
Agder Sekretariat  
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 Postboks 120 
4491 Kvinesdal 
Bankkonto:  
3080 32 25660 
Organisasjonsnr.: 
988 798 185 

 

 
Eierkommuner: 

 
Ansatte: 

Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, 
Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, 
Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, 
Lyngdal, Sirdal, Valle, Åseral 
 

Daglig leder Willy Gill 
Telefon: 90 95 62 46 
E-post: willy.gill@asekretariat.no 

Rådgiver Inger Lise Austrud 
Telefon: 91 86 99 75 
E-post: inger.lise.austrud@asekretariat.no 

 

Til kontrollutvalgets medlemmer i Evje og Hornnes kommune 
 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 
Tid/sted: Torsdag 23. september 2021 kl. 09.00 i formannskapssalen. 
 

SAKSLISTE 
 
Orienteringer: 
 
SAKER: 
SAK 10/21 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 09.06.21 
SAK 11/21 OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI FOR 2021 – EVJE OG HORNNES 

KOMMUNE  
SAK 12/21 BUDSJETT FOR 2022 - KONTROLLARBEIDET I EVJE OG HORNNES 

KOMMUNE 
SAK 13/21 FELLES EIERSKAPSKONTROLL – DRØFTING/BESTILLING 
SAK 14/21 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL - FINANS 
 
Referatsaker: 
Ref. 02/21 Tilsynsrapport fra Statsforvalteren - Spesialundervisning 
 
FASTE POSTER: 
Nytt fra revisor: 
Planlegging av neste møte  
 
EVENTUELT 
 
 

Evje, 15. september 2021 
    
 

Dag Yngve Aasen 
   Leder     Willy Gill 
        Utvalgssekretær 
 
 
Forfall og melding om mulig inhabilitet bes meldt til Willy Gill på tlf. 90 95 62 46.  
Kopi av innkalling er sendt elektronisk til: Ordfører, kommunedirektør, revisor og 
varamedlemmer. 



Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Evje og Hornnes kommune  Sak: 10/21 
        Møtedato: 09.06.21 
        Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
SAK 10/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 09.06.21 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll fra møte 09.06.21 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslag til protokoll fra møte 09.06.21 legges frem for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.06.21 godkjennes. 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen. 
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EVJE OG HORNNES KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
MØTEBOK 

 
Møte nr. 03/21 
Dato: 09.06.21 kl. 09.00 – 10.30. 
Sted: Formannskapssalen 
Til stede: 
Dag Yngve Aasen, leder 
Solveig Eiken, nestleder 
Owe Wathne, medlem 
Heidi Grønnesby, medlem 
John Hornnes, medlem 
 
Forfall:  
 

Andre til stede (hele eller deler av møtet): 
Agder Kommunerevisjon IKS v/ Tommy Pytten, 
Henriette Svendsen 
Administrasjonen: Frantz Are Nilsen, Torgeir 
Hodne 
Agder Sekretariat v/ Willy Gill 

 
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste. 
 

SAKSLISTE 
 
Orientering v/ kommunedirektør: 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
 
SAK 07/21 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 12.05.21 
SAK 08/21 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2020 
SAK 09/21 RISIKO OG VESENTLIGHETSVURDERING - FORENKLET 

ETTERLEVELSESKONTROLL 
 
Referatsaker: 
 
FASTE POSTER: 
Nytt fra revisor: 
Planlegging av neste møte. 
 
EVENTUELT 
 
 
 
Underskrift: 
 
 
Dag Yngve Aasen 
Leder 
 
 
Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, 1. vara, ordfører, kommunedirektør og revisor 
 



Møtebok 09.06.21      Evje og Hornnes kontrollutvalg 
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ORIENTERING 
 
Orientering v/ kommunedirektør: 
Tema: Samfunnssikkerhet og beredskap 
Kommunedirektør og beredskapskoordinator orienterte om forespurt tema. 
 
Konklusjon: 
Kontrollutvalget takket for nyttig orientering. 
 
 
SAK 07/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 12.05.21 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.05.21 godkjennes. 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen. 

 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll fra møte 12.05.21 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslag til protokoll fra møte 12.05.21 legges frem for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.05.21 godkjennes. 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen. 

 
 
 
SAK 08/21 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2020 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 vedtas og oversendes kommunestyret. 
 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til årsmelding for 2020. 
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Saksopplysninger: 
Sekretær har utarbeidet forslag til årsmelding for Evje og Hornnes kontrollutvalg 2020. 
 
Årsmeldingen utgjør en viktig del av rapporteringen om kontrollutvalgets arbeid til 
kommunestyret. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 vedtas og oversendes kommunestyret. 
 
 
 
SAK 09/21 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2020 – ORIENTERING 

FRA REVISOR OM RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 
 
Revisjonen orienterte om hva forenklet etterlevelseskontroll er og om planlagt kontroll for 
2020. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen i Evje og Hornnes kommune for 2020 til orientering. 
 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Vedlegg: 
Risiko og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll fra Agder 
Kommunerevisjon IKS datert 26.05.21 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I kommunelovens § 24-9 er revisor gitt en ny pliktig oppgave.  

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram 
for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det 
foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. 

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 
 
 
Saksframstilling:  
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Ansvaret for oppgaven er lagt til regnskapsrevisor og det er i loven lagt opp til en uttalelse på 
utført arbeid med moderat sikkerhet.  
 
Forenklet etterlevelseskontroll erstatter ikke den ordinære regnskapsrevisjon eller 
forvaltningsrevisjonen, men kan sees på som et supplement. For kontrollutvalgets del er 
ansvaret begrenset til å påse at det gjennomføres, og holde seg orientert om risiko- og 
vesentlighetsvurderingen, samt resultatene fra kontrollen.  
 
Forenklet etterlevelseskontroll styrker kontrollutvalgets grunnlag for å ivareta sitt ansvar for å 
føre kontroll med at økonomiforvaltningen foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.  
 
Det fremgår av risiko- og vesentlighetsvurderingen at revisor etter en samlet vurdering har 
valgt ut området finansforvaltning, finansreglementets kap. 7 «Forvaltning av kommunens 
gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler» for forenklet etterlevelseskontroll.  
 
For nærmere beskrivelse vises det til vedlagte risiko og vesentlighetsvurdering og til revisors 
orientering i møtet. 
  
Forenklet etterlevelseskontrollen med økonomiforvaltningen vil bli gjennomført og rapportert 
til kontrollutvalget innen den fristen som loven har satt, 30. juni 2021. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen i Evje og Hornnes kommune for 2020 til orientering. 
 
 
FASTE POSTER: 
Nytt fra revisor: 
Forvaltningsrevisor orienterte kort om status for prosjektet innen Pleie og omsorg.  
 
Videre arbeid i kontrollutvalget: 
Planlegging av møte 23.09.21:  
Budsjett 2022, rapport forenklet etterlevelseskontroll, evt. bestilling av eierskapskontroll, 
mulig orientering om status covid-19. 
 
Planlegging av møte 10.11.21:  
Forvaltningsrevisjonsrapport Pleie og omsorg, kommunedirektørens ansvar for intern kontroll 
etter ny kommunelov – orientering, møteplan 2022. 
 
 
EVENTUELT 
 



Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalet i Evje og Hornnes kommune  Sak 11/21 
        Møtedato: 23.09.21 
        Saksbehandler: WG 
 
 
SAK 11/21  OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 2021 – EVJE OG HORNNES 

KOMMUNE 
 
Vedlegg: 
Overordnet revisjonsstrategi 2021 fra Agder Kommunerevisjon IKS datert 16.08.21 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I følgje kommuneloven § 23-2, 1.ledd bokstav a, skal kontrollutvalget se til at kommunens 
regnskap blir revidert på en betryggende måte.   
I forskrift om kontrollutval og revisjon §3 står det at kontrollutvalget skal holde seg løpende 
orientert om revisjonsarbeidet og blant annet se til at:  
a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte  
b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalets instrukser og 
avtaler med revisor  
 
Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonens risikovurdering er et viktig ledd i 
kontrollutvalets arbeid med å følge opp påse-ansvaret i forhold til regnskapsrevisor.  
 
Overordnet revisjonsstrategi omfattar hele kommunen og beskriver revisjonens formål, 
foreløpig risikovurdering, kommunens økonomi, informasjon om kommunens risikostyring 
og økonomiske internkontroll, fastsetting av vesentlighetsgrense og revisjonsplan. Strategien 
er det overordna planleggingsdokumentet for gjennomføring av regnskapsrevisjon.  
 
Revisjonen vil gjennomgå revisjonsstrategien i møtet og svare på eventuelle spørsmål.  
 
Vurderinger: 
Formålet med kontrollutvalgets behandling av overordnet revisjonsstrategi er i hovudsak å 
ivareta kontrollutvalgets påse-ansvar i forhold til regnskapsrevisjon.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2021 for Evje og Hornnes kommune til 
orientering.  
 
 



















Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Evje og Hornnes kommune Sak 12/21 

Møtedato: 23.09.21 
Saksbehandler: WG 

 
 

SAK 11/20 BUDSJETT FOR 2022 - KONTROLLARBEIDET I EVJE OG HORNNES  
KOMMUNE 

 
Vedlegg: 

1. Vedtatt budsjett for Agder Sekretariat 
2. Agder Kommunerevisjon IKS, Delbudsjett for 2022 

 
Bakgrunn for saken: 
Kommunen skal ha en forsvarlig revisjonsordning og et uavhengig sekretariat. Budsjettforslaget 
omfatter derfor lovpålagte oppgaver. Budsjettforslaget er delt inn i 3 hovedgrupper; 
kontrollutvalgets utgifter, utgifter til revisjonstjenester og til sekretariat. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets Veileder om kontrollutvalgets rolle og oppgaver s. 
16, sier bl.a. at: Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett. I budsjettet må 
kontrollutvalget synliggjøre kontrollutvalgets egne kostnader og kostnader knyttet til 
revisjonsaktiviteter.  
 
Videre står det noe om hvem som kan gjøre endringer i kontrollutvalgets budsjett: 
Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret.  
 
Grunnen til at kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og 
uavhengig av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen 
eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere, for eksempel formannskapet eller et 
hovedutvalg, får innvirkning på tilsynsorganets budsjettramme. Formannskapet kan likevel, i sitt 
samlede budsjett, foreslå et endret beløp i forhold til det kontrollutvalget foreslår. 
Kontrollutvalgets budsjettforslag skal likevel uendret følge det samlede budsjettframlegget til 
kommunestyret, slik at kommunestyret ved budsjettbehandlingen har informasjon om både 
kontrollutvalgets forslag og formannskapets innstilling til budsjett.  
 
Når det gjelder betaling for tjenester som kjøpes av selskaper/samarbeid, fastsettes budsjettet her 
av representantskapet og av styret, og kan kun endres av disse.  
 
Kontrollutvalgssekretariatets budsjettforslag: 
Driftstilskuddet skal dekke den normale aktiviteten i kontrollutvalget, fra saksbehandling til 
utsending av innkallinger og utskrifter, samt arkivhold med mer. Styret i Agder Sekretariat 
behandlet budsjettet i møte 23.08.2021. 
 
