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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Nordreisa kommune har KomRev NORD 

gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens grunnskole. Kontrollutvalgets plikt til å påse at 

forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. 

(revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger 

av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Nordreisa kommune, jf, kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner ikke 

til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

Revisjonen sendte oppstartsbrev til kommunen 10.10.2013, men på grunn av uforutsette hendelser 

som verken kommunen eller revisjonen kunne forutse, ble prosjektet først igangsatt i januar 2014. 

På grunn av forsinkelsene ble revisjonen og kontrollutvalget enige om å avvente ferdigstillelse av 

rapporten til høsten 2014. Revisjonen kunne dermed levere en oppdatert ressursbruksanalyse med 

2013 som siste analyserte driftsår. Underveis i prosjektet har kontakten med administrasjonen i all 

hovedsak vært god. Skolenes rektorer har vært imøtekommende og bidratt på en positiv måte. 

Revisjonen vil takke alle involverte parter for et godt samarbeid. 
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SAMMENDRAG  

 

Nordreisa kommunes netto driftsutgift til grunnskole sank fra 42,2 millioner kroner i 2011 til 40,9 

millioner kroner i 2013. Sammenlikning av netto driftsutgift per elev ved de enkelte skolene i 

Nordreisa kommune, viser relativt store forskjeller som er økende. Moan skole fremstår i perioden 

2011 til 2013 som skolen med lavest netto driftsutgift sett i forhold til antall elever. Rotsundelv 

skole fremstår i 2012 som skolen med høyest netto driftsutgift sett i forhold til antall elever, mens 

Oksfjord skole fremstår i 2013 som skolen med høyest netto driftsutgift sett i forhold til antall 

elever. Antall årsverk per elev, vist i tabell 10, forklarer mye av variasjonene i netto driftsutgift per 

elev. Antall årsverk pr. elev virker ikke utelukkende å være et resultat av andel elver som får 

spesialundervisning, men påvirkes også av andre forhold. 

 

Vår analyse av KOSTRA-tallene indikerer at Nordreisa kommunes grunnskole: 

 

a) ble prioritert lavere sammenliknet med KG3 i perioden 2011-2013 og noe høyere enn 

landet utenom Oslo i 2012 

b) hadde en lavere andel elever i kommunens grunnskole av kommunens innbyggere i 

skolealder  

c) hadde en større andel elever som fikk skoleskyss sammenliknet med KG3 og landet 

utenom Oslo 

d) hadde en større andel elever som mottok spesialundervisning, sammenliknet med både 

KG3 og landet u/Oslo, både i 2011, 2012 og 2013 

e) hadde en tilnærmet gjennomsnittlig produktivitet i 2012-2013 

 

I forbindelse med punkt a) og e), minner vi om at Nordreisa kommune ikke betaler 

arbeidsgiveravgift, noe de aller fleste kommunene vi her sammenlikner med gjør.  

 

Vår konklusjon er at Nordreisa kommune har et opplæringstilbud som er til dels i henhold til 

sentralt regelverk på området. Konklusjonen bygger på følgende: 

 

 De enkelte skoles oversikter over hvor mange timer undervisning som ble gitt, indikerer at 

Nordreisa kommune i skoleåret 2013/2014 til dels oppfylte Læreplanverkets krav om 

antall undervisningstimer på de ulike hovedtrinnene.  

 I skoleårene 12/13 og 13/14 oppfylte Nordreisa kommune i all hovedsak opplæringslovas 

kompetansekrav for undervisningspersonale i grunnskolen.  

 Nordreisa kommunes system for kompetanseutvikling blant grunnskolens personale er 

ikke fullt ut forsvarlig.  

 Nordreisa kommune har nylig utviklet system for vurdering av grunnskoletilbudet.  

 

Revisjonens gjennomgang av 45 elevmapper viser at Nordreisa kommune i de fleste 

enkeltvedtakene om spesialundervisning i skoleåret 2013/2014, fulgte de faglige anbefalingene fra 

PPT. Fra skoleåret 2011/2012 til 2013/2014 fikk en større andel av elevene sin 

spesialundervisning i gruppe på to til fem elever og færre fikk spesialundervisningen alene. Alle 

skolene i kommunen har en eller flere lærere med videreutdanning i spesialpedagogikk. Moan, 

Oksfjord og Rotsundelv skole har alle satsingsområde på tidlig innsats med fokus på lese- og 

skriveopplæring.  
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1 INNLEDNING 

 

Kontrollutvalget i Nordreisa kommune vedtok i møte 30.5.2013 under sak 16/13 å bestille 

forvaltningsrevisjon av kommunens grunnskole. Kontrollutvalget ønsket å bidra til at elevene blir 

sikret et tilbud i henhold til opplæringsloven, tilhørende forskrifter og andre retningslinjer. 

Utvalget ønsket også å få undersøkt om Nordreisa kommune utnytter ressursene til grunnskolen på 

en kostnadseffektiv måte. Et tredje formål med undersøkelsen er å få kartlagt og synliggjort 

omfanget av tilpasset opplæring og spesialundervisning 

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

 

Med utgangspunkt i kontrollutvalgets formål med undersøkelsen, drøfter vi i rapporten følgende 

problemstillinger med tilhørende punktvise underproblemstillinger: 

 

Problemstilling 1: Hvordan er ressursbruken innenfor grunnskolen i Nordreisa kommune? 

Underproblemstillinger: 

 Hvor mye ressurser bruker Nordreisa kommune i forbindelse med grunnskoleopplæring 

samlet og ved de ulike skolene? 

 Hva er mulige årsaker til eventuelle forskjeller som fremkommer i sammenlikningen av 

skolene?  

 Hvordan er ressursbruken innenfor grunnskolen i Nordreisa kommune sammenliknet med 

andre kommuner? 

 Hva er mulige årsaker til eventuelle forskjeller som fremkommer i sammenlikningen? 

 

Problemstilling 2: Har Nordreisa kommune et opplæringstilbud som er i henhold til sentralt 

regelverk på området? 

Underproblemstillinger: 

 Oppfyller kommunen kravene i læreplanverket for kunnskapsløftet om antall 

undervisningstimer for elevene på de enkelte hovedtrinnene? 

 Oppfyller kommunen opplæringslovas kompetansekrav for undervisningspersonale i 

grunnskolen? 

 Har kommunen et forsvarlig system for kompetanseutvikling blant grunnskolens 

personale? 

 Har kommunen forsvarlige system for vurdering av grunnskoletilbudet? 

 

Problemstilling 3: Hvordan drives spesialundervisning og tilpasset opplæring i grunnskolen i 

Nordreisa kommune? 
Underproblemstillinger: 

 Følger Nordreisa kommune de faglige anbefalingene fra PPT når de tildeler timer til 

spesialundervisning? 

 Hvordan er forholdet mellom enkelttimer og gruppetimer knyttet til spesialundervisning? 

 Hvordan er Nordreisa kommunes kompetanse til å gi spesialundervisning og tilpasset 

opplæring? 
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2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til.  

 

Problemstilling 1 og 3 er deskriptivt formulerte, som betyr at de besvares som rene beskrivelser av 

kartlagte fakta. For slike problemstillinger som ikke er normative, er det ikke relevant å utlede 

revisjonskriterier. Det følger av gjeldende standard at revisjonen ikke kan gjøre vurderinger uten 

revisjonskriterier. Vi gjør derfor ingen vurderinger eller konklusjoner på grunnlag av funnene i 

tilknytning til problemstilling 1 og 3. Vi analyserer og drøfter imidlertid talldata, og lager 

oppsummeringer av disse. 

 

Med «faglige anbefalinger fra PPT» under problemstilling 3, forstår vi – i tråd med 

Utdanningsdirektoratets anbefalinger følgende del av sakkyndig vurdering fra pedagogisk 

psykologisk tjeneste: «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. 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: 62/63)». 

 

For problemstilling 2 har vi utledet revisjonskriterier fra følgende kilder: 

 

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

(opplæringslova) 

 Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 

 Forskrift 23. juni 2006 nr.724 til opplæringslova 

 Ot.prp. nr. 55 (2003-2004) om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova 

 Ot.prp. nr. 57 (2004-2005) om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova 

 Rundskriv Udir-01-2013, Kunnskapsløftet – fag- og timefordeling og tilbudsstruktur  
  

 

Krav om antall undervisningstimer for elevene 

 

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

samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. I Rundskrivet Udir-01-2013 Kunnskapsløftet – 

fag og timefordeling og tilbudsstruktur, vedlegg 1, som inngår i nevnte læreplanverk, vises det til 

at «Det er fastsatt et samlet minstetimetall for elever på 1.-7 trinn og for elever på 8.-10.trinn som 

elevene har rett til. Skoleeier har plikt til å gi dette timetallet, men står fritt til å tilby flere timer» 

(Utdanningsdirektoratet, 2013:5). Dette minstetimetallet gjelder f.o.m. skoleåret 2013/2014, og 

fremkommer, slik det er fordelt på de ulike undervisningsfagene, i tabell 1. For alle fag unntatt 

norsk/samisk, matematikk og engelsk, er timetallet fastsatt for barnetrinnet (1.-7. årstrinn) og 

ungdomstrinnet (8.-10. årstrinn). Fra og med skoleåret 2013-2014 kan skoleeier omdisponere 

inntil fem prosent av timene i fagene til andre fag. Dette forklares i Rundskriv Udir-01-2013 slik: 

«Det innebærer at den nasjonale fag- og timefordelingen for 1.-10.trinn vil være veiledende for 

inntil fem prosent av timene. Minstetimetallet i det enkelte fag vil være på 95 prosent, mens inntil 

fem prosent av timene kan omdisponeres fra et fag til et eller flere andre fag. Elevene har 
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fremdeles rett til samlet minstetimetall som det fremgår av tabell 1 og2. Det er opp til skoleeier å 

bestemme hvordan fordelingen av de fleksible timene på årstrinn skal være. Omdisponering av 

timer mellom fag kan likevel bare skje innenfor de enkelte hovedtrinnene. Med hovedtrinn menes 

1.-4., 5.-7. og 8.–10. årstrinn, jf. tabell 1 og 2».   

