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Forord 

Kontrollutvalget i Øksnes kommune vedtok i sak 27/13 å bestille forvaltningsrevisjon av kvalitet 

og ressursbruk i kommunens grunnskole og at prosjektet skulle gjennomføres av KomRev NORD 

IKS. 

 

Revisjonens undersøkelse er gjennomført med henvisning til kommuneloven § 77 nr. 4 og § 78 nr. 

2, samt forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. § 7. Forvaltningsrevisjon er 

iflg. nevnte regler å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.   

 

Revisjonen avholdt oppstartsmøte for forvaltningsrevisjonsprosjektet med 

kommuneadministrasjonen den 6. november 2013. Gjennom arbeidet med forvaltningsrevisjonen 

har revisjonen hatt løpende kontakt med kommuneadministrasjonen. Vi benytter anledningen til å 

takke administrasjonen for godt samarbeid.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tromsø, 10.4.2014 

 

 

 

 

Tone Steffensen Lene Zahl Johnsen  

og Knut Teppan Vik 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Prosjektledere, forvaltningsrevisorer 

 

 

 

 

 

 



Sammendrag 

 

 

Undersøkelsene vi gjør rede for i rapportens kapittel 4, viser at Øksnes kommunes grunnskole i 

perioden fra 2010 til 2012 ressursmessig ble prioritert tilnærmet gjennomsnittlig, sammenliknet 

med sammenliknbare kommuner. Videre dekket Øksnes kommunes grunnskole en noe mindre 

andel av kommunens innbyggere i aldersintervallet 6-15 år enn gjennomsnittlig. Dette skyldes 

antakelig at en større andel enn gjennomsnittlig av Øksnes sine innbyggere i skolepliktig alder går 

på skole i andre kommuner. Sammenlikningen med sammenliknbare kommuner viser også at 

Øksnes kommunes grunnskole hadde et større omfang av spesialundervisning enn gjennomsnittlig 

fra 2010 til 2012. Revisjonen legger til grunn at dette kan skyldes forskjeller mellom Øksnes og 

andre kommuner når det gjelder selve elevmassen, PPT sin virksomhet, eller skolenes praksis 

tilknyttet tilpasset opplæring og enkeltvedtak om spesialundervisning.  

 

Øksnes kommunes grunnskole ser videre ut til å ha blitt drevet mer produktivt enn grunnskolene i 

sammenliknbare kommuner fra 2010 til 2012. Revisjonen identifiserer en relativt sentralisert 

skolestruktur og lave skyss- og leieutgifter som mulige årsaker til de relativt sett lavere korrigerte 

brutto driftsutgiftene i Øksnes kommunes grunnskole. I enda større grad kan det relativt sett noe 

lavere utdanningsnivået blant undervisningspersonalet i kommunens grunnskole ses som en årsak 

til at lønnsutgiftene – som utgjør den største delen av korrigerte brutto driftsutgifter – er lavere enn 

gjennomsnittlig i Øksnes kommunes grunnskole.  

 

Når det gjelder kompetansen blant undervisningspersonalet i kommunens grunnskole, konkluderer 

vi i kapittel 5 med at Øksnes kommune i stor grad, men ikke fullt og helt oppfylte 

kompetansekravene til undervisningspersonale i grunnskolen i skoleårene 2011/2012 og 

2012/2013. I kapittel 5 konkluderer vi også med at de skolevise oversiktene vi har blitt forelagt, 

som viser hvor mange timer undervisning som ble gitt pr. fag på 1. til 7. trinn i skoleåret 

2012/2013, indikerer at Øksnes kommune til dels oppfyller Læreplanverkets krav til hvor mange 

timer undervisning som skal gis pr. fag på 1. til 7. trinn. 

 

I rapportens kapittel 6 er spesialundervisning temaet, og her viser vi til at organiseringen av 

spesialundervisning i Øksnes kommune har gått mer i retning av spesialundervisning i klasse – 

fremfor individuelt eller i små grupper – fra skoleåret 2012/2013 til 2013/2014. Videre 

konkluderer vi på bakgrunn av gjennomgang av et større utvalg mapper til elever med 

enkeltvedtak om spesialundervisning i skoleåret 2013/2014, med at Øksnes kommune til dels kan 

dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning. 

 

I kapittel 7 behandler vi resultatene fra vår spørreundersøkelse blant undervisningspersonale i 

Øksnes kommunes grunnskole. Temaet for spørreundersøkelsen var tilpasset opplæring. 

Resultatene fra spørreundersøkelsen indikerer etter revisjonens oppfatning at de blant 

undervisningspersonalet som har svart på undersøkelsen, på mange områder gjennomsnittlig 

opplever en middels grad av tilpasset opplæring – herunder også de ressursmessige 

forutsetningene for å tilby sådan - i Øksnes kommunes grunnskole.  

 

Med henvisning til konklusjonen i kapittel 6 og vår oppsummering av funnene fra 

spørreundersøkelsen blant undervisningspersonalet i grunnskolen, konkluderer vi med at Øksnes 

kommune til dels tilbyr tilpasset opplæring i tråd med opplæringslova og øvrige retningslinjer. 
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 1 INNLEDNING   

1.1 Bakgrunn 

Kontrollutvalget i Øksnes kommune vedtok i sak 27/13 å bestille en forvaltningsrevisjon av 

kommunens grunnskole, fra KomRev NORD IKS. Kontrollutvalgets formål med 

forvaltningsrevisjonen var å undersøke om Øksnes kommune sørger for en drift av grunnskolen 

som er egnet til å sikre elevene i kommunen et undervisningstilbud som er i henhold til 

opplæringsloven.  

 

1.2 Organisering av Øksnes kommune og grunnskoletilbudet 

 

 
Figur 1: Organisasjonskart, Øksnes kommune 
Kilde: Øksnes kommune 

 

Øksnes kommune er organisert etter tonivåmodellen, som vist i figur 1. Kommunens grunnskole 

er imidlertid ikke lenger organisert i fem, men følgende fire enheter:  
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Sommarøy skole 

Sommarøy skole ligger på Sommarøya, og hadde 80 elever i skoleåret 2012/2013. Samme skoleår 

hadde skolen 11 lærere, herunder ni kvinner og to menn.    

 

 
 

Alsvåg barne- og ungdomsskole 

Alsvåg barne- og ungdomsskole ligger i Alsvåg. I skoleåret 2012/2013 hadde skolen 143 elever og 

20 lærere. Blant lærerne var det 13 kvinner og syv menn.  

 

 
 

Strengelvåg skole 

Strengelvåg skole ligger på Strengelvåg, og er Øksnes kommunes minste skole. Denne skolen 

hadde 41 elever i skoleåret 2012/2013. I samme skoleår hadde skolen seks lærere, herunder tre 

kvinner og tre menn.  

 

 
 

Myre skole 

Myre skole ligger på Myre, og er Øksnes kommunes største skole. I skoleåret 2012/2013 hadde 

skolen 275 elever og 38 lærere. Av lærerne var 26 kvinner og 12 menn.  
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2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

 

Med utgangspunkt i kontrollutvalgets formål med undersøkelsen, drøfter vi følgende 

problemstillinger og underspørsmål i denne rapporten: 

 

1a)  Hvordan er ressursbruken innenfor grunnskolen i Øksnes kommune sammenliknet med 

andre kommuner?  

 

1b)  Hva er mulige årsaker til eventuelle forskjeller som fremgår i sammenlikningen? 

 

2)  Kan kommunen dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning? 
- og hvordan er spesialundervisningen organisert i Øksnes kommune?  

 

3)  Tilbyr Øksnes kommune tilpasset opplæring i tråd med opplæringslova og øvrige 

retningslinjer? 
- hva kjennetegner forholdet mellom påkrevd og faktisk formell kompetanse i kommunens 

grunnskole?  

- tilbyr kommunen det korrekte antall undervisningstimer pr. fag på det enkelte hovedtrinn?
1
  

 

2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal 

revideres/vurderes i forhold til.  

 

Problemstillingene 1a) og 1b) er deskriptivt formulerte. For slike deskriptive problemstillinger er 

det ikke relevant å utlede revisjonskriterier. Det følger av gjeldende standard at revisjonen ikke 

kan gjøre vurderinger uten revisjonskriterier. Vi gjør derfor ingen normative vurderinger eller 

konklusjoner på grunnlag av funnene i tilknytning til problemstillingene 1a) og 1b). Imidlertid 

analyserer og drøfter vi talldata, og lager oppsummeringer av disse. 

 

For problemstilling 2 og 3 har vi utledet revisjonskriterier fra følgende kilder:  

 

 Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 

(opplæringslova) 

 

 Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

 

 Kunnskapsdepartementet: Melding til Stortinget nr. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap.  

 

 Utdanningsdirektoratet (2009): «Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om 

spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.» 

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, utdypes nedenfor og oppgis i tekstboks i kapitlene de brukes i.  

 

                                                 
1
 Se kapittel 3. 
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2.2.1 Utdyping av revisjonskriteriene 

 

Problemstilling 2: Spesialundervisning 

Opplæringslova § 5-1 lyder: «Elevar som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det 

ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.» Sammenhengen mellom tilpasset 

opplæring og spesialundervisning formuleres som følger av Utdanningsdirektoratet: 

«Spesialundervisning er en mer omfattende form for tilpasset opplæring, som det er knyttet et 

enkeltvedtak til» (Utdanningsdirektoratet, 2009:27). Det følger av dette at skoleeier, som en del av 

det å sikre tilpasset opplæring, må undersøke hvilket utbytte elevene har av den ordinære 

undervisningen. «I vurderingen av om eleven har eller kan få et tilfredsstillende utbytte av 

opplæringen, må det for det første ses på den kompetansen andre elever på samme årstrinn har  

opparbeidet seg» (Utdanningsdirektoratet 2009: 31). 

   

Av opplæringslova § 5-1 annet ledd følger det at «I vurderinga av kva for opplæringstilbod som 

skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal 

ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarlig utbytte av opplæringa i 

forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar 

som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre 

elevar, jf. § 2-2 og § 3-2.»   

 

I forarbeidene til denne bestemmelsen angis det at enkeltelevens rett til spesialundervisning i noen 

grad avhenger av hvilke organisatoriske og pedagogiske differensieringstiltak kommunen har 

iverksatt innenfor den ordinære undervisningen.
2
 

 

Korresponderende påpeker Kunnskapsdepartementet i ovennevnte melding til Stortinget, at «… 

skolens evne til å gi elevene tilpasset opplæring er med på å avgjøre behovet for 

spesialundervisning» (Kunnskapsdepartementet, 2011:9).  

 

Regler tilknyttet saksbehandlingen i forbindelse med enkeltvedtak om spesialundervisning følger 

av opplæringslova kapittel 5 og forvaltningsloven kapittel 4 og 5.    

 

Sakkyndig vurdering 

I opplæringslova § 5-3 slås det fast at det skal foreligge sakkyndig vurdering av elevens særlige 

behov, før det fattes vedtak om spesialundervisning. Det følger av § 5-4 at det skal innhentes 

samtykke fra elevens foreldre før det blir gjort sakkyndig vurdering og før det gjøres vedtak 

om å sette i gang spesialundervisning for den enkelte elev. Opplæringslova § 5-6 fastslår at 

hver kommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste, og at utarbeiding av sakkyndig 

vurdering er den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) sitt ansvar. Når det gjelder 

enkeltvedtak om spesialundervisning, viser Utdanningsdirektoratet (2009) til at sakkyndig 

vurdering er sentral i kommunens utredning/opplysning av saken etter forvaltningsloven § 17. 

 

Opplæringslova § 5-3 angir en rekke sentrale krav til hva den sakkyndige vurderingen skal 

inneholde. I vår revisjon av Øksnes kommune under problemstilling nr. 2, har vi først og fremst 

lagt vekt på følgende krav til den sakkyndige vurderingen, slik disse følger av opplæringslova § 5-

3: Den sakkyndige vurderingen skal drøfte og ta stilling til 

 

a) eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbudet 

b) hva slags opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud til den aktuelle eleven 

                                                 
2
 Ot.prp. nr. 46 (1997-1998) Grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringslova) s. 168.  



KomRev NORD IKS Kvalitet og ressursbruk i grunnskolen 

 

Side:  

 
6 

Vurderingen av eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbudet skal vise om eleven har rett 

til spesialundervisning, og tilsvarer dermed vurderingen som foreskrives i opplæringslova § 5-1. 

Det samme gjelder vurderingen av hvorvidt en kan hjelpe på de vanskene eleven har innenfor det 

ordinære opplæringstilbudet (Utdanningsdirektoratet, 2009: 59/60).  

 

Når det gjelder hva slags opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud til den aktuelle eleven, 

er tilrådningen som skal inngå i sakkyndig vurdering sentral. Tilrådningen skal, foruten angivelse 

av realistiske opplæringsmål, omfatte prinsippene for innholdet i opplæringen samt den 

organisatoriske gjennomføringen av opplæringen. Dersom eleven har behov for gruppe- eller 

ene-undervisning i større eller mindre grad, må dette også behandles i den sakkyndige vurderingen 

(Utdanningsdirektoratet 2009: 62). Endelig skal den sakkyndige vurderingen angi omfanget av 

elevens behov for spesialundervisning. Angivelse av antall timer er en del av kravet om drøfting 

av hva slags opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud til den aktuelle eleven. Den 

sakkyndige vurderingen skal også inkludere uttalelser om tid som må fordeles på ulike 

organisatoriske løsninger, behov for særskilt kompetanse og ekstra personale som må settes inn 

dersom dette er nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig tilbud (Utdanningsdirektoratet, 2009: 

63).     

 

Opplæringslova inneholder ikke regler om varigheten av en sakkyndig vurdering, men 

Utdanningsdirektoratet legger til grunn at: «Dersom elevens utvikling er relativt stabil og behovet 

for spesialundervisning er godt dokumentert gjennom tidligere utredninger, kan det være 

tilstrekkelig å bygge videre på disse utredningene uten å foreta en ny grundig pedagogisk 

rapportering eller sakkyndig vurdering. Ofte kan det være tilstrekkelig med en grundig utredning 

for eksempel hvert tredje år.» (Utdanningsdirektoratet, 2009: 87). Revisjonen har på bakgrunn av 

Utdanningsdirektoratets vurdering tatt utgangspunkt i at et enkeltvedtak om spesialundervisning 

bør baseres på en sakkyndig vurdering som maksimalt er tre år gammel på 

vedtakstidspunktet.  

 

Skoleeier har i siste instans ansvaret for at den sakkyndige vurderingen gir et forsvarlig grunnlag 

for å behandle saker om spesialundervisning og fatte enkeltvedtak. Dersom skoleeier fatter 

enkeltvedtak på grunnlag av en mangelfull sakkyndig vurdering, strider dette mot 

forvaltningsloven § 17 som pålegger forvaltningsorganet å påse at saken er så godt opplyst som 

mulig før vedtak treffes (Utdanningsdirektoratet, 2009: 57/67).   

  

Enkeltvedtak om spesialundervisning 

Av opplæringslova § 5-3 følger det at det skal fattes vedtak i saker om spesialundervisning. 

Opplæringsloven inneholder ingen saksbehandlingsbestemmelser utover dette. Dermed kommer 

saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven til anvendelse. Det følger av forvaltningsloven § 23 at 

enkeltvedtak skal være skriftlige, dersom dette ikke av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt 

for forvaltningsorganet.  

 

Etter forvaltningsloven § 24 skal enkeltvedtaket begrunnes. Det følger av forvaltningsloven § 25 

at begrunnelsen skal vise til de rettsreglene vedtaket bygger på, samt de faktiske forholdene 

som er lagt til grunn. For enkeltvedtak om spesialundervisning er det tilstrekkelig å vise til den 

sakkyndige vurderingen. Vedtaksorganet har etter opplæringslova § 5-3 fjerde ledd en særskilt 

begrunnelsesplikt dersom enkeltvedtaket ikke er i samsvar med den sakkyndige 

vurderingen. For å oppfylle sin begrunnelsesplikt i slike tilfeller, må kommunen vise hvorfor den 

mener at eleven likevel får et opplæringstilbud som oppfyller retten etter opplæringslova § 5-1 

(Utdanningsdirektoratet, 2009: 75/76).   
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Enkeltvedtaket skal si noe om innholdet i opplæringen, den organisatoriske 

gjennomføringen og omfanget av opplæringen. Omfanget av opplæringen bør angis i timer, 

fortrinnsvis summert for hele skoleåret (Utdanningsdirektoratet, 2009:69).  