Agder Sekretariat har 13 eier- og deltakerkommuner etter kommunesammenslåingene fra 
01.01.20, mens det tidligere var 16 kommuner. 
 
Det har vært var nullvekst i totalbudsjettet fra 2019 til 2020 og fra 2020 til 2021. Selskapets 
totalbudsjett har disse årene vært kr. 2.082.000. 
 
Fra og med 2020 innførte styret ordning med deltakertilskudd basert på innbyggerantall. 
 
 



Antall innbyggere Tilskudd 2020 Tilskudd 2021 Tilskudd 2022  
1 - 3999 Kr. 134.000 Kr. 134.000 Kr. 140.500 
4000 - 6999 Kr. 160.000 Kr. 160.000 Kr. 166.200 
7000 - 9999 Kr. 175.000 Kr. 175.000 Kr. 181.900 
10000 - 19999 Kr. 210.000 Kr. 210.000 Kr. 218.200 
20000 - Kr. 290.000 Kr. 290.000 Kr. 301.300 
 
Økningen i budsjettet fra 2021 til 2022 fremkommer slik: 

- Anslag pris og lønnsvekst i 2022: 2,9%  
- Korreksjon/økning som følge av 3 år med nullvekst: 1,0% 
- Justering av utgiftsfordeling for mindre kommuner: 1,0% (justering av modell etter 

kommunesammenslåinger) 
 
For Evje og Hornnes kommune betyr det at driftstilskuddet til Agder Sekretariat økes fra  
kr. 134.000 i 2021 til kr. 140.500 i 2022.  
 
For nærmere informasjon vises det til vedlagte budsjett for Agder Sekretariat. 
 
Ellers må selskapet/samarbeidet i løpet av inneværende kommunestyreperiode omdannes til et 
kommunalt oppgavefellesskap eller et interkommunalt selskap i henhold til den nye 
kommuneloven. Styret arbeider med denne saken. 
 
Kommunerevisjonen: 
Sekretariatet har mottatt delbudsjett fra Agder Kommunerevisjon IKS der det er lagt inn en 
økning i revisjonstilskuddet fra kr. 850.000 i 2021 til kr. 870.000 i 2022. Denne økningen 
utgjør om lag 2,3%.  
 
I tillegg kommer kr. 62.000 til forenklet etterlevelseskontroll. Samlet revisjonstilskudd for 
2022 utgjør dermed kr. 932.000. 
 
Tilskuddet skal dekke regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll m.m. 
 
For ytterligere informasjon om budsjettet vises til vedlagte delbudsjett fra revisjonen. 
 
Revisjonen vil være til stede i møtet og kan kommentere budsjettet ytterligere og svare på 
eventuelle spørsmål. 
 
Kontrollutvalgets utgifter: 
Budsjettet for kontrollarbeidet skal omfatte kontrollutvalgets samlede virksomhet. 
 
Som tidligere er det en egen post i budsjettforslaget til dekning av utvalgets utgifter. Denne 
posten er ment å dekke kurs og opplæring av kontrollutvalgets medlemmer, godtgjørelser og 
konsulenttjenester.  
 
Posten for kontrollutvalgets utgifter foreslås økt med om lag 3%.  
 
Budsjettforslaget: 
Det fremlagte budsjettforslag for kontroll og tilsyn bygger på  

• Forrige års budsjettramme med 3% økning for kontrollutvalgets utgifter 
• Delbudsjett for Agder Kommunerevisjon IKS for 2022 
• Vedtatt budsjett for Agder Sekretariat for 2022 

 
 
 



Tabell: Budsjett for kontrollarbeidet i Evje og Hornnes kommune 2022 
 Budsjettforslag 

2022 
Vedtatt budsjett 
2021 

Vedtatt budsjett 
2020 

Vedtatt budsjett 
2019 

Tilskudd til revisjonen 
Forenklet etterlevelseskontroll 
(NY OPPGAVE) 

Kr.      870 000 
Kr.        62 000         

Kr.       850 000 
Kr.         60.000 

Kr.       840 000 
Kr.                  0 

Kr.      830 000 
Kr.                 0 
 

Sum tilskudd til revisjonen Kr.      932 000 Kr.       910.000 Kr.       840.000 Kr.      830.000 
Andel av sekretariattjenester Kr.      140 500 Kr.       134 000 Kr.       134 000 Kr.      130 000 
Kontrollutvalgets utgifter: 
Møtegodtgjørelse 
Kurs og andre utgifter 
Andre konsulenttjenester 

 
Kr         38 200 
Kr         25 750 
Kr         72 100 

 
Kr          37 100 
Kr          25 000 
Kr          70 000 

 
Kr          37 100 
Kr          25 000 
Kr          70 000 

 
Kr         37 100 
Kr         18 000 
Kr         70.000 

Sum kontrollutvalgets utgifter Kr       136 050 Kr        132 100 Kr        132 100 Kr       125 100 
Totalbudsjett Kr    1 208 550 Kr     1 176 100 Kr     1 106 100 Kr    1 085 100 

 

Vurderinger: 
Totalbudsjettet har en økning på i overkant av 2,7% fra 2021 til 2022.  
 
Sekretariatet har ingen øvrige merknader til budsjettforslaget. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontrollarbeidet i Evje og Hornnes 
kommune for 2022 på kr. 1 208 550. 

2. Budsjettforslaget skal følge formannskapets behandling og innstilling til 
kommunestyret vedr. budsjett 2022. 

 
 









Agder Sekretariat  
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

  

 

 
Eierkommuner: 

 
Ansatte: 

Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, 
Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, 
Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, 
Lyngdal, Sirdal, Valle, Åseral 
 

Daglig leder Willy Gill 
Telefon: 90 95 62 46 
E-post: willy.gill@asekretariat.no 

Rådgiver Inger Lise Austrud 
Telefon: 91 86 99 75 
E-post: inger.lise.austrud@asekretariat.no 

 

UTSKRIFT AV MØTEBOK 
 
Agder Sekretariat - styret 
 
Møtedato: 23. august 2021 
 
 
 
SAK 06/21 BUDSJETT FOR 2022 - AGDER SEKRETARIAT 
 
Enstemmig vedtak: 
 

1. Budsjettet for Agder Sekretariat for 2022 vedtas med et totalbudsjett på kr. 2.173.500. 
 

2. Tilskuddet frå den enkelte deltakerkommune i 2022 settes til: 
 

Evje og Hornnes Kr.    140.500 
Bygland  Kr.    140.500 
Bykle  Kr.    140.500 
Farsund  Kr.    181.900 
Flekkefjord Kr.    181.900 
Hægebostad Kr.    140.500 
Iveland  Kr.    140.500 
Kvinesdal Kr.    166.200 
Lindesnes Kr.    301.300 
Lyngdal  Kr.    218.200 
Sirdal  Kr.    140.500 
Valle  Kr.    140.500 
Åseral  Kr.    140.500 
SUM  Kr. 2.173.500 

 
Vedlegg: 
E-post fra rådmannsutvalget i Lister 
Prognose utgiftsvekst 2022 fra KS 
 
Generelt: 
I vedtektene for Agder Sekretariat, § 10, har styret ansvar for å gjøre vedtak om årsbudsjett. 
Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det 
forventede økonomiske resultatet av driften. Årsbudsjettet skal fremmes for den enkelte 
kommune, slik at forslaget følger innstilling om årsbudsjett og økonomiplan til 
kommunestyret. 
 
Ifølge § 3 i vedtektene skal sekretariatet drives i balanse, slik at inntekter fra kommunene 
dekker kostnadene. 
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2022 er det 18. driftsåret i Agder Sekretariat.   
 
Eierkommunene innbetalte totalt kr 640.000 (kr 40.000 pr. kommune) som kapitaltilskudd 
ved etablering av selskapet (§ 5 i vedtektene). Pr. 31.12.2020 hadde selskapet en egenkapital 
på kr 855 411 inklusive regnskapsmessig merforbruk fra 2019 
 
Agder Sekretariat har 13 eier- og deltakerkommuner etter kommunesammenslåingene fra 
01.01.20, mens det tidligere var 16 kommuner. 
 
Det har vært var nullvekst i totalbudsjettet fra 2019 til 2020 og fra 2020 til 2021. Selskapets 
totalbudsjett har disse årene vært kr. 2.082.000. 
 
Fra og med 2020 innførte styret ordning med deltakertilskudd basert på innbyggerantall. 
 
Antall innbyggere Tilskudd 2020 Tilskudd 2021 Tilskudd 2022  
1 - 3999 Kr. 134.000 Kr. 134.000  
4000 - 6999 Kr. 160.000 Kr. 160.000  
7000 - 9999 Kr. 175.000 Kr. 175.000  
10000 - 19999 Kr. 210.000 Kr. 210.000  
20000 - Kr. 290.000 Kr. 290.000  
 
2020 har vært det første hele driftsåret etter gjennomført kommunesammenslåing og ny 
modell for beregning av deltakertilskudd. 
 
Kommentarer til budsjettforslaget for 2022: 
2020 har vært det første hele driftsåret etter gjennomført kommunesammenslåing og ny 
modell for beregning av deltakertilskudd. 
Daglig leders erfaring er at ny modell stort sett har fungert bra. Det er likevel et spørsmål om 
tilskuddet fra de minste kommunene burde vært justert noe mer opp enn de øvrige 
kommunene for å dekke inn den reelle ressursbruken (gjennomsnittlig). Mer informasjon om 
dette lenger nede i saksutredningen/budsjettforslaget. 
 
Ellers er det slik at de større kommunene i utgangspunktet har en noe høyere møteaktivitet 
enn de minste. Dette er innebakt i tilskuddsmodellen. Møteaktiviteten kan variere fra år til år i 
den enkelte kommune og styret har etter vedtektene anledning til å fakturere kommuner ekstra 
i spesielle situasjoner med ekstra ressursbruk av sekretariatets tjenester. For en av 
kommunene er dette en aktuell problemstilling i 2021, jf. orientering til styret i forrige møte.  
 
Det har vært nullvekst i budsjettene fra 2019 til 2021. Hensikten med dette var å drive så 
nøkternt som mulig og holde tilskuddet fra den enkelte kommune på et lavest mulig nivå. 
Skifte i personell og usikkerhet mht. hvordan dette ville slå ut økonomisk for selskapet var 
også et usikkerhetsmoment i forhold til hvilken budsjettramme som var nødvendig for 
selskapet. 
 
De tre siste årene har selskapets resultat vært som følger: 
 
Tabell: Resultatutvikling 2018-2020 

År Resultat i kroner 
2018 +16.991 
2019 -5.999 
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2020 -29.592 
Resultatutviklingen viser at årene med nullvekst nå har ført til at selskapet ikke klarer å drive i 
balanse uten å øke tilskuddet fra deltakerkommunene med noe mer enn beregnet pris- og 
lønnsvekst for kommunesektoren. En forsiktig korreksjon er satt til 1%. 
 