 
Tabell 1. Ordinær fag- og timefordeling i grunnskolen 

 
Kilde: Utdanningsdirektoratet 

 

Tabell 2. Ordinær fag- og timefordeling i grunnskolen, for elever med samisk eller finsk

 
Kilde: Utdanningsdirektoratet 
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Krav til kompetanse og kompetanseutvikling blant grunnskolens personale 
 

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 til ansettelse i grunnskolen, henholdsvis 

for 1. til 4. årstrinn, 5. til 7. årstrinn og 8. til 10. årstrinn. Vedlegg 1 viser oversikt over 

kompetansekravene til ansettelse i undervisningsstilling på de nevnte hovedtrinnene.  

 

Av dette utleder vi følgende revisjonskriterier: 

 Kommunen skal oppfylle kompetansekravene for undervisningspersonale på 1. til 4. 

årstrinn 

 Kommunen skal oppfylle kompetansekravene for undervisningspersonale på 5. til 7. 

årstrinn 

 Kommunen skal oppfylle kompetansekravene for undervisningspersonale på 8. til 10. 

årstrinn 

 

Skoleeiers ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i virksomheten, fastslås i 

opplæringslova § 10-8. Her fremgår det at skoleeier er pålagt å ha et system som gir 

undervisningspersonale, skoleledere og personale med særoppgaver i skoleverket, anledning til 

nødvendig kompetanseutvikling. Kompetanseutviklingen skal være rettet mot å fornye og utvide 

den faglige og pedagogiske kunnskapen, og å holde seg orientert om og være på høyde med 

utviklinga i skolen og samfunnet. I Ot.prp. nr. 57, pkt. 8.4. fastslås det at etter- og videreutdanning 

av ansatt personale må betraktes som den vesentligste delen av denne kompetanseutviklingen.  

      
Av dette utleder vi følgende revisjonskriterium: 

 

 Kommunen skal ha et system som gir de ansatte i skoleverket anledning til nødvendig 

kompetanseutvikling 

 

 

Krav om system for vurderinger av grunnskoletilbudet 
 

Av opplæringslova § 13-10 fremgår det at kommunen/fylkeskommunen, eller skoleeier for private 

skoler, har ansvar for at kravene i opplæringslova og dens forskrifter blir oppfylt. Dette ansvaret 

innebærer en plikt til å stille til disposisjon de nødvendige ressursene for oppfyllelse av disse 

kravene. Kommunen/fylkeskommunen, og skoleeier for private skoler, skal ha et forsvarlig system 

for vurdering av om kravene i opplæringslova og dens forskrifter blir oppfylt. Av samme paragraf 

fremgår det at kommunen/fylkeskommunen, og skoleeier for private skoler, skal ha et forsvarlig 

system for å følge opp resultatene fra slike vurderinger, og fra nasjonale kvalitetsvurderinger som 

departementet gjennomfører med hjemmel i opplæringslova § 14-1 fjerde ledd. Som en del av 

dette oppfølgingsansvaret skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i 

grunnskoleopplæringen og den videregående opplæringen, tilknyttet læringsresultat, frafall og 

læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, i dette tilfellet kommunen.  I Ot.prp. 

nr. 55 2003-2004 fremkommer det at skoleeier for øvrig står fritt til å forme sitt eget 

oppfølgingssystem, forutsatt at systemet er egnet til å avdekke og i tilstrekkelig grad rette opp i 

forhold som er i strid med lov og forskrift.  
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Av dette utleder vi følgende revisjonskriterier: 

 Kommunen skal ha et system som er egnet til å avdekke og rette opp eventuelle forhold som er 

i strid med opplæringslova og forskriftene til lova  

 Kommunen skal ha et system for å følge opp resultatene fra egne vurderinger av om kravene i 

opplæringslova med forskrifter blir oppfylt og fra nasjonale kvalitetsvurderinger 

 Kommunen skal utarbeide en årlig rapport om tilstanden til grunnskolen som skal behandles i 

kommunestyret 

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i kapitlene de brukes i.  
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon
1
.  

 

I denne undersøkelsen har vi gjennomført intervjuer, dokumentanalyse og analyse av regnskapstall 

samt KOSTRA- og GSI-tall. Våre sammenlikninger av KOSTRA-tall for Nordreisa, KOSTRA-

gruppe 3 og landet utenom Oslo er avgrenset til perioden fra og med 2011 til og med 2013. 

Regnskapstallene som presenteres i rapporten, gjelder regnskapsårene 2011, 2012 og 2013. 

Undersøkelsen gjelder kun kommunens grunnskole, noe som betyr at barnehage og skole-fritids-

ordning er holdt utenfor undersøkelsen.  

 

3.1 Beskrivelse av ressursbruk 

3.1.1 KOSTRA 

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

Statistisk Sentralbyrå (SSB). Elektronisk innrapportering fra kommunene til Statistisk sentralbyrå 

danner grunnlaget for KOSTRA. 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.  

 

I fremstillingene i kapittel 5 sammenlikner vi Nordreisa kommune med to sammenlikningsenheter, 

på utvalgte indikatorer for grunnskolen. SSB har gruppert kommunene på grunnlag av 

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

Nordreisa kommune tilhører KOSTRA-gruppe 3 (heretter omtalt også med forkortelsen KG3). 

KG3 består av små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible 

inntekter. Vi sammenlikner Nordreisa kommune i hovedsak med gjennomsnittet for KG3 men 

også med landsgjennomsnittet utenom Oslo. I noen diagrammer sammenlikner vi kun med KG3. 

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

produktivitet i grunnskolen. 

 

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, av eksempelvis 

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  

                                                 
1
 RSK 001Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorsforbunds styre 1. februar 2011 
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Ulikheter som nevnt 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.    

 

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

denne tjenesten (Statistisk Sentralbyrå, 2014). 

 

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 

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, eksempelvis grunnet mangel på arbeidskraft 

 

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

utgifter som hører til grunnskoleopplæring, eller mer spesifikt skolelokaler, rapporteres på én 

bestemt funksjon slik at rapporteringen blir lik i alle kommuner. Følgende KOSTRA-funksjoner 

(Statistisk Sentralbyrå 2014) inngår i KOSTRA-indikatorene vi presenterer i kapittel 6:  

 

202 Grunnskole 

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

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

 

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).   

 

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.  

 

3.2 Gjennomgang av elevmapper 

I forbindelse med problemstillingen om kommunen følger de faglige anbefalingene fra PPT når de 

tildeler timer til spesialundervisning, har vi gjennomgått elevmapper. Her har vi kartlagt om 

Nordreisa kommune i sine enkeltvedtak om spesialundervisning har fulgt de faglige anbefalingene 
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som PPT har kommet med i sakkyndig vurdering. Ifølge GSI var det 67 elever i kommunen som 

hadde spesialundervisning skoleåret 13/14. Revisjonen gjorde et tilfeldig utvalg på 45 mapper som 

tilsvarer 67 % av mappene til elever med enkeltvedtak om spesialundervisning, og alle skolene er 

representert i utvalget.  

 

3.3 Undersøkelse av kompetanse og kvalitetsvurderingssystem  

Når det gjelder vår undersøkelse av kompetanse blant grunnskolens personale, har vi hentet data 

fra GSI og gjennomgått dokumentasjon vedrørende ansattes kompetanse og utdanning. I 

kartleggingen av kompetanseutviklingen har vi lagt til grunn muntlig informasjon fra rektorene og 

relevant skriftlig dokumentasjon. I vår undersøkelse om Nordreisa kommune har et forsvarlig 

system for vurdering av grunnskoletilbudet, har vi gjennomgått kommunens 

kvalitetsvurderingssystem som nylig er utarbeidet.  

 

3.4 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 grunnlag 

for å analysere ressursbruken i Nordreisa 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 nyeste tallene inneholder dermed færre feil enn de eldste 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». I forbindelse med 

våre analyser oppdaget vi feil bruk av funksjon i 2011 i Nordreisa kommune. Her var lønnsutgifter 

til spesialpedagog, sykelønnsrefusjoner og utgifter til pensjon, som utgjorde i underkant av 6 

millioner kroner, ført på funksjon 211 – styrket tilbud til førskolebarn – som er en KOSTRA-

funksjon for barnehage. Feil bruk av funksjon medfører at kommunens KOSTRA-tall i 2011 for 

både barnehagesektoren og grunnskolen inneholder feil på flere prioriterings- og 

produktivitetsindikatorer. Revisjonen vil redegjøre nærmere for feilføringene i kapittel 6 Vi 

oppfordrer leseren til å ha disse forbeholdene med seg i sin lesning av kapittel 6 i rapporten.  

 

Vår erfaring er at GSI inneholder nøyaktig informasjon om grunnskoledriften i norske kommuner. 

Vi regner derfor datamaterialet som ligger til grunn i denne rapporten som pålitelig. 

 

Likeså anser vi tall fra Nordreisa kommunes reviderte årsregnskap for 2011, 2012 og 2013 som 

relevant, tilstrekkelig og pålitelig datagrunnlag for å sammenligne kommunens grunnskoler med 

hverandre. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at regnskap fra to av kommunens grunnskoler 

inneholder bl.a. lønnsutgifter som gjelder SFO, noe som blir nærmere redegjort for i kapittel 5. 

Når det gjelder feilføringene av de nesten 6 millioner kronene som er omtalt ovenfor, fremkommer 

de kun i KOSTRA-tallene for 2011 og er korrigert for i vår presentasjon av regnskapstallene.  
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Når det gjelder delkapittel 7.1 om antall gitte timer per fag på de ulike hovedtrinnene i Nordreisa 

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

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

Oversiktene sier dermed ikke noe om hvorvidt en skoleelev får oppfylt sin rett til et bestemt antall 

timer for eksempel i norsk totalt på hele hovedtrinnet. En utfordring ved å undersøke tidligere gitte 

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

direktoratet justeres med jevne mellomrom. Vi har derfor valgt å konsentrere oss kun om det siste 

hele skoleåret (2013/2014), og behandler de forelagte timeoversiktene fra skolene som 

indikasjoner på hvorvidt det påkrevde antallet timer gis i det enkelte fag på det enkelte hovedtrinn. 