 

Av forvaltningsloven § 27 følger det at forvaltningsorganet som har truffet vedtaket skal sørge for 

at partene underrettes om vedtaket så snart som mulig. I underretningen skal det gis opplysning 

om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåten for klage. Partene skal også 

underrettes om retten til å se sakens dokumenter, slik denne følger av forvaltningsloven § 18, 

jf. § 19.  

 

Saksbehandlingstid 

Opplæringsloven kapittel 5 inneholder ingen angivelse av hvor lang tid det kan gå før det treffes 

enkeltvedtak om spesialundervisning. Også på dette punktet må opplæringslova suppleres med 

saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Av forvaltningsloven § 11a fremgår det at 

forvaltningsorganet, i forbindelse med enkeltvedtak, skal forberede og avgjøre saken uten 

ugrunnet opphold. I veilederen «Spesialundervisning» fra Utdanningsdirektoratet, fastslås 

følgende: «I vurderingen av hva som er for lang saksbehandlingstid, vil elevens behov for å få 

avklart sine behov og rettigheter så raskt som mulig, føre til at for eksempel en 

saksbehandlingstid på totalt over tre måneder vil være for lang saksbehandlingstid.» 

(Utdanningsdirektoratet, 2009: 77) 

 

Av forvaltningsloven § 11a følger det at i saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis et 

foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er 

mottatt. I revisjonen av Øksnes kommune under problemstilling nr. 2, har revisor tatt 

utgangspunkt i at tilmelding til pedagogisk-psykologisk tjeneste må regnes som starttidspunktet 

for saksbehandlingen tilknyttet enkeltvedtak om spesialundervisning. Vi henviser her til at 

Utdanningsdirektoratet regner den pedagogisk-psykologiske tjenesten som saksforberedende 

organ (Utdanningsdirektoratet, 2009:77). Økonomiske og kapasitetsmessige forhold er ikke å 

regne som legitime grunner til at det tar lang tid å utarbeide en sakkyndig vurdering. I 

tilfeller hvor skoleeier har lang saksbehandlingstid på grunn av kø og/eller for få rådgivere hos 

pedagogisk-psykologisk tjeneste, vil det ifølge Utdanningsdirektoratet måtte vurderes om 

skoleeier ikke oppfyller sine plikter etter opplæringslova (Utdanningsdirektoratet, 2009: 66). 

 

Individuell opplæringsplan (IOP) 

For elever som har rett til spesialundervisning, jf. § 5-1, skal det etter at det er truffet et 

enkeltvedtak, jf. § 5-3, utformes en IOP for eleven. Alle elever som får spesialundervisning, 

skal etter opplæringsloven § 5-5 ha en IOP: “For elev som får spesialundervisning, skal det 

utarbeidast individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og 

korleis ho skal drivast”. 

 

IOP skal bidra til å sikre at eleven får et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. I Ot.prp. nr. 46 

(1997-98) side 50-51 er det understreket at hensikten med IOP er å utvikle kortfattede og praktiske 

planer til hjelp i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen. IOP skal være et 

arbeidsverktøy for skolen/læreren for å sikre at elevens opplæringstilbud blir i samsvar med det 

som eleven har rett til etter enkeltvedtaket.  
 

IOP har sitt utgangspunkt og sine rammer i enkeltvedtaket. IOP utarbeides av skolen på 

bakgrunn av den sakkyndige vurderingen fra PP-tjenesten og vedtaket om spesialundervisning. 

Det er ikke adgang til å fastsette i IOP at eleven skal ha særskilt tilrettelegging i for eksempel 

andre fag enn dem som er behandlet i enkeltvedtaket (Utdanningsdirektoratet, 2009:73). 
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Innenfor rammen av opplæringslovas krav kan IOP utformes på ulike måter. Hva en IOP mer 

konkret skal inneholde, og hvor grundig den bør være, må avgjøres etter faglig vurdering i det 

enkelte tilfellet. Som det fremgår av opplæringsloven § 5-5, skal en IOP vise følgende: 

o Mål for opplæringen 

o Innholdet i opplæringen 

o Hvordan opplæringen ellers skal drives 

 

Når disse kravene skal oppfylles, må det ses på enkeltvedtaket og hva som i følge vedtaket vil 

være et forsvarlig opplæringstilbud for eleven. Her må det ses på blant annet opplæringsmål som 

angis, omfang, avvik fra læreplanen eller opplæringsloven for øvrig. 

 

Halvårsrapport 

Det er et krav i opplæringslova § 5-5 annet ledd at skolen skal utarbeide en halvårsrapport for 

alle elever med spesialundervisning og IOP. Halvårsrapporten skal gi en skriftlig oversikt 

over den opplæringen eleven har fått, og en vurdering av utviklingen til eleven. Den skal 

skolen sende til eleven/foreldrene og til kommunen/fylkeskommunen. Vurderingen av tiltakene og 

elevens utvikling må gjøres i forhold til IOP, og holdes opp mot den sakkyndige vurderingen. Det 

er behov for å tenke gjennom følgende: 

 

o Hvordan har elevens opplæring vært – hva har vært bra og mindre bra i opplæringen? 

o Hvordan har elevens utvikling vært sett i forhold til oppsatte mål i IOP’en? 

o Er de oppsatte målene fortsatt relevante eller er det behov for å justere dem? 

o Er det fortsatt behov for spesialundervisning? 

o Hvordan bør det videre arbeidet legges opp?  

o Bør det gjøres justeringer i opplegget for øvrig? 

             (Utdanningsdirektoratet, 2009:86) 

 

Problemstilling 3: Tilpasset opplæring 

Av opplæringslova § 1-3 første ledd følger det at opplæringen skal tilpasses evnene og 

forutsetningene hos den enkelte eleven. Bestemmelsen gir alle elever krav på tilpasset opplæring. 

Begrepet «tilpasset opplæring» er ikke definert i bestemmelsen, men deler av kommunens plikt er 

konkretisert i bestemmelsens annet ledd. Det er angitt at på 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørge 

for at den tilpassede opplæringen i norsk eller samisk og matematikk blant annet skal innebære 

særlig høy lærertetthet og er særlig rettet mot elever med svake ferdigheter i lesing og regning.  

 

Hva som er «tilpasset opplæring», skal ifølge ovennevnte bestemmelse bero på en konkret 

helhetsvurdering. Nærmere veiledning om innholdet i begrepet, gis i Kunnskapsdepartementets 

melding nr. 18 (2010-2011) til Stortinget; «Læring og fellesskap». I meldingen beskrives 

«tilpasset opplæring» som «de tiltak som skolen setter inn for å sikre at elevene får best mulig 

utbytte av opplæringen. De kan være knyttet til organiseringen av opplæringen, pedagogiske 

metoder, og progresjon. (…) Fordi skolen først og fremst er en fellesskapsarena, kan ikke tilpasset 

opplæring forstås som en ren individualisering av opplæringen. Tilpasset opplæring handler om å 

skape god balanse mellom evnene og forutsetningene til den enkelte elev og fellesskapet. Denne 

balansen skapes gjennom læringsmiljøer med varierte arbeidsoppgaver som tar utgangspunkt i 

forutsetningene og evnene elevene har. Dette forutsetter at skolen løpende vurderer, varierer og 

endrer egen praksis. » (Kunnskapsdepartementet, 2011: 9).  

 

Ytterligere presiseringer finnes i Utdanningsdirektoratets veileder «Spesialundervisning. Veileder 

til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning». Utdanningsdirektoratet 

legger i denne veilederen til grunn at tilpasset opplæring «… kjennetegnes av variasjon i bruk av 
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arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter, læremidler og variasjon i organisering av og intensitet 

i opplæringen (…) Alle elever skal i arbeidet med fagene møte realistiske utfordringer og krav de 

kan strekke seg mot, og som de kan mestre på egen hånd eller sammen med andre (…) Tilpasset 

opplæring er knyttet til den ordinære opplæringen. Det vil være innenfor denne at skoleeier har en 

plikt til å legge til rette opplæringen på en slik måte at det tas hensyn til den enkelte elevens evner 

og forutsetninger. Paragraf 1-3 gir ikke eleven en individuell rettighet. På side 74 i St. meld. nr. 

31 (2007-2008) står det: Tilpasset opplæring skal i all hovedsak skje innenfor rammen av 

fellesskapet, i klasser eller grupper, og på en måte som er håndterlig for lærerne og skolen, noe 

som blant annet innebærer en forsvarlig ressurssituasjon.” (Utdanningsdirektoratet, 2009:19).  

 

Veilederen skiller mellom spesialundervisning og tilpasset opplæring på følgende måte: 

«Spesialundervisning er en mer omfattende form for tilpasset opplæring, som det er knyttet et 

enkeltvedtak til» (Utdanningsdirektoratet, 2009:27). 

 

Kompetansekrav til undervisningspersonalet i grunnskolen 

Av forskrift til opplæringslova § 14-1 følger det at alle som skal tilsettes i undervisningsstilling, 

må ha pedagogisk bakgrunn i samsvar med kravene i rammeplanene for lærerutdanningene med 

forskrifter, jamfør Universitets- og høyskoleloven § 3-2 andre ledd, eller ha tilsvarende 

pedagogisk kompetanse. 
  

I forskrift til opplæringslova § 14-2 angis konkrete krav for ansettelse i grunnskolen, henholdsvis 

for 1.-4. årstrinn, 5.-7. årstrinn og 8.-10. årstrinn. Se vedlegg 1 for oversikt over 

kompetansekravene tilknyttet ansettelse i undervisningsstilling på de nevnte hovedtrinnene.  

 

Krav om antall undervisningstimer i året for elevene 

I forskrift til opplæringslova § 1-1 fremgår det at opplæringen i grunnskolen skal være i samsvar 

med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. I Læreplanverket for Kunnskapsløftet inngår den 

generelle delen av læreplanen, prinsipp for opplæringen, læreplanene for fagene og fag- og 

timefordeling. I Rundskrivet Udir-1-2012 Kunnskapsløftet – fag og timefordeling og 

tilbudsstruktur, vedlegg 1, som inngår i nevnte læreplanverk, vises det til et fastsatt “…samlet 

minstetimetall for hovedtrinn i grunnskolen (…) Minstetimetallet har elever rett til å få, og 

skoleeier har plikt til å gi dette timetallet” (Utdanningsdirektoratet, 2012:4). Dette 

minstetimetallet gjelder for skoleåret 2012/2013 og fremkommer, slik det er fordelt på de ulike 

undervisningsfagene for 1.- 7. trinn, i tabellen på neste side.
3
 For alle fag unntatt norsk/samisk, 

matematikk, engelsk, og fysisk aktivitet er timetallet fastsatt for barnetrinnet (1.-7. årstrinn) og 

ungdomstrinnet (8.-10. årstrinn). For norsk/samisk, matematikk, engelsk og fysisk aktivitet, er 

minstetimetallet på barnetrinnet ytterligere spesifisert henholdsvis for 1. til 4. årstrinn og 5. til 7. 

årstrinn.     

 

 

                                                 
3
 Se for øvrig kapittel 3. 
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Kilde: Utdanningsdirektoratet 

2.3 Rapportens oppbygning 

Den videre oppbygningen av vår rapport er som følger: 

 

Kapittel 3: Her redegjør vi for – og drøfter – den metodiske gjennomføringen av undersøkelsene i 

denne rapporten bygger på.  

 

Kapittel 4: I dette kapittelet beskriver og analyserer vi Øksnes kommunes ressursbruk på 

grunnskole, og sammenlikner denne med ressursbruken i sammenliknbare kommuner. 

 

Kapittel 5: Her behandler vi underspørsmålene under problemstilling 3 vedrørende undervisnings-

personalets kompetanse og om kommunen tilbyr det påkrevde antallet undervisningstimer pr. fag. 

 

Kapittel 6: I dette kapittelet beskriver vi organiseringen av spesialundervisning i kommunen og 

drøfter hvorvidt kommunen kan dokumentere korrekt saksbehandling i saker om 

spesialundervisning (jf. problemstilling 2).  

 

Kapittel 7: I dette kapittelet presenterer vi funn fra vår spørreundersøkelse om opplevd grad av 

tilpasning i undervisningen i Øksnes kommunes grunnskole (jf. problemstilling 3). 

 

I kapittel 8, 9, 10, 11 og 12 inngår henholdsvis samlet oppsummering, anbefalinger, andre funn 

kommunens høringsuttalelse, referanseliste og vedlegg. 
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3 METODE OG DATAMATERIALE 

3.1  Beskrivelsen av kommunens ressursbruk på grunnskole 

I våre beskrivelser og analyser i kapittel 4 (og til dels kapittel 5) av Øksnes kommunes ressursbruk 

på grunnskolen baserer vi oss på kommunens registreringer i KOSTRA og Grunnskolens 

Informasjonssystem (GSI).  

 

3.1.1 KOSTRA  

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem, administrert av 

Statistisk Sentralbyrå (SSB). Systemet tilbyr styringsinformasjon om kommunal virksomhet. I 

KOSTRA har SSB sammenstilt innrapportert informasjon om kommunale tjenester og bruk av 

ressurser på ulike tjenesteområder, for å gi relevant informasjon til lokale og nasjonale 

beslutningstakere og øvrige interessenter. Elektronisk innrapportering fra kommunene til Statistisk 

sentralbyrå danner grunnlaget for KOSTRA.  

 

I fremstillingene i kapittel 4 sammenlikner vi Øksnes kommune med to sammenlikningsenheter, 

på utvalgte indikatorer for grunnskolen. SSB har foretatt en gruppering av kommunene basert på 

folkemengde, bundne kostnader per innbygger og frie disponible inntekter per innbygger. Øksnes 

kommune tilhører kommunegruppe 2 (heretter forkortet KG2). KG2 består av små kommuner 

med middels bundne kostnader per innbygger, samt middels frie disponible inntekter. Vi 

sammenlikner Øksnes kommune med gjennomsnittet for KG2 og landsgjennomsnittet utenom 

Oslo. Drøftingen og fremstillingen av KOSTRA- tallene dreier seg om dekningsgrader, 

prioritering og produktivitet i grunnskolen. 

 

Dekningsgradsindikatorene i KOSTRA sier hvor stor andel av en tjenestes målgruppe som mottar 

denne tjenesten (Statistisk Sentralbyrå, 2014). 

  

Prioriteringsindikatorene 

Prioriteringsindikatorene i KOSTRA skal si noe om hvor mye av egne penger kommunen ”velger” 

å bruke på de enkelte tjenesteområdene. En tjeneste kan sies å være høyt prioritert når en 

kommune bruker en relativt stor andel av sine ressurser på den. Flere forhold kan bidra til å 

forklare eventuelle forskjeller mellom én kommune og andre kommuner:  

  

• Kommunen kan ha et relativt høyt utgiftsbehov knyttet til tjenesten, eksempelvis av 

demografiske eller sosiale årsaker. Dette blir det delvis korrigert for ved å se på utgifter per 

person i målgruppen. Men hvis målgruppen er heterogen (ulike brukere har forskjellige 

behov), blir ikke dette fullt ut fanget opp i KOSTRA.    

• Kommunen kan ha prioritert en tjeneste høyt på bekostning av andre tjenester. For å få 

informasjon om dette, kan det være interessant å se på hvor stor andel av utgiftene som går 

til ulike tjenester, eventuelt korrigert for utgiftsbehov.  

• Kommunen kan ha relativt høye inntekter som muliggjør høy ressursbruk  

 

Ulikheter som de i første kulepunkt gjør at forskjeller i utgifter per person i målgruppen ikke bare 

kan tolkes som et resultat av bevisste prioriteringer på lokalt nivå.    