Anslag pris og lønnsvekst i 2022: 2,9%  
Korreksjon/økning som følge av 3 år med nullvekst: 1,0% 
Justering av utgiftsfordeling for mindre kommuner: 1,0%  
 
Med denne justeringen av utgiftsfordelingen på 1% for de minste kommunene tenker jeg at vi 
har funnet det rette nivået for utgiftsfordeling etter gjennomført kommunesammenslåing pr. 
01.01.2020. 
 
Deflator er et godt utgangspunkt for å beregne økninger i budsjettet fra år til år, men styret må 
stå fritt til å avvike fra dette ut fra de reelle forhold i selskapet, særlig i forbindelse med 
omlegginger/strukturelle endringer slik som nylig gjennomført kommunesammenslåing. 
 
Samlet sett innebærer dette en total vekst i budsjettet på om lag 4,4%.  
Basert på modell for fordeling av utgiftene og øvrige merknader/premisser som nevnt 
ovenfor, innebærer budsjettforslaget følgende tilskudd fra den enkelte eierkommune i 2022: 
 
 
Tabell: Tilskudd fra kommunene 2022, beregning av endringer 
Kommune B 2021 Prognose for  

lønns- og prisvekst 
(2,9%) 

Justering nullvekst 
2019-2021  
(1%) 

Justering små 
kommuner 
(1%) 

B 2022  

Evje og Hornnes Kr.    134.000 Kr.   3.900 Kr.   1.300 Kr.   1.300 Kr.    140.500 
Bygland  Kr.    134.000 Kr.   3.900 Kr.   1.300 Kr.   1.300 Kr.    140.500 
Bykle  Kr.    134.000 Kr.   3.900 Kr.   1.300 Kr.   1.300 Kr.    140.500 
Farsund Kr.    175.000 Kr.   5.100 Kr.   1.800  Kr.    181.900 
Flekkefjord Kr.    175.000 Kr.   5.100 Kr.   1.800  Kr.    181.900 
Hægebostad Kr.    134.000 Kr.   3.900 Kr.   1.300 Kr.   1.300 Kr.    140.500 
Iveland Kr.    134.000 Kr.   3.900 Kr.   1.300 Kr.   1.300 Kr.    140.500 
Kvinesdal Kr.    160.000 Kr.   4.600 Kr.   1.600  Kr.    166.200 
Lindesnes Kr.    290.000 Kr.   8.400 Kr.   2.900  Kr.    301.300 
Lyngdal Kr.    210.000 Kr.   6.100 Kr.   2.100  Kr.    218.200 
Sirdal Kr.    134.000 Kr.   3.900 Kr.   1.300 Kr.   1.300 Kr.    140.500 
Valle Kr.    134.000 Kr.   3.900 Kr.   1.300 Kr.   1.300 Kr.    140.500 
Åseral Kr.    134.000 Kr.   3.900 Kr.   1.300 Kr.   1.300 Kr.    140.500 
      
Totalsum Kr. 2.082.000 Kr. 60.500 Kr. 20.600 Kr. 10.400 Kr. 2.173.500 
Deltallene er rundet av til nærmeste 100 kr. 
 
Lønnsoppgjøret for 2021 havnet på rundt 2,8% for kommunesektoren. KS estimerer en 
lønnsvekst i 2022 på 3,3%. Det er tradisjon i selskapet å følge rammen i kommuneoppgjøret. 
 
Opplæring og kompetanseutvikling er viktig for de ansatte og for selskapets tjenester til 
kontrollutvalgene. Det antas at det vil bli gjennomført flere kurs på elektroniske plattformer, 
men det vil fortsatt være behov for fysiske kurs/konferanser innenfor vår sektor. Uansett vil 
det være viktig med tilstrekkelige ressurser til opplæring og kompetanseutvikling i årene 
fremover. 
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Selskapet har lave utgifter til kontorer, IT og andre driftskostnader. Det har vært økt bruk av 
hjemmekontor for de ansatte de siste to årene. Daglig leder vil fortsatt ha fokus på effektiv 
ressursutnyttelse og nøktern drift.  
 
Tabell: Budsjettforslag 2022 
Forslag til tallbudsjett for driftsåret 2022 (i hele 1000 kr) 
 
 B 2022 B 2021 R 2020 
Sum driftsinntekter 2 173 2 082 2 155 
Sum driftsutgifter 2 186 2 095 2 194 
Brutto driftsresultat      13      13      39 
Netto finansinntekter     -13     -13       -9 
Netto driftsresultat        0        0      30 
Netto avsetninger        0        0     -30 
Regnskapsmessig resultat        0        0        0 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Budsjettet for Agder Sekretariat for 2022 vedtas med et totalbudsjett på kr. 2.173.500. 
 

2. Tilskuddet frå den enkelte deltakerkommune i 2022 settes til: 
 

Evje og Hornnes Kr.    140.500 
Bygland  Kr.    140.500 
Bykle  Kr.    140.500 
Farsund  Kr.    181.900 
Flekkefjord Kr.    181.900 
Hægebostad Kr.    140.500 
Iveland  Kr.    140.500 
Kvinesdal Kr.    166.200 
Lindesnes Kr.    301.300 
Lyngdal  Kr.    218.200 
Sirdal  Kr.    140.500 
Valle  Kr.    140.500 
Åseral  Kr.    140.500 
SUM  Kr. 2.173.500 
 

 
 
Utskrift sendt elektronisk til: Deltakerkommunene 
 
 
Rett utskrift: 
 
 
Willy Gill 
Daglig leder 
(sign.) 
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SAK 13/21 FELLES EIERSKAPSKONTROLL – DRØFTING/BESTILLING 
 
Vedlegg: 
Vedtatt plan for eierskapskontroll 2020 - 2023 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Det har tidligere vært drøftet gjennomføring av felles eierskapskontroll for ett av Setesdal-
kommunenes interkommunale selskap.   
 
I planen er følgende selskaper prioritert for eierskapskontroll: 
 
Prioritering Selskap Tidspunkt for 

gjennomføring 
1. Setesdal IKT - eierskapskontroll  
2. Setesdal Miljø og gjenvinning  
 
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 
 
 
Vurderinger: 
Forutsetningen for en slik eierskapskontroll bør være at alle eierkommunene beslutter å delta i 
gjennomføringen av kontrollen. 
 
Sekretariatet vil ta på seg en samordningsrolle for å sikre like bestillinger i de respektive 
kontrollutvalgene. Hvert kontrollutvalg er suverene til å foreta sine prioriteringer, jf. forslag 
til vedtak pkt. 3.   
 
Saken legges frem til drøfting og eventuell bestilling. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Evje og Hornnes kontrollutvalg bestiller gjennomføring av eierskapskontroll for 
følgende selskap: _______________________________________ 

2. Det forutsettes at alle eierkommuner beslutter å delta i gjennomføringen av 
eierskapskontrollen. 

3. Utvalget er villige til å endre prioritering dersom de øvrige eierkommunene ønsker 
gjennomføring av eierskapskontroll for et annet selskap. 

4. Prosjektplan bes fremlagt på neste møte i utvalget. 
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Bakgrunn 
 
I ny kommunelov §23-2 bokstav d) står det at kontrollutvalget skal påse at det føres 
kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. 
(eierskapskontroll).  
 
Kommuneloven § 23-4 andre ledd stiller krav til at det skal utarbeides en plan for 
eierskapskontroll.  
 
«Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året 
etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke 
eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med 
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
eierskapskontroll.» 
 
På denne bakgrunn har kontrollutvalget i Evje og Hornnes kommune bestilt en risiko og 
vesentlighetsvurdering fra Agder Kommunerevisjon IKS som grunnlag for utarbeidelse 
av plan for eierskapskontroll.  
 
 
Formålet med eierskapskontroll 
 
Eierskapskontrollen innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyret og 
anerkjente prinsipper for eierstyring. I siste instans er det kommunestyret som har det 
overordnede ansvaret for at kommunen har en forsvarlig eierskapsforvaltning. 
 
 
Gjennomføring og rapportering av eierskapskontroll 

Gjennomføring 
Kontrollutvalget vedtar hvilke(t) selskap de vil prioritere i en eierskapskontroll. 
Kommunerevisjonen gjennomfører prosjektet og sender rapporten til kontrollutvalget. 
Rapporten med kontrollutvalgets innstilling sendes til kommunestyret for endelig 
behandling.   

Rapportering 
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal kontrollutvalget rapportere til 
kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og 
eierskapskontroller og resultatet av dem.  Med mindre kommunestyret vedtar spesielle 
bestemmelser for når og hvordan denne rapporteringen skal foregå, er det opp til 
kontrollutvalget å finne en hensiktsmessig form og frekvens på dette. Rapport og 
resultater fra det enkelte prosjekt legges fortløpende frem for kommunestyret.  
 
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 skal kontrollutvalget påse at 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om regnskapsrevisjoner, 
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp, og skal rapportere til 
kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp.   
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Prioriteringer i denne planperioden 

Generelt  
 
Revisjonen peker i sin risiko og vesentlighetsvurdering på følgende selskaper med høy 
grad av risiko og vesentlighet:  
 

- Setesdal IKT 
- Setesdal Miljø og gjenvinning 

 
Revisjonen peker i sin risiko og vesentlighetsvurdering på følgende selskaper med 
middels/høy grad av risiko og vesentlighet:  
 

- Setesdal Brannvesen IKS 
- Aust-Agder Museum og Arkiv IKS 
- Evjemoen næringspark AS 
- Setpro AS 

 
 
Hensikten med risiko og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov 
for gjennomføring av eierskapskontroll. Informasjonen i rapporten gir en god oversikt 
over risikoområdene innenfor kommunens eierstyring, og for selskaper kommunen har 
eierinteresser i.  
 
Rapporten fra Agder Kommunerevisjon IKS ligger til grunn for at kontrollutvalget kan 
velge og prioritere eierskapskontrollprosjekter. Hvor mange prosjekter som kan 
gjennomføres i planperioden avhenger av budsjettet for kontrollarbeid i kommunen.  
 
Eierskapskontroll kan gjennomføres som egne prosjekter der tema er kommunen sin 
eierskapsforvaltning av et eller flere selskap, eller gjennomføres i forbindelse med en 
forvaltningsrevisjon av et selskap.  
 
Det sentrale for å kunne gjennomføre vellykkede prosjekter er at kontrollutvalget 
sammen med revisjonen avgrenser og definerer klart ved utformingen av et prosjekt 
slik at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for 
deres kontroll med kommunen. 
 
Kontrollutvalgets prioritering for perioden 2020 – 2023: 
Dato: 25.08.2020 
 
Prioritering Selskap Tidspunkt for gjennomføring 
1. Setesdal IKT - eierskapskontroll  
2. Setesdal Miljø og gjenvinning  
 
 
Kommunestyrets prioritering for perioden 2020 – 2023: 
Dato: 11.10.20 
 
Prioritering Selskap Tidspunkt for gjennomføring 
1. Setesdal IKT - eierskapskontroll  
2. Setesdal Miljø og gjenvinning  
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SAK 14/21 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL – FINANS 
 
Vedlegg:  
Revisjonsuttalelse fra forenklet etterlevelseskontroll – finans datert 30.06.21 
 
 
Bakgrunn for saken:   
Kontrollutvalgets skal føre kontroll med den økonomiske forvaltningen i Evje og Hornnes 
kommune, jf. kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav b. Forenklet etterlevelseskontroll er 
en del av denne kontrollen, jf. kommuneloven § 24-9.  
 