 

Vi regner 45 av 67 mapper til elever med enkeltvedtak om spesialundervisning som et tilstrekkelig 

utvalg for å kunne oppsummere om Nordreisa kommune følger de faglige anbefalingene fra PPT 

når de tildeler timer til spesialundervisning. I forbindelse med gjennomgang av mappene, 

gjennomførte revisjonen korte intervju med rektorene. Intervjuene ble i etterkant verifisert. 

 

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

revisjonens interne kvalitetssystem. 
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4 ORGANISERING AV NORDREISA KOMMUNE OG GRUNNSKOLEN 

 
Figur 1. Organisasjonskart Nordreisa kommune 

 
Kilde: Nordreisa kommune 

 

Nordreisa kommune er organisert som vist i figur 1. 

 

Grunnskolen i Nordreisa består av de tre enhetene som framkommer av organisasjonskartet, og i 

tillegg Oksfjord Oppvekstsenter
2
. Skolene er organisert som egne enheter med rektorene som 

enhetsledere. Kommunen har også en skole- og barnehagefaglig rådgiver. 

 

Storslett skole driver grunnskoleopplæring på 5. – 10. årstrinn. Skolen er kommunens største målt 

etter antall elever og lærere, og hadde i skoleåret 2013/2014 til sammen 275 elever og 39 lærere. 

 
Foto: Truls Siri 

                                                 
2
 Opplysningen er hentet fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI 2014 Grunnskole) 
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I skoleåret 2013/2014 hadde Moan skole 170 elever på 1. - 4. årstrinn og 15 lærere.  

 
Foto: Nordreisa kommune 

 

 

I skoleåret 2013/2014 hadde Rotsundelv skole 37 elever på 1.- 7. årstrinn og åtte lærere. 

 
Foto: Nordreisa kommune 

 

 

Oksfjord skole ble nedlagt i 2010 og gjenåpnet høsten 2012. Skoleåret 2013/2014 hadde Oksfjord 

Oppvekstsenter
3
 13 elever fra 1.- 4. årstrinn og to lærere.  

 

Nordreisa kommune samarbeider med kommunene Kvænangen og Kåfjord samt Troms 

fylkeskommune om pedagogisk-psykologisk tjeneste for grunnskolen; PPT for Nord-Troms. 

Tjenestekontoret har Storslett i Nordreisa som kontorsted og er bemannet med fagpersonale som 

pedagogisk-psykologiske rådgivere, spesialpedagoger og logoped
4
. 

 

                                                 
3
 Oppvekstsenteret består av skole, SFO og barnehage 

4
 Kilde: Årsplan for PPT Nord-Troms skoleåret 2013/2014 
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5 RESSURSBRUK I NORDREISA KOMMUNES GRUNNSKOLE 

Hvor mye ressurser bruker Nordreisa kommune i forbindelse med grunnskoleopplæring 

samlet og ved de ulike skolene i kommunen? Hva er mulige årsaker til eventuelle 

forskjeller som framkommer i sammenlikningen av skolene? 

5.1 Ressursbruk i grunnskolen samlet sett 

 

Tabell 3: Grunnskolen i Nordreisa kommune. Regnskapstall fra 2011
5
, 2012 og 2013 

 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Endring i % 

Fast lønn 31 613 888 32 871 482 30 037 271 -4,9 % 

Vikarer 2 684 652 2 950 875 2 251 254 -16,1 % 

Ekstrahjelp
6
 5 236 658 4 934 602 6 060 500 15,7 % 

Overtid 27 081 32 969 7219 -73,3 % 

Andre lønnsutgifter
7
 237 329 32 832 -104 905

8
 -144,2 % 

Sosiale utgifter
9
  3 418 063 5 214 053 4 322 390 26 % 

Andre utgifter
10

 2 435 128 2 376 738 2 236 145 -8,1 % 

Refusjon sykelønn/ 

fødselspenger -3 121 292 -2 833 975 -2 882 459 -7,6 % 

Andre 

refusjoner/inntekter
11

 -273 649 -1 576 508 -1 004 249 266,9 % 

Total netto 

driftsutgift
12

 42 256 658 44 002 798 40 967 922 -3 % 
Kilde: Kommuneregnskapet, Nordreisa kommune 2011-2013 

 

Det fremgår av tabell 3 at den totale netto driftsutgiften
13

 ved grunnskolen i Nordreisa sank med 

ca. 3 %, fra ca. 42,3 millioner kroner i 2011 til ca. 41 millioner kroner i 2013. Fra 2011 til 2012 

steg imidlertid netto driftsutgiftene med nesten 1,75 millioner kroner. Utgifter til fast lønn sank 

med nesten 1,6 millioner kroner, en nedgang på 4,9 % i perioden 2011 til 2013. Imidlertid så steg 

utgiftene til fast lønn fra 2011 til 2012. Økningen i 2012 i fast lønn kan til dels tilskrives økt 

lønnsnivå og at i skoleåret 2012/2013 var en rektorstilling mer enn skoleåret 2011/2012, fordi 

Oksfjord skole ble gjenåpnet. Økningen i sosiale utgifter (pensjon) fra 2011 til 2012 må ses i 

sammenheng med økningen i fast lønn i samme periode. Den totale nedgangen i utgifter i fast lønn 

                                                 
5
 Feilføring av nesten 6 millioner er korrigert for og inngår her i regnskapstallene for 2011. 

6
 «Ekstrahjelp» inkluderer lønn til spesialpedagog 

7
 «Andre lønnsutgifter» inkluderer andre utgifter innenfor lønnsområdet, som møte- og telefongodtgjøring og 

periodisering av lønn 
8
 Negativt beløp skyldes negativ effekt av periodisering av lønn.  

9
 «Sosiale utgifter» inkluderer utgifter til pensjon. Her ville også normalt sett arbeidsgiveravgift inngått, men 

Finnmark og Nord-Troms (bl.a. Nordreisa) er fritatt fra den, 
10

 «Andre utgifter» inkluderer alle driftsutgiftene som ikke er tilknyttet lønn, eks. utgifter til kurs/konferanser, 

lærebøker, matvarer, kommunale eiendomsgebyrer, kontorrekvisita, IT-utgifter, forsikring, vedlikehold m.m. 
11

 Øvrige inntekter som salgsinntekter, avsetning til og bruk av fond. 
12

 Tabellen er basert på regnskapstall fra Nordreisa kommune, funksjon 202 grunnskole. Ansvar 210 - fellesutgifter og 

administrasjon - 100 inngår ikke i disse tallene. Revisjonen har i tillegg utelatt art 500 Renteutgifter, provisjoner og 

andre finansutgifter. Utgifter som er ført på de ulike grunnskolene (ansvarene) men som ikke er ført på funksjon 202 

grunnskole, er ikke med i denne fremstillingen.  
13

 I KOSTRA er 590-artene (avskrivninger) medregnet i «netto driftsutgift». Revisjonens tabeller inneholder, til 

forskjell fra KOSTRA, regnskapsartene for avsetning til eller bruk av fond, og for momskompensasjon påløpt i 

investeringsregnskapet.  



KomRev NORD IKS Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen 

 

Side:  

 
14 

fra 2011 til 2013 kan tilskrives reduksjon i antall årsverk. Tall fra GSI viser at i skoleåret 

2010/2011 (som delvis inngår i regnskapsåret 2011), var det totalt 70,45 årsverk ved grunnskolene 

i kommunen, mens i skoleåret 2013/2014 var det 64,31 årsverk. Administrasjonen opplyser at 

årsaken til reduksjon av antall årsverk var at det ved Storslett var elever med store behov som har 

gått ut av grunnskolen og over i videregående skole. 

 

5.2 Ressursbruk14 ved enkeltskolene 

 
Tabell 4: Moan skole. Tall fra regnskap 2011, 2012 og 2013 

 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Endring i % 

Fast lønn 7 254 724 8 488 734 7 874 664 8,5 % 

Vikarer 699 686 1 004 070 843 242 20,5 % 

Ekstrahjelp 1 129 919 1 159 663 1 591 724 40,8 % 

Overtid     

Andre lønnsutgifter 106 809 -30 450 - 44 756 -141,9 % 

Sosiale utgifter 788 444 1 347 285 1 114 374 41,3 % 

Andre utgifter 951 782    965 741  668 074 -29,8 % 

Refusjon sykelønn/ 

fødselspenger -287 363 -398 155 -1 171 066 307,5 % 

Andre 

refusjoner/inntekter -137 921 

 

-1 303 312 -563 111 308,2 % 

Total netto 

driftsutgift 10 504 880 11 233 576 10 357 901 -1,4 % 
Kilde: Kommuneregnskapet, Nordreisa kommune 2011-2013 

 

I tabell 4 ser vi at ved Moan skole sank den totale driftsutgiften fra omlag 10,5 millioner kroner til 

snaue 10,36 millioner kroner fra 2011 til 2013, en nedgang på 1,4 %. Det var en økning fra 2011 

til 2012 der total netto driftsutgift var på om lag 11,2 millioner kroner. Det fremkommer av 

tabellen at reduksjonen i netto driftsutgift fra 2011 til 2013 i stor grad skyldes økning i 

sykelønnsrefusjoner og andre inntekter, samt en reduksjon i andre utgifter. Det var en økning i 

utgifter til vikarer og økning i utgifter til ekstrahjelp fra 2011 til 2013. Sykefraværet
15

 var i 

perioden 2011 til 2013 på henholdsvis 9,2 %, 7 % og 9,8 %. Økningen i sykelønnsrefusjoner og 

utgifter til ekstrahjelp og vikarer må ses i sammenheng med dette. Den store økningen i refusjon 

sykelønn og fødselspenger i 2013 forklares med høyere langtidsfravær og svangerskapspermisjon. 

Tall fra GSI viser at skolen i skoleåret 2010/2011 hadde totalt 17,1 årsverk, mens det var 16,3 

årsverk i skoleåret 2011/2012. I skoleårene 2012/2013 og 2013/2014 var det totalt 17,3 årsverk. 

