, og rutinen er implementert


 Lærerne melder behov om spesialundervisning til rektor.


 Lund ungdomsskole har en skriftlig framgangsmåte for å vurdere og melde behov for 


spesialundervisning.
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6. Vurdering av behov for særskilt språkopplæring


6.1 Rettslige krav 


Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med å vurdere 


behov for særskilt språkopplæring. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og 


i forskrift til opplæringsloven kravene er knyttet til.


Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk. For 
elever med behov for særskilt norskopplæring må en innarbeidet fremgangsmåte sikre at det 
blir vurdert om eleven også har behov for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. 


Elever i grunnopplæringen med annet morsmål enn norsk og samisk, har rett til særskilt 


norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære 


opplæringen på skolen, jf. opplæringsloven § 2-8. Om nødvendig har elevene også rett til 


morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Skoleeier har ansvaret for at 


kartleggingen av elevens norskferdigheter blir gjort før vedtaket om særskilt språkopplæring. 


I de fleste tilfeller er det skolen som gjennomfører kartleggingen. Skolen må også vurdere om 


eleven eventuelt har behov for morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. 


Skolen må ha en kjent og innarbeidet fremgangsmåte som sikrer dette. 


Elever med vedtak om særskilt språkopplæring skal få kartlagt sine norskferdigheter 
underveis i opplæringen.


Skolen skal også kartlegge eleven underveis i opplæringen når eleven får særskilt 


språkopplæring, jf. opplæringsloven § 2-8. Dette for å vurdere om eleven har tilstrekkelige 


ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen på skolen. Skolen må foreta en 


individuell vurdering av tidspunktet for dette.


6.2 Fylkesmannens undersøkelser 


Fylkesmannens dokumentasjonsgrunnlag er svar i EVS, intervju og vedtak om «særskilt


opplæring av elever fra språklige minoriteter».


6.3 Fylkesmannens vurderinger


De minoritetsspråklige elevene dette tilsynet har omfattet spesielt, er nyankomne, og var i 


utgangspunktet uten kunnskaper i norsk overhodet. Dette tilsier at det ikke er behov for å 


kartlegge elevenes ferdigheter i norsk innledningsvis. Imidlertid har skolen andre elever som 


har et annet morsmål enn norsk, om enn med lengre botid. Lund ungdomsskole skal ha en 


innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at elever med et annet morsmål, uavhengig av om de er 


nyankomne eller ikke, får kartlagt norskferdighetene dersom skolen ser at de ikke har utbytte 


av opplæringen på norsk. Denne framgangsmåten skal være kjent i personalet slik at de vet 


hvordan de skal gå fram når situasjonen oppstår. En slik framgangsmåte har ikke skolen så 


langt Fylkesmannen er kjent med. Videre skal fremgangsmåten sikre at skolen vurderer behov 


for morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring. En slik vurdering blir, så langt vi har 


kartlagt, heller ikke gjennomført i praksis, da skolen legger til grunn at det ikke finnes egnede 


morsmålslærere tilgjengelig. Vi har etter sluttmøtet mottatt årshjul og prosedyrer for Lund-


skolen for hvordan man skal ta imot, kartlegge og saksbehandle i forhold til 
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minoritetsspråklige. Denne rutinen er imidlertid ikke en innarbeidet eller kjent fremgangsmåte 


på Lund ungdomsskole, og oppfyller derfor ikke kravet til en innarbeidet rutine. Videre er den 


rettet særlig mot nyankomne, og ikke andre minoritetsspråklige som kan ha rett til særskilt 


språkopplæring.


For elever som har vedtak om særskilt språkopplæring, skal ferdighetene i norsk kartlegges 


underveis. Skolen gjennomfører enkel kartlegging med kartleggingsprøver som er beregnet 


for yngre elever, men ikke fullverdige kartlegginger på aldersadekvat nivå. Det er planlagt å 


gjennomføre kartlegging etter materiell for dette utarbeidet av Utdanningsdirektoratet rett før 


elevene skal begynne i videregående opplæring, som en del av en overføringsrapport. Dette 


vil helt sikkert være nyttig for skolen de begynner på, men tilfredsstiller ikke hensikten med 


bestemmelsen, nemlig å vurdere og eventuelt justere opplæringen fortløpende underveis.


6.4 Fylkesmannens konklusjon


Rektor sikrer


 ikke at skolen har en innarbeidet fremgangsmåte for å kartlegge elevenes ferdigheter i 


norsk


 ikke at denne fremgangsmåten innebærer at skolen vurderer om elevene også har 


behov for morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring


 ikke at elever med særskilt språkopplæring blir kartlagt underveis


B Forvaltningskompetanse – avgjørelser om særskilt    


tilrettelegging


7. Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak 


7.1 Rettslige krav 


Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene som gjelder generelt for saksbehandling av 


enkeltvedtak. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller 


forvaltningsloven kravene er knyttet til.


Elever og foreldre skal varsles før det fattes enkeltvedtak om avvik fra ordinært 
opplæringstilbud.


Dersom foreldre eller elever ikke allerede har uttalt seg i saken, skal de varsles før skolen gjør 


et vedtak. De skal ha anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist, jf. 


forvaltningsloven § 16. Skolen skal gi forhåndsvarslet skriftlig. 


Varslet til foreldre gjelder for elever under 18 år. Når eleven er over 15 år, skal skolen varsle 


eleven selv om eleven er representert av foreldre. Skolen kan la være å varsle dersom eleven 


eller foreldre har


- søkt eller bedt om vedtaket
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- hatt anledning til å gi sine synspunkter i saken 


- fått kjennskap på annen måte til at skolen skal gjøre et vedtak og har hatt rimelig tid til 


å uttale seg


Forhåndsvarslet skal gjøre rede for hva saken gjelder, og gi opplysninger om hvilke 
bestemmelser vedtaket bygger på, og hvilke forhold rundt elevens skolesituasjon som er 
grunnlaget for vedtaket.