Formålet er at kontrollen, innenfor en begrenset ressursramme, bidrar til å forebygge 
svakheter og for å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på 
økonomiområdet. Dette bygger opp under god økonomiforvaltning, åpenhet og tillit til 
kommunens forvaltningspraksis.  
 
Målsettingen er å etablere enkle og jevnlige kontrollhandlinger som fanger opp vesentlige 
svakheter i sentrale deler av økonomiforvaltningen. Kontrollhandlingene kan blant annet 
foretas på områder hvor brudd har særlige økonomiske konsekvenser, eller i særlig grad 
svekker tilliten til økonomiforvaltningen.  
 
Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at 
økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen 
er gjenstand for betryggende kontroll.  
 
Revisor utfører forenklet etterlevelseskontroll med moderat sikkerhet i samsvar med 
kommunelovens regler og RSK 301.  
 
Forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen omfatter ikke vurderinger av 
produktivitet, kostnadseffektivitet, kvalitet, måloppnåelse og virkninger. Slike vurderinger 
faller inn under forvaltningsrevisjon.  
 
Områder for forenklet etterlevelseskontroll kan være finansforvaltningen, selvkostområdene, 
offentlige anskaffelser og offentlig støtte. Andre områder som beregning av driftstilskudd til 
private barnehager, andre tilskudd/ overføringer til private, konsesjonsvilkår, 
kontraktsoppfølging m.m. kan også være aktuelle. Kontrollen skal være basert på en risiko- 
og vesentlighetsvurdering som skal legges frem for kontrollutvalget. 
 
Område valgt for kontroll. 
Revisor har valgt kontroll av etterlevelse av finansreglementets kap. 7 «Forvaltning av 
gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler», herunder følgende forhold: 

1. Låneopptak i samsvar med kommunestyrevedtak 
2. Lån er opptatt i norske kroner 



3. Gjennomsnittlig gjenværende rentebindingstid 
4. Andel av gjeldsporteføljen som har fastrenteandel 
5. Kommunedirektørens rapportering til kommunestyret 

 
Revisors konklusjon: 
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe 
som gir oss grunn til å tro at Evje og Hornnes kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd 
de kontrollerte bestemmelsene i finansreglementets kap. 7 «Forvaltning av gjeldsportefølje og 
øvrige finansieringsavtaler».  
 
Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å 
ivareta sitt påseansvar med økonomiforvaltningen og til Evje og Hornnes kommunes 
informasjon, og er ikke nødvendigvis egnet til andre formål. 
 
For nærmere beskrivelse vises det til vedlagte revisjonsuttalelse. 
 
 
Vurderinger: 
Sekretariatets anbefaling er at kontrollutvalget tar revisjonsuttalelsen til orientering.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisjonsuttalelse datert 30.06.21 om forenklet etterlevelseskontroll som 
gjelder finansreglementets kap. 7 til orientering.  
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Sammendrag 

Vi fører tilsyn med Evje og Hornnes kommune. Temaet for tilsynet er fatte vedtak om 

spesialundervisning. Formålet er å kontrollere at kommunen følger kravene i regelverket 

når det gjelder å fatte vedtak om spesialundervisning, jf. opplæringsloven kapittel 5 og 

forvaltningsloven. 

Vi har funnet grunnlag for å gi pålegg i tilsynet knyttet til plikten til å 

• gi eleven og foreldrene til eleven mulighet til å uttale seg om innholdet i den 

sakkyndige vurderingen til den som skal fatte vedtaket 

 

Vi gjør nå vedtak med pålegg om retting. Frist for å rette er 31. oktober 2021. 

Pålegget og Statsforvalterens begrunnelse for pålegget går nærmere fram av denne 

rapporten. 

Kommunen fikk en foreløpig tilsynsrapport 08.06.2021 med frist for å uttale seg innen 

23.06.2021.  

Statsforvalteren mottok Evje kommune sitt tilsvar til foreløpig rapport i brev av 

11.06.2021. Vi har vurdert om opplysningene kommunen gir i tilsvaret har påvirket våre 

vurderinger og konklusjoner fra foreløpig rapport.  

Våre vurderinger etter kommunens tilbakemelding går fram av rapporten. 
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1 Innledning 

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

kommuneloven kapittel 30. 

I tilsyn kontrollerer vi om skolene oppfyller opplæringsloven med forskrifter. 

Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at vi skal gjennomføre 

tilsynet i samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven. I tilsynet 

behandler vi personopplysninger. Les mer om vår behandling av personopplysninger 

på www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/. 

1.1 Kort om kommunen 

Evje og Hornnes er en innlandskommune i Agder med ca. 3600 innbyggere. 

Administrasjonssenteret ligger i tettstedet Evje, og den største andelen av innbyggerne i 

kommunen er bosatt her. 

Kommunen har 3 skoler: Evje barneskule, Hornnes barneskule og Evje ungdomsskule. 

Evje barneskule har ca. 220 elever fordelt på 1.-7. trinn. Skolen har både bokmål og 

nynorsk som opplæringsmål. 

Hornnes barneskule har ca. 120 elever på 1.-7. trinn. Ved denne skolen benyttes nynorsk 

som målform i undervisningen. 

Felles for barneskolene er at 1.-2. trinn har 4 dagers skoleuke. Det er egen 

skolefritidsordning tilknyttet hver av skolene. 

Evje ungdomsskole er kommunens eneste ungdomsskole med ca. 130 elever fra 8.-10. 

trinn. Skolen benytter både nynorsk og bokmål som målform i undervisningen. 

Merknad etter tilbakemelding fra kommunen:  

I sitt tilsvar til foreløpig rapport peker kommunen på innholdsmessige feil når det gjelder 

våre opplysninger om målform, og opplyser om at alle grunnskolene i Evje og Hornnes 

kommune har nynorsk som målform.  

Vi gjør oppmerksom på at opplysningene over er hentet fra kommunens egen 

hjemmeside. Dersom det er gitt feil opplysninger på hjemmesiden, bør kommunen rette 

opp denne informasjonen. 

1.2 Om gjennomføringen av tilsynet 

Vi åpnet tilsyn med Evje og Hornnes kommune i brev av 03.03.2020. I e-post 

18.03.2020 informerte vi om at tilsynet skulle utsettes på grunn av situasjonen med 

korona. Vi tok opp igjen tilsynet i brev av 23.02.2021. Dere ble pålagt å levere 

dokumentasjon til oss. Vi har fått dokumentasjonen for å gjennomføre tilsynet. 

Dokumentasjonsgrunnlaget går fram av vedlegg til rapporten. 

Temaet for tilsynet har vært: Fatte vedtak om spesialundervisning. 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/
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Vi har ikke sett på hvordan dere oppfyller andre krav i regelverket. 

Formålet med tilsynet er å kontrollere at kommunen følger kravene i regelverket når det 

gjelder å fatte vedtak om spesialundervisning, jf. Opplæringsloven kapittel 5.  

Dersom Evje og Hornnes kommune, herunder Hornnes barneskule, Evje barneskule og 

Evje ungdomsskule ikke følger regelverket, kan vi pålegge retting. 

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

blir overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10. Vi gir derfor eventuelle pålegg i tilsynet til 

kommunen som har ansvaret for at skolen retter opp brudd på regelverket. 

Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til dere 08.06.2021. I denne presenterte vi våre 

foreløpige vurderinger og konklusjoner.  

Evje kommune har gitt tilsvar til foreløpig rapport i brev av 11.06.2021.  

Her går det fram at «etter at Statsforvalteren i Agder åpnet tilsyn med Evje- og Hornnes 

kommune i brev av 03.03.2020, har Evje og Hornnes kommune satt i gang en prosess 

for oppfølging og kvalitetssikring av rutiner og praksis vedrørende vedtak om 

spesialundervisning.  

Formål med prosessen er felles forståelse og praksis av regelverket om 

spesialundervisning fra sakkyndig vurdering til enkeltvedtak. Prosessen er gjennomført 

av rådgiver oppvekst med møter ved hver skole. Deltakere i møtene ved hver skole har 

vært rektor, assisterende rektor, spes.ped. koordinator, leder PPT og rådgivere PPT som 

har den enkelte skole. Innhold i møtene var faser i arbeid med en sak om 

spesialundervisning – fra sakkyndig vurdering til enkeltvedtak. I tillegg har det vært 

møter med rektor og leder for PPT for oppsummering, og oppdatering av håndbok 

spesialundervisning med tilhørende maler.  

Arbeidet var ferdig desember 2020. Rektorene har underveis i prosessen informert 

personalet. Av den grunn ba også kommunedirektøren om at det varslede tilsynet ble 

utsatt til høsten 2021, da dette ville bedre vise den praksisen som kommunen har når 

det gjelder vedtak om spesialundervisning.  

Når det i foreløpig rapport beskrives at hoveddelen av dokumentasjonen som er sendt 

inn ikke gjenspeiler rutinene for å innhente samtykke, og at dette tyder på at den 

oppdaterte håndboka ennå ikke er implementert, så handler dette like mye om 

tidsperioden for tilsynet, og dokumentasjonen som etterspørres». 

I denne endelige tilsynsrapporten har vi vurdert tilbakemeldingen fra kommunen 

sammen med ny tilsendt dokumentasjon knyttet til de aktuelle kontrollspørsmålene. 

 

2 Rettslige krav 

Krav til samtykke og opplysning av saken 

Elever over 15 år og foreldre til elever under 18 år, skal samtykke til vedtak om 

spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-4 andre ledd. 

Dersom utredningen eller anbefalingen i den sakkyndige vurderingen er mangelfull, eller 

det mangler andre opplysninger i saken, skal skolen/kommunen be Pedagogisk-
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psykologisk tjeneste (PPT) eller andre om supplerende opplysninger, jf. forvaltningsloven 

§ 17.  

Plikten til å fatte vedtak om å innvilge eller avslå spesialundervisning 

Dersom PPT har gjort en sakkyndig vurdering og eleven eller foreldrene har samtykket til 

spesialundervisning, skal skolen/kommunen fatte et skriftlig enkeltvedtak, jf. 

opplæringsloven § 5-1 første ledd, jf. forvaltningsloven §§ 2 og 23. Kravet om å fatte 

vedtak gjelder uavhengig av hva som er konklusjonen i den sakkyndige vurderingen.  

Skolen/kommunen skal fatte vedtaket så snart som mulig etter at det foreligger en 

sakkyndig vurdering. Dersom kommunen innvilger spesialundervisning skal 

oppstartstidspunktet bli satt ut fra elevens behov, jf. opplæringsloven § 5-1 første ledd, 

jf. forvaltningsloven § 11a.  

