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Statusorientering i undersøkinga - Inntak av og kvalitet i
opplæringa for elevar tatt inn etter reglane i § 6-17 i forskrift
til opplæringslova
Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalet tar orienteringa om status i undersøkinga av «Inntak av og
kvalitet i opplæringa for elevar tatt inn etter reglane i § 6-17 i forskrift til
opplæringslova», til etterretning.
2.

Kontrollutvalet sluttar seg til endringa i prosjektplan/mandat, slik det er gjort
greie for i saksframlegget.

Bakgrunn
På grunnlag av henvending til kontrollutvalet, valde kontrollutvalet i sitt møte
22. september 2019 å gjere ei nærare undersøking av dei fylkeskommunale
vedtaka når det gjeld inntak av elevar etter reglane i § 6-17 i opplæringsforskrifta.
Hovudføremålet med undersøkinga er todelt:
 Spesifikt undersøke inntaksprosessen for elevgruppa tatt inn etter
opplæringsforskrifta § 6-17, og evaluere om lover/forskrifter og politiske
vedtak blir etterlevd. I dette ligg også ei vurdering av i kva grad lov/forskrift
om inntak og dei relevante politiske vedtaka harmonerer, samt kor langt dei
politiske vedtaka går når det gjeld den praktiske operasjonaliseringa av det
enkelte inntak.


Undersøke kvaliteten i den vidaregåande opplæringa for elevgruppa nemnt
over, som tilbys ved Tøndergård skole- og ressurssenter (TSR) og ved eigne
skoler, og samanlikne desse.

Kontrollutvalet slutta seg til prosjektplana i sitt møte 29. oktober 2020 i sak
KO-51/20.
Undersøkinga blir utført av Deloitte og endeleg rapport frå undersøkinga skal i
henhald til avtalt framdriftsplan, bli lagt fram for behandling i kontrollutvalet sitt
møte 17. mars 2021. Kontrolldirektøren meiner det er hensiktsmessig at Deloitte
informerer kontrollutvalet om status i undersøkinga på noverande tidspunkt.
Vedlagt følgjer deira statusorientering om undersøkinga.
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Vurdering
Kontrolldirektøren har både 11. desember 2020 og 15. januar 2021 hatt
oppfølgingsmøte med Deloitte for å bli orientert om framdrift, status og avklare
eventuelt utfordringar i prosjektet som krev endringar/justeringar i prosjektplana.
Når det gjeld undersøking av kvalitet i opplæringa ved eigne skoler, blei i
utgangspunktet Romsdal vgs og Borgund vgs valt ut for nærare undersøking.
Kontrolldirektøren har fått innspel på at dette er to store skoler, og at med fordel
også ein mindre fylkeskommunal skole kunne vore med i samanlikningsgrunnlaget.
Dette for å sjå korleis mindre skoler har tilrettelagt for brukargruppa som
undersøkinga fokuserer på. Kontrolldirektøren har derfor hatt dialog med både
Deloitte og kompetanse- og næringsdirektøren om temaet. Med grunnlag i dette og
i samråd med leiar av kontrollutvalet, har kontrolldirektøren utvida Deloitte sitt
mandat til også å omfatte Fræna vgs.
Kontrolldirektøren er ikkje kjend med spesielle utfordringar i prosjektet, og har bedt
Deloitte orientere kontrollutvalet om status og eventuelle observasjonar knytt til dei
einskilde problemstillingane i undersøkinga.
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kontrolldirektør
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