Forhåndsvarslet skal inneholde det som er nødvendig for at elever og foreldre kan ivareta sine 


interesser på en forsvarlig måte, jf. forvaltningsloven § 16. Varslet må derfor inneholde de 


faktiske forholdene: Hva det varslende vedtaket vil innebære for eleven, hvilke type avvik fra 


ordinær opplæring det dreier seg om og hvilke forhold som er grunnlaget for vedtaket. 


Enkeltvedtaket skal inneholde begrunnelse for vedtaket med henvisning til hjemmelen, faktiske 
forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt. 


Eleven eller foreldrene har rett til å klage på enkeltvedtaket. For å gi eleven eller foreldrene en 


reell mulighet til å argumentere for sitt syn, må vedtaket være skriftlig og begrunnet, jf. 


forvaltningsloven §§ 24 og 27. Begrunnelsen skal vise til de regler og faktiske forhold 


vedtaket bygger på, og hvilke hensyn skolen har lagt mest vekt på, jf. forvaltningsloven § 25. 


Skolen trenger ikke å begrunne vedtaket dersom vedtaket innvilger en søknad, og skolen ikke 


har grunn til å tro at elevene og foreldrene vil være misfornøyd med vedtaket.


Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og 
fremgangsmåte ved klage.


Det er et krav at brevet med enkeltvedtaket skal opplyse om de formelle forhold som gjelder 


dersom eleven eller foreldrene vil klage, jf. forvaltningsloven § 27. Nærmere regler for 


saksbehandling ved klage går frem av forvaltningsloven § 27-32. Skolen må opplyse om at 


klagefristen er tre uker fra eleven eller foreldrene fikk vedtaket, at klagen skal sendes til 


skolen, og hvem som er klageinstans. Klageinstans ved de ulike aktuelle typer enkeltvedtak 


går frem av opplæringsloven § 15-2.


Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter.


Foreldrene og elevene har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene som inngår i saken, jf. 


forvaltningsloven § 27. Brevet om enkeltvedtaket skal informere om denne retten. I noen 


tilfeller har skolen grunn til å gjøre unntak fra innsynsretten. Nærmere om innsynsretten og 


unntak fra innsyn går frem av forvaltningsloven §§ 18 og 19. 


7.2 Fylkesmannens undersøkelser


Lund ungdomsskole har lagt fram sakkyndige vurderinger og vedtak om spesialundervisning 


for tre elever. Lund kommune har også sendt inn dokumentene to maler for enkeltvedtak om 


spesialundervisning, Prosedyrehåndbok for Lund kommune og Retningslinjer for ressursteam 


Lund kommune grunnskole og barnehage. Denne dokumentasjonen sammen med intervju 


danner grunnlaget for Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner.
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7.3 Fylkesmannens vurderinger


Som det går fram av de rettslige kravene ovenfor, skal elever og foreldre varsles før det blir 


fattet enkeltvedtak om avvik fra det ordinære opplæringstilbudet. For Lund ungdomsskole 


gjelder dette varsling av enkeltvedtak om spesialundervisning etter § 5-1 i opplæringsloven, 


og varsling av enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter § 2-8 i opplæringsloven. 


Før skolen fatter vedtak om spesialundervisning, skal det foreligge sakkyndig vurdering. Av 


dokumentasjonen går det fram at samarbeid med foreldre er en del av oppmeldingsprosessen i 


forkant av henvisning til PP-tjenesten. Lund ungdomsskole nytter Pedagogisk rapport 


grunnskole ved henvisninger av nye elever til PP-tjenesten. Skolen skal ifølge malen sende 


kopi av denne til foresatte. Foresatte blir også bedt om samtykke før drøfting av saken i 


ressursteamet, jf. Prosedyrehåndbok Lund kommune. Foresatte til elever på ungdomstrinnet 


som har hatt spesialundervisning over tid, er vanligvis godt kjent med saken og har hatt 


muligheter til å uttale seg ved flere anledninger. Lund ungdomsskole har bl.a. 


samarbeidsmøter minst to ganger årlig ifølge prosedyrehåndboken. En kan derfor regne med 


at disse er orienterte om, og har kunnet uttale seg, før det blir fattet enkeltvedtak om 


spesialundervisning. 


Ingen av elevene med spesialundervisning som Fylkesmannen har fått dokumentasjon på i 


dette tilsynet var over 15 år da utredelsen ble foretatt. De var heller ikke fylt 15 år da vedtaket 


for inneværende skoleår ble fattet. Det har derfor ikke vært påkrevd å varsle disse i forkant. 


Det går imidlertid ikke fram av dokumentasjonen om elever over 15 år blir varslet før skolen 


fatter enkeltvedtak om spesialundervisning, eller om disse får anledning til å uttale seg i 


saken. Varsling av elever over 15 år bør komme tydelig fram i skolens rutiner. Fylkesmannen 


antar likevel at elever som har fylt 15 år blir informert og får anledning til å uttale seg der 


dette er aktuelt, da Lund ungdomsskole har slik praksis for elever med avvik fra ordinært 


opplæringstilbud i form av særskilt språkopplæring. 


Når det gjelder elever med særskilt språkopplæring var de fem elevene Fylkesmannen har 


mottatt enkeltvedtak for, over 15 år da vedtaket ble fattet. Det står i enkeltvedtakene at skolen 


har hatt samtaler med eleven og Sana mottakssenter. Det går ikke fram av enkeltvedtaket 


hvem fra mottakssenteret som var til stede i møtet, eller om det ble brukt tolk. Vi anbefaler 


Lund ungdomsskole å utdype dette punktet i sine enkeltvedtak slik at de i noe større grad 


dokumenterer at elevens rett til å forstå hva enkeltvedtaket innebærer er ivaretatt. Dette er 


særlig viktig ettersom elevene er enslige mindreårige asylsøkere. Vergen burde ha vært 


tilstede under samtalen med eleven. Etter Fylkesmannens vurdering innebærer praksis likevel 


at elevene får kjennskap til at skolen vil tilby et særskilt opplæringstilbud, og at de får 


anledning til å uttale seg. Det vil da ikke være nødvendig å varsle skriftlig om at skolen vil 


fatte vedtak i saken. 