Vedtaket skal inneholde opplysninger om spesialundervisningen 

Det må fremgå klart og fullstendig av vedtaket hva slags opplæringstilbud eleven skal ha 

og hvor lenge tilbudet skal vare, jf. opplæringsloven §§ 5-1 første ledd og 5-3 andre 

ledd, jf. forvaltningsloven §§ 2, 23 og 25. Vedtaket kan ikke ha en lengre varighet enn 

det som går frem av den sakkyndige vurderingen som vedtaket bygger på. 

Vedtaket skal opplyse om  

• hvor mange timer spesialundervisning elevene skal ha i fagene, og samlet timetall  

• hvilke fag og områder spesialundervisningen skal dekke 

• det skal være avvik fra læreplanene, og hvilke fag avvikene gjelder for 

• hvilke konkrete kompetansemål elevene skal nå 

• hvordan skolen skal organisere spesialundervisningen 

• personer med særskilt kompetanse skal gjennomføre spesialundervisningen 

Dersom anbefalingen i den sakkyndige vurderingen skal gjelde, og det går klart frem hva 

PPT anbefaler, kan vedtaket vise til opplysningene i den sakkyndige vurderingen.  

Vedtak som ikke samsvarer med den sakkyndige vurderingen skal inneholde en 

begrunnelse som viser hvorfor eleven likevel kan få et forsvarlig utbytte av opplæringen, 

jf. opplæringsloven § 5-3 fjerde ledd. 

Vedtaket skal inneholde en vurdering av hva som er barnets beste 

Elever og foreldre skal få mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige 

vurderingen, før [skolen/kommunen/fylkeskommunen] fatter vedtak, jf. opplæringsloven 

§ 5-4 andre og tredje ledd og barnekonvensjonen artikkel 12.  

Skolen/kommunen skal vurdere hva som er til elevens beste når den fatter vedtak om 

spesialundervisning og vurderingen skal fremgå av vedtaket, jf. opplæringsloven § 5-4 

andre og tredje ledd og barnekonvensjonen artikkel 3. Barnets beste er en rettighet, et 

generelt prinsipp og en saksbehandlingsregel. Alle offentlige organer må ivareta dette i 

saker som gjelder barn. Dere må avveie barnets beste mot eventuelle motstridende 

hensyn. Barnets beste er et tungtveiende hensyn, og det skal mye til for å sette det til 

side. Dere må vurdere fra sak til sak hvilke momenter som er aktuelle i vurderingen av 
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barnets beste, og hvor stor vekt de enkelte momentene skal ha i vurderingen. Barnets 

eget syn skal bli tillagt behørig vekt i samsvar med alder og modenhet. 

Vedtaket skal informere om klageregler og innsynsrett 

Underretningen om vedtaket (vedtaksbrevet) skal gi informasjon om klagerett, klagefrist, 

klageinstans, hvor klagen skal sendes og om retten til å se sakens dokumenter, jf. 

forvaltningsloven § 27 tredje ledd. 

 

3 Våre observasjoner, vurderinger og 

konklusjoner 

3.1 Krav til samtykke og opplysning av saken 

Statsforvalteren har undersøkt  

- om skolene i Evje og Hornnes kommune rutinemessig innhenter samtykke fra 

elever over 15 år og foreldre til elever under 18 år til at det kan fattes vedtak om 

spesialundervisning.  

  

- om skolene ber om supplerende opplysninger dersom utredningen eller tilrådingen 

i den sakkyndige vurderingen er mangelfull eller det mangler andre opplysninger i 

saka  

  

(se rettslige krav over). 

 

 

Våre observasjoner er knyttet til innsendte egenvurderinger, rutineskriv og eksempler på 

saksbehandling og vedtak som vi har mottatt i tilsynet. 

 

Kontrollspørsmål: Innhenter skolene samtykke fra elever over 15 år og foreldre 

til elever under 18 år til at det kan fattes vedtak om spesialundervisning 

Våre observasjoner i foreløpig rapport 

I egenvurderingene ble det vist til ny rutinebeskrivelse gjeldende for våren 2021 

(Håndbok for arbeid med spesialundervisning i grunnskolen) der mal for samtykkeskjema 

til vedtak inngår. 

Det ble videre vist til at foreldrene deltar på tilrådingsmøter der spesialundervisning blir 

drøftet med PPT, jf. eksempel på møtereferat (sak 11).   

Det gikk spesifikt fram av håndboka s.11 og s.17 at skolen skal innhente samtykke frå 

foreldra/eleven før det blir gjort vedtak om spesialundervisning. 

I mal for «Dokumentasjon – vurdering av elevenes behov – spesialundervisning» er 

samtykke er en del av malen, og at samtykke gitt i møte skal bekreftes her. Malen 

benyttes ved møter der det vurderes behov for ny sakkyndig vurdering, og gjelder for 

elever som har enkeltvedtak fra tidligere skoleår.  
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Våre observasjoner etter kommunens tilsvar til foreløpig rapport 

I kommunens tilsvar på foreløpig rapport blir det pekt på at «tydeliggjøring av krav om 

at det blir sikret samtykke fra begge foreldre dersom begge har foreldreansvar, er 

presisert i skjema for samtykke til vedtak om spesialundervisning, se vedlegg 1 og i mal 

dokumentasjon vurdering av videre behov for spesialundervisning, se vedlegg 2. Videre 

er dette også presisert i håndbok spesialundervisning i grunnskolen, se vedlegg 3. Dette 

er også praksis for de vedtak om spesialundervisning som utarbeides nå». 

Det er presisert i vedleggene at begge foreldre skal samtykke til vedtak dersom begge 

har foreldreansvar. 

Det er lagt fram nye eksempel på vedtak der det er dokumentere at rutinene følges i 

praksis. 

Vår vurdering etter kommunens tilsvar 

Vi har lagt til grunn at kravet om samtykke omfatter følgende forhold: 

• Foreldre og elever over 15 år må samtykke til at det blir fattet enkeltvedtak om 

spesialundervisning. 

• Samtykket må være informert, det vil si at de som samtykker må være informert 

om hva de samtykker til. 

• Samtykke til å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning gjelder alle med 

foreldreansvar. Det vil derfor ikke være tilstrekkelig at bare den ene foreldra 

samtykker dersom begge har foreldreansvar. 

Vi pekte i foreløpig rapport på at krav om samtykke til å fatte vedtak går fram av 

kommunens rutiner og maler, men at det var uklart/ikke spesifisert hvordan det ble 

sikret at samtykke foreligger fra begge foreldrene dersom begge har foreldreansvar.  

Vi fant kun ett eksempel på vedtak (sak 6) der innhentet samtykke var dokumentert, 

mens de i hoveddelen av sakene ikke var dokumentert at rutinene for å innhente 

samtykke var fulgt. Vi la derfor til grunn at det manglet dokumentasjon på at rutinene 

som gikk fram av håndbok var kjent og i bruk. 

I ny oppdatert håndbok er det spesifisert at samtykke gjelder alle med foreldreansvar. 

Det er også lagt fram eksempler på nye vedtak, der det går fram at det er innhentet 

samtykke. 

Vi vurderer derfor at kommunen på tidspunktet for utarbeiding av endelig rapport nå 

oppfyller de rettslige kravene til å innhente samtykke til å fatte vedtak. 

 

Kontrollspørsmål: Ber skolene om supplerende opplysninger dersom 

utredningen eller tilrådingen i den sakkyndige vurderingen er mangelfull eller 

det mangler andre opplysninger i saken 

Våre observasjoner i foreløpig rapport 

Egenvurderingene viste til Håndbok for arbeid med spesialundervisning i grunnskolen. 

Her går det fram at dersom skulen meiner at den sakkunnige vurderinga ikkje gir eit 
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tilstrekkeleg grunnlag for å utforme eit enkeltvedtak, skal skulen be PPT om å greie ut 

dette nærare før det blir gjort enkeltvedtak. 

Det ble også vist til dokumenter i et par av sakene (dokument 24-25) der PPT har 

oppdatert den sakkyndige vurderingen med mer konkrete anbefalinger knyttet til 

realistiske opplæringsmål. 

I sitt tilsvar ber kommunen om at konklusjonen i kulepunkt 2 avklares, da det i foreløpig 

rapport fortsatt sto vi finner det / finner det ikke sannsynliggjort at skolen sørger for å 

opplyse saken tilstrekkelig før det blir fattet vedtak om spesialundervisning.  

Vi beklager feilen som gjorde vår konklusjon utydelig, som skulle være følgende: vi 

finner det ikke sannsynliggjort at skolen sørger for å opplyse saken tilstrekkelig før det 

blir fattet vedtak om spesialundervisning. 

Det blir videre bedt om at Statsforvalteren gir en klarere og mer presis beskrivelse av 

hva som er lagt til grunn for vurderingene i dette kapittelet og for konklusjonen i 

kulepunkt 2. Vi har i den forbindelse forsøkt å tydeliggjøre under hva vi la til grunn i vår 

vurdering av kontrollpunktet ut fra de vedtakene vi da hadde forelagt. 

Vår vurdering i foreløpig rapport 

Vi la til grunn i vurderingen at skolen har et eget ansvar i å sørge for tilstrekkelig 

opplysningsgrunnlag for vedtaket. Dersom den sakkyndige vurderingen fra PPT ikke 

inneholder tilstrekkelige opplysninger for å kunne fatte et tydelig og fullstendig 

enkeltvedtak om spesialundervisning, må skolen be PPT om flere opplysninger. PPT skal 

utrede og ta stilling til hva som vil utgjøre et forsvarlig opplæringstilbud for eleven, 

herunder hva som er elevens vansker, hvilket utbytte eleven har av den ordinære 

opplæringen, hva skolen gjør for å gi eleven utbytte, om eleven har behov for avvik fra 

kompetansemålene på trinnet og hvilke alternative kompetansemål som eleven da skal 

jobbe for å nå. 

I tillegg skal skolen gi eleven og foreldrene til eleven mulighet til å gi uttrykk for sitt syn 

på saken til den som skal fatte vedtaket. Opplysninger fra eleven og foreldrene vil være 

en del av opplysningene som skal ligge til grunn for vedtaket.  

Vi vurderte at saken ikke ville være tilstrekkelig opplyst dersom det ikke ble lagt til rette 

for å høre hva den har å si som vedtaket gjelder.  

Vi så heller ikke at det var gitt begrunnelser eller praksisbeskrivelser i egenvurderingene 

om hvilke faktaopplysninger skolen hadde lagt til grunn for vedtakene. 

I dokumentasjonsgrunnlaget fant vi flere sakkyndige vurderinger med varighet utover ett 

skoleår. Vi vurderte det som en risiko at ikke oppdaterte opplysninger om situasjonen ble 

tilstrekkelig dokumentert, i de tilfeller en «eldre» sakkyndig anbefaling var lagt til grunn 

for vedtaket.  

I to av sakene gikk fram at PPT har oppdatert og tydeliggjort sin sakkyndige vurdering 

etter forespørsel fra skolen. 
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Vår vurdering etter kommunens tilsvar med ny dokumentasjon 

De nye framlagte vedtakene er tydeligere med hensyn til hvilke opplysninger som er lagt 

til grunn og viser hva eleven og foreldrene har uttalt om elevens situasjon, selv om det 

ikke går tydelig fram til hvem eleven og foreldrene har uttalt seg.  