Det var altså en liten økning i antallet årsverk fra regnskapsåret 2011 til 2013. Økningen i fastlønn 

fra 2011 til 2013 kan i hovedsak forklares med en liten økning i antallet årsverk samt generell 

lønns- og prisvekst i løpet av disse to årene. Sett i forhold til budsjettet hadde skolen i 2013 et 

mindreforbruk på omlag 600 000 kroner, som i skolens årsmelding forklares med økte inntekter.
16

  

 

Tabell 5 på neste side viser at Storslett skole reduserte den totale nettodriftsutgiften med drøye 3,3 

millioner kroner fra 2011 til 2013, en reduksjon på ca. 12,1 %. Administrasjonen opplyser at dette 

i hovedsak skyldes reduksjon i antall elever med store behov. Av tabellen fremkommer det en 

                                                 
14

 Revisjonen har etterspurt detaljerte sykefraværstall (korttid og langtidsfravær) men ikke mottatt disse 
15

 Skolens årsmelding for 2012 opplyser at det var flere langtidssykemeldinger. 
16

 Ifølge administrasjonen gjelder inntekten elever fra andre kommuner som bor i fosterhjem i Nordreisa 



KomRev NORD IKS Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen 

 

Side:  

 
15 

betydelig reduksjon i fast lønn på om lag 4,2 millioner kroner. Skolens årsmeldinger for 2012
17

 og 

2013 og tall fra GSI opplyser om en nedgang på nærmere fem årsverk til undervisning. Ifølge GSI 

var total antall årsverk 42,19 i 2011/2012 og 37,9 årsverk i 2013/2014. Storslett skole hadde en 

nedgang i sykefraværet fra 2012 til 2013, noe som gjenspeiler seg i reduksjonen i 

sykelønnsrefusjoner og utgifter til vikarer. Sett i forhold til budsjettet hadde skolen i 2013 et 

mindreforbruk på om lag 500 000 kroner, som ifølge skolens årsmelding blant annet skyldes 

investeringer som ikke ble gjennomført grunnet innkjøpsstopp. 

 
Tabell 5: Storslett skole. Tall fra regnskap 2011, 2012 og 2013 

 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Endring i % 

Fast lønn 20 714 374 19 579 450 16 533 885 -20,1 % 

Vikarer 1 749 535 1 734 773 1 237 581 -29,2 % 

Ekstrahjelp 3 920 810 3 469 506 4 437 982 13,2 % 

Overtid 27 081 32 969 7 219 -73,3 % 

Andre lønnsutgifter 125 161 46 606 -47 351 -137,8 % 

Sosiale utgifter  2 292 887 3 219 851 2 528 509 10,3 % 

Andre utgifter 1 093 940 908 968 1 042 026 -4,7 % 

Refusjon sykelønn/ 

fødselspenger -2 542 550 -2 344 969 -1 491 837 -41,3 % 

Andre 

refusjoner/inntekter -82 515 -216 913 -242 354 193,7 % 

Total netto 

driftsutgift 27 298 723 26 429 971 24 005 660 -12,1 % 
Kilde: Kommuneregnskapet, Nordreisa kommune 2011-2013 

 

 
Tabell 6: Rotsundelv skole. Tall fra regnskap 2011, 2012 og 2013 

 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Endring i % 

Fast lønn 3 644 790 3 835 251 3 786 033 3,8 % 

Vikarer 235 431 205 170 151 845 -35,5 % 

Ekstrahjelp 185 929 305 433   

Overtid     

Andre lønnsutgifter 5 359 16 676 -12 798 -338,8 % 

Sosiale utgifter  336 732 529 568 453 902 34,8 % 

Andre utgifter 389 406 325 148 386 902 -0,6 % 

Refusjon sykelønn/ 

fødselspenger -291 379 -90 736 -140 150 -51,9 % 

Andre 

refusjoner/inntekter -53 213 -33 446 -178 481 235,4 % 

Total netto 

driftsutgift 4 453 055 5 093 064 4 447 253 -0,1 % 
Kilde: Kommuneregnskapet, Nordreisa kommune 2011-2013 

 

Av tabell 6 fremgår det at Rotsundelv skoles totale netto driftsutgifter fra 2011 til 2013 omtrent 

var uforandret. Etter en økning i 2012 på om lag 640 000 kroner, sank de totale netto 

driftsutgiftene til nivå med 2011. I følge tall fra GSI ble antall årsverk redusert fra 9,34 i skoleåret 

2010/2011 til 6,26 i 2013/2014. Dette skulle normalt sett gitt seg utslag i lavere utgifter i fast lønn. 

                                                 
17

 Det var flere årsverk i undervisning vårhalvåret 2012 enn høsthalvåret 2011 
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Administrasjonen opplyser at lønn til rektor ved Rotsundelv skole har alle årene kun vært ført på 

skole, men en del skulle også vært ført på funksjon for SFO. Dette gjør at lønnsutgiftene i 

realiteten er lavere ved Rotsundelv skole enn det som fremgår av regnskapet. Rektor opplyser i 

tillegg at i 2013 ble lønnsutgifter til SFO belastet skolens regnskap (funksjon 202), som vi må 

anse som hovedårsaken til at lønnsutgiftene ikke var lavere. Tabellen viser videre at utgifter til 

vikarer ble redusert, og dette må sees i sammenheng med at sykelønnsrefusjoner sank i samme 

periode. Sykefraværet ved Rotsundelv skole var i 2011 og 2012 på henholdsvis 13,1 % og 4,1 %. I 

2013 ble sykefraværet (inklusiv SFO) ved en feil ført kun på skole. Skolen opplyser i 

årsmeldingene at sykefraværet skyldes i hovedsak legemeldt fravær og at det er lite egenmeldt 

korttidsfravær.  

 
Tabell 7: Oksfjord skole. Tall fra regnskap 2012 og 2013 

 Regnskap 2012 Regnskap 2013 

Fast lønn 968 047 1 842 689 

Vikarer 6 862 18 586 

Ekstrahjelp  30 794 

Overtid   

Andre lønnsutgifter   

Sosiale utgifter  117 349 225 605 

Andre utgifter 176 881 139 143 

Refusjon sykelønn/ 

fødselspenger -115 -79 406 

Andre 

refusjoner/inntekter -22 837 -20 303 

Total netto 

driftsutgift 1 246 187 2 157 108 
Kilde: Kommuneregnskapet, Nordreisa kommune 2011-2013 

 

Tabell 7 viser regnskapstall
18

 for Oksfjord skole. Som nevnt tidligere ble Oksfjord skole gjenåpnet 

høsten 2012, noe som gjør en sammenlikning av regnskapstallene for 2012 og 2013 lite 

hensiktsmessig, i og med at regnskapsåret 2012 kun inneholder høsthalvåret for skolen. Ifølge tall 

fra GSI var det 3,41 årsverk i 2012/2013 mens antallet årsverk i skoleåret 2013/2014 var 2,81. 

Oksfjord Oppvekstsenter var 1.-7.-skole i skoleåret 2012/2013 og 1.-4.-skole i skoleåret 

2013/2014. Sykefraværet var i 2012 på 1,4 % og 3 % i 2013. Det framgår av skolens årsmelding at 

skolen hadde større lønnsutgifter enn budsjettert i 2012. I 2013 hadde skolen et budsjettmessig 

mindreforbruk. Revisjonen har fått opplyst fra virksomhetsleder/rektor ved Oksfjord skole at all 

lønn som rektor/styrer belastes ansvar 215 (Oksfjord skole). Dette gjør at lønnsutgiftene i 

realiteten er lavere ved Oksfjord skole enn det som det fremgår av regnskapet. Administrasjonen 

forklarer at det skal være følgende deling mellom funksjonene for skole, SFO og barnehage: skole 

55 %, SFO 5 % og barnehage 40 %. 
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 Innbetaling SFO inngår ikke i dette regnskapet 
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5.3 Sammenlikninger av ressursbruken i de enkelte skolene i kommunen 

 
Tabell 8. Total netto driftsutgift per elev på enkeltskolene, 2011, 2012 og 2013.  

Total netto driftsutgift per 

elev, 2011. Fra høyest til 

lavest. 

Total netto driftsutgift per 

elev, 2012. Fra høyest til 

lavest. 

Total netto driftsutgift per 

elev, 2013. Fra høyest til 

lavest. 

Rotsundelv skole: 

101 205 kr. 

Rotsundelv skole: 

118 443 kr. 

Oksfjord skole: 

165 931 kr. 

 

Gjennomsnittlig netto 

driftsutgift per elev, 

Nordreisa skolene, 2011: 

85 057 kr. 

Oksfjord skole: 

95 860 kr.  

 

Rotsundelv skole: 

111 837 kr. 

 

Storslett skole: 

85 308 kr. 
Gjennomsnittlig netto 

driftsutgift per elev, 

Nordreisa skolene, 2012: 

94 536 kr.  

Gjennomsnittlig netto 

driftsutgift per elev, 

Nordreisa skolene, 2013: 

107 048 kr. 

Moan skole: 

68 659 kr. 

Storslett skole: 

90 973 kr.  

 

Storslett skole: 

86 432 kr. 

 Moan skole: 

72 870 kr. 

 

Moan skole: 

63 933 kr.  

Kilde; GSI og kommuneregnskapet 2011-2013 (bearbeidede data) 

 

Av tabell 8 fremgår total netto driftsutgift per elev ved de enkelte skolene i Nordreisa og gjennom-

snittene for skolene i 2011, 2012 og 2013. Det er store forskjeller mellom skolene fra laveste til 

høyeste netto driftsutgift per elev. Gjennomsnittlig netto driftsutgift per elev og forskjellen 

mellom skolen med lavest og høyest netto driftsutgift økte over de tre årene. Moan skole hadde i 

alle årene lavest netto driftsutgift per elev, som i 2013 var kr 63 933. Samme år var Oksfjord 

skoles netto driftsutgift per elev kr 165 931. Den store økningen for Oksfjord skoles netto 

driftsutgift per elev fra 2012 til 2013 kan forklares med gjenåpningen av skolen høsten 2012. 

Regnskapet for 2012 inneholder dermed utgifter bare for høsthalvåret 2012. I tillegg opplyser 

kommunen at det i disse årene for Oksfjord og Rotsundelv skole er ført lønnsutgifter som ikke 

tilhører funksjon 202, grunnskole. Ved Oksfjord skole er det, som nevnt ovenfor, om lag 45 % av 

lønnsutgifter til rektor som ikke skulle vært ført på funksjon 202 grunnskole. Ved Rotsundelv 

skole er rektor også leder for SFO, men all lønn går over skolebudsjettet. I tillegg kjenner vi til at 

all lønn til SFO i 2013 også ble belastet skolens budsjett. Disse nevnte forholdene gjør at 

Rotsundelv og Oksfjord skole fremstår med høyere netto driftsutgifter i regnskapet enn reell netto 

driftsutgift.    
 