Av de rettslige kravene går det fram at et enkeltvedtak skal inneholde begrunnelse for 


vedtaket ved å vise til hjemmelen. I vedtakene om spesialundervisning går det fram at 


hjemmelen for vedtaket er § 5-1 i opplæringsloven, og paragrafen er også sitert i alle 


vedtakene. Når det gjelder hjemmelen for vedtak om særskilt språkopplæring, viser skolen til 


deler av § 2-8 i opplæringsloven. Etter Fylkesmannens vurdering er det imidlertid ikke vist til 
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alle relevante deler av § 2-8, jf. forvaltningslovens § 25 første ledd. Det gjelder blant annet 


bestemmelsen om at enkeltvedtaket skal si noe om tilbudet som gis dersom kommunen ikke 


kan skaffe egnet morsmålslærer, og kravet som gjelder for kartlegging. Elevene som får 


særskilt språkopplæring på Lund ungdomsskole har et særskilt opplæringstilbud, jf. § 2-8


femte ledd, og følger ikke ordinær fag- og timefordeling. Den nevnte bestemmelsen som 


regulerer muligheten for dette, er heller ikke gjengitt i vedtaket, selv om den må anses som 


direkte relevant for disse elevene.


Videre innebærer kravene til begrunnelse at enkeltvedtaket skal inneholde de faktiske 


forholdene som er lagt til grunn i enkeltvedtaket, og vise hvilke hensyn som er vektlagt. Ved 


enkeltvedtak om spesialundervisning kan det, dersom den sakkyndige vurderingen er klar og 


tydelig, være tilstrekkelig å vise til denne. For at dette kravet skal være oppfylt, må den 


tilfredsstille de innholdsmessige kravene i opplæringsloven § 5-3 første og andre ledd.


Fylkesmannen har ikke i denne omgang tilsyn med denne bestemmelsen. Vi vil derfor ikke 


her gi en vurdering av de sakkyndige vurderingene som er sendt inn. Alle vedtakene skolen 


har lagt fram for tilsynet viser til den sakkyndige vurderingen. Fylkesmannens oppfatning er 


derfor at Lund ungdomsskole har grunngitt enkeltvedtakene om spesialundervisning.


For enkeltvedtak om særskilt språkopplæring gjelder de samme formelle kravene som for 


vedtak om spesialundervisning, bortsett fra kravet til sakkyndig vurdering. Kravet er i stedet 


at elevens norskkunnskap skal kartlegges før det blir fattet vedtak. Disse elevene er 


nyankomne, og det vil dermed være tilstrekkelig å vise til dette, slik skolen gjør. 


Enkeltvedtak skal inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og 


framgangsmåte ved klage. Vedtakene som skolen har lagt fram, både de som gjelder 


spesialundervisning og de som gjelder særskilt språkopplæring, inneholder slik informasjon. 


De er samtidig ulikt formulert. Vi anbefaler at Lund ungdomsskole ser på dette, og velger en 


noenlunde felles skrivemåte. 


Et enkeltvedtak skal inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter. En av 


malene for enkeltvedtak om spesialundervisning inneholder denne informasjonen, men det 


står ikke i malen som brukes av Lund ungdomsskole. Heller ingen av de faktiske vedtakene 


om spesialundervisning og særskilt språkopplæring sendt inn til Fylkesmannen inneholder 


denne informasjonen.
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7.4 Fylkesmannens konklusjon


Lund ungdomsskole


 tilfredsstiller kravet om forhåndsvarsling av enkeltvedtak


 tilfredsstiller kravet om at et enkeltvedtak om spesialundervisning skal inneholde 


begrunnelse for vedtaket ved å vise til hjemmelen


 tilfredsstiller ikke kravet om at et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring skal 


inneholde begrunnelse for vedtaket ved å vise til hjemmelen


 grunngir enkeltvedtak om spesialundervisning


 grunngir enkeltvedtak om særskilt språkopplæring


 informerer om klageadgang, klagefrist, klageinstans og framgangsmåte i 


enkeltvedtakene


 informerer ikke om retten til å se sakens dokumenter i enkeltvedtak om 


spesialundervisning eller særskilt språkopplæring


8. Enkeltvedtak om spesialundervisning


8.1 Rettslige krav 


Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder for enkeltvedtak om 


spesialundervisning. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller 


forvaltningsloven kravene er knyttet til. Kravene kommer i tillegg til de generelle 


saksbehandlingsreglene som er omtalt over i kapittel 3. 


Foreldre / elever over 15 år skal gi samtykke før det settes i gang utredning av behovet for 
spesialundervisning.


Skolen må hente inn samtykke fra foreldrene til elever under 15 år, før PPT foretar sakkyndig 


vurdering av behovet for spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-4. Elever som har fylt 


15 år, skal selv gi samtykke i saker om spesialundervisning og om at foreldre skal orienteres 


(forutsatt at de er samtykkekompetente). Dersom foreldrene/eleven selv har bedt om 


spesialundervisning, ligger samtykket implisitt i søknaden.


Foreldrene/eleven skal ha mulighet til å uttale seg om innholdet i en sakkyndig vurdering før 
enkeltvedtaket fattes.


Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å 


uttale seg før skolen fatter et enkeltvedtak, jf. opplæringsloven § 5-4. Skolen kan gi 


begrensinger i denne retten, jf. forvaltningsloven § 19 og reglene om taushetsplikt. Skolen og 


PPT har ansvar for at samarbeidet med eleven og foreldrene blir ivaretatt på en god måte på 


de ulike trinnene i prosessen. Foreldrene må få se den sakkyndige vurderingen og få rimelig 


tid til å uttale seg om innholdet. 