 

Produktivitetsindikatorene   

Produktivitetsindikatorene skal si noe om hva det koster å produsere én enhet av tjenesten. 

Produktiviteten kan sies å være høy dersom ressursbruken er lav i forhold til produksjonen. Når 

produksjonen blir vurdert opp imot antall mottakere blir det imidlertid ikke tatt hensyn til 
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variasjoner i kvaliteten på tjenestene som brukerne mottar. Det blir heller ikke tatt hensyn til 

variasjoner i tjenestemottakernes behov. Det kan derfor være flere mulige forklaringer på hvorfor 

en kommune har høye utgifter per mottaker:   

 

• Produktiviteten er lav, dvs. at man får lite produksjon igjen i forhold til pengebruken 

• Kvaliteten er høy, dvs. at brukerne mottar relativt gode tjenester   

• Enhetskostnadene er høye, dvs. at det er relativt dyrt å produsere tjenester i den kommunen 

vi ser på, for eksempel pga. smådriftsulemper, en tjenestemottakermasse med store behov, 

lange reiseavstander eller et høyt lønnsnivå grunnet mangel på arbeidskraft 

 

Kommunen skal rapportere til KOSTRA i henhold til en funksjonskontoplan. Eksempelvis skal 

utgifter som hører til grunnskole rapporteres på noen bestemte funksjoner slik at rapporteringen 

blir lik i alle kommuner. Følgende KOSTRA-funksjoner (Statistisk Sentralbyrå 2010) inngår i 

KOSTRA-indikatorene vi presenterer i kapittel 4:  

 

202 Grunnskole 

Undervisning i grunnskolen (all undervisning, inkl. delingstimer, spesialundervisning, vikarer 

m.m. og konverteringsressurser, jfr. GSI årstimer).  

 

214 Spesialskoler 

Samtlige utgifter knyttet til spesialundervisning etter enkeltvedtak i institusjoner utenfor den 

vanlige grunnskolen, evt. utgifter til elever i statlige kompetansesentre og til drift av 

institusjonsskoler som ikke (bare) driver spesialundervisning. Spesialskolebygg og 

internatbygninger tilknyttet spesialskoler.  

 

215 Skolefritidstilbud 

Skolefritidsordninger, fritidshjem.  

 

222 Skolelokaler 

Utgifter til drift og vedlikehold av skolelokaler, inkl. SFO-lokaler (med tilhørende anlegg og 

utendørsanlegg/skolegård). 

 

223 Skoleskyss 

Utgifter til skoleskyss (inkl. skyss som er en del av tilrettelegging av tilbudet for 

funksjonshemmede barn).   

 

På grunn av at grunnlaget for indikatorverdiene i KOSTRA ble endret fra og med 2010, har vi 

valgt å avgrense våre sammenlikninger av KOSTRA-tall for Øksnes og de to ovennevnte 

gjennomsnittene til perioden fra og med 2010 til og med 2012.
4
 

 

 

3.1.2 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 

GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) er et åpent system for registrering av opplysninger om 

grunnskolen i Norge. Talldataene i GSI inkluderer elevtall, årstimeantall, og tall vedrørende 

ressursbruk, spesialundervisning, språklige minoriteter, målform, fremmedspråk, fysisk aktivitet, 

leksehjelp, skole-fritids-ordning og pedagogisk-psykologisk tjeneste. GSI forvaltes av 

Utdanningsdirektoratet.  

                                                 
4
 Pr. april 2014 foreligger ureviderte KOSTRA-tall for 2013, men revisjonen anser disse tallene som beheftet med for 

stor usikkerhet til at det er forsvarlig å legge dem til grunn for analyse. Reviderte KOSTRA-tall for 2013 foreligger i 

juni 2014. 
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3.2.2  Spørreundersøkelse og gjennomgang av elevmapper 

Drøftingen av opplevd grad av tilpasset undervisning i grunnskolen i Øksnes kommune baserer vi 

på en spørreundersøkelse blant undervisningspersonalet. Alle lærere og assistenter ved 

kommunens fire skoler fikk 12.11.2013 en e-post med link til det elektroniske spørreskjemaet som 

de ble bedt om å besvare. Undersøkelsen ble av hensyn til tidsbruk avsluttet den 18.12.2013. Da 

hadde 62 av 90 ansatte, heretter kalt respondenter, svart på spørreundersøkelsen. Det gir en 

svarprosent på 69. Dette betyr at mer enn to tredjedeler av undervisningspersonalet - herunder et 

flertall av undervisningspersonalet ved samtlige fire skoler - besvarte spørreundersøkelsen. 

Spørreskjemaet inngår som vedlegg 2 i denne rapporten.   

 

Vår drøfting av spørsmålet om hvorvidt Øksnes kommune kan dokumentere korrekt 

saksbehandling i saker om spesialundervisning, har vi basert på vår dokumentanalyse av et utvalg 

på totalt 44 av 65 mapper til elever som etter enkeltvedtak mottok spesialundervisning ved skolene 

i Øksnes kommune i skoleåret 2013/2014.
5
  

   

 
3.2 Gyldighet og pålitelighet  
Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og 

problemstillingene. Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. 

 

Vi regner tallmaterialet fra KOSTRA og GSI som å utgjøre et tilstrekkelig og relevant 

datamateriale sett i lys av formålet i problemstilling 1 om en analyse av ressursbruken i Øksnes 

kommunes grunnskole sett i forhold til sammenliknbare kommuner.  

 

Når det gjelder datamaterialets nøyaktighet, benytter vi oss av KOSTRA-tall med forbehold om at 

tallene kan inneholde feil. Det kan være forskjeller mellom kommunene i kvaliteten på 

rapportering til KOSTRA. Generelt har kvaliteten på innrapporteringen i KOSTRA blitt bedre de 

senere årene. De eldste tallene inneholder dermed ofte flere feil enn de nyeste tallene. Det vil også 

kunne være diskusjon rundt og variasjon i hva som registreres på de ulike funksjonene, 

eksempelvis hvor mye av tjenesteproduksjonen en regner som «administrasjon». Vi oppfordrer 

leseren til å ha disse forbeholdene med seg i sin lesning av kapittel 4 i denne rapporten.  

 

Vår erfaring er at GSI i stor grad inneholder nøyaktig informasjon om grunnskoledriften i norske 

kommuner. Vi regner derfor datamaterialet som ligger til grunn for delkapitlene 5.1 og 5.2 i denne 

rapporten som pålitelig. 

 

Når det gjelder delkapittel 5.3 om antall gitte timer pr. fag på de ulike hovedtrinnene i Øksnes 

kommunes skoler, regner vi timeoversiktene vi har blitt forelagt fra kommunens side som 

relevante data. Timeoversiktene for flere av skolene kun gjelder imidlertid det siste, hele skoleåret. 

Oversiktene sier dermed ikke noe om hvorvidt en skoleelev for eksempel får oppfylt sin rett til et 

bestemt antall timer i norsk fra 1. til 4. trinn. En annen utfordring ved å undersøke tidligere gitte 

timeantall, for å finne ut av om enkeltelevens rettighet innfris, er at kravene fra 

Utdanningsdirektoratet justeres med jevne mellomrom. Kravene ble endret f.o.m. skoleåret 

2012/2013. Vi har derfor valgt å konsentrere oss kun om det siste hele skoleåret (2012/2013), og 

behandler de forelagte timeoversiktene fra skolene som indikasjoner på hvorvidt det påkrevde 

                                                 
5
 Med hjemmel i kommuneloven § 78 nr. 6 har revisjonen gjennomgått mapper til elever med enkeltvedtak. 

Kommuneloven § 78 nr. 6 lyder: “Revisor kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, 

kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som revisor finner 

nødvendige for å gjennomføre oppgavene.” 
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antallet timer gis i det enkelte fag på det enkelte hovedtrinn. På grunn av at Utdanningsdirektoratet 

gjør ulike krav gjeldende med hensyn til elevene som i skoleåret 2012/2013 gikk på henholdsvis 8. 

eller 9. eller 10. trinn, har vi valgt å avgrense vår undersøkelse til å gjelde 1. til 7. trinn. En 

undersøkelse av hvorvidt det påkrevde antallet undervisningstimer tilbys for et todelt 

ungdomstrinn – jamfør Utdanningsdirektoratets krav – krever et datatilfang vi har regnet som lite 

hensiktsmessig å innhente fra kommunen, blant annet i lys av funn vi har gjort vedrørende 1. til 7. 

trinn. Se for øvrig delkapittel 5.3.  

 

Vi regner videre vårt utvalg på totalt 44 av 65 mapper til elever med enkeltvedtak om 

spesialundervisning ved skolene i Øksnes kommune som et tilstrekkelig utvalg for å kunne trekke 

konklusjoner vedrørende i hvilken grad kommunen kan dokumentere korrekt saksbehandling i 

saker om spesialundervisning. Vi vil imidlertid bemerke at det er mulig at noe av 

dokumentasjonen vedrørende elevene vi så igjennom mappene til kan være arkivert i barnehager. I 

de tilfeller der vi påpeker manglende dokumentasjon kan dette skyldes at denne dokumentasjonen 

befinner seg andre steder enn i elevmappene. Som det fremgår av kapittel 6 inneholdt de 

undersøkte mappene likevel tilstrekkelig med dokumentasjon til å vurdere hvorvidt den faktisk 

dokumenterte saksbehandlingen i kommunen i saker om spesialundervisning er i tråd med kravene 

i opplæringslova og forvaltningsloven m.m.  

 

Revisjonen vurderer svarprosenten på 69 i vår spørreundersøkelse blant undervisningspersonalet, 

som å gi et tilstrekkelig datagrunnlag til å kunne si noe om opplevd grad tilpasset opplæring, blant 

undervisningspersonalet i grunnskolen. Vi tillegger imidlertid ikke svarene noen 

representasjonskraft utover de av de ansatte som faktisk besvarte spørreundersøkelsen. 

Spørreskjemaet vi sendte til undervisningspersonalet i grunnskolen er utprøvd og utviklet gjennom 

flere liknende prosjekter KomRev NORD har gjennomført i andre kommuner. Vi regner derfor 

vårt spørreskjema som godt egnet til å belyse opplevd grad av tilpasset opplæring. 

  

Vi har framlagt datamaterialet for kommuneadministrasjonen og korrigert enkelte faktafeil som 

ble påpekt i denne sammenheng. I tillegg har vi sammenliknet undersøkelsens ulike datakilder opp 

med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger som fremkommer i opplysningene fra dem. 

På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter revisjonen 

at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten. 

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også sikret gjennom revisjonens 

interne kvalitetssystem. 
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4 RESSURSBRUKEN I ØKSNES KOMMUNES GRUNNSKOLE 

 

Hvordan er ressursbruken innenfor grunnskolen i Øksnes kommune sammenliknet med 

andre kommuner? 
 

4.1 Ressursbruk på grunnskolen i Øksnes sammenliknet med andre kommuner 

4.1.1  Prioritering 

Prioriteringsindikatorene i KOSTRA skal som sagt si noe om hvor mye penger kommunen 

«velger» å bruke på de enkelte tjenesteområdene. En tjeneste kan sies å være «høyt prioritert» når 

en kommune bruker en relativt stor andel av sine ressurser på den (Statistisk Sentralbyrå, 2013). 

Det gjelder for alle KOSTRA-indikatorene at gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen er den mest 

egnede sammenlikningsenheten.
6
 Våre drøftinger kretser derfor i hovedsak rundt sammenlikninger 

mellom Øksnes kommune og gjennomsnittet i KG2.  

 

Av tabell 1 (på neste side) fremgår det at Øksnes kommune i perioden 2010-2012 lå høyere enn 

gjennomsnittene i KG2 og landet utenom Oslo på indikatoren netto driftsutgifter til grunnskole og 

spesialskole i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern. På indikatoren som tar for seg hele 

“grunnskolesektoren”, passerte Øksnes kommune i perioden 2010-2012 gjennomsnittene i KG2 

og landet utenom Oslo.
7
 Dette skyldes at i Øksnes økte netto driftsutgift til skolelokaler, målt som 

andel av totale netto driftsutgifter, fra 2010 til 2012. I KG2 og landet utenom Oslo var tendensen 

motsatt.  

 

På indikatorene der netto driftsutgift deles på grunnskoletilbudets målgruppe, innbyggere i alderen 

6-15 år, lå Øksnes kommune i samtlige tre år høyere enn gjennomsnittet for landet uten Oslo, og 

lavere enn gjennomsnittet for KG2. Her har det betydning at Øksnes kommunes andel innbyggere 

i skolepliktig alder (6-15 år) var litt høyere (12,7- 14,1 %) i denne treårsperioden enn den var i 

KG2 (12,5- 13 %). Dette betyr at det for de to indikatorene der netto driftsutgift deles på antall 

innbyggere i alderen 6-15 år var slik at Øksnes kommune relativt sett hadde litt flere innbyggere å 

dele utgiften på enn hva som var tilfellet for gjennomsnittskommunen i KG2. Dersom andelen 

innbyggere i alderen 6-15 år i KG2 hadde vært tilsvarende den i Øksnes i de tre årene tabell 1 

gjelder, ville KG2 ha ligget betydelig nærmere – men stadig noe høyere enn – Øksnes kommune 

på de to indikatorene der netto driftsutgift deles på antall innbyggere i alderen 6-15 år. 

 

Samlet gir prioriteringsindikatorene som fremgår av tabell 1 grunnlag for å konkludere med at 

Øksnes kommune i perioden 2010 til 2012 prioriterte grunnskolen/grunnskolesektoren tilnærmet 

gjennomsnittlig, sammenliknet med KG2. Øksnes kommune har for øvrig til felles med både KG2 

og landet utenom Oslo at prioriteringen av grunnskolen/grunnskolesektoren fremstår som 

avtakende fra 2010 til 2012 dersom man legger de to andelsindikatorene i tabell 1 til grunn. 

Legger man i stedet til grunn indikatorene der netto driftsutgift deles på antall innbyggere i 

målgruppen, fremstår prioriteringen av grunnskolen/grunnskolesektoren som stigende fra 2010 til 

2012, både i Øksnes kommune, KG2 og landet utenom Oslo.
8
  

                                                 
6
 Langørgen, A., T.A. Galloway og R. Aaberge (2006): Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske 

rammebetingelser 2003. Rapporter 2006/8, Statistisk sentralbyrå. 
7
 I både Øksnes kommune, KG2 og landet utenom Oslo sank imidlertid verdiene på disse i indikatorene fra 2010 til 

2012, - noe som i utgangspunktet indikerer en avtakende prioritering av grunnskole og spesialskoler. 
8
 For Øksnes kommunes og KG2s del skyldes nok dette at antall innbyggere i skolepliktig alder vokste saktere enn 

utgiftene, som blant annet vokser som følge av typisk “faste kostnadsdrivere” som lønnsvekst og inflasjon.  
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Tabell 1. Prioriteringsindikatorer for grunnskolen, 2010-2012 

Prioriteringsindikatorer for grunnskolen 
Øksnes 

kommune 
KG2 

Landet 
u/Oslo 

 2010 2010 2010 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), i prosent av 

samlede netto driftsutgifter, konsern 
29,1 29,5 29,7 

Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), i prosent av 

samlede netto driftsutgifter, konsern 
24,5 23,5 23,7 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per 

innbygger 6-15 år, konsern 88 094 101 903 87 905 

Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), per innbygger 

6-15 år, konsern 74 096 81 249 70 283 

 
2011 2011 2011 

26033Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), i 

prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern 
26,4 26,4 25,6 

Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), i prosent av 

samlede netto driftsutgifter, konsern 

22,5 21,1 20,5 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per 

innbygger 6-15 år, konsern 93 060 105 524 91 432 

Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), per innbygger 

6-15 år, konsern 79 164 84 307 73 237 

 
2012 2012 2012 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), i prosent av 

samlede netto driftsutgifter, konsern 

27 25,7 24,9 

Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), i prosent av 

samlede netto driftsutgifter, konsern 
21,8 20,5 20 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per 

innbygger 6-15 år, konsern 105 570 112 486 95 851 

Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), per innbygger 

6-15 år, konsern 85 356 89 675 76 919 

Kilde: KOSTRA 
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4.1.2 Dekningsgrader 

Dekningsgradsindikatorene i KOSTRA sier hvor stor andel av en tjenestes målgruppe som mottar 

denne tjenesten (Statistisk Sentralbyrå, 2012). Av tabell 2 fremgår det at i 2011 og 2012 var ikke 

alle av Øksnes kommunes innbyggere i skolepliktig alder elever i kommunens grunnskole. Med 

hensyn til denne indikatoren var dermed Øksnes kommune i disse to årene atypisk sett i forhold til 

gjennomsnittet i KG2, som lå over hundre prosent
9
. 