Tabell 9 på neste side viser den enkelte skoles elevandel i prosent av den totale elevmassen i 

kommunens grunnskoler og skolenes netto driftsutgift i prosent av total netto driftsutgift til 

grunnskolene i 2013. Nordreisa kommune har en desentralisert skolestruktur med to små skoler 

med få elever, Rotsundelv og Oksfjord skole. Av tabell 9 ser vi at disse to skolene i 2013 hadde 

omlag 10,5 prosent av den totale elevmassen og de stod for 26,1 % av kommunens netto 

driftsutgift til grunnskole.   
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Tabell 9: Skolenes andeler av total elevmasse og total netto driftsutgift, 2013 

Skole A) Andel i 

prosent av total 

elevmasse 

B) Andel i 

prosent av total 

netto 

driftsutgift 

Differanse A-B 

i prosentpoeng 

Storslett skole 56,4 % 58,6 % +2,2 % 

Moan skole 32,9 % 25,3 % -7,6 % 

Rotsundelv skole 8,1 % 10,9 % +2,8 % 

Oksfjord skole 2,6 % 5,2 % +2,6 % 
Kilde; GSI og kommuneregnskapet 2013 (bearbeidede data) 

 

Det framgår videre av tabell 9 at når det gjelder Storslett, Rotsundelv og Oksfjord skole, var 

andelene av den totale elevmassen i 2013, mindre enn skolenes andeler av kommunens totale netto 

driftsutgift til grunnskoler. Moan skoles prosentandel av total elevmasse var høyere enn andelen 

av total netto driftsutgift.  

 

Årsakene til variasjoner mellom skoler i netto driftsutgift per elev, kan være mange. Av tabell 3 

fremgår det at fast lønn, vikar overtid, sosiale utgifter og andre lønnsutgifter utgjør det aller meste 

av kommunens totale netto driftsutgift til grunnskole. Ved sammenlikning av enkeltskolene vil det 

derfor være interessant se på forholdet mellom antall årsverk og antall elever ved den enkelte 

skole. Tabell 10 viser antall årsverk per elev ved de ulike skolene i Nordreisa de tre siste årene.  

 
Tabell 10: Årsverk per elev i skolene de tre siste skoleår, fra høyest til lavest. Ett årsverk =100 % 

Årsverk per elev, 

2011/2012 

Årsverk per elev, 

2012/2013 

Årsverk per elev, 

2013/2014 

Rotsundelv skole: 

19,2 % 

 

Oksfjord skole: 

26,2 % 

Oksfjord skole: 

21,5 % 

Gjennomsnitt: 

14,4 % 

Rotsundelv skole: 

16 % 

 

Rotsundelv skole: 

18 % 

 

Storslett skole: 

14,1 % 

 

Gjennomsnitt: 

14,2 % 

Gjennomsnitt: 

15,9 %  

 

Moan skole: 

10 % 

 

Storslett skole: 

13,4 % 

 

Storslett skole: 

13,8 % 

 

 Moan skole: 

11,2 % 

 

 

Moan skole: 

10,2 % 

 

Kilde: Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) (bearbeidede data) 

 

Som det fremgår av tabellen har antall årsverk per elev ved enkelte av skolene i Nordreisa variert 

noe. I de siste tre skoleårene hadde Moan skole laveste antall årsverk per elev blant kommunens 

grunnskoler. Dette forklarer hvorfor denne skolen har hatt den laveste netto driftsutgift per elev 

(som vist i tabell 8 og 9) blant kommunens grunnskoler. Rotsundelv skole hadde i skoleåret 

2011/2012 det høyest antallet årsverk per elev, noe som forklarer hvorfor denne skolen hadde 

høyest netto driftsutgift per elev i regnskapsåret 2012. Oksfjord skole hadde høyest antall årsverk 

per elev i skoleårene 2012/2013 og 2013/2014, noe som er med på å forklare hvorfor denne skolen 
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hadde høyest netto driftsutgift per elev i regnskapsåret 2013. Variasjoner i antall årsverk per elev 

ved de ulike skolene kan blant annet skyldes at det er variasjoner i omfanget av 

spesialundervisning. Spesialundervisningen krever jevnt over mer ressurser enn ordinær 

undervisning, som f.eks. økt bruk av spesialpedagog, ekstra lærerressurs eller assistent.  

 

Elevantallet ved skoler kan variere og dette gjør at behovet for ansatte vil variere. Utslagene i 

netto driftsutgift per elev kan bli særlig store ved mindre skoler. En reduksjon i elevantallet 

medfører nødvendigvis ikke at antall ansatte reduseres, da det kan være vanskelig å redusere antall 

ansatte. Variasjoner i elevtallet kan derfor gi store utslag i netto driftsutgift per elev.  

 
Tabell 11: Spesialundervisning etter enkeltvedtak ved skolene i Nordreisa, de tre siste skoleår 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Andel elever som fikk 

spesialundervisning etter 

enkeltvedtak, rangert fra 

høyest til lavest 

Andel elever som fikk 

spesialundervisning etter 

enkeltvedtak, rangert fra 

høyest til lavest 

Andel elever som fikk 

spesialundervisning etter 

enkeltvedtak, rangert fra 

høyest til lavest 

Storslett skole: 

22 % 

 

 

Oksfjord skole: 

23,1 % 

Storslett skole: 

18,9 % 

Skolene sammenlagt: 

16,7 % 

Storslett skole: 

19,9 % 

 

Skolene sammenlagt: 

13,5 %  

 

Moan skole: 

10,4 % 

 

 

Skolene sammenlagt: 

15 % 

Rotsundelv skole: 

8,1 % 

 

Rotsundelv skole: 

4,5 % 

 

Moan skole: 

7,8 % 

 

 

Oksfjord skole: 

7,8 % 

 

 

 

Rotsundelv skole: 

7 % 

 

Moan skole: 

6,5 % 

 
Kilde: Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) (bearbeidede data) 

 

Tabell 11 viser prosentandel elever ved hver enkelt skole i Nordreisa kommune som etter 

enkeltvedtak fikk spesialundervisning de tre siste skoleårene. Tabellen viser store forskjeller 

mellom skolene. Storslett skole hadde den største andel elever som fikk spesialundervisning i 

skoleåret 2011/2012 og 2012/2013, og neststørste andel i skoleåret 2012/2013. Oksfjord skole 

hadde i 2012/2013 den høyeste andel elever som fikk spesialundervisning av kommunens 

grunnskoler. Moan skole hadde i alle tre årene en lavere andel elever som fikk spesialundervisning 

enn skolene sammenlagt, og er mulig årsak til at skolen hadde lavest antall årsverk per elev. 

Rotsundelv skole skiller seg ut ved at de jevnt over har hatt en lav andel elever som har mottatt 

spesialundervisning men samtidig hatt høyt antall årsverk per elev. Ut fra tabellen kan vi ikke 

entydig si at større omfang av spesialundervisning
19

 er en årsak til høyere antall årsverk per elev 

ved grunnskolene i Nordreisa. Høyt antall årsverk per elev har ikke nødvendigvis sammenheng 

                                                 
19

 En nærmere analyse av GSI-tall at Oksfjord og Rotsundelv skole hadde i gjennomsnitt flere vedtatte 

undervisningstimer til spesialundervisning per elev enn Storslett og Moan skole. 
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med spesialundervisning, noe som er tilfelle for Nordreisa kommune. Når det gjelder omfanget av 

spesialundervisning, avgjøres dette av antall elever som mottar spesialundervisning, hvor mange 

timer hver av disse elevene har vedtak om og hvordan timene blir organisert.  

 

5.4 Oppsummering 

Nordreisa kommunes netto driftsutgift til grunnskole sank fra 42,2 millioner kroner i 2011 til 40,9 

millioner kroner i 2013. Sammenlikning av netto driftsutgift per elev ved de enkelte skolene i 

Nordreisa kommune, viser relativt store forskjeller som er økende. Moan skole fremstår i perioden 

2011 til 2013 som skolen med lavest netto driftsutgift sett i forhold til antall elever. Rotsundelv 

skole fremstår i 2012 som skolen med høyest netto driftsutgift sett i forhold til antall elever, mens 

Oksfjord skole fremstår i 2013 som skolen med høyest netto driftsutgift sett i forhold til antall 

elever.
20

 

 

Antall årsverk per elev, vist i tabell 10, forklarer mye av variasjonene i netto driftsutgift per elev. 

Antall årsverk pr. elev virker ikke utelukkende å være et resultat av andel elver som får 

spesialundervisning, men påvirkes også av andre forhold. 

 

 

  

                                                 
20

 Administrasjonen poengterer overfor revisjonen at Oksfjord Oppvekstsenter er en liten skole som får store utslag på 

netto driftsutgift når der er økte ressurser på enkeltelever 
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6 SAMMENLIKNING AV RESSURSBRUK PÅ GRUNNSKOLE  

Hvordan er ressursbruken innenfor grunnskolen i Nordreisa kommune sammenliknet med 

andre kommuner? Hva er mulige årsaker til eventuelle forskjeller som fremkommer i 

sammenlikningen?  

 
Det er viktig å være oppmerksom på at Nordreisa kommune ikke betaler arbeidsgiveravgift, i 

motsetning til det store flertallet av kommunene i KG3 som vi sammenlikner med i denne 

rapporten. I KG3 er det ti kommuner som er fritatt fra arbeidsgiveravgiften. Tre kommuner inngår 

i sone 1 med sats på 14,1 % for ordinære næringer. Videre er det tolv kommuner i sone 2 med en 

sats på 10,6 %, seks kommuner i sone 3 med en sats på 6,4 % og seks kommuner i sone 4 med en 

sats på 5,1 %. Dette gir seg utslag i de regnskapsbaserte KOSTRA-indikatorverdiene, der 

Nordreisa kommune gjennomgående fremstår med lavere verdier enn dersom Nordreisa kommune 

betalte arbeidsgiveravgift slik flertallet av kommunene i KG3 gjør. I utgangspunktet kan dette 

forholdet sies å svekke sammenliknbarheten mellom Nordreisa og sammenlikningskommunenes 

indikatorverdier for prioritering og produktivitet.  Revisjonen har imidlertid ikke lagt dette 

forbeholdet til grunn for noen korrigering av Nordreisa kommunes verdier på indikatorene i 

tabellene i dette kapittelet. Det faktum at Nordreisa kommune ikke betaler arbeidsgiveravgift, bør 

likevel tas med i betraktning når forholdet mellom Nordreisa og KG3`s indikatorverdier blir tolket.  