Elever som etter sakkyndig vurdering har behov for spesialundervisning, skal ha et 
enkeltvedtak.
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Etter den sakkyndige vurderingen må skolen fatte et vedtak. Dette gjelder både dersom skolen 


innvilger spesialundervisning og dersom skolen ikke innvilger dette. Kravet om enkeltvedtak 


gjelder både når PPT anbefalte spesialundervisning og når de ikke anbefalte dette. En 


avgjørelse om spesialundervisning gjelder rettigheter for en bestemt person og er derfor et 


enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 og kapittel IV og V.


Avvik fra en sakkyndig vurdering skal begrunnes i enkeltvedtaket.


Dersom skolens vedtak avviker fra den sakkyndige vurderingen, må skolen begrunne dette. 


Begrunnelsen skal vise hvorfor eleven likevel får et opplæringstilbud som oppfyller elevens 


rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-3. Skolen må få klart frem hva avviket 


består i, og hva opplæringstilbudet innebærer for eleven. Begrunnelsen må være slik at 


foreldrene forstår hvilke vurderinger som ligger til grunn for at skolen ikke følger tilrådningen 


i den sakkyndige vurderingen. 


Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om hvilke omfang, innhold og organisering 
spesialundervisningen skal ha, og kompetansekrav for de som skal gjennomføre opplæringen.


Den sakkyndige vurderingen skal ta stilling til hva som gir et forsvarlig opplæringstilbud, ta 


stilling til innholdet i opplæringen og gjøre rede for andre særlige forhold som er viktig for 


opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-3.  Skolens vedtak om spesialundervisning skal bygge 


på den sakkyndige vurderingen. Enkeltvedtaket må vise antall timer med spesialundervisning, 


hvilke fag og områder spesialundervisningen skal dekke, om det skal være avvik fra LK06, 


hvordan undervisningen skal organiseres, og hvilken kompetanse personalet skal ha.


8.2 Fylkesmannens undersøkelser 


Lund ungdomsskole har lagt fram sakkyndige vurderinger og vedtak om spesialundervisning 


for tre elever. Lund kommune har også sendt inn dokumentene Pedagogisk rapport 


Grunnskole, to maler for enkeltvedtak om spesialundervisning, Retningslinjer for ressursteam 


Lund kommune grunnskole og barnehage. Denne dokumentasjonen sammen med intervju 


danner grunnlaget for Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner. 


8.3 Fylkesmannens vurderinger


I intervju får Fylkesmannen opplyst at det er sjelden nye elever blir henvist til PP-tjenesten fra 


Lund ungdomsskole. De fleste med behov for spesialundervisning på ungdomstrinnet har 


ifølge rektor og skolefaglig ansvarlig allerede blitt utredet i løpet av barneskolen. Det går fram 


av Retningslinjer for ressursteam Lund kommune grunnskole og barnehage at foreldre må 


samtykke dersom elevsaker skal tas opp i ressursteam. Foresatte skal videre motta kopi av 


skjemaet Pedagogisk rapport Grunnskole som skolen sender til PP-tjenesten når de henviser 


elever dit. Det går imidlertid ikke fram at foresatte skal samtykke til henvisningen til PPT, 


som er lovkravet. Det kommer heller ikke fram av dokumentasjonen om skolen sikrer at 


elever over 15 år gir slikt samtykke.


Foreldrene eller eleven skal også ha mulighet til å uttale seg om innholdet i en sakkyndig 


vurdering før enkeltvedtak blir gjort. Alle de tre sakkyndige vurderingene vi har mottatt, har 


blitt sendt som kopi til foresatte. Etter Fylkesmannens vurdering gir dette foreldrene 
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anledning til å lese innholdet før enkeltvedtak blir fattet, men sikrer ikke at foresatte gis 


anledning til å uttale seg om innholdet i denne. Dokumentene som skolen har lagt fram for 


tilsynet viser heller ikke om skolen sikrer at elever over 15 år får anledning til å uttale seg. 


Som det går fram av de rettslige kravene ovenfor, må skolen fatte enkeltvedtak etter at den 


sakkyndige vurderingen er utarbeidet. Dette blir gjort på Lund ungdomsskole.


Avvik fra sakkyndig vurdering skal grunngis i enkeltvedtaket. De innsendte vedtakene viser at 


skolen gjør avvik fra sakkyndig vurdering uten at dette er begrunnet. En av elevene har hatt to 


enkeltvedtak i løpet av inneværende skoleår. Begge avviker fra sakkyndig vurdering når det 


gjelder timetall og hvilke fag det skal gis spesialundervisning i. Et av de andre 


enkeltvedtakene utelater kravet om bruk av miljøterapeut som står i sakkyndig vurdering. Det 


står også i det samme enkeltvedtaket at eleven skal ha egne planer i alle fag, mens det i 


sakkyndig vurdering står at eleven skal følge klassens plan i navngitte fag. Når skolen vedtar 


å avvike fra den sakkyndige vurderingen må dette komme klart fram i enkeltvedtaket. Rektor 


må i tillegg begrunne hvorfor det er gjort avvik fra den sakkyndige vurderingen og forklare 


hvordan tilbudet som gis likevel gir eleven et forsvarlig opplæringstilbud.


Et enkeltvedtak skal inneholde opplysninger om (1) omfang, (2) innhold og (3) organisering 


av spesialundervisningen, samt (4) kompetansekrav for de som skal gjennomføre 


opplæringen. Lund ungdomsskole har, som tidligere nevnt, lagt fram tre enkeltvedtak om 


spesialundervisning. Fylkesmannen har i tillegg bedt om tilhørende sakkyndige vurderinger 


og individuelle opplæringsplaner for disse elevene. Fylkesmannen vil her gjengi noen


eksempler fra de tre enkeltvedtakene for å begrunne vår vurdering av hvert av disse fire 


opplysningskravene.