 

Vedtaksbrevet viser til møtereferat etter møte med PPT, skole og elev/foreldre hvor det 

går fram oppdaterte opplysninger om opplæringssituasjonen og en vurdering av hva som 

er det videre behovet.  

 

Vi vurderer derfor at praksis nå oppfyller lovens minstekrav til å opplyse saken 

tilstrekkelig før vedtak fattes. 

 

Konklusjon: 

• Vi finner det dokumentert at skolene rutinemessig innhenter samtykke fra foreldre 

med foreldreansvar, og fra elever over 15 år, til at rektor kan fatte vedtak etter 

utredninga fra PPT. 

• Vi finner det sannsynliggjort at skolene sørger for å opplyse saken tilstrekkelig før det 

blir fattet vedtak om spesialundervisning.  

 

3.2 Plikten til å fatte vedtak om å innvilge eller avslå 

spesialundervisning 

 

Statsforvalteren har undersøkt  

- om Evje og Hornnes kommune fatter skriftlig enkeltvedtak etter opplæringsloven 

§ 5-1 første ledd i alle saker der PPT har gjort en sakkyndig vurdering og eleven 

eller foreldrene til eleven har samtykket til spesialundervisning, uavhengig om 

spesialundervisning blir tilrådd eller avslått. 
 

- om Evje og Hornnes kommune fatter vedtak så snart som mulig etter at 

sakkyndig vurdering foreligger, og om oppstartstidspunktet er satt ut fra eleven 

sitt behov  

 

(se de rettslige kravene over). 

 

 

Kontrollspørsmål: Fatter skolen vedtak så snart som mulig i alle saker der PPT 

har gjennomført en sakkyndig vurdering? 

 

Våre observasjoner 

Det blir bekreftet i alle egenvurderingene at skolen fatter vedtak både når PPT anbefaler 

spesialundervisning og når de ikke anbefaler det. Det blir også bekreftet at vedtakene 

blir fattet så snart som mulig etter at sakkyndig vurdering foreligger og at 



 
 

11 
 

oppstartstidspunktet er satt ut fra elevens behov. Det blir videre vist til mal for 

enkeltvedtak, rutinebeskrivelse i håndboka og til framlagte saksdokumenter. 

Oversikt fra kommunen viser at det i 2020 ble henvist 21 grunnskoleelever til utredning 

hos PPT. Det ble utarbeidet totalt 29 sakkyndige vurderinger og fattet 43 enkeltvedtak 

om spesialundervisning. Dette samsvarer med antall enkeltvedtak som er rapportert til 

GSI for skoleåret 2020-2021. 

 

Vår vurdering 

Oversikt fra kommunen viser at det er fattet flere vedtak enn det foreligger sakkyndige 

vurderinger. Noen vedtak kan derfor være fattet på bakgrunn av en sakkyndig vurdering 

med varighet utover ett år.  

På bakgrunn av de konkrete framlagte sakene og oversikt over antall sakkyndige 

vurderinger og enkeltvedtak mener vi det er sannsynliggjort at praksis følger de rettslige 

kravene til å fatte vedtak etter sakkyndig vurdering, uavhengig av hva som er PPT sin 

konklusjon. 

Vi finner et par eksempler på vedtak der saksbehandlingen framstår som uklar. I ett 

tilfelle viser vedtaket til et tidligere vedtak, oppdatering av sakkyndig vurdering 2019 og 

bekreftelse på dysleksi fra PPT datert 29.juni 2020. Vedtaket er likevel datert 28. oktober 

2020. I saken går det av et referat fra et samarbeidsmøte fram at føresette gir i oppstart 

av møtet uttrykk for at dei er skuffa over at møtet er blitt i slutten av oktober og ikkje i 

september som avtalt. Det er dermed uklart om eleven har fått vedtak for høsten 2020 

eller ikke.  

I en sak er enkeltvedtak datert 02.02.2021 etter sakkyndig vurdering 23.06.2020 med 

tillegg 17.01.2021. Her er det uklart om det er fattet vedtak etter sakkyndig vurdering 

for høsten 2020 på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen fra juni. 

Vi legger til grunn at disse eksemplene er unntak, men finner det nødvendig å 

kommentere disse på bakgrunn av risiko for at elever ikke får spesialundervisning i 

rimelig tid etter at PPT har kommet med en tilråding. Dette kan true elevens 

rettsikkerhet. Det er kommunens ansvar å se til at rutiner og praksis følges av alle 

skolene i kommunen.  

De fleste vedtakene er likevel fattet innen rimelig tid etter sakkyndig vurdering.  

Vi vurderer derfor praksis til å være i tråd med minstekravet i regelverket. 

Konklusjon: 

• Det rettslige kravet er oppfylt når det gjelder å fatte skriftlig enkeltvedtak i alle 

saker der PPT har gjort en sakkyndig vurdering og samtykke er gitt, uavhengig 

om spesialundervisning blir tilrådd eller ikke 

 

• Det rettslige kravet om behandling og saksbehandlingstid er oppfylt ved alle 

skolene når det gjelder 

o Å fatte vedtak så snart som mulig etter at sakkyndig vurdering foreligger 

og sette oppstartstidspunkt ut fra eleven sitt behov 
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3.3 Vedtaket skal inneholde opplysninger om 

spesialundervisningen 

Et vedtak om spesialundervisning må være så tydelig og fullstendig at det ikke er tvil om 

hvilket tilbud eleven skal få. 

Statsforvalteren har undersøkt om vedtakene inneholder opplysninger om  

- tidsrommet for vedtaket 

- kor mange timer spesialundervisning elevene skal ha i fagene og samlet timetall  

- Innholdet i spesialundervisningen (hvilke fag og områder, om det skal være avvik 

fra læreplanene og i tilfelle for hvilke fag og hvilke konkrete kompetansemål 

elevene skal nå)  

- hvordan skolen skal organisere spesialundervisningen 

- om det er knyttet særskilt kompetanse til de som skal gjennomføre 

spesialundervisningen 

- om vedtak som ikke samsvarer med den sakkyndige vurderingen etter 

opplæringsloven § 5-3 fjerde ledd, inneholder en begrunnelse som viser hvordan 

eleven likevel kan få et forsvarlig utbytte av opplæringen 

  

(se de rettslige kravene over). 

 

Kontrollspørsmål: Inneholder vedtakene opplysninger om hvor lenge vedtakene 

varer? 

Våre observasjoner 

Kommunens mal for enkeltvedtak om spesialundervisning angir at tidsrom skal oppgis 

«fra tidspunkt – til tidspunkt» 

Eksempelvedtakene angir hovedsakelig tidsrommet for vedtaket i form av skoleår. 

Vår vurdering 

Eksempelvedtakene angir varighet. 

Vi vurderer det rettslige kravet til å angi varigheten av vedtaket som oppfylt. 

 

Kontrollspørsmål: Inneholder vedtakene opplysninger om omfanget av 

spesialundervisningen, det vil si antall timer spesialundervisning samlet og i 

hvert av fagene? 

Våre observasjoner 

Når det gjelder beskrivelse av innholdet i vedtakene, blir det i egenvurderingene vist til 

kommunens mal for enkeltvedtak om spesialundervisning, vedtak fra eksempelsakene og 

annen dokumentasjon. 

 

Malen viser at det skal angis innhold, omfang totalt og fordelt på fag, organisering og 

kompetanse. Innholdet er beskrevet som kva slags opplæringtilbod, kva for fag eller 
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områder eleven skal få spesialundervisning i, konkrete kompetansemål, eventuelle avvik 

frå læreplanverket med kompetansemål i fag og timar … 

 

Vår vurdering har derfor vært knyttet til om vedtakseksemplene er i tråd med 

kommunens mal. 

 

Vår vurdering i foreløpig rapport 

Vi vurderte i foreløpig rapport at vedtakene ikke alltid opplyste om fordelingen av timene 

på fag. 

 

Vi pekte også på at det i et par av sakene kunne se ut som om spesialundervisningen 

omfattet noe annet enn opplæring for eleven, for eksempel å hente eller bringe eleven 

eller veiledning til personale og foreldre. Det ble da utydelig hva som konkret ville 

utgjøre elevens opplæringstilbud.  

 

Vi vurderte derfor at vedtakene oppfylte det rettslige kravet om å oppgi det totale 

omfanget av tildelt spesialundervisning, men at det ikke alltid ble opplyst om fordelingen 

av timetallet på fag. 

 

Vår vurdering etter kommunens tilsvar med ny dokumentasjon 

Kommunen har lagt fram nye vedtak som fordeler timene på fagene. Vi vurderer derfor 

at praksis nå følger kommunens mal for enkeltvedtak når det gjelder fordelingen av timer 

til spesialundervisningen på fag.  

 

 

Kontrollspørsmål: Inneholder vedtakene opplysninger om hvilket innhold 

spesialundervisningen skal ha, herunder hvilke fag og områder eleven skal få 

spesialundervisning i, om det er gjort avvik fra den ordinære læreplanen, og 

hvilke konkrete kompetansemål eleven da skal nå? 

 

Våre observasjoner 

Dokumentasjonen viser at det i de aller fleste vedtakene går fram mer eller mindre 

tydelige opplysninger om innholdet i spesialundervisningen knyttet til fag, områder eller 

elevens utfordringer, avvik fra kompetansemål og angivelse av hva 

spesialundervisningen skal være.  

 

Vår vurdering 

Selv om det er angitt innhold og avvik fra kompetansemål, ser vi at mange av vedtakene 

likevel framstår uklare med hensyn til hva spesialundervisningen skal omfatte. 

 

I flere av vedtakene kan det være utydelig framstilt hva som skal være målet for 

spesialundervisningen, altså hvordan tiltakene er vurdert som egnet til å løse elevens 

utfordringer. Følgelig kan det bli vanskelig å evaluere om spesialundervisningen har hatt 

effekt eller ikke når årsrapporten skal utarbeides. Vi må legge til grunn at 

spesialundervisningen er blitt mer konkretisert i elevens IOP, men savner likevel en 

tydeligere vurdering og begrunnelse i vedtakene knyttet til hva spesialundervisningen 

skal løse eller kompensere for. 

 

Det går fram av vedtakene om det er avvik fra kompetansemålene i den nasjonale 

læreplanen og det er tidvis angitt alternative eller andre kompetansemål enn trinnets. 
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Målene er i noen vedtak angitt i en punktliste sortert under fag, uten at det er angitt hvor 

de aktuelle målene kan gjenfinnes i læreplanen under hvilket trinn. Det er også eksempel 

på at det ikke går fram hvilke fag det skal være avvik i, eller kun angitt at eleven skal 

følge lavere trinn i faget. 

 

Vi bemerker at uklare vedtak kan medføre risiko for at innholdet i IOP går utover 

rammene for vedtaket, og vil kunne true elevens rettssikkerhet med hensyn til å kunne 

klage på omfang, innhold i og organisering av spesialundervisningen. Det er ikke knyttet 

klageadgang til IOP, og IOP kan derfor ikke inneholde andre avvik fra læreplanen enn det 

som er fastsatt i vedtaket. Vi vil anbefale kommunen å jobbe for å tydeliggjøre 

innholdsbeskrivelsen i sine framtidige vedtak. 