 

Revisor vil innledningsvis minne om at Nordreisa kommune har enkelte feilføringer i KOSTRA. I 

2011 ble det brukt feil funksjon på konto 0312 som er lønnsmidler til spesialpedagog brukt i 

spesialundervisning. Lønnsutgiftene ble ført på funksjon 211 «spesialpedagogisk hjelp» som 

ligger innenfor barnehageområdet
21

 og ikke funksjon 202 som er grunnskole. Dermed ble også 

tilhørende utgifter til pensjon og refusjon sykelønn/fødselspenger ført på funksjon 211. 

Feilføringen utgjør nesten 6 millioner kroner. Derfor er Nordreisas verdier på både prioriterings- 

og produktivitetsindikatorene
22

 for 2011 for lave sett i forhold til kommunes reelle ressursbruk på 

grunnskole dette året. 

 

6.1 KOSTRA-indikatorer for prioritering 

Prioriteringsindikatorene i KOSTRA skal 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, 2014). Det gjelder for 

alle KOSTRA-indikatorene at KOSTRA-gruppen er den mest egnede sammenlikningsenheten
23

. 

Våre drøftinger kretser derfor i hovedsak rundt sammenlikninger mellom Nordreisa kommune og 

gjennomsnittet for KG3.  

 

Av tabell 12 på neste side fremgår det at Nordreisa kommunes netto driftsutgifter til grunnskole, 

konsern, i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter i 2011, 2012 og 2013 var lavere enn 

gjennomsnittene for KG3 og landet utenom Oslo, men kun marginalt lavere enn KG3 i 2013. 

Kommunens netto driftsutgifter til skolelokaler i prosent av samlede driftsutgifter, konsern var i 

2011 og 2013 på nivå med gjennomsnittet for KG3 og landet utenom Oslo, og noe lavere enn 

sammenlikningsenhetene i 2012.  

                                                 
21

 Det betyr at det også er feil i 2011 tallene i KOSTRA som gjelder barnehage 
22

 Netto driftsutgifter og korrigerte brutto driftsutgifter 
23

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

rammebetingelser 2003. Rapporter 2006/8, Statistisk Sentralbyrå. 



KomRev NORD IKS Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen 

 

Side:  

 
22 

Tabell 12 viser videre at Nordreisa kommunes netto driftsutgifter til skoleskyss i prosent av 

samlede netto driftsutgifter, konsern, var litt høyere i 2011 og på nivå med KG3 og landet utenom 

Oslo i 2012 og 2013.  

 
Tabell 12: Prioritering, grunnskole. Utvalgte nøkkeltall for 2011-2013 

D1. Konsern 
Grunnskoleopplæring - nivå 2 

Nordreisa KG3 
Landet 
u/Oslo 

Prioriteringsindikatorer 2011 2011 2011 

Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 17,3 19,9 20,5 

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 4,2 4,3 4,2 

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 1,1 0,7 0,5 

 2012 2012 2012 

Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 18,7 19,4 20 

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 3,8 4,2 4 

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 0,6 0,6 0,5 

 2013 2013 2013 

Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 18,1 18,7 19,5 

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 3,9 3,9 3,9 

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 0,5 0,6 0,5 

Kilde: KOSTRA 

 

 
Diagram 1: Netto driftsutgifter til grunnskole per innbygger 6-15 år, konsern, 2011-2013, i kroner 

 
Kilde: KOSTRA 
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Det fremgår av diagram 1 på forrige side at Nordreisa kommunes netto driftsutgifter til grunnskole 

per elev i alle tre årene var lavere enn gjennomsnittet for KG3 og på nivå med gjennomsnittet for 

landet utenom Oslo i 2011 og 2013. Det er verdt å merke seg at forskjellene mellom Nordreisa 

kommune og KG3 var markante. Videre viser tallene for 2013 at Nordreisa kommunes netto 

driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler per elev var kr 21 827 lavere enn gjennomsnittet for 

KG3. Vi vil her poengtere at 2011-verdien er for lav for Nordreisas del, grunnet de feilføringene i 

regnskapet vi tidligere har kommentert.  

 
Tabell 13: Andel innbyggere i skolepliktig alder, i prosent 

Andel innbyggere 6-15 år 2011 2012 2013 

Andel innbyggere i alderen 6-15 år i Nordreisa kommune 12,5 12,2 12,4 

Andel innbyggere i alderen 6-15 år i KG3 12,4 12,2 12 

Kilde: KOSTRA 

 

Av tabell 13 framgår det at andelen innbyggere i skolepliktig alder i Nordreisa kommune i årene 

2011 og 2012 var på nivå med KG3. I 2013 var andelen i Nordreisa kommune marginalt høyere 

enn KG3. Tabellen viser at Nordreisa kommune sammenliknet med KG3 hadde relativt sett like 

mange innbyggere å dele utgiftene til grunnskoledriften på. 

 

Ser vi videre på prioriteringsindikatorene for skolelokaler i diagram 2, så var Nordreisa kommunes 

netto driftsutgifter til skolelokaler per elev, lavere enn gjennomsnittet for KG3, noe som indikerer 

at kommunen prioriterte skolelokaler lavere enn sammenliknbare kommuner i KG3.  

 
Diagram 2: Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger 6-15 år, konsern, 2011-2013, i kroner 

 
Kilde: KOSTRA 

 

Det framgår videre av diagram 3 på neste side at Nordreisa kommunes netto driftsutgifter til 

skoleskyss per elev har gått betydelig ned i treårsperioden. Sammenlignet med KG3 var disse 

utgiftene for Nordreisa høyere i 2011, litt lavere i 2012 og betydelig lavere i 2013. Diagram 3 

indikerer dermed at Nordreisa kommunes prioritering av skoleskyss sammenliknet med KG3 har 

gått fra høy i 2011 til lav i 2013.  
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Diagram 3: Netto driftsutgifter til skoleskyss per innbygger 6-15 år, konsern, 2011-2013, i kroner 

 
Kilde: KOSTRA 

 

Administrasjonen i Nordreisa kommune har kommentert reduksjonen i netto driftsutgifter til 

skoleskyss: 

 

 Antall elever med funksjonshemming og rett til skoleskyss jf. opplæringslova er redusert i 

grunnskolen 

 Gjenåpning av Oksfjord Oppvekstsenter med 13 elever har redusert skyssbehov til andre 

skoler  

 Mellomtrinnet flyttet fra Sørkjosen til Storslett skole, og de fleste av elevene kom da 

innenfor avstandsgrensen
24

  

 

Forholdet nevnt i siste kulepunkt henger sammen med at elever på mellomtrinnet ved Storslett 

skole hadde midlertidige undervisningslokaler i Sørkjosen i en periode mens Storslett skole ble 

renovert og utbygd. I byggeperioden måtte disse elevene skysses til Sørkjosen. Etter at Storslett 

skole stod ferdig og mellomtrinnet
25

 ble flyttet tilbake til Storslett skoleåret 2013/2014 ble behovet 

for skoleskyss betydelig redusert. 

 

Prioriteringsindikatorene som er fremstilt i tabell 1 og diagram 1, indikerer samlet sett at 

Nordreisa kommune fra 2011 til 2013 prioriterte grunnskoleundervisningen lavere enn 

sammenliknbare kommuner (i KG3). Vi vi igjen minne om feilføringene i 2011 som medfører at 

verdiene er lavere for Nordreisas del. Vi minner også om at Nordreisa kommune ikke betaler 

arbeidsgiveravgift, noe det store flertallet av kommuner vi her sammenlikner med gjør. Nordreisa 

kommunes netto driftsutgifter til grunnskole utgjorde i alle årene en lavere andel av kommunens 

samlede netto driftsutgifter enn KG3 og landet u/Oslo. I tillegg var Nordreisa kommunes netto 

driftsutgifter til grunnskole per innbygger 6-15 år lavere enn gjennomsnittet i KG3. 

 

                                                 
24

 Elever som bor nærmere enn 4 km fra skole har ikke rett til skoleskyss  
25

 På grunn av ombygging gikk 6. og 7. klasse skoleåret 2012/2013 på avdeling Sørkjosen skole. 
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6.2 KOSTRA-indikatorer for dekningsgrader 

Dekningsgradsindikatorene sier hvor stor andel av en tjenestes målgruppe som mottar tjenesten. 

 

Tabell 14 viser at andel elever i kommunens grunnskoler av kommunens innbyggere 6-15 år i 

Nordreisa var lavere enn sammenlikningsenhetene i 2011, 2012 og 2013. At dekningsgraden i 

grunnskolen var lavere i Nordreisa i disse tre årene skyldes antakelig at det er to privatskoler i 

kommunen, og at noen av innbyggerne i skolepliktig alder mottar grunnskoleundervisning ved 

disse skolene.  Andelen elever som fikk skoleskyss, var i alle tre årene betydelig høyere i Nordreisa 

kommune enn gjennomsnittet for KG3 og gjennomsnittet for landet utenom Oslo. Andel elever 

som fikk skoleskyss steg i 2012 og gikk ned igjen i 2013. 