 
Tabell 2. Dekningsgrader for grunnskolen, 2010-2012 

Dekningsgrader for grunnskolen 
Øksnes 

kommune 
KG2 

Landet 

u/Oslo 

 2010 2010 2010 

Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år 100,2 100,4 97,6 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 14,4 10,5 8,2 

Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 19 18,4 17,3 

Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss 20,2 47,8 24,7 

 
2011 2011 2011 

Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år 98,1 100,6 97,5 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 15,3 10,6 8,6 

Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 21,2 18,8 18,3 

Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss 32,1 48,1 24,2 

 
2012 2012 2012 

Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år 97,7 100,4 97,3 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 15 10,7 8,6 

Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 22,7 19 18 

Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss 22,4 48,4 24,1 

Kilde: KOSTRA 

 

Også på indikatoren andel av elever i grunnskolen som får spesialundervisning skilte Øksnes 

kommune seg markant fra gjennomsnittet i KG2, og for så vidt også fra gjennomsnittet for landet 

utenom Oslo, men i dette tilfellet i alle de tre årene fremstillingen gjelder. Øksnes kommune 

hadde nemlig en andel elever som får spesialundervisning som var vesentlig høyere enn de to 

nevnte gjennomsnittene, og som økte fra 14,4 % i 2010 til 15 % i 2012. Ikke overraskende lå også 

Øksnes kommune høyere enn de to gjennomsnittene på indikatoren andel timer 

spesialundervisning av antall lærertimer totalt, i denne treårsperioden. Imidlertid var avstanden 

mellom Øksnes kommune og gjennomsnittene for KG2 og landet utenom Oslo noe mindre enn det 

en kunne forvente, ut i fra forskjellene mellom Øksnes og sammenlikningsenhetene med hensyn 

til andel elever som mottok spesialundervisning. En viktig årsak til dette er at antall lærertimer 

totalt var vesentlig høyere i Øksnes kommune enn gjennomsnittlig for KG2 i samtlige tre år. På 

indikatoren andel elever som får tilbud om skoleskyss lå Øksnes kommune i samtlige tre år 

                                                 
9
 En dekningsgrad på over hundre prosent på denne indikatoren indikerer at den aktuelle kommunen har 

“gjesteelever” i sin grunnskole fra andre kommuner.   



KomRev NORD IKS Kvalitet og ressursbruk i grunnskolen 

 

Side:  

 
18 

vesentlig lavere enn gjennomsnittet for KG2. Sammenliknet med landet utenom Oslo lå Øksnes 

kommune litt lavere på denne indikatoren i 2010 og 2012, og vesentlig høyere i 2011.  

4.1.3 Produktivitetsindikatorer 

 
Tabell 3. Produktivitetsindikatorer for grunnskolen, 2010-2012 

Produktivitetsindikatorer for grunnskolen 
Øksnes 

kommune 
KG2 

Landet 
u/Oslo 

 2010 2010 2010 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, spesialskoler, skolelokaler og 

skoleskyss (202, 214, 222, 223), per elev, konsern 87 423 102 360 90 212 

Lønnsutgifter til grunnskole, spesialskoler, skolelokaler og skoleskyss 

(202, 214, 222, 223), per elev, konsern 73 153 81 728 71 288 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), 

per elev, konsern 73 720 83 170 73 222 

 
2011 2011 2011 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, spesialskoler, skolelokaler og 

skoleskyss (202, 214, 222, 223), per elev, konsern 92 333 105 601 93 596 

Lønnsutgifter til grunnskole, spesialskoler, skolelokaler og skoleskyss 

(202, 214, 222, 223), per elev, konsern 78 065 84 793 74 434 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), 

per elev, konsern 78 250 86 047 76 329 

 
2012 2012 2012 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, spesialskoler, skolelokaler og 

skoleskyss (202, 214, 222, 223), per elev, konsern 106 686 112 063 98 242 

Lønnsutgifter til grunnskole, spesialskoler, skolelokaler og skoleskyss 

(202, 214, 222, 223), per elev, konsern 87 197 89 994 78 534 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), 

per elev, konsern 86 125 90 800 80 222 

Kilde: KOSTRA 

 

Produktivitetsindikatorene i KOSTRA skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av 

tjenesten (Statistisk Sentralbyrå, 2013). I tabell 3 er det en gjennomsnittlig enkeltelev som er 

enheten produksjonsutgiftene gjennom ulike indikatorer angis for. Tabell 3 viser at den korrigerte 

brutto driftsutgiften til grunnskole, spesialskoler, skolelokaler og skoleskyss pr. elev i Øksnes 

kommune var lavere enn gjennomsnittlig for KG2, både i 2010, 2011 og 2012. Det samme gjelder 

den korrigerte brutto driftsutgiften pr elev, avgrenset til kun å gjelde grunnskole og spesialskoler. 

Lønnsutgiftene, som utgjør den aller største delen av korrigert brutto driftsutgift til grunnskole, 

spesialskoler, skolelokaler og skoleskyss, var i samtlige år lavere pr. elev i Øksnes kommune enn 

gjennomsnittlig for KG2. Samtlige av indikatorene i tabell 3 indikerer at grunnskoledriften i 

Øksnes kommune var over gjennomsnittlig produktiv i de tre årene fremstillingen gjelder, selv om 

avstanden mellom Øksnes kommune og gjennomsnittet i KG2 var en god del mindre i 2012 

sammenliknet med de to forutgående årene. Hovedårsaken til den avtakende produktiviteten som i 

tabellen fremkommer for grunnskoledriften i Øksnes kommune fra 2010 til 2012, er at forholdet 

mellom antall utførte årsverk og antall elever i kommunens grunnskole endret seg i denne 

perioden, i form av økt lærertetthet (se tabell 4 side 20).   
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4.1.4 Oppsummering 

Av delkapitlene 4.1.1 - 4.1.3 fremgår det at Øksnes kommunes grunnskole, sammenliknet med 

KG2 og landet utenom Oslo, i perioden 2010 til 2012 

 

 ble prioritert tilnærmet gjennomsnittlig 

 dekket en noe mindre andel av målgruppen (innbyggere i alderen 6-15 år) enn 

gjennomsnittlig 

 hadde et større omfang av spesialundervisning enn gjennomsnittlig, målt både i andel 

involverte elever og andel timer 

 ble drevet mer produktivt enn gjennomsnittlig, riktignok i avtakende grad fra 2010 til 2012 

 

Hva er mulige årsaker til forskjellene mellom Øksnes kommune og sammenliknbare kommuner?  

 

4.2 Årsaker til forskjeller mellom Øksnes kommune og sammenlikningsenhetene 

En sannsynlig årsak til at Øksnes kommunes grunnskole har en noe lavere dekningsgrad i 

målgruppen sammenliknet med sammenliknbare kommuner, er at en større andel av Øksnes 

kommunes skolepliktige innbyggere går på skole i andre kommuner.  

 

Det kan være flere ulike årsaker til variasjoner kommuner imellom når det gjelder andel elever 

med enkeltvedtak om spesialundervisning, eksempelvis: 

 

 ulikheter mellom ulike kommuners elevmasser, med hensyn til forekomst av lærevansker, 

atferdsvansker, sosial bakgrunn m.m. 

 ulikheter mellom pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) fra kommune til kommune, når 

det gjelder faglige vurderinger 

 ulikheter mellom kommuners grunnskole når det gjelder praksis for tildeling av ressurser 

(gjennom enkeltvedtak) om spesialundervisning, samt variasjoner i evnen til å tilby 

tilpasset opplæring i den ordinære undervisningen; herunder tidlig innsats og andre 

forebyggende tiltak 

 

Faktorene nevnt i kulepunktene ovenfor vil også kunne gi seg utslag med hensyn til hvor mange 

av lærertimene i en kommunes grunnskole som går til spesialundervisning.  

 

Når det gjelder forskjeller i produktivitet mellom ulike kommuners grunnskoler, er lønnsutgiftene 

av avgjørende betydning. I tabell 3 på forrige side viser vi til at lønnsutgiftene til grunnskole, 

spesialskoler, skolelokaler og skoleskyss per elev, konsern, i 2010 til 2012 var lavere i Øksnes 

kommune enn i KG2. Revisjonens beregninger ut fra mer detaljerte data i KOSTRA viser at 

lønnsutgiftene pr. elev til grunnskole
10

 alene også var lavere i Øksnes enn i KG2 i alle tre år, men i 

avtakende grad fra 2010 til 2012. Dette forholdet drøfter vi nærmere i forbindelse med tabell 4 på 

neste side.  

 
  

                                                 
10

 Funksjon 202 
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Tabell 4. Utdypende tjenesteindikatorer for grunnskolen, 2010-2012 

Utdypende tjenesteindikatorer for grunnskolen 
Øksnes 

kommune 
KG2 

Landet 

u/Oslo 

 2010 2010 2010 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-4 årstrinn. 12,4 11 13 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10. årstrinn 12,4 11,5 13,6 

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning 84,3 86,3 86,9 

Andel lærere med videregående utdanning eller lavere 10,8 8,6 7,7 

 
2011 2011 2011 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-4 årstrinn. 12 11 12,9 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10. årstrinn 11,6 11,6 13,4 

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning 78,9 86,4 87 

Andel lærere med videregående utdanning eller lavere 17,8 8,6 7,5 

 
2012 2012 2012 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-4 årstrinn. 10,8 11,1 13,1 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10. årstrinn 10,8 11,6 13,5 

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning 77,9 87,1 87,4 

Andel lærere med videregående utdanning eller lavere 17,4 7,9 6,9 

Kilde: KOSTRA 

 

Tabell 4 viser fire såkalte “utdypende tjenesteindikatorer” for grunnskolen i Øksnes kommune, 

KG2 og landet utenom Oslo. Indikatorene av typen “gjennomsnittlig gruppestørrelse” måler 

lærertettheten i grunnskolen. Jo større gruppestørrelse dess lavere lærertetthet. På indikatoren som 

spesifikt tar for seg 1. til 4. trinn
11

, viser tabellen at lærertettheten på disse trinnene ikke var 

høyere enn i de andre trinnene i Øksnes kommunes grunnskole, verken i 2010, 2011 eller 2012. I 

2012 var Øksnes kommunes lærertetthet på 1.-4. trinn høyere enn gjennomsnittlig både i KG2 og 

landet utenom Oslo.   

 

Tabell 4 viser at lærertettheten på 1.- 10. trinn i grunnskolen i Øksnes kommune var lavere enn i 

KG2 og landet utenom Oslo i 2010, mens den i 2012 var høyere enn i KG2 og landet utenom 

Oslo. Utviklingen på denne indikatoren indikerer dermed at det ble flere lærere pr. elev i Øksnes-

skolene fra 2010 til 2012, noe som i utgangspunktet medfører høyere lønnsutgifter pr. elev. Tabell 

3 ovenfor bekrefter denne effekten av økt lærertetthet, men utviklingen i lønnsutgiftsindikatoren 

(også denne i tabell 3) må også ses som resultat av det synkende elevtallet i Øksnes kommunes 

grunnskole.  

 

I 2012 hadde Øksnes flere lærere pr. elev (mindre gruppestørrelse) på 1. til 10. trinn, 

sammenliknet med KG2. At lønnsutgiftene til grunnskole pr. elev likevel var lavere i Øksnes enn 

gjennomsnittlig for KG2 i 2012 (, som i 2010 og 2011), kan nok blant annet skyldes at andelen 

lærere med universitets-/høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning i Øksnes kommune i dette 

                                                 
11

 Denne indikatoren er relevant med hensyn til opplæringslova § 1-3 om tilpasset opplæring, og kravet om særlig høy 

lærertetthet i store deler av undervisningen på 1. til 4. årstrinn. Se for øvrig kapittel 7.  
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året lå betydelig lavere enn gjennomsnittet for KG2, etter å ha sunket fra et gjennomsnittlig nivå i 

2010. Dette forholdet muliggjør et lavere lønnsnivå i Øksnes kommunes grunnskole.  

 

To andre forhold som antakelig bidrar til at Øksnes kommunes korrigerte brutto driftsutgift til 

grunnskole, spesialskoler, skolelokaler og skoleskyss var lavere enn i KG2 i 2010, 2011 og 2012, 

er 

 

a) at Øksnes kommune i 2011 og 2012 hadde flere elever pr. kommunale skole, 

sammenliknet med KG2, og dermed en noe mer sentralisert skolestruktur 

b) at Øksnes kommune i både i 2010, 2011 og 2012 hadde en lavere korrigert brutto 

driftsutgift til skoleskyss enn KG2, - noe som nok skyldes at langt færre av kommunens 

grunnskoleelever fikk tilbud om skoleskyss i disse årene 

 

Grunnskolen i Øksnes hadde også lavere utgifter til leie av lokaler og grunn pr. elev i samtlige tre 

år, sammenliknet med KG2.   
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5 UNDERVISNINGSKOMPETANSE OG TIMEFORDELING I SKOLEN 

5.1 Undervisningskompetanse 

 

Oppfyller kommunen sentrale krav til personalets kompetanse i grunnskolen? 
 

 
 

Revisors funn 

Tabell 5 viser hvor mange årsverk som i de to siste hele skoleårene ble gjennomført i Øksnes 

kommunes grunnskole, av personer med og uten godkjent undervisningskompetanse for de 

fagene/trinnene de underviser på. I tabellen er ett årsverk lik 100 %.  
 

Tabell 5. Årsverk til undervisning utført av personer med og uten godkjent kompetanse, Øksnes-skolene  

Årsverk i prosent til 
undervisning skoleåret 
11/12 i stillingsprosent, 
utført av  Sommarøy skole 

Alsvåg b/u-
skole 

Strengelvåg 
skole Myre b/u- skole  

personer med godkjent 
undervisningskompetanse 
for de fag/trinn de 
underviser på  807 1440 666 2491 

personer uten godkjent 
undervisningskompetanse 
for de fag/trinn de 
underviser på  49 0 0 38 

SUM 856 1440 666 2529 

     
Årsverk i prosent til 
undervisning skoleåret 
12/13 i stillingsprosent, 
utført av  Sommarøy skole 

Alsvåg b/u-
skole 

Strengelvåg 
skole Myre skole  

personer med godkjent 
undervisningskompetanse 
for de fag/trinn de 
underviser på  598 1483 518 2631 

personer uten godkjent 
undervisningskompetanse 
for de fag/trinn de 
underviser på  247 0 0 87 

SUM 845 1483 518 2718 

Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 

 

Revisjonskriterier: 

Forskrift til opplæringslova §§ 14-1 og 14-2 a første ledd (se vedlegg 1 for konkrete 

krav): 

1. Kommunen skal oppfylle kompetansekravene for undervisningspersonale på 1. til 

4. årstrinn.  

2. Kommunen skal oppfylle kompetansekravene for undervisningspersonale på 5. til 

7. årstrinn.  

3. Kommunen skal oppfylle kompetansekravene for undervisningspersonale på 8. til 

10. årstrinn.   
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Som det fremgår av tabellen på forrige side ble samtlige årsverk ved Alsvåg barne- og 

ungdomsskole og Strengelvåg skole utført av personer med godkjent kompetanse, både i skoleåret 

11/12 og 12/13. Ved Sommarøy skole ble henholdsvis 0,49 og 2,47 årsverk gjennomført av 

personer uten godkjent undervisningskompetanse i skoleårene 11/12 og 12/13. Ved Myre skole 

ble henholdsvis 0,38 og 0,87 årsverk gjennomført av personer uten godkjent 

undervisningskompetanse i skoleårene 11/12 og 12/13. 