Enkeltvedtakene viser til sakkyndig vurdering, og er derfor svært kortfattede når det gjelder 


opplysninger om omfang, innhold, organisering og kompetansekrav for de som skal 


gjennomføre opplæringen. 


Når det gjelder (1) omfang inneholder enkeltvedtakene opplysninger om hvor mange årstimer 


spesialundervisning den enkelte eleven skal ha. To av vedtakene viser også tydelig hvor 


mange timer eleven skal ha i det enkelte fag. Et enkeltvedtak inneholder formuleringen «inntil 


to dager i uka». Et annet vedtak inneholder formuleringen «i minimum 2 timer pr. uke» og 


fordelingen av disse to timene (eller mer) på fagene norsk og matematikk er ikke oppgitt. Slik 


informasjon er ikke godt nok egnet til å gi et klart bilde av hvilket omfang tilbudet skal ha. 


Når det gjelder (2) innholdet i spesialundervisningen, viser det siste eksempelet over at det 


kan være uklart hvor mange timer spesialundervisning denne eleven skal ha i det enkelte fag.


Et annet vedtak oppgir tall på lærertimer og assistenttimer pr. uke uten å oppgi hvilke fag 


timene skal brukes til. I det tredje enkeltvedtaket går det fram at eleven skal ha 1 lærertime á 


45 min per uke som tematime som bare delvis blir knyttet til fag. Dette innebærer et mulig 


avvik fra fag- og timefordelingen i Kunnskapsløftet. Fylkesmannens vurdering er at 


enkeltvedtakene fra Lund ungdomsskole ikke gir et klart og tydelig bilde av innholdet i 


opplæringen.
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Enkeltvedtak om spesialundervisning skal også si noe om (3) organiseringen av opplæringen. 


Fylkesmannens vurdering er at siden enkeltvedtakene skolen har lagt fram for tilsynet ikke 


fullt ut viser hvordan opplæringen blir fordelt på fag, er det heller ikke klart hvordan 


opplæringen blir organisert. Formuleringen «Opplæringen vil bli organisert fleksibelt som 


enetimer eller timer i liten gruppe.» gir også et uklart bilde. Fylkesmannens vurdering er at 


enkeltvedtakene fra Lund ungdomsskole ikke er klare og tydelige når det gjelder 


organiseringen av opplæringen.


Når det gjelder (4) kompetansen som er nødvendig i spesialundervisningen, har vi tidligere 


nevnt at et av enkeltvedtakene utelater kravet om bruk av miljøterapeut som står i sakkyndig 


vurdering. I samme vedtak er fordeling mellom lærertimene og assistenttimene uklar. 


Fylkesmannens vurdering er at enkeltvedtakene fra Lund ungdomsskole ikke er klare og 


tydelige når det gjelder kompetansen som skal brukes i opplæringen.


8.4 Fylkesmannens konklusjon 


Lund ungdomsskole


 sikrer ikke at foreldre eller elever over 15 år, gir samtykke før det blir satt i gang 


utredning av behov for spesialundervisning


 har ikke en rutine som sikrer at elev eller foreldre får anledning til å uttale seg om 


innholdet i den sakkyndige vurderingen før enkeltvedtak blir fattet


 fatter enkeltvedtak etter at sakkyndig vurdering er utarbeidet


 grunngir ikke avvik fra sakkyndig vurdering i enkeltvedtak


 sikrer ikke at enkeltvedtakene inneholder informasjon om hvilken kompetanse som er 


nødvendig for gjennomføringen av spesialundervisningen


 sikrer ikke at enkeltvedtakene er klare og tydelig når det gjelder omfang, innhold og 


organisering


9. Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring


9.1 Rettslige krav 


Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder for enkeltvedtak om 


særskilt språkopplæring. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller 


forvaltningsloven disse kravene er knyttet til. Kravene kommer i tillegg til de generelle 


saksbehandlingsreglene som er omtalt over i kapittel 3.


Elever som har rett til særskilt språkopplæring, skal ha et enkeltvedtak. 


Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring til de har 


tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge ordinær opplæring i skolen, jf. opplæringsloven § 


2-8. Om nødvendig har elevene også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller 


begge deler. Skolen må sørge for å kartlegge norskferdigheter før skolen vedtar særskilt 


språkopplæring. En avgjørelse om særskilt språkopplæring gjelder rettigheter for en bestemt 


person og er derfor et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 og kapittel IV og V.
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Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om omfanget av opplæringen, hvilke læreplaner 
eleven skal følge, organiseringen av opplæringen og kompetansekrav for de som skal 
gjennomføre opplæringen.


Eleven skal kartlegges før vedtak om særskilt språkopplæring, jf. opplæringsloven § 2-8. 


Kartleggingen vil danne grunnlag for å vurdere behovet for språkopplæring og for å kunne ta 


stilling til omfanget, for kobling mot ordinær opplæring og eventuelt behovet for tospråklig 


opplæring i fag eller morsmålsopplæring. 


Skoleeier må også ta stilling til hvilken læreplan eleven skal benytte: læreplan i 


grunnleggende norsk for språklige minoriteter, eller ordinær læreplan i norsk. Skolen skal 


bruke en egen læreplan for morsmålsopplæring for elever som får slik opplæring. 


Organiseringen må gå klart frem av vedtaket.  Kommunen kan organisere tilbudet om særskilt 


språkopplæring i egne grupper for nyankomne elever i inntil to år, jf. opplæringsloven § 2-8. 


Vedtak kan bare gjøres for ett år om gangen. Det er en forutsetning at skolen vurderer at egne 


grupper er det beste for eleven. Denne vurderingen må komme frem av vedtaket. I vedtaket 


kan skolen også gjøre avvik fra læreplanverket. 


På bakgrunn av omfang, valg av læreplan og organisering må skolen i vedtaket ta stilling til 


hvilken kompetanse som kreves av personalet for å gjennomføre opplæringen.


Det skal fattes enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring når eleven overføres til 
den ordinære opplæringen. 