 
Tabell 14: Dekningsgrader, grunnskole. Utvalgte nøkkeltall for 2011-2013 

D1. Konsern 
Grunnskoleopplæring - nivå 2 

Nordreisa KG3 
Landet 
u/Oslo 

Dekningsgradindikatorer 2011 2011 2011 

Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 
6-15 år 86,6 100,2 97,5 

Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss 60,9 44,3 24,2 

 
2012 2012 2012 

Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 
6-15 år 84,7 99,6 97,3 

Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss 65,3 42,6 24,1 

 
2013 2013 2013 

Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 
6-15 år 82,1 99,1 96,9 

Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss 53,9 43 23,5 

Kilde: KOSTRA 

 

 
Tabell 15: Dekningsgrader, grunnskole. Utvalgte nøkkeltall for 2011-2013 

D1. Konsern 
Grunnskoleopplæring - nivå 2 

Nordreisa KG3 
Landet 
u/Oslo 

Dekningsgradindikatorer 2011 2011 2011 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 15,3 11,5 8,6 

Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 28,2 20,4 18,3 

 
2012 2012  

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 13,9 11,2 8,6 

Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 23,4 20,8 18 

 
2013 2013  

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 13,5 10,8 8,4 

Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 20,6 20 17,8 

Kilde: KOSTRA 
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Av tabell 15 på forrige side fremgår det at andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 

i alle tre årene var høyere i Nordreisa enn gjennomsnittet for KG3. Andelen gikk ned fra 15,3 % i 

2011 til 13,5 % i 2012. Ser vi nærmere på andel timer spesialundervisning av antall lærertimer 

totalt, så lå Nordreisa også her høyere enn gjennomsnittet for KG3. Imidlertid har andel timer 

spesialundervisning av antall lærertimer i Nordreisa kommune gått ned med 7,8 prosentpoeng fra 

2011 til 2013 og har nærmet seg nivået for KG3.  

 

Tabell 16 viser utviklingen av andelen elever som får spesialundervisning fra 2011 til 2013. Vi ser 

at på småtrinnet (1.-4. trinn) har andelen i Nordreisa kommune gått ned fra å være høyere i 2011 

til lavere enn gjennomsnittet for KG3 men noe høyere enn landet utenom Oslo. På mellomtrinnet 

(5.-7.trinn) var andelen elever som får spesialundervisning i alle tre årene betydelig høyere i 

Nordreisa enn gjennomsnittet for både KG3 og landet u/Oslo, men andelen i Nordreisa kommune 

har gått ned i perioden. Også på ungdomstrinnet (8.-10. trinn) var andelen elever som får 

spesialundervisning i Nordreisa i alle tre årene betydelig høyere enn nivået for KG3 og landet 

u/Oslo. Andelen elever som får spesialundervisning på ungdomstrinnet steg noe i 2013. 

 
Tabell 16: Andel elever som får spesialundervisning fordelt på trinn 

Dekningsgrader for grunnskolen 
Nordreisa KG3 

Landet 
u/Oslo 

 2011 2011 2011 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn 8,8 7,8 5,7 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn 21,1 13,2 9,8 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn 18,7 14 11,2 

 
2012 2012 2012 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn 7,4 7,7 5,7 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn 17,2 13 9,8 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn 18,8 13,5 11,2 

 
2013 2013 2013 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn 6,5 7,3 5,5 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn 17 12,4 9,7 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn 20,1 13,6 10,8 

Kilde: KOSTRA 

 

6.3 KOSTRA-indikatorer for produktivitet/enhetskostnader  

Produktivitetsindikatorene i KOSTRA skal si noe om hvor mye ressurser som brukes for å 

produsere en tjeneste. Produktiviteten kan sies å være høy dersom ressursbruken er lav i forhold til 

produksjonen. Som det fremgår nedenfor angir flere av produktivitetsindikatorene korrigert brutto 

driftsutgift per elev.  

 

Av tabell 17 på neste side fremgår det at den korrigerte brutto driftsutgiften til grunnskole, 

skolelokaler og skoleskyss per elev i Nordreisa kommune var i 2011 betydelig lavere
26

 enn 

gjennomsnittet for KG3, og tilnærmet gjennomsnittlig i 2012 og 2013 sammenliknet med KG3. 

                                                 
26

 «Betydelig», noe som nok skyldes feil bruk av funksjon 
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Når det gjelder korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202) per elev, var forskjellene 

mellom Nordreisa og KG3 små i 2012 og 2013, mens Nordreisa i 2011 hadde betydelig lavere 

korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202) per elev enn KG3. Lønnsutgiftene, som utgjør 

den aller største delen av korrigert brutto driftsutgift til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss, var 

høyere i 2012 og lavere i 2011 og 2013 per elev i Nordreisa enn gjennomsnittet for KG3. Isolert 

sett hadde Nordreisa kommune en relativt stor økning på korrigerte brutto driftsutgifter til 

skolelokaler (222) fra 2012 til 2013. Vi ser at lønnsutgiftene steg betydelig fra 2011 til 2012, og 

den viktigste forklaringen på dette er feilføring som vi har kommentert tidligere. I overkant av 5 

millioner av lønnsutgiftene er ført på barnehagefunksjon i stedet for grunnskolefunksjon og 

påvirker alle tre indikatorverdiene for 2011. Indikatorverdiene i tabell 16 indikerer at 

grunnskoledriften i Nordreisa kommune var tilnærmet gjennomsnittlig produktiv i 2012 og 2013. 

Vi vil imidlertid igjen minne om at Nordreisa kommune ikke betaler arbeidsgiveravgift noe de 

aller fleste kommunene vi her sammenlikner med gjør. For 2011 er det usikkert hvordan 

kommunens verdier på produktivitetsindikatorene hadde blitt dersom det var korrigert for 

feilføringene av lønnsutgifter på barnehageområdet.   

 
Tabell 17: Produktivitet grunnskole, utvalgte nøkkeltall for 2011 - 2013 

Produktivitetsindikatorer for grunnskolen 
Nordreisa KG3 

Landet 
u/Oslo 

 2011 2011 2011 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og 
skoleskyss (202, 222, 223), per elev, konsern 103 114 122 149 93 596 

Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 
223), per elev, konsern 82 026 98 044 74 434 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev, konsern 77 521 98 085 76 329 

 
2012 2012 2012 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og 
skoleskyss (202, 222, 223), per elev, konsern 131 511 129 104 98 242 

Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 
223), per elev, konsern 108 878 104 116 78 517 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev, konsern 107 661 104 159 80 224 

 
2013 2013 2013 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og 
skoleskyss (202, 222, 223), per elev, konsern 133 930 131 566 101 687 

Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 
223), per elev, konsern 102 070 106 451 81 181 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev, konsern 104 330 106 239 83 128 

Kilde: KOSTRA 

 

6.4 Utdypende tjenesteindikatorer 

Tabell 18 på neste side viser tre utvalgte “utdypende tjenesteindikatorer” for grunnskolen i 

Nordreisa kommune, KG3 og landet utenom Oslo. Av tabell 18 ser vi at andelen lærere med 

universitets-/høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning i Nordreisa kommune i 2011 var på 

nivå med KG3 mens andelen i 2012 og 2013 var høyere sammenlignet med KG3 og landet 

utenom Oslo. Tabellen viser at kommunen, spesielt i 2013, hadde god tilgang på kvalifisert 

personell til grunnskolen. Andelen lærere med videregående utdanning eller lavere, altså 

ufaglærte, gikk fra 2011 til 2013 ned og var i 2013 lavere enn KG3 og landet utenom Oslo. 
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Tabell 18: Utdypende tjenesteindikatorer, utvalgte nøkkeltall for 2011-2013 

Utdypende tjenesteindikatorer for 
grunnskolen 

Nordreisa KG3 
Landet 
u/Oslo 

 2011 2011 2011 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 
1.-10. årstrinn 10,2 10 13,4 

Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning og 
pedagogisk utdanning 85,4 85,1 87 

Andel lærere med videregående 
utdanning eller lavere 5,6 8,9 7,5 

 2012 2012 2012 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 
1.-10. årstrinn 10,3 10,1 13,5 

Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning og 
pedagogisk utdanning 89 85,6 87,4 

Andel lærere med videregående 
utdanning eller lavere 6,1 9 6,9 

 2013 2013 2013 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 
1.-10. årstrinn 10,9 10,4 13,5 

Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning og 
pedagogisk utdanning 94,1 85,4 87,1 

Andel lærere med videregående 
utdanning eller lavere 4,4 8,4 6,6 

Kilde: KOSTRA 

 

6.5 Oppsummering 

Vår analyse av KOSTRA-tallene ovenfor indikerer at Nordreisa kommunes grunnskole: 

 

a) ble prioritert lavere sammenliknet med KG3 i perioden 2011-2013 og noe høyere enn 

landet utenom Oslo i 2012 

b) hadde en lavere andel elever i kommunens grunnskole av kommunens innbyggere i 

skolealder  

c) hadde en større andel elever som fikk skoleskyss sammenliknet med KG3 og landet 

utenom Oslo 

d) hadde en større andel elever som mottok spesialundervisning, sammenliknet med både 

KG3 og landet u/Oslo, både i 2011, 2012 og 2013 

e) hadde en tilnærmet gjennomsnittlig produktivitet i 2012-2013 

 

I forbindelse med punkt a) og e), minner vi om at Nordreisa kommune ikke betaler 

arbeidsgiveravgift, noe de aller fleste kommunene vi her sammenlikner med gjør.  
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6.6 Mulige årsaker til forskjeller mellom Nordreisa og sammenlikningsenhetene 

I Nordreisa kommune er det to privatskoler, noe som forklarer en lavere andel elever i 

kommunens grunnskoler av kommunens skolepliktige innbyggere. Denne såpass lave 

dekningsgraden sammenliknet med KG3 forklarer videre hvorfor Nordreisa kommune 

tilsynelatende prioriterer grunnskolen lavere i den forstand at Nordreisa kommune relativt sett 

bruker mindre ressurser på grunnskole enn gjennomsnittet i kommunene som det sammenliknes 

med.  Vi vil imidlertid igjen minne om feilføringen i 2011 og at kommunen er fritatt for 

arbeidsgiveravgift. 

 

En sannsynlig årsak til at andelen elever som fikk tilbud om skoleskyss i Nordreisa kommune var 

høyere enn sammenlikningsenhetene, er at kommunens grunnskoler er definert som én skolekrets, 

noe som innebærer fritt skolevalg. Nordreisa er relativt stor i utstrekning, har spredt bosetting og 

bare èn kommunal ungdomsskole. Det betyr at mange av elevene har mer enn 4 km skolevei og 

dermed rett til fri skoleskyss. 