  

 

Revisors vurderinger og konklusjon 

Med henvisning til funnene i tabellene ovenfor, er revisors konklusjon at Øksnes kommune i stor 

grad, men ikke fullt og helt oppfylte kompetansekravene til undervisningspersonale i 

grunnskolen i skoleårene 2011/2012 og 2012/2013. Konklusjonen bygger på følgende 

vurderinger: 

 

 Både Alsvåg barne- og ungdomsskole og Strengelvåg skole oppfylte kompetansekravene 

til undervisningspersonale i grunnskolen, i skoleårene 2011/2012 og 2012/2013 

 Myre skole oppfylte med mindre unntak kompetansekravene til undervisningspersonale i 

grunnskolen, i skoleårene 2011/2012 og 2012/2013 

 Sommarøy skole oppfylte i stor grad kompetansekravene til undervisningspersonale i 

grunnskolen i 2011/2012, men avvek i betydelig grad fra kompetansekravene i skoleåret 

2012/2013  
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5.3 Timefordeling i skolen  

 

Oppfyller kommunen Læreplanverkets krav om antall undervisningstimer i året for elevene 

på 1. til 7. trinn? 
 

 
 

Revisors funn  

Revisor har etterspurt oversikt over antall timer som ble gitt på det enkelte hovedtrinn pr. fag ved 

skolene i Øksnes kommune i skoleåret 2012/2013. I tabellene 6-10 viser vi – med henvisning til 

avgrensningen i delkapittel 3.2 - dokumentasjonen vi mottok vedrørende 1. til 7. trinn.   

 
Tabell 6. Fag- og timefordeling, Alsvåg barne- og ungdomsskole, skoleåret 2012/2013 

 

Revisjonskriterier 

Ordinær fag- og timefordeling 1.-7. trinn, skoleåret 2012/2013 
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Tabell 7. Fag- og timefordeling, Strengelvåg skole, skoleåret 2012/2013 

 
 
Tabell 8: Fag- og timefordeling, Sommarøy skole, skoleåret 2012/2013 
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Tabell 9: Fag- og timefordeling, barnetrinnet Myre skole 

 
 

Revisors vurderinger og konklusjon 

 

Revisjonens konklusjon er at de skolevise oversiktene over hvor mange timer undervisning som 

ble gitt pr. fag på 1. til 7. trinn i skoleåret 2012/2013 indikerer at Øksnes kommune til dels 

oppfyller Læreplanverkets krav til hvor mange timer undervisning som skal gis pr. fag på 1. til 7. 

trinn.
12

 Konklusjonen bygger på følgende vurderinger: 

 

 Timefordelingen fra Alsvåg barne- og ungdomsskole for skoleåret 2012/2013 

sannsynliggjør at skolen gir for få undervisningstimer på 1. til 7. trinn i fagene RLE, norsk, 

matematikk, naturfag, musikk, samfunnsfag, og kunst og håndverk 

 Timefordelingen fra Strengelvåg skole for skoleåret 2012/2013 sannsynliggjør at skolen 

gir for få undervisningstimer i 1. til 4. trinn i norsk og matematikk 

 Timefordelingen fra Sommarøy skole for skoleåret 2012/2013 sannsynliggjør at skolen gir 

litt for få undervisningstimer i kunst og håndverk, mat og helse og fysisk aktivitet 

 Timefordelingen fra Myre skole for skoleåret 2012/2013 sannsynliggjør at skolen gir for få 

timer i fagene RLE, for få timer i norsk og matematikk på 1. til 4. trinn, og for få timer i 

samfunnsfag og kroppsøving    

                                                 
12

 Vi henviser til vår avgrensning i delkapittel 3.2 når det gjelder våre undersøkelser av delspørsmål nr. 2 under 

problemstilling 3, om hvorvidt kommunen tilbyr det påkrevde minimumsantallet timer pr. fag på hovedtrinnene.  
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6 SPESIALUNDERVISNING 

 

Kan kommunen dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning? 

6.0 Organisering av spesialundervisning i skoleårene 2012/2013 og 2013/2014 

 

Diagram 1 og 2 nedenfor illustrerer Øksnes kommunes GSI-registreringer med hensyn til hvordan 

spesialundervisningen i kommunens grunnskoler ble/blir organisert i skoleårene12/13 og 13/14. 

Som det fremgår av diagrammene, er ikke kategoriene helt like i GSI for disse to skoleårene. Fra 

12/13 til 13/14 ble kategorien “organisert på annen måte” erstattet med “i klassen”. En klar 

tendens fremgår likevel av de to diagrammene: Mens et stort flertall av elevene med enkeltvedtak 

fikk sin spesialundervisning i grupper på 2 til 5 elever i skoleåret 12/13, får nær halvparten av 

elevene med enkeltvedtak spesialundervisning i klassen i skoleåret 13/14. Antall elever som fikk 

sin spesialundervisning alene, ble redusert fra 14 i førstnevnte skoleår til seks i sistnevnte skoleår. 

Se for øvrig kapittel 7.  

 
 

Diagram 1 og 2. Organisering av spesialundervisning i Øksnes-skolene, skoleårene 12/13 og 13/14 

 
Kilde: Grunnskolens informasjonssystem 

 

6.1 Tilmelding og samtykke 

 

 
 

Revisors funn  

a) I 11 av de totalt 44 elevmappene forelå skjema for tilmelding til PPT, som var signert av 

foreldre/foresatte
13

 

 

b) I ytterligere 3 av mappene inngikk dokumentasjon på foreldres/foresattes samtykke til 

spesialundervisning, men på “senere stadier” enn sakkyndig vurdering.  

 

                                                 
13

 I ytterligere fem mapper forelå delvis utfylte tilmeldingsskjema, men disse skjemaene var ikke signerte av 

foreldre/foresatte.  

14 

54 

13 Alene

I gruppe på 2
til 5

Organisert på
annen måte

6 

29 

30 

Alene

I gruppe på 2
til 5

I klassen

Revisjonskriterium: 

Det skal innhentes samtykke fra foresatte før sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om 

spesialundervisning 
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Revisors vurderinger 

Revisors vurdering av funn a er at Øksnes kommune i elleve av de 44 mappene kan dokumentere 

at foreldre/foresatte har samtykket til sakkyndig vurdering av den aktuelle eleven. Med henvisning 

til funn b er revisors vurdering at det i totalt 14 av 44 mapper inngår dokumentasjon på samtykke 

til sakkyndig vurdering eller spesialundervisning. På denne bakgrunnen vurderer revisor Øksnes 

kommune som til dels å kunne dokumentere å ha oppfylt kravet om samtykke fra 

foresatte/foreldre til sakkyndig vurdering og/eller spesialundervisning, jf. opplæringslova § 5-4. 

 

6.2 Saksbehandlingstid og foreløpig svar 

 

 
 

Revisors funn  

a) I 16 av de 44 mappene inngikk tilmeldingsskjema som gjør det mulig å fastslå hvor lang 

tid det har gått fra eleven ble henvist til PPT til første enkeltvedtak om spesialundervisning 

er fattet. Alle de 16 mappene dokumenterte en saksbehandlingstid på over én måned.  

 

b) I 9 av 16 mapper der saksbehandlingstiden var dokumentert til over én måned, forelå 

dokumentasjon på at PPT har gitt foreløpig svar. I samtlige svar ble forventet 

starttidspunkt for utredningsarbeidet begrunnet med kapasitetsproblemer hos PPT 

 

c) I 3 mapper fant revisjonen dokumentasjon som viste en total saksbehandlingstid - fra 

tilmelding til første enkeltvedtak om spesialundervisning – på tre måneder eller mindre 

 

d) I de øvrige 13 mappene (der saksbehandlingstiden lot seg fastslå) var saksbehandlingstiden 

lengre enn tre måneder. I tolv av mappene var dokumentert saksbehandlingstid fem 

måneder eller lengre. Mappen med den lengste dokumenterte saksbehandlingstiden viste 

en total saksbehandlingstid på to år fra tilmelding til første enkeltvedtak   

 

Revisors vurderinger 

Med henvisning til funn a, vurderer revisor det som mangelfullt at det kun i 11 av 44 elevmapper 

kan dokumenteres hvor lang tid det har tatt fra den enkelte elev har blitt tilmeldt PPT til første 

enkeltvedtak om spesialundervisning har foreligget. 

 

Revisors vurdering av funn b ovenfor er at Øksnes kommune til dels kan dokumentere å ha oppfylt 

kravet om at foreløpig svar er gitt i de tilfellene der saksbehandlingstiden for vedtak om 

spesialundervisning beviselig har vært lengre enn én måned. Videre vurderer revisor begrunnelsen 

for starttidspunkt for utredning, slik denne fremgår av de ni foreløpige svarene, som å være i strid 

med Utdanningsdirektorarets veileder. Utdanningsdirektoratet legger til grunn at “Økonomiske og 

Revisjonskriterier: 

 Det skal gis et foreløpig svar dersom en henvendelse vedrørende spesialundervisning 

ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. Vi regner 

saksbehandlingstiden som å starte idet en elev meldes til pedagogisk-psykologisk 

tjeneste. 

 Den totale saksbehandlingstiden tilknyttet enkeltvedtak om spesialundervisning bør 

ikke overstige tre måneder. 

 Økonomiske og kapasitetsmessige forhold er ikke å regne som legitime grunner til at 

det tar lang tid å utarbeide en sakkyndig vurdering. 
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kapasitetsmessige årsaker til at elever ikke utredes, er ikke en legitim grunn for at det tar lang tid 

å utarbeide en sakkyndig vurdering.”  

 

Revisors vurdering av funn c ovenfor er at Øksnes kommune i de 3 omtalte tilfellene kan 

dokumentere en saksbehandlingstid som er i tråd med Utdanningsdirektoratets norm om at den 

totale saksbehandlingstiden i spesialundervisningssaker ikke bør overstige tre måneder. 

 

Revisors vurdering av funn d er at Øksnes kommune i 12 av de 13 av omtalte tilfellene 

dokumenterer en saksbehandlingstid som avviker vesentlig fra Utdanningsdirektoratets norm om 

at den totale saksbehandlingstiden i spesialundervisningssaker ikke bør overstige tre måneder. 

 

6.3 Sakkyndig vurdering 

 

 
 

Revisors funn 

a) I 37 av 44 undersøkte mapper forelå sakkyndig vurdering, som enkeltvedtakene for 

skoleåret 2012/2013 viste til   

 

b) 35 av 35
14

 sakkyndige vurderinger inneholdt en vurdering av elevens utbytte av ordinær 

undervisning, og om eleven har rett til spesialundervisning etter opplæringslova § 5-1 

 

c) Av 22 av 35 sakkyndige vurderinger fremgikk det tydelig hvilke fag/områder som var 

aktuelle for spesialundervisning 

 

d) Av 11 av 35 sakkyndige vurderinger fremgikk det tydelig om spesialundervisningen burde 

organiseres i enetimer og/eller gruppe 

 

e) Av 7 av 37 sakkyndige vurderinger fremgikk omfanget av spesialundervisningen klart og 

tydelig  

 

f) Av 12 av 35 sakkyndige vurderinger fremkommer det om undervisningen/støtten skal gis 

av lærer/pedagog eller assistent  

                                                 
14

 Med hensyn til funn b, c, d og f har revisor gyldige data for 35 av de 37 sakkyndige vurderingene. 

Revisjonskriterier: 

 Det skal foreligge sakkyndig vurdering før det fattes enkeltvedtak om 

spesialundervisning. 

 Den sakkyndige vurderingen skal drøfte og ta stilling til  

o eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbudet og om eleven har rett til 

spesialundervisning 

o hva slags opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud til den aktuelle 

eleven, herunder 

 prinsippene for innholdet i opplæringen 

 den organisatoriske gjennomføringen av opplæringen 

 omfanget av elevens behov for spesialundervisning i antall timer, 

herunder må tiden fordeles på ev. organisatoriske løsninger 

o om det kreves særskilt kompetanse og eventuelt ekstra personale til 

undervisningen 
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Revisors vurderinger 

Med henvisning til funn a ovenfor, er revisors vurdering at Øksnes kommune i 37 av 44 

undersøkte tilfeller dokumenterer å oppfylle kravet om at sakkyndig vurdering skal foreligge før 

det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning. I åtte av de 44 undersøkte tilfellene kan Øksnes 

kommune, etter revisors vurdering, ikke dokumentere å ha oppfylt ovennevnte krav. 

 

Revisors vurdering av funn b er at Øksnes kommune dokumenterer å oppfylle kravet om at 

sakkyndige vurderinger skal drøfte og ta stilling til eleven sitt utbytte av det ordinære 

opplæringstilbudet og om eleven har rett til spesialundervisning. 

 

Revisor vurderer, med henvisning til funn c, d og e, Øksnes kommune som til dels å kunne 

dokumentere å oppfylle kravet til at sakkyndige vurderinger skal drøfte og ta stilling til hva slags 

opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud til den aktuelle eleven. 

 

Med henvisning til funn f ovenfor, er revisors vurdering at Øksnes kommune i noen grad 

dokumenterer å oppfylle kravet om at sakkyndige vurderinger skal drøfte og ta stilling til om det 

kreves særskilt kompetanse og eventuelt ekstra personale til undervisningen. 

 

Med grunnlag i vurderingene ovenfor er revisors vurdering at Øksnes kommune – gjennom å ha 

gjort enkeltvedtak på bakgrunn av mangelfulle sakkyndige vurderinger – i flere tilfeller ikke har 

oppfylt sin utredningsplikt etter forvaltningsloven § 17.  

 

6.4 Enkeltvedtak om spesialundervisning 

 

 
 

6.4.1 Enkeltvedtak for skoleåret 2012/2013  

Revisors funn 

I 31 av de 44
15

 elevmappene kommunen forela revisjonen, inngikk også enkeltvedtak om 

spesialundervisning for skoleåret 2012/2013. 

 

                                                 
15

 Disse 44 elevmappene fikk vi til gjennomsyn fra kommunen da vi ba om tilgang til mappene til alle elever med 

enkeltvedtak om spesialundervisning i det påfølgende skoleåret (2013/2014). 

Revisjonskriterier: 

 Vedtaket skal begrunnes, herunder: 

o vise til de rettslige bestemmelsene det bygger på 

o vise til de faktiske forhold (sakkyndig vurdering) det bygger på 

 Dersom vedtaket avviker fra sakkyndig vurdering, skal det i begrunnelsen for vedtaket 

vises til hvorfor kommunen mener at eleven likevel får et opplæringstilbud som 

oppfyller retten etter opplæringslova § 5-1. 

