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Notat til: Sør-Aurdal kommunes kontrollutvalg v/sekretariatet, anne-marte.for@kusevaldres.no 

 

FORVALTNINGSREVISJON SKOLE I SØR-AURDAL – PROSJEKTPLAN 

1 Kontrollutvalgets bestilling 

Sør-Aurdal kommunes kontrollutvalg vedtok 7. august 2019 (sak 15/19) følgende: 

«Kontrollutvalget ber sekretariatet bestille et forslag til prosjektplan med budsjett fra Kommunerevisjon 
IKS for forvaltningsrevisjonsprosjektet, med tema Oppvekst i Sør-Aurdal kommune; skole og barnehage, 
til neste møte i kontrollutvalget 04.09.2019.» 

Revisjonen utarbeidet prosjektplan som ble drøftet i kontrollutvalgsmøte 4. september 2019, hvor det var 
enighet om enkelte justeringer/forenklinger samt forsering av tidsplan. Kontrollutvalgsleder fikk fullmakt til 
å godkjenne prosjektplanen, hvilket ble gjort i e-post av 10. september 2019. 

2 Formål og problemstillinger 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere driften av skolene i Sør-Aurdal ut fra ulike perspektiver 
(dvs. brukere, ansatte og kommunen som organisasjon).  

Følgende problemstillinger er definert i kontrollutvalgsmøte: 

1. Basert på dagens befolkning og befolkningsprognoser, hvilke kapasitet har kommunen behov for i 
skolesektoren de kommende 20 årene? 

2. Kan driften av skolene forbedres med tanke på bl.a.: 

o Elevenes trivsel og læringsutbytte. 

o Ansattes trivsel og kompetanse, herunder rekruttering.  

o Ressursbruk. 

3. Har kommunen rutiner som sikrer at: 

o Barn/elever med spesielle behov blir fanget opp og gitt et hensiktsmessig tilbud (tidlig innsats). 

o Elever som ikke har tilfredsstillende læringsutbytte – ut fra eget potensiale og spesielt hva gjelder 
basisferdigheter - blir oppdaget tidlig og gitt et hensiktsmessig tilbud. 

o Omfanget av spesialundervisning er på nivå med sammenlignbare kommuner. 

3 Presisering og avgrensning 

Revisjonen må bygge på den informasjon og de utredninger som allerede er gjennomført knyttet til skole i 
Sør-Aurdal kommune. Elementene i prosjektplanen tilpasses de funn som fremkommer i 
revisjonsarbeidet. Rådmannen og kontrollutvalget informeres og konsulteres dersom revisor finner det 
hensiktsmessig med vesentlige endringer.  

4 Metode og gjennomføring 

Revisjonskriterier utledes fra bl.a. følgende kilder: 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), 1993/2016. 

 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. (revisjonsforskriften), 2004. 

 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), 1998. 

 Lov om barnehager (barnehageloven), 2005. 

 Statlige veiledere mv. 
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Prosjektet vil basere seg på informasjon fra bl.a. følgende informasjonskilder: 

 Relevante styringsdokumenter for Sør-Aurdal kommune 

 Relevante utredninger i Sør-Aurdal kommune vedrørende skole fra de siste 10 årene. 

 Offentlige statistikker mv. om bl.a. befolkningsutvikling, ressursbruk og resultatmålinger fra skole, 
herunder sammenligning av med andre kommuner. 

 Eventuelle spørreundersøkelser Sør-Aurdal kommune har gjort blant brukere og ansatte i skoler.  

 Anonym spørreundersøkelse blant ansatte i skolene i Sør-Aurdal om tjenestene som ytes (faglig, 
sosialt, bygningsmasse, uteområder, ressurssituasjonen, arbeidsforhold mv.)  

 

Revisor tar sikte på følgende framdrift i forvaltningsrevisjonsprosjektet (forbehold om forsinkelser):  

Dato/periode: Aktivitet: 

07.08.2019 Kontrollutvalget i Sør-Aurdal bestilte prosjektplan fra revisjonen.  

04.09.2019 Drøfting av utkast til prosjektplan i kontrollutvalgsmøte. 

09.09.2019 Prosjektplan godkjennes av kontrollutvalget. 

September 2019 Oppstartsbrev til rådmannen. 

September 2019 Oppstartsmøte med rådmannen og tjenesteleder oppvekst og kultur. 

Sept.-okt. 2019 Gjennomgang av relevant regelverket på området. 

Gjennomgang av relevante styringsdokumenter for kommunen. 

Gjennomgang av interne utredninger og informasjon om barnehage- og 
skolesektoren. 

Gjennomgang av aktuelle statistikker vedrørende resultater i skolene, herunder 
sammenligne ressursbruk, lønnsnivå, resultater mv. med andre kommuner. 

Sept.-okt. 2019 Gjennomføre spørreundersøkelser. 

November 2019 Sammenstille og vurdere informasjon. Utarbeide rapport. 

November 2019 Verifisere og drøfte rapportutkast med rådmannen og tjenesteleder oppvekst og 
kultur. 

Desember 2019 Revisjonsrapport sendes rådmannen til uttalelse.  

Desember 2019 Rådmannens uttale innarbeides i rapporten. 

Rapport oversendes kontrollutvalget ved sekretariatet. 

Desember 2019 Kontrollutvalget: presentasjon og behandling.  

 

5 Oppdragsansvar, kostnader og endringer 

Daglig leder Didrik Hjort i Kommunerevisjon IKS er oppdragsansvarlig revisor i prosjektet, mens Dagny 
Thon Hovrud er utførende forvaltningsrevisor.  

Prosjektet vil iht. standard prosedyre bli fakturert etter medgått tid, og prisnivået vil avhenge av hvor 
omfattende problemstillinger som ønskes belyst. Gitt ovenforstående problemstillinger bør prosjektet 
kunne gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr 175.000. 

 

Hilsen 
Kommunerevisjon IKS 

 

-s-       -s- 
Didrik Hjort      Dagny Thon Hovrud 
daglig leder/revisjonssjef    forvaltningsrevisor 