 

Vi legger til grunn at vedtakene har med opplysninger om innhold, fag og avvik og 

alternative kompetansemål, og derfor oppfyller lovens minstekrav, selv om vi har pekt på 

at opplysningene ikke alltid gir klare vedtak. 

  

 

Kontrollspørsmål: Inneholder vedtakene opplysninger om hvordan skolen skal 

organisere spesialundervisningen? 

 

Våre observasjoner i foreløpig rapport 

Alle vedtakene beskrev på en eller annen måte hvordan spesialundervisningen skal 

organiseres. Nesten alle vedtakene beskrev en fleksibel organiseringsform. Dette gikk 

fram av vedtakene som fleksibelt i klasse, lita gruppe eller eneundervisning. Det kunne 

også gå fram at spesialundervisningen bør planlegges og organiseres slik at eleven har 

mulighet til å delta i læringsmiljøet når det er aktuelt og elevens arbeidsplaner bør 

samkjøres med klassenes planer. 

 

Vår vurdering i foreløpig rapport 

Vår vurdering i foreløpig rapport var at ikke alle vedtakene spesifikt angir organisering, 

men overlater til læreren å vurdere dette underveis. Formuleringen bør kan framstå som 

valgfritt – og ikke noe som skolen skal forplikte seg til å gjennomføre. 

 

Vi bemerket at når vedtaket ikke gir tydelige føringer på hva som er konsekvensene av 

en annen organisering enn klassen ellers, eller hva den konkret vil medføre, vil 

beslutningen (vedtaket) kunne gi flere muligheter og derfor være vanskelig å klage på. 

 

Vår vurdering etter kommunens tilsvar med ny dokumentasjon 

Vi ser av nye framlagte vedtak at disse er tydelige med hensyn til hva slags organisering 

spesialundervisningen skal ha. De presiserer også hva som skal utløse opplæring ute av 

klassen, der organiseringen skal ha en viss fleksibilitet. 

 

Vi vurderer på dette grunnlaget at praksis nå er i tråd med de rettslige kravene til å 

beskrive organiseringen av spesialundervisningen. 
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Kontrollspørsmål: Inneholder vedtakene opplysninger om det er behov for 

personer med særskilt kompetanse til å gjennomføre spesialundervisningen? 

 

Våre observasjoner 

Vedtakene angir spesialundervisning i form av pedagogtimer eller timer med 

fagarbeider/assistent. I to av vedtakene framgår det at spesialundervisningen er 

logopedoppfølging etter anbefaling i den sakkyndige vurderingen. 

 

Utover dette har vi ikke funnet anbefalinger i sakkyndig vurdering om særskilt 

kompetanse eller personlige egenskaper hos den som skal gjennomføre 

spesialundervisningen. 

 

Vår vurdering 

Vi har lagt til grunn at når det ikke er presisert annen kompetanse i vedtakene, blir 

spesialundervisningen i hovedsak gjennomført av lærer med formell 

undervisningskompetanse i faget og at dette gjelder når det er angitt pedagog i vedtaka. 

 

Å angi fordelingen av timene på pedagog eller fagarbeider/assistent mener vi vil oppfylle 

lovens minstekrav til angivelse av kompetanse hos den som skal gjennomføre 

spesialundervisningen.  

 

Kontrollspørsmål: Begrunner skolen vedtak som ikke samsvarer med den 

sakkyndige vurderingen, ved å vise hvorfor elevene likevel kan få et forsvarlig 

utbytte av opplæringen? 

Våre observasjoner 

Rektorene svarer bekreftende på spørsmålet i RefLex. Det går også fram at det ikke har 

vært tilfeller der vedtaket ikke har vært i samsvar med den sakkyndige vurderingen. 

 

Vår vurdering 

Vi har lagt til grunn i vår vurdering at dersom det er avvik fra tilrådingen i den 

sakkyndige vurderingen, må vedtaket begrunne særskilt hvorfor skolen mener eleven 

likevel får et forsvarlig utbytte av opplæringen. 

Selv om mange av de sakkyndige vurderingene og påfølgende vedtak har framstått 

uklare med hensyn til hva spesialundervisningen skal omfatte, finner vi likevel at 

vedtakene viderefører det PPT har anbefalt. 

Da skolen ikke har lagt fram vedtak som avviker fra den sakkyndige tilrådingen, har 

Statsforvalteren heller ikke grunnlag for å vurdere skolens praksis etter dette 

kontrollspørsmålet 

Konklusjon 

De rettslige kravene er oppfylt når det gjelder opplysninger i vedtakene om 

• hvor lenge vedtakene varer 

• det totale omfanget av spesialundervisningen 

• innhold, i hvilke fag, avvik fra kompetansemål og alternative kompetansemål 

• kompetanse hos den/de som skal gjennomføre spesialundervisningen  
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• fordelingen av timetallet på fag 

• organiseringen av spesialundervisningen 

 

Statsforvalteren har ikke vurdert skolens praksis når det gjelder kravet til særskilt 

begrunnelse når vedtaket avviker fra sakkyndig tilråding. 

3.4 Vedtaket skal inneholde en vurdering av hva som 

er barnets beste 

Statsforvalteren har undersøkt  

- om skolene i Evje og Hornnes kommune gir elever og foreldre mulighet til å uttale 

seg om innholdet i den sakkyndige vurderingen til rektor før det blir fattet vedtak, 

slik det går fram av opplæringsloven § 5-4 andre og tredje ledd og 

barnekonvensjonen artikkel 12 
 

- om skolene har vurdert hva som er til elevens beste når de fatter vedtak om 

spesialundervisning og synliggjort sin vurdering i vedtaket  

 

(se de rettslige kravene over) 

 

Kontrollspørsmål: Gir skolene elever og foreldre mulighet til å uttale seg om 

innholdet i den sakkyndige vurderingen til rektor før det blir fattet vedtak? 

Våre observasjoner i foreløpig rapport 

I egenvurderingene blir det vist til rutinehåndboka. Det vises også til at PPT snakker med 

eleven og foreldrene under utarbeidingen av den sakkyndige vurderingen og at 

foreldrenes og elevens syn framgår av sakkyndig vurdering. Foreldrene får også mulighet 

til å uttale seg under tilbakemeldingsmøter mellom skole, PPT og foreldre etter sakkyndig 

utredning. 

Det går fram av håndboka side 12 at det i løpet av januar – mars skal gjennomføres 

møte i forbindelse med at spesialundervisning vurderes videreført. Her går det også fram 

at foreldre og elev skal delta på møtet og at deira syn kjem fram i vurderingane. Det 

foreligger mal for møtet der blant annet elevens og foreldrenes syn skal noteres. 

Vår vurdering i foreløpig rapport 

Vi kunne ikke se direkte av de framlagte vedtaksbrevene at det gikk fram hva foreldrene 

og eleven mener, eller hvordan eventuelle innspill til spesialundervisningen var vurdert 

og vektlagt. 

Av dokumentasjonen og svarene i egenvurderingene kan det framstå som det er en noe 

uklar forståelse av til hvem eleven og foreldrene til eleven skal få uttale seg. Det kan se 

ut som om skolene mener det er tilstrekkelig å uttale seg til PPT, enten i løpet av 

utredningen eller på tilbakemeldingsmøte med PPT og skole, der den sakkyndige 

vurderingen blir gjennomgått. 

Siden den sakkyndige vurderingen er en del av opplysningsgrunnlaget for vedtaket, har 

PPT et selvstendig ansvar for å tilby eleven og foreldrene til eleven å uttale seg om 
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saken. PPT har også et selvstendig faglig ansvar (faglig skjønn) i å vurdere elevens 

behov for spesialundervisning, og må veie elevens/foreldrenes syn på saken opp mot 

andre faglige hensyn. Det kan imidlertid være at eleven/foreldrene ikke alltid er enige i 

PPT sin konklusjon om hva eleven vil trenge av oppfølging. Det kan da være vanskelig å 

motsi PPT i møter der PPT er til stede. 

Videre slår barnekonvensjonens artikkel 12 fast at barnet har rett til å gi uttrykk for sine 

synspunkter i saker som berører det, og at barnets synspunkter skal tillegges behørig 

vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Den som skal fatte vedtak, må vite hva den 

mener som vedtaket skal gjelde for og har et eget ansvar i å vurdere og avveie de ulike 

opplysningene som foreligger før vedtaket fattes. Dette gjelder også eventuelle anførsler 

fra eleven/elevens foreldre som ikke samsvarer med PPT sine vurderinger og 

konklusjoner.  

Det er derfor viktig å gi, den vedtaket gjelder, mulighet til å uttale seg direkte. Det vil 

imidlertid være frivillig å uttale seg. Dersom de ikke ønsker det, må det likevel 

dokumenteres at det har vært gitt slik mulighet. 

Vi finner det ikke dokumentert at eleven selv i alle saker blir gitt mulighet til å uttale seg 

til den som skal fatte vedtaket. Det blir vist til den sakkyndige vurderingen fra PPT, som 

heller ikke alltid er tydelig på hva som er elevens og/eller foreldrenes syn. 

Det vil derfor ikke være tilstrekkelig kun å vise til eventuelle uttalelser til PPT i eller etter 

utarbeidelsen av sakkyndig vurdering. 

Ut fra foreliggende dokumentasjon finner vi det ikke sannsynliggjort at skolenes praksis 

gir eleven selv og foreldrene mulighet til å uttale seg direkte til den som skal fatte 

vedtaket. 

Kommunen viser i sitt tilsvar til foreløpig tilsynsrapport at «i arbeid med vedtak om 

spesialundervisning for kommende skoleår har kommunen tett samarbeid og veiledning 

av skolene. Veiledningen er i forhold til innhold og organisering av spesialundervisningen, 

og begrunnelse for vedtaket, her under vurdering av barnets beste. Dette innebærer 

også å gi eleven selv og foreldrene mulighet til å uttale seg direkte til den som skal fatte 

vedtaket». 

 

Vår vurdering etter kommunens tilsvar: 

I den oppdaterte håndboka er det nå presisert at «skolen gir elever og foreldre 

moglegheit til å uttale seg til rektor om innhaldet i den sakkunnige vurderinga før det blir 

fatta vedtak om spesialundervisning» (Fase 4: Vedtak - s.11) 

Det går fortsatt ikke tydelig fram av nye vedtak hvordan dette er ivaretatt. Det går fram 

av eksempel på vedtak at «innholdet i sakkyndig vurdering og vedtak om 

spesialundervisning utarbeides i samarbeid med foresatte og eleven jamfør møte 

[dato]», men viser til samme dato for møte med skole og PPT. Vi peker på at det i 

mange tilfeller kan være vanskelig for eleven / foreldrene til eleven å uttale seg om 

innholdet i den sakkyndige vurderingen når PPT selv er til stede, særlig i de tilfellene 

hvor de ikke er enige i PPT sine vurderinger og konklusjoner. Det er derfor viktig for den 

som fatter vedtaket å høre elevens og foreldrenes syn på saken direkte.  
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Vi ser fortsatt ikke dokumentasjon på at elever og foreldre har fått tilbud om å uttale seg 

til rektor direkte. Det går ikke fram av de nye vedtakene om det har blitt gitt slikt tilbud, 

men er kun vist til møtet der også PPT deltar. Vi vurderer derfor at praksis på dette 

tidspunktet ikke følger rutinen i oppdatert håndbok. 