 Vedtaket skal si noe om innholdet i opplæringen, den organisatoriske gjennomføringen 

og omfanget av opplæringen. Omfanget av opplæringen bør angis i timer, fortrinnsvis 

summert for hele skoleåret 

 Ved underretting om vedtaket skal partene informeres om klageadgang, klagefrist, 

klageinstans, fremgangsmåten for klage, og retten til å se sakens dokumenter 

 Den sakkyndige vurderingen som legges til grunn for enkeltvedtaket, bør ikke være 

eldre enn tre år. 
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a) 30 av de 31 vedtakene viste til opplæringslova § 5-1 

 

b) 23 av de 31 vedtakene viste til en datert/spesifisert sakkyndig vurdering fra PPT. Seks 

vedtak viste til “sakkyndig vurdering”, men uten datering/spesifisering av den sakkyndige 

vurderingen. I disse seks tilfellene inneholdt elevmappen en sakkyndig vurdering som 

vedtakene reelt sett så ut til å bygge på 

 

c) 2 av de 31 vedtakene viste til sakkyndige vurderinger som var eldre enn tre år gamle på 

vedtakstidspunktet 

 

d) 6 av de 31 vedtakene viste til hvilke fag den aktuelle eleven ble tildelt spesialundervisning 

i 

 

e) 6 av de 31 vedtakene viste klart og tydelig omfanget av den tildelte spesialundervisningen 

 

f) 4 av de 31 vedtakene anga klart og tydelig hvordan spesialundervisningen skulle 

organiseres 

 

g) 30 av de 31 vedtakene inneholdt opplysninger om klageadgang, klagefrist og klageinstans 

 

h) 29 av de 31 vedtakene inneholdt opplysninger om partenes rett til innsyn i sakens 

dokumenter 

 

i) I 11 av de 31 vedtakene lot avvik fra sakkyndig vurdering seg identifisere. Ingen av disse 

11 vedtakene innehold begrunnelse for avviket fra sakkyndig vurdering  

 

Revisors vurderinger  

Revisors vurdering av funn a og b er at 23 av de 31 enkeltvedtakene er begrunnet med henvisning 

til de rettslige bestemmelsene og de faktiske forhold de bygger på, slik forvaltningsloven § 25 

første ledd krever. Med henvisning til Utdanningsdirektoratets anbefaling er det etter revisors 

vurdering et avvik at to vedtak, jf. funn c, bygger på sakkyndig vurdering som var eldre enn tre år 

på vedtakstidspunktet.  

 

Revisors vurdering av funn d, e og f er at et flertall av de undersøkte vedtakene bryter med kravene 

om at de skal inneholde informasjon om undervisningens faglige innhold, omfang og organisering.  

 

Revisors vurdering av funn g og h er at de undersøkte enkeltvedtakene for skoleåret 12/13 med få 

unntak oppfyller kravene om informasjon tilknyttet klageadgang, klagefrist, klageinstans, 

fremgangsmåte for klage og retten til å se sakens dokumenter. 

 

Revisors vurdering av funn i er at kommunen i ingen av de identifiserte tilfellene av avvik mellom 

vedtak og sakkyndig vurdering oppfylte kravet til begrunnelse for avviket etter opplæringslova § 

5-3 fjerde ledd. 

 

 

6.4.2 Enkeltvedtak for skoleåret 2013/2014  

Revisors funn 

I 42 av de 44 elevmappene Øksnes kommune forela revisjonen, inngikk enkeltvedtak om 

spesialundervisning for skoleåret 2013/2014.  
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a) 33 av de 42 vedtakene viste til opplæringslova § 5-1 

 

b) 40 av 40
16

 vedtak viste til sakkyndig vurdering fra PPT.  I 7 tilfeller viste imidlertid ikke 

vedtakene når sakkyndig vurdering var utarbeidet, altså hvilken sakkyndig vurdering 

vedtaket bygget på. I to tilfeller viste vedtaket til en sakkyndig vurdering som på 

vedtakstidspunktet ennå ikke var utarbeidet.  

 

c) I ett tilfelle viste vedtaket til en sakkyndig vurdering som på vedtakstidspunktet var eldre 

enn tre år gammel 

 

d) 3 av 42 vedtak viste til hvilke fag den aktuelle eleven ble tildelt spesialundervisning i 

 

e) 12 av 42 vedtak viste klart og tydelig omfanget av den tildelte spesialundervisningen 

 

f) 7 av 42 vedtak anga klart og tydelig hvordan spesialundervisningen skulle organiseres 

 

g) 33 av 42 vedtak inneholdt opplysninger om klageadgang, klagefrist og klageinstans, og om 

partenes rett til innsyn i sakens dokumenter 

 

Revisors vurderinger  

Revisors vurdering av funn a og b er at 33 av de 42 enkeltvedtakene er begrunnet med henvisning 

til de rettslige bestemmelsene og de faktiske forhold de bygger på, slik forvaltningsloven § 25 

første ledd krever. Etter revisors vurdering har kommunen i de to tilfellene der enkeltvedtak er 

fattet før sakkyndig vurdering forelå, ikke oppfylt sin utredningsplikt etter forvaltningsloven § 17.  

 

Med henvisning til Utdanningsdirektoratets anbefaling er det etter revisors vurdering et avvik at et 

vedtak, jf. funn c, bygger på sakkyndig vurdering som var eldre enn tre år på vedtakstidspunktet.  

 

Revisors vurdering av funn d, e og f er at et flertall av de undersøkte vedtakene bryter med kravene 

om at de skal inneholde informasjon om undervisningens faglige innhold, omfang og organisering.  

 

Revisors vurdering av funn g er at 33 av de 42 undersøkte enkeltvedtakene for skoleåret 13/4 

oppfyller kravene om informasjon tilknyttet klageadgang, klagefrist, klageinstans, fremgangsmåte 

for klage og retten til å se sakens dokumenter. 
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 Med hensyn til funn b har revisor gyldige data for 40 av de 42 enkeltvedtakene. 
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6.5 Planlegging og evaluering av spesialundervisningstilbudet 

 

 
 

6.5.1 Individuelle planer (IOP)  

Revisors funn  

a) I 27 av de 31 mappene som inneholdt enkeltvedtak om spesialundervisning for skoleåret 12/13 

forelå det en individuell opplæringsplan (IOP) for samme skoleår
17

  

 

b) 17 av de 27 individuelle opplæringsplanene inneholdt en klar beskrivelse av innholdet i 

opplæringen, hvordan opplæringen skulle drives, samt målsetninger for opplæringen 

 

c) I 9 av de 27 individuelle opplæringsplanene lot det seg gjøre å identifisere avvik fra vedtaket; i 

den forstand at den individuelle planen foreskrev en opplæring som skilte seg fra vedtatt faglig 

innhold, organisering, omfang eller påkrevd fagkompetanse hos de som skulle drive 

undervisningen. I de øvrige 18 tilfellene var enten vedtaket eller individuell opplæringsplan for 

lite spesifikk til at revisor kunne fastslå hvorvidt spesialundervisningen som ble foreskrevet i den 

individuelle opplæringsplanen var i tråd med vedtaket. Det at det i et stort antall av de undersøkte 

tilfellene ikke lot seg gjøre å kontrollere hvorvidt slike avvik forelå, skyldes altså mangler påpekt i 

funn a og c, og/eller i avsnitt 6.4.1.    

 

Revisors vurderinger 

Revisors vurdering av funn a er at kommunen i 27 av 31 undersøkte tilfeller kan dokumentere å 

oppfylle kravet om at det skal utarbeides individuell opplæringsplan for elever med enkeltvedtak 

om spesialundervisning.  

 

Med henvisning til funn b vurderer revisor kommunen som i 17 av 27 undersøkte tilfeller å 

oppfylle kravet om at individuell opplæringsplan skal inneholde klare beskrivelser av innholdet i, 

gjennomføring av og målsetninger for spesialundervisningen. 

Med henvisning til Utdanningsdirektoratets veileder er revisors vurdering av funn c at det er 

mangelfullt at det i ni av 27 undersøkte tilfeller er slik at IOP foreskrev en opplæring som skilte 

seg fra den vedtatte.  

 

                                                 
17

 Revisors undersøkelse er på dette punktet avgrenset til å gjelde planlegging og evaluering av 

spesialundervisningstilbud i tråd med enkeltvedtak fattet for skoleåret 2012/2013 

Revisjonskriterier: 
 Det skal utarbeides individuell opplæringsplan (IOP) for elever med spesialundervisning 

 IOP-en skal vise:  

o mål for opplæringa 

o innholdet i opplæringa 

o hvordan opplæringa skal drives 

 Det skal være samsvar mellom opplæringen som planlegges i IOP og enkeltvedtaket om 

spesialundervisning 

 Skolen skal hvert halvår* utarbeide skriftlig oversikt over den opplæringen eleven har fått, 

en vurdering av utviklingen til eleven, og en vurdering av hvorvidt det er behov for videre 

spesialundervisning for den aktuelle eleven. 

 IOP-en skal være grunnlaget for vurderingen av elevens utvikling og hvordan det 

opplæringstilbudet som eleven får, fungerer. 

* Fra 1.8.2013 gjelder årlig rapport 
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6.5.2 Halvårsrapporter 

Revisors funn 

a) I 26 av de 27 mappene der enkeltvedtak og IOP for skoleåret 2012/2013 inngikk, forelå 

halvårsrapport for høsthalvåret 2012. I 25 av disse 26 mappene forelå også halvårsrapport for 

vårhalvåret 2013.  

 

b) I 13 av de 25 mappene der enkeltvedtak, IOP og halvårsrapport for 2. semester av skoleåret 

2012/2013 forelå, inneholdt halvårsrapportene en klar beskrivelse av hvilken opplæring den 

aktuelle eleven hadde fått. 

 

c) I 15 av de 25 mappene der enkeltvedtak, IOP og halvårsrapport for 2. semester av skoleåret 

2012/2013 forelå, inneholdt halvårsrapportene en vurdering av den aktuelle elevens utvikling.  

 

d) I 3 av de 25 mappene der enkeltvedtak, IOP og halvårsrapport for 2. semester av skoleåret 

2012/2013 forelå, lot det seg gjøre å identifisere avvik i halvårsrapporten fra IOP. Dette vil si at 

undervisningen det ble rapportert om i halvårsrapporten ikke var i tråd med den som ble 

foreskrevet i IOP, med hensyn til faglig innhold, organisering, omfang eller hvilken 

fagkompetanse undervisningsansvarlige burde ha. I de øvrige 22 mappene var enten IOP eller 

halvårsrapporten for lite spesifikke til at det lot seg gjøre for revisor å vurdere hvorvidt det var 

avvik mellom foreskrevet og rapportert undervisning. Det at det i et stort antall av de undersøkte 

tilfellene ikke lot seg gjøre å kontrollere hvorvidt slike avvik forelå, skyldes altså mangler påpekt i 

funn b, og/eller i avsnitt 6.5.1.  

 

e) I 8 av de 25 mappene der enkeltvedtak, IOP og halvårsrapport for 2. semester av skoleåret 

2012/2013 forelå, inneholdt halvårsrapportene en vurdering av hvorvidt og hvordan 

spesialundervisningen burde fortsettes for den aktuelle eleven 

 

Revisors vurderinger 

Revisors vurdering av funn a og b er at kommunen i 13 av 27 undersøkte tilfeller kan 

dokumentere å oppfylle kravet om skriftlig oversikt over gitt opplæring. 

 

Revisor vurderer, på bakgrunn av funn c, kommunen som i 15 av 25 tilfeller å oppfylle kravet om 

en skriftlig vurdering av elevens utvikling 

 

Med henvisning til funn d vurderer revisor det som mangelfullt at det i tre tilfeller var avvik 

mellom foreskrevet og - etter halvårsrapportene å dømme – gjennomført undervisning. 

 

Revisor vurderer også funn e som å tydeliggjøre en mangel ved flertallet av de 25 undersøkte 

tilfellene, da flertallet av halvårsrapportene ikke tok stilling til hvorvidt og hvordan 

spesialundervisningen burde videreføres for den enkelte elev.  

 

6.6 Konklusjon 

Med henvisning til funnene og vurderingene i avsnitt 6.1 til 6.5 ovenfor, er revisors konklusjon at 

Øksnes kommune til dels kan dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning.  

 

Konklusjonen bygger på at revisjonen i sin gjennomgang av totalt 44 elevmapper fant flere avvik 

fra opplæringslova, forvaltningsloven og Utdanningsdirektoratets veileder, med hensyn til 

samtykke, saksbehandlingstid, foreløpig svar, sakkyndige vurderinger, enkeltvedtak og 

planlegging og evaluering av spesialundervisningen.   
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7 TILPASSET OPPLÆRING 

 

Tilbyr Øksnes kommune tilpasset opplæring i tråd med opplæringslova og øvrige 

retningslinjer?  

 

 
 

Revisjonen har gjennomført en spørreundersøkelse blant undervisningspersonalet i Øksnes 

kommunes grunnskole. Tema for spørreundersøkelsen var tilpasset opplæring. I dette kapittelet 

illustrerer og gjengir vi respondentenes svar på spørsmålene.  

7.1 Revisors funn 

Diagram 3 på neste side viser at svaralternativet “3 Jeg opplever det som middels vanskelig” var 

det hyppigst benyttede svaralternativet blant respondentene på spørsmålet som fremgår av 

diagrammets tittel. Av diagrammet ser vi også at gjennomsnittsscoren var 3,06, noe som kan 

tolkes som å uttrykke en opplevelse av at det er “middels vanskelig” å tilpasse undervisningen til 

den enkelte elevs forutsetninger og behov. Variasjonen i gjennomsnittsscore mellom skolene var 

relativt liten på dette spørsmålet.   

 

Autoritative definisjoner av og betraktninger om “tilpasset opplæring” 

«Læring og felleskap». Melding til Stortinget (nr. 18, 2010-2011)  

Det kongelige kunnskapsdepartement 

Side: 9: «Tilpasset opplæring er de tiltak som skolen setter inn for å sikre at elevene får best 

mulig utbytte av opplæringen. De kan være knyttet til organiseringen av opplæringen, 

pedagogiske metoder, og progresjon. (…) Fordi skolen først og fremst er en fellesskapsarena, 

kan ikke tilpasset opplæring forstås som en ren individualisering av opplæringen. Tilpasset 

opplæring handler om å skape god balanse mellom evnene og forutsetningene til den enkelte 

elev og fellesskapet. Denne balansen skapes gjennom læringsmiljøer med varierte 

arbeidsoppgaver som tar utgangspunkt i forutsetningene og evnene elevene har. Dette 

forutsetter at skolen løpende vurderer, varierer og endrer egen praksis (…)…skolens evne til å 

gi elevene tilpasset opplæring er med på å avgjøre behovet for spesialundervisning.» 

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og 

spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet) 

Side 19: «Alle elever skal i arbeidet med fagene møte realistiske utfordringer og krav de kan 

strekke seg mot, og som de kan mestre på egen hånd eller sammen med andre. (…) Tilpasset 

opplæring kjennetegnes av variasjon i bruk av arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter, 

læremidler og variasjon i organisering av og intensitet i opplæringen.»  

Tilpasset opplæring er knyttet til den ordinære opplæringen. (…) Tilpasset opplæring skal i all 

hovedsak skje innenfor rammen av fellesskapet, i klasser eller grupper, og på en måte som er 

håndterlig for lærerne og skolen, noe som blant annet innebærer en forsvarlig 

ressurssituasjon.” 

Side 27: «Spesialundervisning er en mer omfattende form for tilpasset opplæring, som det er 

knyttet et enkeltvedtak til.» 
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Diagram 3. Hvordan opplever du det å skulle tilpasse undervisningen til den enkelte elevs forutsetninger og behov? 

Når du besvarer spørsmålet, se bort fra eventuell spesialundervisning du gir. (N=50) Gjennomsnitt: 3,06 

 

 
Svaralternativer:        Kilde: Questback/KomRev NORD 

1: Jeg opplever at det alltid går greit 

2: Jeg opplever at det stort sett går greit 

3: Jeg opplever det som middels vanskelig 

4: Ofte synes jeg det er vanskelig 

5: Jeg opplever at det alltid er vanskelig 

 

De av respondentene som kommenterte dette spørsmålet ytterligere, formidlet i all hovedsak at: 

 Det er vanskelig å tilpasse undervisningen til den enkelte elevs forutsetninger og behov, 

fordi disse forutsetningene og behovene varierer stort elevene imellom 

 Manglende utstyr og undervisningsmateriell vanskeliggjør tilpasning av undervisningen til 

den enkelte 

 Enkeltelevers atferds- og/eller konsentrasjonsproblemer vanskeliggjør tilpasning av 

undervisningen til den enkelte  

 For lite tid til forberedelser/for mye tidsbruk på andre oppgaver enn undervisning 

vanskeliggjør tilpasning av undervisningen til den enkelte  
 

Diagram 4. I hvor stor grad greier du å ta hensyn til både enkeltelevens og gruppens evner og 

forutsetninger når du underviser? Vi ber deg se bort fra eventuell spesialundervisning du gir, når du 

besvarer dette spørsmålet. (N=53) Gjennomsnitt: 3,49 

 

 
Svaralternativer:        Kilde: Questback/KomRev NORD 

1: I svært liten grad 

2: I liten grad 

3: I middels grad 

4: I stor grad 

5: I svært stor grad 
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Diagram 4 på forrige side viser at over halvparten av respondentene svarte at de “i middels grad” 

klarer å ta hensyn til både enkeltelevens og gruppens evner og forutsetninger når de underviser. 