Skolen må kartlegge elever som får særskilt språkopplæring, underveis i opplæringen, jf. 


opplæringsloven § 2-8. Dette for å vurdere om elevene har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til 


å følge ordinær opplæring på skolen. Før skolen overfører eleven til å følge ordinær 


opplæring, må skolen fatte et enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring. Dette 


gjelder rettigheter for en bestemt person og er derfor et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 


og kapittel IV og V.


9.2 Fylkesmannens undersøkelser 


Fylkesmannens dokumentasjonsgrunnlag på dette området er enkeltvedtak om særskilt 


språkopplæring for fem elever og oversikt over læremidler for språklige minoriteter. Vi fikk 


timeplan for elevene med særskilt språkopplæring under intervju. Faglærer har også fylt ut 


egenvurderingsskjema i Reflex. Denne dokumentasjonen sammen med intervju danner 


grunnlaget for Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner. 


9.3 Fylkesmannens vurderinger


Basert på vår vurdering av dokumentasjonen nevnt over, fatter skolen enkeltvedtak om 


særskilt språkopplæring for elever som har rett til dette. 


Som beskrevet i de rettslige kravene, skal enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om 


omfanget av opplæringen, hvilke læreplaner eleven skal følge, organiseringen av opplæringen 


og kompetansekrav for de som skal gjennomføre opplæringen, eksempelvis om elevene skal 


ha enkelte ordinære fag, hvor mange timer som fordeles på de ulike fagene osv. Disse elevene 


får et særskilt opplæringstilbud, hvor de så langt vi kan se, ikke skal forholde seg til ordinær 
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fag- og timefordeling, eller kravene til vurdering med karakter. Det er i slike tilfeller særlig 


viktig at det totale opplæringstilbudet går klart frem. Timetall er kun angitt for den delen av 


opplæringen som går til særskilt norskopplæring. Hvordan de øvrige av skoleukens 30 timer 


skal fordeles sier ikke vedtaket noe om, ei heller hvordan organiseringen av alle deler av 


opplæringstilbudet er tenkt. Riktignok oppgis det at de øvrige timene, forstått som 16 timer pr. 


uke utover norskopplæringen, skal fordeles på kroppsøving, valgfag og kunst og håndverk. 


Dette går langt utover timetallet disse fagene skal ha, og indikerer bortvalg av en rekke 


sentrale fag som må forklares og begrunnes ut fra elevens individuelle forutsetninger. 


Vedtakene oppgir ikke hvilken kompetanse den ansvarlige for opplæringen skal ha.


Vi mottok fra Lund kommune, maler på enkeltvedtak om særskilt språkopplæring og avslag 


på dette etter sluttmøtet. Kommunen må i disse malene inkludere de elementene vi peker på i 


dette avsnittet.


Det skal fattes enkeltvedtak dersom eleven oppnår tilstrekkelig norskkunnskaper i 


vedtaksperioden, slik at retten til særskilt språkopplæring faller bort. Lund ungdomsskole har 


ikke en rutine som omhandler særskilt språkopplæring. Det foreligger derfor heller ikke 


informasjon som kan si noe om at skolen fatter vedtak ved opphør av et slikt tilbud i 


vedtaksperioden. For elevgruppen som pr. dags dato mottar særskilt språkopplæring, er det 


sannsynligvis ikke aktuelt med opphør før de slutter ved skolen i juni, og derfor er en rutine


for dette ikke direkte relevant nå. Skolen må likevel sørge for å utarbeide en slik rutine, som 


blant annet inneholder informasjon om dette lovkravet.


9.4 Fylkesmannens konklusjon 


Lund ungdomsskole sikrer


 at det fattes vedtak om særskilt språkopplæring for elever som har rett til slik 


opplæring


 ikke at vedtakene beskriver omfang, organisering, eller nødvendig kompetanse hos 


ansvarlig for opplæringen


10. Frist for retting av brudd på regelverket


Tema A


Skolens arbeid med opplæring i fag


Fylkesmannen har i kapitlene 3, 4, og 6-9 konstatert brudd på regelverket. I denne rapporten 


gis Lund kommune frist til å rette brudd på regelverket, jf. kommuneloven § 60 d.


Frist for retting er 14.11.2016 . Skoleeier må innen denne datoen sende Fylkesmannen en 


erklæring om at bruddet på regelverket er rettet og en redegjørelse for hvordan bruddet er 


rettet.
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Dersom brudd på regelverket ikke rettes innen den fastsatte fristen, vil Fylkesmannen vedta 


pålegg om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som vedtak og vil kunne 


påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI.


Pålegg 1


Lund kommune må sørge for at det lokale arbeidet med læreplaner ved Lund ungdomsskole 
oppfyller kravene til opplæringsloven § 2-3, jf. forskrift til opplæringsloven §1-1, 3-1 og 3-2.


Lund kommune må i denne forbindelse se til at: 


a. Rektor sikrer at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til 


- mål for opplæringen 


- hva som blir vektlagt i vurderingen av kompetanse og hva som er grunnlaget for         


vurderingen


Pålegg 2


Lund kommune må sørge for at arbeidet med individuelle opplæringsplaner ved Lund
ungdomsskoles er i samsvar med opplæringsloven §§ 5-1 og 5-5.


Lund kommune må i denne forbindelse se til at:


b. IOP samsvarer med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i opplæringen


c. IOP-en har egne mål for opplæringen når elevens opplæring skal avvike fra ordinære 


læreplaner


Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte 


Pålegg 3
Lund kommune må sørge for at den individuelle underveisvurderingen ved Lund
ungdomsskole bidrar til at elevene får realisert sine muligheter til å nå målene for
opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-5 og forskrift til opplæringsloven §§ 3-1, 3-2, 3-11, 3-12 
og 3-13.