Vi har også i den forbindelse en kommentar knyttet til formuleringen i flere vedtak om at 

«eleven og foreldrene er enige i skolens og PPT sin vurdering om at [eleven] har behov 

for de tiltakene som beskrives i vedtaket for å oppleve mestring og få utbytte av 

opplæringen» … Vi gjør oppmerksom på at samtykke til å fatte vedtak om 

spesialundervisning er knyttet kun til det at det skal fattes vedtak og ikke et samtykke til 

hva tilbudet skal gå ut på. Vi mener derfor at en slik formulering i vedtaket kan gjøre det 

vanskelig for eleven/foreldrene til eleven å klage på vedtaket i ettertid og anbefaler at 

formuleringen endres. 

 

Vurdering av barnets beste 

Det skal gå fram av vedtaket hva som er til beste for eleven og hvilke individuelle 

faktaopplysninger som er lagt til grunn i vurderingen. Det kan være aktuelt å beskrive 

blant annet 

- eleven sitt syn på spesialundervisningen 

- elevens identitet, karaktertrekk og egenskaper  

- familiemiljø og nære relasjoner 

- vern, omsorg og sikkerhet 

- sårbarhet eller sårbare situasjoner 

- elevens rett til liv og utvikling 

- elevens fysiske og psykiske helse 

- elevens rett til utdanning 

Listen er ikke uttømmende, men gir en oversikt over mulige momenter i vurderingen. 

Skolen må vurdere fra sak til sak hvilke momenter som er aktuelle og hvor stor vekt de 

enkelte momentene skal ha i vurderingen dersom det er motstridende hensyn.  

Barnet sitt eget syn skal bli tillagt tilbørlig vekt i samsvar med alder og modenhet. At 

eleven blir hørt, er likevel ikke det samme som at eleven har rett til å bestemme, men 

skal være et av flere momenter i den faglige vurderingen av hva som vil være til elevens 

beste, også i situasjoner der barnet og foreldrene har ulike meninger. 

 

Kontrollspørsmål: Tar skolen stilling til hva som er barnets beste når de fatter 

vedtak om spesialundervisning? 

Våre observasjoner 

I egenvurderingene blir det vist til at dette nå er et eget punkt i kommunens mal for 

vedtak om spesialundervisning. Det blir også vist til at det framgår ikke eksplisitt i teksta 

i vedtaket, men er en underliggende faktor for de bestemmelsene vi gjør. Punktet 

organisering side 3 viser denne tenkinga. 

Vi ser videre at de fleste vedtaka i eksempelsakene er begrunnet gjennom standard 

formuleringer som viser til PPT sin sakkyndige vurdering/tilråding og ikke en individuell 



 
 

19 
 

vurdering av barnets beste ut fra den konkrete sakens opplysningsgrunnlag, herunder 

elevens eget syn i saken.  

I ett av vedtaka er det fastslått at vedtak om spesialundervisning blir satt i gang med 

grunnlag i en vurdering av barnet sitt beste ut fra behovene og forutsetningene til 

eleven, at elevens synspunkt er ivaretatt ut fra samtaler som [barnevernet] her hatt med 

barnet og at det vil være til beste for eleven si utvikling og læring at spesialundervisning 

blir satt i verk i tråd med sakkyndig vurdering fra [PPT] 

Vår vurdering i foreløpig rapport 

Vi la til grunn i vår vurdering at den som fatter vedtaket på eget grunnlag må gjøre en 

vurdering av hva som vil være til barnets beste i det enkelte tilfelle, ut fra de ulike 

opplysningene som foreligger. Det må gå fram hvilke ulike forhold som er vurdert og 

hvordan de er vektlagt, herunder den faglige anbefalingen fra PPT, elevens og foreldres 

syn på saken og eventuelle andre forhold som er gjort kjent. Beslutningen (vedtaket) må 

inneholde en beskrivelse av de ulike hensynene som er vurdert og en begrunnelse for 

hvorfor konklusjonen er blitt slik den er. 

Vi fant det ikke dokumentert eller beskrevet hvordan kommunen har gjort slike 

vurderinger. Når det heller ikke gikk tydelig fram om det i praksis rutinemessig blir gitt 

mulighet for eleven selv å gi uttrykk for sitt syn på saken direkte til den som skal fatte 

vedtaket, blir det utydelig hva som er vurdert og vektlagt som grunnlag for vedtaket. 

Vi vurderte det derfor som ikke sannsynliggjort at det blir foretatt en konkret vurdering 

av barnets best når skolene fatter enkeltvedtak om spesialundervisning. 

Vår vurdering etter kommunens tilsvar med ny dokumentasjon 

I nye vedtak er barnets beste omhandlet i begrunnelsen for vedtaket. Det blir vist til 

samarbeidsmøte med foreldre og eleven sammen med PPT og referert til hva eleven og 

foreldrene har uttalt i den forbindelse. I tillegg er det beskrevet de ulike behovene eleven 

har for tilrettelegging for å få et tilfredsstillende læringsutbytte og hvordan skolen skal 

legge til rette ut fra PPT sin anbefaling. 

Vi har tidligere pekt på at det ikke har vært praksis for skolen å gi foreldre og eleven selv 

mulighet til å uttale seg direkte til den som fatter vedtak. En vurdering av barnets beste 

går likevel utover kun å høre foreldrenes og eleven syn på saken. Vi har derfor i vår 

vurdering av dette kontrollpunktet valgt å legge vekt på at elevens og foreldrenes 

stemme er tatt med i skolens beslutning totalt sett, dokumentert gjennom møtereferater.  

Vi vurderer at en vurdering av barnets beste i skolens vedtak vil oppfylle det rettslige 

minstekravet til slik vurdering. 

 

Konklusjon: 

Det rettslige kravet er oppfylt når det gjelder å  

• Legge en vurdering av barnets beste til grunn for vedtaket 

Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder å  

• Gi eleven og foreldrene til eleven mulighet til å uttale seg om innholdet i 

sakkyndig vurdering til den som skal fatte enkeltvedtak om 

spesialundervisning 
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3.5 Vedtaket skal informere om klageregler og 
innsynsrett 

Statsforvalteren har undersøkt  

- om vedtaket inneholder tilstrekkelig informasjon om klagerett, klagefrist, 

klageinstans, hvor klagen skal sendes og om retten til å se saksdokumentene, jf. 

forvaltningsloven § 27 tredje ledd 

 

Kontrollspørsmål: Inneholder vedtakene  

• informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og informasjon om 

at klagen skal sendes til skolen? 

• informasjon om retten til å se sakens dokumenter? 

 

Våre observasjoner og vurdering   

Framlagte enkeltvedtak om spesialundervisning informerer om klagerett, klagefrist, 

klageinstans, hvor klagen skal sendes og om retten til å se saksdokumentene. 

Ny mal for vedtak om spesialundervisning er også oppdatert fra Fylkesmannen til 

Statsforvalteren, selv om vi finner et par eksempler på vedtak fattet i 2021 som ikke er 

oppdatert på dette forholdet. 

 

Konklusjon 

Vedtakene oppfyller de rettslige kravene knyttet til informasjon om klageregler og 

innsynsrett. 
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4 Våre reaksjoner 

4.1 Pålegg om retting 

I kapitlene ovenfor har vi konstatert at dere ikke oppfyller regelverket på alle områder. Vi 

pålegger dere å rette opp følgende, jf. kommunelova 30-4: 

Kommunen må sørge for å fatte vedtak som oppfyller retten til spesialundervisning og 

saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, jf. opplæringsloven §§ 5-1, 5-3 og 5-4 og 

forvaltningsloven §§ 2, 23, 25 og 27. Kommunen må i den forbindelse se til at skolene 

• Gir eleven og foreldrene til eleven mulighet til å uttale seg om innholdet i den 

sakkyndige vurderingen til den som skal fatte vedtak om spesialundervisning 

4.2 Oppfølging av pålegg 

Dere skal sette i verk tiltak for å rette brudd på regelverket straks. Når påleggene er 

rettet, skal dere erklære at rettinga er gjennomført og redegjøre for hvordan dere har 

rettet. 

Fristen er 31. oktober 2021. Vi vil ikke avslutte tilsynet før dere gjennom erklæringen 

og redegjørelsen har vist at pålegget er rettet. 

 

5 Dere har rett til å klage 

Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 bokstav b. Dere kan klage 

på enkeltvedtaket. 

Dersom dere klager, må dere gjøre det innen tre uker. Fristen gjelder fra beskjed om at 

brevet har kommet fram til dere, jf. forvaltningslova §§ 28 og 29. Dere sender klagen til 

oss. Vi har mulighet til å omgjøre vedtaket. Dersom vi ikke er enige med dere, sender vi 

klagen til Utdanningsdirektoratet som avgjør saken. 

I forvaltningsloven § 32 kan dere se hvordan dere skal utforme klagen. 

Dere kan be om at vi ikke iverksetter vedtaket før klagefristen er ute, eller klagen er 

endelig avgjort av Utdanningsdirektoratet, jf. forvaltningslova § 42. 

Dere er part i saken og har rett til innsyn i saksdokumentene, jf. forvaltningslova § 18 

 

Arendal 13.07.2021 

Elisabeth Attramadal, tilsynsleder 
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VEDLEGG: Dokumentasjonsgrunnlaget 

• Egenvurderinger i RefLex  

• Oversikt for kommunen de siste fem årene vedrørende spesialundervisning 

• 10 vedtak om spesialundervisning med underliggende dokumenter, fordelt på 

skolene 

• Delegeringsreglement Evje og Hornnes kommune fram til 31.12.2020 

opplæringsloven 

• Delegeringsreglement Evje og Hornnes kommune fra 01.01.2021 opplæringsloven 

• Rådmannens videredelegasjon til rektor Evje ungdomsskule 

• Rutinebeskrivelser Håndbok i arbeid med spesialundervisning i grunnskolen med 

maler datert januar 2021 

• Mal enkeltvedtak spesialundervisning – innvilget 

• Mal enkeltvedtak spesialundervisning – avslag 

 

Dokumentasjon framlagt etter foreløpig rapport: 

• Oppdatert samtykkeskjema – samtykke til vedtak om spesialundervisning 

• Oppdatert mal-skjema – dokumentasjon vurdering av elevens behov og behov for 

ny sakkyndig vurdering 

• Oppdatert handbok spesialundervisning i grunnskulen 

• Vedlegg til sakkyndig vurdering – informasjon om saksgang 

• 2 nye eksempler på enkeltvedtak om spesialundervisning med tilhørende 

dokumenter 
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