Over 43 % svarte at de i “stor” eller “svært stor” grad greier å ta hensyn til både enkeltelevens og 

gruppens evner og forutsetninger sin undervisning. Gjennomsnittsscoren på 3,49 ligger ca. midt 

imellom svaralternativene “3 i middels grad” og “4 i stor grad”. Det var også på dette spørsmålet 

små forskjeller mellom skolenes gjennomsnittsscorer. De av respondentene som kommenterte 

spørsmålet ytterligere, formidlet i all hovedsak at:  

 

 Det er vanskelig å tilpasse undervisningen til alle enkeltelevene på en gang, særlig til de 

sterkeste elevene 

 Økt lærer-/voksentetthet i klassene bedrer mulighetene for tilpasset undervisning 

 Atferdsvansker vanskeliggjør balanseringen mellom enkelteleven og gruppen 

 Erfaring og nok tid til forberedelser er suksessfaktorer med hensyn til det å greie å ta 

hensyn til både enkeltelevens og gruppens evner og forutsetninger 

 
Tabell 11. Når du besvarer spørsmålet, se bort fra eventuell spesialundervisning som du gir. I hvor stor 

grad opplever du at du klarer å gi elevene realistiske utfordringer som de kan mestre... (N=50) 
Svaralternativ→ 

Variabel ↓ 

I svært liten 

grad 

I liten grad I middels grad I stor grad I svært stor 

grad 

Gjennom- 

snittsscore 

… sammen med 

andre elever? 
2 % - 36 % 44 % 18 % 3,76 

… enkeltvis på 

skolen? 
2 % - 26 % 44 % 28 % 3,96 

… enkeltvis 

hjemme? 
2 % 4 % 42 % 38 % 14 % 3,58 

Kilde: Questback/KomRev NORD 
 

Tabell 11 gir et bilde av i hvor stor grad respondentene opplever de i ulike kontekster klarer å gi 

elevene realistiske utfordringer som de kan mestre. Det gjelder for samtlige tre kontekster at svært 

få av respondentene har svart at de i svært liten eller liten grad opplever å klare å gi elevene 

realistiske utfordringer som de kan mestre. Samtlige av de tre gjennomsnittsscorene i tabellens 

høyre kolonne kan tolkes som å uttrykke en opplevelse av at man “i stor grad” klarer å gi elevene 

slike realistiske utfordringer. På spørsmålet om hvorvidt respondentene opplever å klare å gi 

elevene realistiske utfordringer som de kan mestre enkeltvis hjemme, ligger imidlertid 

gjennomsnittsscoren “i grenseland” ned mot å uttrykke “i middels grad”, som var det hyppigst 

valgte svaralternativet blant respondentene. Foruten tema som er berørt i forbindelse med 

fritekstkommentarer til spørsmål behandlet ovenfor, formidlet respondentene i sine kommentarer 

at:  

 Hva som er realistiske utfordringer for eleven å takle alene hjemme, avhenger sterkt av 

foreldrenes oppfølging av sitt barn og barnets skolearbeid 

 Man opplever å greie å gi elevene realistiske utfordringer innenfor alle de tre kontekstene 

 Det er lettere å gi elevene realistiske utfordringer i klasserommet enn med hensyn til 

hjemmearbeid 

 

I diagrammene 5a, 5b, 5c og 5d på neste side, viser vi svarfordelingene for følgende spørsmål: “I 

hvor stor grad opplever du at din skole innenfor følgende områder har ressurser som muliggjør 

undervisning som er tilpasset enkelteleven? Når du besvarer spørsmålet, se bort fra eventuell 

spesialundervisning som du gir”. Det var 59 respondenter som besvarte dette spørsmålet.  
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5a: Undervisningsmateriell (Gjennomsnittsscore: 3,22) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5b: Bemanning (tetthet av undervisningspersonell) (Gjennomsnittsscore: 3,03) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5c: Kompetanse i kollegiet (Gjennomsnittsscore: 3,79) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5d: Skolelokaler og uteområde (Gjennomsnittsscore: 3,25) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                  Kilde: Questback/KomRev NORD 

I svært liten grad 

 

I liten grad 

 

I middels grad 

 

I stor grad 

 

I svært stor grad 
 

I svært liten grad 

 

I liten grad 

 

I middels grad 

 

I stor grad 

 

I svært stor grad 
 

I svært liten grad 

 

I liten grad 

 

I middels grad 

 

I stor grad 

 

I svært stor grad 

I svært liten grad 

 

I liten grad 

 

I middels grad 

 

I stor grad 

 

I svært stor grad 
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Respondentenes svar ga samlet den høyeste gjennomsnittlige scoren med hensyn til 

ressursvariabelen “kompetanse i kollegiet” (3,79 ≈ “i stor grad”). Lavest gjennomsnittsscore ser vi 

i diagram 5b “Bemanning” (3,03 ≈ “i middels grad”). I diagrammene for “undervisningsmateriell” 

og “skolelokaler og uteområde” ser vi gjennomsnittsscorer på henholdsvis 3,22 og 3,25, som 

begge kan tolkes som å uttrykke opplevelser av “i middels grad” å ha nok ressurser av disse 

typene til å muliggjøre undervisning som er tilpasset enkelteleven.  

 

Respondentene ved Strengelvåg skole rangerte gjennomgående samtlige fire ressurser i diagram 

5a-5d høyere enn hva respondentene ved de tre øvrige skolene gjorde. Samtlige 

gjennomsnittsscorer ved Strengelvåg skole tilsvarte “i stor grad” eller “i svært stor grad”. Ved 

Sommarøy skole svarte respondentene med en gjennomsnittsscore på 1,6 (≈ “2 i liten grad”) når 

de ble bedt om å vurdere hvorvidt bemanningen (tetthet av undervisningspersonell) muliggjør 

tilpasset opplæring. For de tre andre ressurstypene var gjennomsnittsscorene ved Sommarøy skole 

tilnærmet like “3 i middels grad”. Det samme gjaldt gjennomsnittsscorene ved Alsvåg barne- og 

ungdomsskole, unntatt den for “kompetanse i kollegiet” som tilsvarte “i stor grad”. 

Gjennomsnittsscorene ved Myre skole viste samme mønster som ved Alsvåg barne- og 

ungdomsskole.   

 

I sine utdypende kommentarer formidlet respondentene, i tillegg til budskap vi ovenfor har satt i 

sammenheng med andre spørsmål:  

 

 Opplevelser av for lite IKT-utstyr 

 Opplevelser av for lite plass/grupperom 

 Opplevelser av noen mangler på kompetanse/fagutdanning i kollegiet 

 Opplevelser av underbemanning 

 
Diagram 6. I hvor stor grad blir elevenes utbytte av din undervisning/den undervisningen du er involvert 

i kartlagt? Når du besvarer spørsmålet, se bort fra eventuell spesialundervisning som du gir. (N=59) 

Gjennomsnitt 3,4 

 

 
Svaralternativer:        Kilde: Questback/KomRev NORD 

1: I svært liten grad 

2: I liten grad 

3: I middels grad 

4: I stor grad 

5: I svært stor grad 

 

Diagram 6 viser at omtrent like mange respondenter svarte at de opplever at elevenes utbytte av 

undervisningen blir kartlagt “i middels grad” som de som svarte “i stor grad” på samme spørsmål. 

Den totale gjennomsnittsscoren ligger dermed også nesten midt imellom disse to 

svaralternativene, men nærmest alternativ “3 I middels grad”. Gjennomsnittsscorene ved Myre 



KomRev NORD IKS Kvalitet og ressursbruk i grunnskolen 

 

Side:  

 
40 

skole og Sommarøy skole var tilnærmet like “3 i middels grad” på dette spørsmålet, mens de ved 

Strengelvåg skole og Alsvåg barne- og ungdomsskole var tilnærmet like “4 i stor grad”.  

   

Vi spurte også undervisningspersonalet om hvordan elevenes utbytte av undervisningen blir 

kartlagt. Svarene tyder på variasjon. Noen respondenter ga uttrykk for at resultatene ikke brukes 

systematisk. Mange skrev imidlertid at kartleggingene brukes i planlegging av videre 

undervisning, og for å oppnå tilpasset opplæring og utarbeide IOP. Flere respondenter skrev også 

at kartleggingsprøver brukes som grunnlag for kollektive diskusjoner om undervisningstilbudet. 

Endelig skrev enkelte respondenter at kartlegginger brukes til å gi tilbakemelding til foreldre.  

 
Diagram 7. I hvor stor grad blir elevenes utbytte av din spesialundervisning/den spesialundervisningen 

du er involvert i kartlagt? Dette spørsmålet gjelder utelukkende spesialundervisning. (N=51) 

Gjennomsnitt 3,1 

 

 
Svaralternativer:        Kilde: Questback/KomRev NORD 

1: I svært liten grad 

2: I liten grad 

3: I middels grad 

4: I stor grad 

5: I svært stor grad 

 

Diagram 7 viser hvordan svarene på spørsmålet “I hvor stor grad blir elevenes utbytte av din 

spesialundervisning/den spesialundervisningen du er involvert i kartlagt?” fordelte seg. En større 

andel (9,8 %) av respondentene svarte “vet ikke” på dette spørsmålet enn på andre spørsmål. 

Ellers ser vi at alternativet “3 I middels grad” var det hyppigst valgte blant respondentene, og at 

den totale gjennomsnittsscoren også er tilnærmet lik dette svaralternativet. Mens 

gjennomsnittsscoren ved Strengelvåg skole var tilnærmet lik “4 i stor grad”, var 

gjennomsnittsscorene ved de tre andre skolene tilnærmet like “3 i middels grad”.    

  

Respondentene fikk så spørsmålet “Hvordan brukes resultatene fra disse kartleggingene?” 

Svarene de ga var ganske like svarene på spørsmålet om bruk av resultatene fra kartleggingene av 

den ordinære undervisningen, foruten at flere skrev at de ikke kjenner til om utbyttet av 

spesialundervisningen har blitt kartlagt.  

 

Diagram 8 på neste side viser at nær halvparten av respondentene svarte at de opplever at 

undervisningstilbudets kvalitet i “stor” eller “svært stor” grad blir drøftet ved deres skole. Av de 

resterende respondentene svarte flertallet “3 I middels grad”. Også på dette spørsmålet skilte 

Strengelvåg skole seg ut med en gjennomsnittscore tilsvarende “4 i stor grad”, mens de tre andre 

skolenes gjennomsnittsscorer var tilnærmet like “3 i middels grad”.  
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Diagram 8. I hvor stor grad opplever du at undervisningstilbudets kvalitet blir drøftet ved din skole? Når 

du besvarer spørsmålet, se bort fra eventuell spesialundervisning som du gir. (N=59) Gjennomsnitt 3,4 

 

 
Svaralternativer:        Kilde: Questback/KomRev NORD 

1: I svært liten grad 

2: I liten grad 

3: I middels grad 

4: I stor grad 

5: I svært stor grad 

 

Resultatene fremstilt i diagram 9 kan sies å indikere nokså blandede opplevelser blant 

respondentene, med hensyn til hvorvidt ledelsen ved skolen de er ansatt ved tar initiativ til 

diskusjon av kvaliteten i undervisningstilbudet. En snau tredjedel av respondentene svarte at de 

opplever at ledelsen ved deres skole i liten eller svært liten grad tar slike initiativ. Likevel var 

gjennomsnittsscorene ved Sommarøy skole og Strengelvåg skole tilnærmet like “4 i stor grad”, 

mens gjennomsnittsscorene for de to øvrige skolene og respondentene samlet var tilnærmet like “3 

i middels grad”.   
 

Diagram 9. I hvor stor grad opplever du at ledelsen ved din skole tar initiativ til diskusjon av kvaliteten i 

undervisningstilbudet? Når du besvarer spørsmålet, se bort fra eventuell spesialundervisning som du gir. 

(N=59) Gjennomsnitt 3,2 

 

 
Svaralternativer:        Kilde: Questback/KomRev NORD 

1: I svært liten grad 

2: I liten grad 

3: I middels grad 

4: I stor grad 

5: I svært stor grad 

 

Respondenter som kommenterte sine svar på spørsmålene gjengitt i diagram 8 og 9, formidlet at: 

 

 Hensyn til økonomi eller andre arbeidsoppgaver veier ofte tyngre enn hensynet til 

undervisningstilbudets kvalitet 
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 At skoleledelsen ikke har tid til å engasjere seg i slike diskusjoner 

 At diskusjoner av undervisningstilbudet i høy grad er en del av skolehverdagen, også med 

innspill fra skolens ledelse 

 
Diagram 10. Hvordan opplever du å skulle omsette sakkyndig vurdering og rådene fra PPT til et konkret 

undervisningsopplegg? (N=62) Gjennomsnitt 3,2 

 

 
Svaralternativer:        Kilde: Questback/KomRev NORD 

1: Jeg opplever at det alltid går greit 

2: Jeg opplever at det stort sett går greit 

3: Jeg opplever det som middels vanskelig 

4: Ofte synes jeg det er vanskelig 

5: Jeg opplever at det alltid er vanskelig 

 

Når det gjelder diagram 10, ber vi leseren legge merke til at det her er alternativ 1 som er “det 

mest positive”, mens alternativ 5 representerer den mest “negativt ladede” opplevelsen av temaet 

spørsmålet i diagramtittelen henviser til. Diagrammet tydeliggjør at svaralternativet “Jeg opplever 

det som middels vanskelig” var det hyppigst benyttede blant respondentene, mens ca. en fjerdedel 

av respondentene svarte at de ofte eller alltid opplever det som vanskelig å omsette sakkyndige 

vurderinger og råd fra PPT til konkrete undervisningsopplegg. En andel på 16,1 % av 

respondentene svarte “vet ikke” eller at spørsmålet “ikke er relevant” for dem
18

. Ved Strengelvåg 

skole og Sommarøy skole tilsvarte gjennomsnittsscorene på dette spørsmålet “3 Jeg opplever det 

som middels vanskelig”. Dette gjaldt også den samlede gjennomsnittsscoren for alle 

respondentene. Ved Alsvåg barne- og ungdomsskole og Myre skole tilsvarte gjennomsnittsscoren 

“4 Ofte synes jeg det er vanskelig”.  

 

De av respondentene som kommenterte spørsmålet ytterligere, formidlet i hovedsak at:  

 

 Sakkyndige vurderinger ofte inneholder urealistiske tilrådninger sett i forhold til skolens 

ressurser og den daglige undervisningssituasjonen elevene inngår i 

 Sakkyndige vurderinger er vanskelige å forstå, grunnet tungt fagspråk 

 

 
  

                                                 
18

 Spørsmålet er irrelevant for de respondentene som ikke jobber med å omsette sakkyndig vurdering og råd fra PPT 

til undervisningsopplegg.  



KomRev NORD IKS Kvalitet og ressursbruk i grunnskolen 

 

Side:  

 
43 

Diagram 11. Angi hvorvidt du er enig eller uenig i følgende påstand om din opplevelse av egen 

arbeidsutførelse: "Totalt sett føler jeg meg trygg på at jobben jeg gjør tilfredsstiller kravene som stilles til 

den." (N=62) Gjennomsnitt 4,2  
 

 
Svaralternativer:        Kilde: Questback/KomRev NORD 

1: Svært uenig 

2: Nokså uenig 

3: Verken uenig eller enig 

4: Nokså enig 

5: Svært enig 

 

 

I diagram 11 presenteres fordelingen av respondentenes svar på hvor enig/uenig de er i påstanden 

“Totalt sett føler jeg meg trygg på at jobben jeg gjør tilfredsstiller kravene som stilles til den.” En 

stor majoritet av respondentene svarte at de er “svært enige” eller “nokså enige” i påstanden, mens 

en liten minoritet svarte “verken uenig eller enig” eller “nokså uenig”.  Mens gjennomsnittsscoren 

blant respondentene ved Strengelvåg skole tilsvarte “svært enig” på dette spørsmålet, tilsvarte 

gjennomsnittsscorene ved de tre andre skolene “nokså enig”. Det totale gjennomsnittet ligger også 

nærmest svaralternativet “4 I stor grad”.    