Lund kommune må i denne forbindelse se til at:


d. Lærerne veileder elevene om hvilke kompetansemål fra LK06 som opplæringen er 


knyttet til.


e. Lærerne veileder elevene i hva det legges vekt på i vurderingen i det enkelte faget.


f. Lærerne gir elevene tilbakemeldinger på hva de mestrer i fagene.


g. Lærerne veileder elevene om hva de må gjøre for å øke sin kompetanse i det enkelte 


faget.


h. Lærerne sørger for å involvere elevene i vurderingen av eget læringsarbeid.
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Vurdering av behov for særskilt språkopplæring 


Pålegg 4


Lund kommune må sørge for at Lund ungdomsskole sikrer at elever som ikke har norsk    


eller samisk som morsmål, får vurdert sitt behov for særskilt språkopplæring, jf. 


opplæringsloven § 2-8. 


Lund kommune må i denne forbindelse se til at:


i. Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte for å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk.


j. Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at det blir vurdert om eleven også 


har behov for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring når eleven har behov for 


særskilt norskopplæring.


k. Norskferdighetene til elever med vedtak om særskilt språkopplæring blir kartlagt 


underveis i opplæringen.


Tema B


Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak


Pålegg 5


Lund kommune må sørge for at saksbehandlingen ved Lund ungdomsskole oppfyller 


forvaltningslovens krav til enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven §§ 24, 25 og 27.


Lund kommune må i denne forbindelse se til at


a. enkeltvedtak om særskilt språkopplæring viser til hjemmelen for vedtaket


b. enkeltvedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring inneholder 


informasjon om retten til å se sakens dokumenter


Enkeltvedtak om spesialundervisning


Pålegg 6


Lund kommune må sørge for at Lund ungdomsskole ved behov for spesialundervisning 


oppfyller opplæringsloven §§ 5-3 og 5-4, jf. forvaltningsloven § 2 og kapittel IV og V. 


Lund kommune må i denne forbindelse se til at


c. skolen har en rutine for å innhente samtykke fra elever over 15 år før det igangsettes 


utredning av behovet for spesialundervisning


d. skolen har en rutine som sikrer at elev eller foreldre får mulighet til å uttale seg om 


innholdet i den sakkyndige vurderingen før enkeltvedtak fattes
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e. Enkeltvedtaket inneholder opplysningen om


- antall timer spesialundervisning


- fag/områder og om eventuelle avvik fra LK06 i spesialundervisningen


- organisering av spesialundervisningen


- kompetansekrav for de som skal gjennomføre spesialundervisningen


Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring


Pålegg 7


Lund kommune må sørge for at Lund ungdomsskole ved behov for og opphør av behov    for 


særskilt språkopplæring oppfyller forvaltningsloven § 2 og kapittel IV og V og 


opplæringsloven § 2-8.


Lund kommune må i denne forbindelse se til at:


f. Enkeltvedtaket inneholder opplysningen om


- omfanget av opplæringen, og hvordan det totale opplæringstilbudet fordeler seg på       


fag


- organisering av den særskilte språkopplæringen


- kompetansekrav for de som skal gjennomføre den særskilte språkopplæringen


11. Kommunens frist for å rette


Som nevnt i kapittel 10 ovenfor er skoleeier gitt frist til å rette de brudd på regelverket som er 


konstatert i denne rapporten.


Frist for tilbakemelding er 14.11.16.


Skoleeier har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. Forvaltningslovens § 18.


Stavanger 14.06.2016


Una Bjørnseth Haugen Monica Mannes
tilsynsleder rådgiver
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Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget


Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet:


 Egenvurderingsskjema av rektor og tre faglærere


 Årsplaner 8.-10. trinn i engelsk og matematikk


 Vurderingskriterier i engelsk skriftlig og muntlig


 Instruks for trinnledere


 Elevvurdering i Lund-skolen. Rutiner


 Pedagogisk rapport Grunnskole


 Møteplaner for personalmøter høsten 2015 og våren 2016


 Årshjul for Lund ungdomsskole – adm. og skoleledelse


 Mal for IOP


 Maler for enkeltvedtak om spesialundervisning


 Prosedyrehåndbok for Lund kommune


 Retningslinjer for ressursteam Lund kommune grunnskole og barnehage.


 Sakkyndig vurderinger, vedtak om spesialundervisning og IOP for tre elever


 5 vedtak om særskilt språkopplæring


 Timeplan for basisgruppe 10C


Det ble gjennomført stedlig tilsyn 28.04.2016.


Det ble avholdt intervjuer med:


 Faglærer i engelsk for 9. trinn


 Ansvarlig for særskilt språkopplæring


 Leder av ressursteamet


 3 elever fra 9.b


 4 elever med særskilt språkopplæring


 2 elever med spesialundervisning


 Fungerende rektor og Kommunalsjef i Lund kommune, Odd Ivar Haugen og Lise 


Moen
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


Innledning  
Kontrollutvalget er et lovpålagt organ1, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende 


tilsynet med den kommunale forvaltningen, både administrativt og politisk. Kontrollutvalget 


har likevel ikke tilsynsansvar for kommunestyret, men er underlagt dette. 


Kontrollutvalget sine hovedoppgaver i følge loven og forskriften er som følger: 


1. Føre løpende tilsyn med kommunen sin forvaltning


2. Oppgaver knyttet til revisjon og årsregnskap


3. Se til at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon


4. Se til at det blir gjennomført kontroll med kommunen sitt eierskap i selskap


(selskapskontroll)


5. Lage forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen


Kontrollutvalgets årsmelding er en del av kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret, 


som gir en samlet oppsummering av kontrollutvalgets arbeid gjennom året.  


Kontrollutvalgets arbeid i 2016/måloppnåelse 
Kontrollutvalget hadde 5 møter i 2016 og behandlet i alt 37 saker. I tillegg kommer referat- og 
meldingssaker og saker tatt opp under "eventuelt".


Sett opp mot kontrollutvalgets årsplan for 2016 er målene i det alt vesentligste oppnådd. 