 

Respondentene som kommenterte dette spørsmålet ytterligere, formidlet i all hovedsak at de føler 

de gjør en god jobb i skolen. Enkelte viste til gode tilbakemeldinger på jobben de gjør. Noen skrev 

at de opplevde tidsmangel i jobben.  

 

Avslutningsvis i spørreskjemaet ga vi respondentene mulighet til å komme med eventuelle 

tilleggskommentarer. Noen respondenter ga uttrykk for å ønske kompetanseheving på vegne av 

seg selv eller andre. Andre ga uttrykk for å mene at det er uheldig at (så mange) elever tas ut av 

klasserommet for å få spesialundervisning, og at disse og andre elever kunne ha profittert på at 

ressursene tilknyttet slike tiltak kom gruppen til gode. Noen respondenter ønsket seg høyere 

lærertetthet i den ordinære undervisningen. Endelig kommenterte enkelte at tilbudet til 

fremmedspråklige elever må bli bedre.  
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7.2 Revisors oppsummerende kommentar 

Resultatene fra vår spørreundersøkelse blant undervisningspersonalet i Øksnes kommunes 

grunnskole viser at respondentene - på de fleste områdene undersøkelsen tar opp – svarer med 

gjennomsnittsscorer tilsvarende “i middels grad” på spørsmål som fra revisjonens side legges til 

grunn som mål på grad av tilpasning, jf. opplæringslova og styringsdokumentene som er utdypet i 

kapittel 2 og sitert i tekstboksen innledningsvis i dette kapittelet. Med andre ord indikerer 

resultatene at respondentene på mange områder gjennomsnittlig opplever en middels grad av 

tilpasset opplæring – herunder også de ressursmessige forutsetningene for å tilby sådan - i Øksnes 

kommunes grunnskole.  

 

Respondentenes vurderinger av følgende variabler er imidlertid gjennomsnittlig relativt høye  

 

 egen evne til å ta hensyn til både enkeltelevens og gruppens forutsetninger i 

undervisningen 

 egen evne til å gi elevene realistiske utfordringer som de kan mestre sammen med andre på 

skolen, alene på skolen, eller hjemme 

 kompetanse i kollegiet 

 egen arbeidsutførelse 

 

Resultatene fra spørreundersøkelsen indikerer at de største forbedringsbehovene er tilknyttet 

 

 lærertetthet og dermed ressursmessige forutsetninger for å tilpasse undervisningen til 

enkelteleven ved ordinær undervisning i grupper 

 kartlegging av elevers utbytte av spesialundervisning 

 det å skulle omsette sakkyndige vurderinger og råd fra PPT til et konkret 

undervisningsopplegg 

 

I lys av funnene fra spørreundersøkelsen ser revisor grunn til å bemerke at den opplevde graden av 

tilpasset opplæring ser ut til å være noe større blant undervisningspersonalet ved Strengelvåg skole 

enn blant undervisningspersonalet ved de tre øvrige skolene i kommunen.  

 

 

7.3 Konklusjon 

Med henvisning til konklusjon i delkapittel 6.6 og revisors oppsummering i delkapittel 7.2 

konkluderer revisjonen med at Øksnes kommune til dels tilbyr tilpasset opplæring i tråd med 

opplæringslova og øvrige retningslinjer. Denne konklusjonen bygger på at 

 

 Øksnes kommune til dels kan dokumentere korrekt saksbehandling i saker om 

spesialundervisning, som betraktes som en individualisert form for tilpasset opplæring 

 og at resultatene fra spørreundersøkelsen blant undervisningspersonalet i Øksnes 

kommunes grunnskole indikerer at respondentene på mange områder gjennomsnittlig 

opplever en middels grad av tilpasning i opplæringen, samt i det ressursmessige grunnlaget 

for slik tilpasning  
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8 SAMLET KONKLUSJON OG OPPSUMMERING 

 

Undersøkelsene vi gjør rede for i rapportens kapittel 4, viser at Øksnes kommunes grunnskole i 

perioden fra 2010 til 2012 ressursmessig ble prioritert tilnærmet gjennomsnittlig, sammenliknet 

med sammenliknbare kommuner. Videre dekket Øksnes kommunes grunnskole en noe mindre 

andel av kommunens innbyggere i aldersintervallet 6-15 år enn gjennomsnittlig. Dette skyldes 

antakelig at en større andel enn gjennomsnittlig av Øksnes sine innbyggere i skolepliktig alder går 

på skole i andre kommuner. Sammenlikningen med sammenliknbare kommuner viser også at 

Øksnes kommunes grunnskole hadde et større omfang av spesialundervisning enn gjennomsnittlig 

fra 2010 til 2012. Revisjonen legger til grunn at dette kan skyldes forskjeller mellom Øksnes og 

andre kommuner når det gjelder selve elevmassen, PPT sin virksomhet, eller skolenes praksis 

tilknyttet tilpasset opplæring og enkeltvedtak om spesialundervisning.  

 

Øksnes kommunes grunnskole ser videre ut til å ha blitt drevet mer produktivt enn grunnskolene i 

sammenliknbare kommuner fra 2010 til 2012. Revisjonen identifiserer en relativt sentralisert 

skolestruktur og lave skyss- og leieutgifter som mulige årsaker til de relativt sett lavere korrigerte 

brutto driftsutgiftene i Øksnes kommunes grunnskole. I enda større grad kan det relativt sett noe 

lavere utdanningsnivået blant undervisningspersonalet i kommunens grunnskole ses som en årsak 

til at lønnsutgiftene – som utgjør den største delen av korrigerte brutto driftsutgifter – er lavere enn 

gjennomsnittlig i Øksnes kommunes grunnskole.  

 

Når det gjelder kompetansen blant undervisningspersonalet i kommunens grunnskole, konkluderer 

vi i kapittel 5 med at Øksnes kommune i stor grad, men ikke fullt og helt oppfylte 

kompetansekravene til undervisningspersonale i grunnskolen i skoleårene 2011/2012 og 

2012/2013. I kapittel 5 konkluderer vi også med at de skolevise oversiktene vi har blitt forelagt, 

som viser hvor mange timer undervisning som ble gitt pr. fag på 1. til 7. trinn i skoleåret 

2012/2013, indikerer at Øksnes kommune til dels oppfyller Læreplanverkets krav til hvor mange 

timer undervisning som skal gis pr. fag på 1. til 7. trinn. 

 

I rapportens kapittel 6 er spesialundervisning temaet, og her viser vi til at organiseringen av 

spesialundervisning i Øksnes kommune har gått mer i retning av spesialundervisning i klasse – 

fremfor individuelt eller i små grupper – fra skoleåret 2012/2013 til 2013/2014. Videre 

konkluderer vi på bakgrunn av gjennomgang av et større utvalg mapper til elever med 

enkeltvedtak om spesialundervisning i skoleåret 2013/2014, med at Øksnes kommune til dels kan 

dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning. 

 

I kapittel 7 behandler vi resultatene fra vår spørreundersøkelse blant undervisningspersonale i 

Øksnes kommunes grunnskole. Temaet for spørreundersøkelsen var tilpasset opplæring. 

Resultatene fra spørreundersøkelsen indikerer etter revisjonens oppfatning at de blant 

undervisningspersonalet som har svart på undersøkelsen, på mange områder gjennomsnittlig 

opplever en middels grad av tilpasset opplæring – herunder også de ressursmessige 

forutsetningene for å tilby sådan - i Øksnes kommunes grunnskole.  

 

Med henvisning til konklusjonen i kapittel 6 og vår oppsummering av funnene fra 

spørreundersøkelsen blant undervisningspersonalet i grunnskolen, konkluderer vi med at Øksnes 

kommune til dels tilbyr tilpasset opplæring i tråd med opplæringslova og øvrige retningslinjer. 
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9 ANBEFALINGER 

I lys av våre funn, vurderinger og konklusjoner, gir vi følgende anbefalinger: 

 

 Kommunen bør sikre at den oppfyller kompetansekravene for undervisningspersonale i 

grunnskolen 

 Kommunen bør sikre at den oppfyller Læreplanverkets krav til hvor mange timer som skal 

gis pr. fag på de ulike hovedtrinnene 

 Kommunen bør sikre at den oppfyller sentrale krav til saksbehandling og vedtak tilknyttet 

spesialundervisning.  

 Kommunen bør fokusere på å styrke sin evne til å tilby tilpasset opplæring innenfor 

rammene av ordinær undervisning 
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10 ANDRE FUNN  

 

Revisor fant i sin mappegjennomgang at fem sakkyndige vurderinger var fra PPTs side gitt en 

gyldighet på fire år, noe som synes å stride mot anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet om at 

enkeltvedtak om spesialundervisning ikke bør fattes på grunnlag av en sakkyndig vurdering som 

er eldre enn tre år på vedtakstidspunktet.  
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11 HØRING 

Revisjonen mottok høringsuttalelse fra Øksnes kommune v/rådmannen den 10.4.2014. 

Høringssvaret fremgår nedenfor.  

 

 
 
Høringsuttalelse på forvaltningsrevisjon – Kvalitet og resursbruk i grunnskolen. 

Rapporten som er forelagt kommunen  til høring vurderes slik: 

Rapporten er interessant med hensyn til de funn som er gjort i forhold til faktiske data og mottatte svar 

via lokal spørreundersøkelse. Revisors analyseresultat  av disse data registreres med interesse. 

Rapporten gir grunnlag for ny kunnskap relatert til lokal praksis satt opp mot sentrale føringer fra 

direktorat / departement og lovmessige forankringer.  De påviste avvik viser at kommunen har et 

utviklingspotensiale knyttet til arbeidet med spesialundervisning. 

Det som omtales i rapporten under pkt 5.2, organisering av spesialundervisning, mener vi synliggjører en 

rett utvikling ved at større andel av spesialundervisning gis i en klassesituasjon. Utfordringen i denne 

sammenheng er at de rette ressursene settes inn i klassen, slik at enkeltvedtakene om 

spesialundervisning blir oppfylt. 

Rapporten viser til funn som i stor grad relateres til avvik på systemnivå.  Her vil oppgaven være å 

forbedre kvalitetssikringen i forarbeidene til enkeltvedtak, enkeltvedtakets innhold og samtidig sikre 

gjennomføringen av vedtakets forutsetninger. 

Selv om ikke revisors konklusjon og anbefalinger foreligger leser vi rapporten så langt som et nyttig 

innspill for gjennomgang av praksis i alle utfordringene som knyttets opp mot spesialundervisning, 

herunder samhandlingen med PPD. 

Når sluttrapporten foreligger vil den fra administrasjonen bli brukt som et aktivt ”arbeidsredskap” i det 

fortløpende arbeidet for å sikre elevenes rettigheter i forhold til  spesialundervisning.  
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13 VEDLEGG 

 

VEDLEGG 1 

 

FOR 2006-06-23 nr. 724: Forskrift til opplæringslova 

 

Kapittel 14. Krav til kompetanse ved tilsetjing i undervisningsstilling 

§ 14-1. Krav til pedagogisk kompetanse  

       Alle som skal tilsetjast i undervisningsstilling, må ha pedagogisk bakgrunn i samsvar med 

krava i rammeplanane for lærarutdanningane med forskrifter, jf. lov 1. april 2005 nr. 15 om 

universiteter og høyskoler § 3-2 andre ledd, eller ha tilsvarande pedagogisk kompetanse.  

       Til opplæring av vaksne etter opplæringslova kapittel 4A kan det også tilsetjast personar utan 

formell pedagogisk kompetanse etter første ledd. Føresetnaden er at vedkommande har vesentleg 

erfaring med opplæring av vaksne og er eigna til undervisning av vaksne.  

 

§ 14-2. Krav for tilsetjing i grunnskolen  

a) Tilsetjing i undervisningsstilling på barnetrinnet i grunnskolen  

1) Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling på 1.- 4. årstrinn, må fylle eitt av desse krava:  

- Førskolelærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan, og minst 60 studiepoeng vidareutdanning 

innretta på undervisning på barnetrinnet  

- Førskolelærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan, med spesialpedagogisk utdanning 

tilsvarande minst 60 studiepoeng, dersom hovudoppgåva er spesialundervisning eller behova 

til elevane gjer slik utdanning ønskeleg  

- Allmennlærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan  

- Faglærarutdanning i praktiske og/eller estetiske fag, jf. nasjonale rammeplanar, eller 

tilsvarande kompetanse i desse faga. Tilsetjing kan skje for undervisning i fag/på fagområde 

der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning  

- 3-årig faglærarutdanning for tospråklege, jf. godkjent plan. Tilsetjing kan skje for 

undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant 

utdanning.  

2) Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling på 5.- 7. årstrinn, må fylle eitt av desse krava:  

- Allmennlærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan  

- Faglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/på fagområde der 

vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning  

- Yrkesfaglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/på fagområde der 

vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning  
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- Universitets- og/eller høgskoleutdanning som samla utgjer minst 240 studiepoeng, inklusive 

pedagogisk utdanning etter § 14-1, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har 

minst 30 studiepoeng relevant utdanning  

- Førskolelærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan, med spesialpedagogisk utdanning 

tilsvarende minst 60 studiepoeng, dersom hovudoppgåva er spesialundervisning eller behova 

til elevane gjer slik utdanning ønskeleg.  

- 3-årig faglærarutdanning for tospråklege, jf. godkjent plan. Tilsetjing kan skje for 

undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant 

utdanning.  

b) Tilsetjing i undervisningsstilling på ungdomstrinnet i grunnskolen  

       Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling på 8.- 10. årstrinn, må fylle eitt av desse krava:  

- Allmennlærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan. Ved tilsetjing for undervisning i faga norsk, 

matematikk eller engelsk må vedkommande ha minst 60 studiepoeng relevant utdanning for 

tilsetjingsfaget  

- Faglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/på fagområde der 

vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning  

- Yrkesfaglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/på fagområde der 

vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning  

- Universitets- og/eller høgskoleutdanning som samla utgjer minst 240 studiepoeng, inklusive 

pedagogisk utdanning etter § 14-1, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har 

minst 30 studiepoeng relevant utdanning. Ved tilsetjing for undervisning i faga norsk, 

matematikk eller engelsk må vedkommande likevel ha minst 60 studiepoeng relevant 

utdanning for faget  

- Førskolelærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan, med spesialpedagogisk utdanning 

tilsvarande minst 60 studiepoeng, dersom hovudoppgåva er spesialundervisning eller behova 

til elevane gjer slik utdanning ønskeleg  

- 3-årig faglærarutdanning for tospråklege, jf. godkjent plan. Tilsetjing kan skje for 

undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant 

utdanning.  

 

Endra ved forskrift 12 sep 2008 nr. 1070 (i kraft 3 okt 2008, tidlegare § 14-9). 
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Vedlegg 2. KomRev NORDs spørreundersøkelse blant undervisningspersonale i 

grunnskolen i Øksnes kommune 
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Om oss og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 
 

KomRev NORD IKS er et inter-

kommunalt selskap som er etablert 

for å utføre en helhetlig revisjon av 

kommuner, kommunale foretak, 

interkommunale selskaper, offentlige 

stiftelser, overformynderier, kirkelige 

regnskaper og legater. Våre eiere og 

oppdragsgivere er Troms fylke, 18 

kommuner i Troms og 9 kommuner i 

Nordland.  

 

Hovedkontoret ligger i Harstad, med 

avdelingskontorer i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes og Storslett.  

 

Vi har 33 medarbeidere som til 

sammen innehar lang erfaring fra og 

god kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Administrasjons- og 

organisasjonsvitenskap   

 Juss 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Økonomi 
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