Bestilt prosjekt knyttet til Eierskapskontroll av Lund kommune er ikke ferdigstilt. Dette 


prosjektet må imidlertid av budsjettmessige årsaker gå over flere budsjettår. 


Løpende tilsyn med forvaltningen 


Som et ledd i kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen har kontrollutvalget i løpet av året 


invitert administrative ledere til å orientere kontrollutvalget i aktuelle saker. Følgende har vært 


inne og orientert i løpet av 2016: 


20.04.2016 Fungerende økonomisjef Tor Inge Moi og rådmann Ståle Kongsvik orienterte om regnskap og 


årsmelding for 2015. 


Rådmann Ståle Kongsvik orienterte om sitt arbeids- og ansvarsområde 


Skatteoppkrever Gunn Tove Gursli orienterte om skatteregnskapet for 2015 


01.06.2016 Rådmann Ståle Kongsvik orienterte om Lund kommunes regnskap 1. tertial 2016. 


14.09.2016 PNM-sjef John Skåland orienterte om sitt arbeids- og ansvarsområde 


Regnskap og revisjon 


Kontrollutvalget har ansvar for å se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. For å 


følge opp dette har kontrollutvalget bedt revisor orientere om sin revisjonsstrategi for 2016. 


Oppdragsansvarlig revisor har videre avgitt lovpålagt uavhengighetserklæring og lagt fram 


revisors engasjementsbrev til kontrollutvalget.  


Kontrollutvalget har i tråd med regelverket behandlet følgende saker knyttet til kommunens 


regnskap og budsjett:  


 Gitt uttale til Lund kommunes årsregnskap 2015


 Behandlet skatteregnskap for 2015 med kontrollrapport fra skatteetaten


 Fått orientering om kommunens tertialregnskaper


1 Kommunelovens § 77 
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Nye planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 


Kontrollutvalget har i løpet av 2016 utarbeidet nye planer for forvaltningsrevisjon og 


selskapskontroll for perioden 2017 – 2020. Planene bygger på en overordnet analyse levert av 


revisor samt innspill fra sentrale politikere og administrasjonen. Kommunestyret vedtok plan 


for forvaltningsrevisjon i møte 14.09.2016 og plan for selskapskontroll i møte 15.11.2016. 


Forvaltningsrevisjon 


Kontrollutvalget skal se til at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon iht. vedtatt 


plan og budsjettramme. Kontrollutvalget i Lund har budsjettramme til å bestille en 


forvaltningsrevisjon/selskapskontroll i året. 


Kontrollutvalget har i 2016 behandlet følgende rapport: 


 Arkiv og dokumentbehandling.


Kontrollutvalget har også bestilt forvaltningsrevisjonsrapporten 


 Innkjøp


for levering i 2017. 


Kontrollutvalget har i 2016 ikke hatt tidligere rapporter til oppfølging. 


Alle rapportene blir sendt til kommunestyret for sluttbehandling. Kontrollutvalget oversender 


også fortløpende melding om oppfølginger av rapporter til kommunestyret.  


Selskapskontroller 
Kontrollutvalget har ansvar for å se til at det blir ført kontroll med forvaltningen av 


kommunen sine interesser i selskap mm (selskapskontroll). Kontrollutvalget har også ansvar 


for å bestille selskapskontroller i tråd med vedtatt plan og budsjettramme.  


Kontrollutvalget har følgende bestilling inne med leveranse i 2017/2018: 


 Eierskapskontroll av Lund kommune


Kontrollutvalget hadde i løpet av 2016 ingen rapporter om selskapskontroll til behandling. 


Kontrollutvalget hadde i løpet av 2016 denne selskapskontrollen til oppfølging: 


 Lyse Energi AS


 


Kontrollutvalgets budsjett og regnskap 


Kontrollutvalget skal i følge kontrollutvalgsforskriften utarbeide forslag til budsjett for kontroll 


og tilsynsvirksomhetene i kommunen. Kontrollutvalget behandlet budsjettet for kontroll og 


tilsyn 2017 i møtet 14.09.16, og har sendt det over til kommunestyret for godkjenning. 


For å følge opp sitt budsjettansvar har kontrollutvalget behandlet tertialvise regnskapsrapporter 


for sitt budsjettområde.  
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Andre oppgaver 


Utenom saker som nevnt ovenfor har kontrollutvalget i 2016 også behandlet følgende saker: 


 Utarbeiding av møteplan, årsplan og årsmelding.


 Opplæring av kontrollutvalget etter vedtatt plan


Organisering 


Administrasjon 


For å sikre at kontrollutvalget er uavhengig av både revisor og den kommunale administra-


sjonen, skal utvalget ha en egen administrasjon. Det er Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 


som ivaretar administrasjonsoppgavene for kontrollutvalget i Lund. Sekretariatet har 3 


ansatte, der en av disse arbeider spesielt mot kontrollutvalget i Lund. Administrasjonen har 


ansvar for at kontrollutvalget sine saker er tilstrekkelig utredet og at vedtak blir fulgt opp. 


Sekretariatet har møteplikt på kontrollutvalgets møter. 


Lund kommune kjøper sine revisjonstjenester fra Rogaland Revisjon IKS. En representant 


herfra har møte og talerett på kontrollutvalgets møter, og det har vært en eller flere 


representanter til stede på alle møtene i 2016. 


Ordfører har møterett i kontrollutvalget, men har ikke deltatt på møter i 2016. 


Kontrollutvalgets medlemmer 


Kontrollutvalget har følgende medlemmer og varamedlemmer pr.jan.2017: 


Medlemmer Varamedlemmer 


Svein Zwygart, leder 1. Kjell Rune Iveland


Karsten Moi, nestleder 2. Andreas Steinberg


Sonja Surdal 3. Toril June S. Listheim


Karl Andreas Moen 4. Gerd Sigrunn Støre


Jannicke Kjørmo 5. Anne Lise Tunheim


Moi, 15.02.17 


Svein Zwygart, leder 


Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 