 

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 og med at de utgjør den aller største delen av korrigerte brutto 

driftsutgift til grunnskole. KOSTRA-tallene viser at lønnsutgifter per elev til grunnskole, 

skolelokaler og skoleskyss steg fra 2011 til 2012 med hele 26 852 kroner, men samtidig vet vi at 

det er feil i KOSTRA-tallene for 2011, noe som forklarer at forskjellen er stor. Noe som også 

spiller inn på økte lønnsutgifter er lønnsutvikling og økt utdanningsnivå blant lærerne.  

 

En nærmere analyse av tall fra GSI viser at Nordreisa kommunes grunnskoler samlet hadde tolv 

færre elever i 2012 enn i 2011, og antallet årsverk til administrative og pedagogiske lederoppgaver 

økte fra 4,7 til 5,7 i perioden. Det har også betydning at Oksfjord skole ble gjenåpnet høsten 2012. 

Flere stillinger, drift av flere skolelokaler og færre elever å dele kostnadene på, er mulige 

forklaringer på den relativt store økningen i korrigerte brutto driftsutgifter per elev fra 2011 til 

2012, i tillegg til feilføringene vi har kommentert tidligere. Samtidig vil det store omfanget av 

spesialundervisning i Nordreisa trekke korrigerte brutto driftsutgifter opp. Lærerne i Nordreisa er 

også gjennomgående eldre, og særlig i 2013 høyere utdannet, sammenliknet med gjennomsnittet i 

KG3. For øvrig må det legges til at Nordreisa kommune hadde flere elever
27

 per kommunale skole 

enn hva gjennomsnittet var i KG3. Dette virker i utgangspunktet i retning av høyere produktivitet 

                                                 
27

 19 flere i 2012 og 18 flere i 2013 
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(altså lavere korrigerte brutto driftsutgifter per elev). Det samme gjelder gruppestørrelsen, som på 

1.- 10. trinn var større i Nordreisa enn i KG3 i samtlige år. De korrigerte brutto driftsutgiftene til 

skoleskyss per elev som mottok skoleskyss, var i 2012 og 2013 vesentlig lavere i Nordreisa enn i 

KG3. Med høy dekningsgrad blant skolelevene på denne tjenesten, blir det mange å dele utgiftene 

på. I tillegg er kommunen som nevnt fritatt for arbeidsgiveravgift. Det foreligger altså faktorer 

som trekker i ulike retninger, men kommunens grunnskole fremstod i perioden 2012-2013 som 

gjennomsnittlig produktiv, sammenliknet med KG3. 
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7 OPPLÆRINGSTILBUD 

7.1 Årstimetall28 

 

Oppfyller kommunen kravene i læreplanverket for kunnskapsløftet om antall 

undervisningstimer for elevene på de enkelte hovedtrinnene? 
 

 
 

                                                 
28

 I timetallet fra Udir tilsvarer en time 60 minutter 

Revisjonskriterier: 

 

Ordinær fag og timefordelingsplan 

 
Kilde: Rundskriv Udir-01-2013 
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Revisors funn 

Revisor har blitt forelagt hver enkelt skoles fag- og timefordelingsplan for skoleåret 2013/2014. Vi 

har bedt om oversikt over hvor mange timer som faktisk ble gitt ved de ulike skolene, men får 

opplyst fra rektorene at en slik spesifikk oversikt ikke foreligger, bortsett fra timeplanen for 

skoleåret 2013/2014.  

 

Tabell 19 på neste side viser Moan skoles fag- og timefordelingsplan omregnet til 45 minutters 

skoletimer. I fagene norsk, matematikk og engelsk på 1.-4. trinn har skolen ligget over 

minimumskravet til Udir. Når det gjelder årstimer til samisk og finsk gir ikke dokumentasjonen 

grunnlag for en direkte sammenlikning med minstekravet fra Udir. Her er revisjonen avhengig av 

dokumentasjon som viser hvor mange timer disse elevene har til sammen i norsk og samisk/finsk.  

 

Revisor får opplyst fra rektor at denne har de brukt de siste årene. Hun opplyser videre at det har 
vært avtalt mellom Moan skole og Storslett skole en timefordeling i fagene som har en sum fra 1. 

Fag og timefordelingsplan for elever med samisk eller finsk 

 
Kilde: Rundskriv Udir-01-2013 
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til 7. trinn, mens de øvrige fagene som gjelder fra 1. til 4. trinn har vært fordelt mellom trinnene 

ved Moan. Det foreligger ikke noe skriftlig dokumentasjon som sier noe om den avtalte 

fordelingen mellom Moan og Storslett skole.  

 
 

Tabell 19: Fag- og timefordelingsplan ved Moan skole, 2013/2014 

 
 

 

Fag- og timefordelingsplan ved Oksfjord skole er vist i tabell 20 på neste side. Også denne er 

omregnet til 45 minutters skoletimer. Rektor ved Oksfjord skole forklarer at timefordelingsplanen 

brukes som utgangspunkt for å lage timeplanen. Utregning av timene viser at timefordelingen ved 

Oksfjord skole i forrige skoleår avvek noe fra minimumskravet fra Udir. I norsk hadde Oksfjord 

19 årstimer mindre og i matematikk 4 årstimer mindre enn anbefalingene fra Udir. I engelsk hadde 

skolen 4,5 årstimer mer enn anbefalingene fra Udir.  
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Tabell 20: Fag- og timefordelingsplan ved Oksfjord skole, 2013/2014

 

 

 
Tabell 21: Fag- og timefordelingsplan ved Rotsundelv skole, 2013/2014 

 
 

Av tabell 21 ovenfor fremgår fag- og timefordelingen ved Rotsundelv skole. Utregning av timene 

viser at timefordelingen i forrige skoleår avvek fra minimumskravet fra Udir i en rekke fag. 

Avvikene var; RLE 28 årstimer mindre, norsk 32,5 årstimer mindre, samfunnsfag 15,5 årstimer 

mindre, kroppsøving 50,5 årstimer mindre. I øvrige fag lå timetallet over anbefalingene. Totalt 
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timetall for 1. til 7. trinn i 2013/2014 var ved Rotsundelv skole elleve timer lavere enn 

minimumskravet til Udir. For skoleåret 2014/2015 er timetallet på 5. trinn økt, slik at alle klassene 

på mellomtrinnet nå har fulle uker som tilsvarer 30 timer. Administrasjonen opplyser at skolen nå 

ligger på minimumskravet i alle fag.  

 

Tabell 22 viser timefordelingen fra Storslett skole. Den viser blant annet at total antall årstimer 

ligger noe i overkant av minimumskravet til Udir og at skolen følger minimumskravet til antall 

årstimer i alle fag. 

 
Tabell 22: Fag- og timefordelingsplan ved Storslett skole, 2013-2014 

 
 

 

 

Revisors vurdering og konklusjon: 

De framlagte fag- og timefordelingene er etter revisors vurdering ikke tilstrekkelig dokumentasjon 

på hvor mange timer som faktisk ble gitt ved skolene i Nordreisa skoleåret 2013/2014. Derimot 

vurderer revisor det som indikasjon på hva om er gitt av undervisning. Revisors konklusjon er at 

de enkelte skoles oversikter over hvor mange timer undervisning som ble gitt, indikerer at 

Nordreisa kommune i skoleåret 2013/2014 til dels oppfylte Læreplanverkets krav om antall 

undervisningstimer på de ulike hovedtrinnene. Konklusjonen bygger på følgende vurderinger: 

 

 Timefordelingen ved Oksfjord skole for skoleåret 2013/2014 sannsynliggjør at skolen ga 

for få undervisningstimer på 1.-4. trinn i fagene norsk og matematikk. 

 Timefordelingen ved Rotsundelv skole for skoleåret 2013/2014 sannsynliggjør at skolen ga 

for få undervisningstimer på 1.-7. trinn i fagene RLE, norsk, samfunnsfag og kroppsøving. 

 

  

Klasse RLE No Ma Eng Samf Nat Mu Krøv KUHA M/H Tilv Valgfag UV fysak K/E Sum

5. 2 5 4 2 2 2 2 2 3 0 0 0 0 1 0 25

6. 2 5 4 3 3 2 2 2 3 3 0 0 0 1 0 30

7. 3 6 4 3 3 2 2 2 4 0 0 0 0 1 0 30

uketimer 5.-7 7 16 12 8 8 6 6 6 10 3 0 0 0 3 0 85

årstimer 5.-7 199,5 456 342 228 228 171 171 171 285 85,5 0 0 0 85,5 0 2422,5

fag og time udir 441 328 228 76

8. 2 5 4 3 3,5 3 1 3 2 0 2 2 0,5 0 0 31

9. 1,5 4 3,8 2 2,4 2,9 1 2 2 3 2,9 2 1,7 0 0 31,2 Gjennomsnitt uketimer. Langdager fordelt på året.

10. 1,9 5 3,8 2,8 2,9 2,9 1 3 1,2 0 2,9 2 1,8 0 0 31,2 Gjennomsnitt uketimer. Langdager fordelt på året.

8.-10 5,4 14 11,6 7,8 8,8 8,8 3 8 5,2 3 7,8 6 4 0 0 93,4

årstimer 8.-10. 153,9 399 330,6 222,3 250,8 250,8 85,5 228 148,2 85,5 222,3 171 114 0 0 2661,9 2661,9

 udirs minstetall8.-10 153 399 313 222 249 249 83 223 146 83 222 171 110 0 2623

uketimer 

oppgitt i 

45 min 

enh.
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7.2 Kompetanse 

 

Oppfyller kommunen opplæringslovas kompetansekrav for undervisningspersonale i 

grunnskolen? 
 

 
 

Revisors funn 

Revisjonen har innhentet tall fra GSI som viser antall årsverk undervisning utført av personer med 

og uten godkjent utdanning
29

.  

 

 
Tabell 23: Grunnskolen i Nordreisa, 1. til 4. årstrinn. Antall årsverk undervisning utført av personale med og 

uten godkjent utdanning.  

Skole Moan skole Rotsundelv skole Oksfjord oppv.senter 

Skoleår 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 

Totalt antall årsverk 15,35 14,8 3 2,7 1,23 2
30

 

Antall årsverk utført 
av personer med 
godkjent utdanning 

14,41 14,8  2,7 1,23 2 

Antall årsverk utført 
av personer uten 
godkjent utdanning 

0,94 0 0 0 0 0 

Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 

 

Det fremgår av tabell 23 at skoleåret 13/14 ble alle årsverk ved Moan skole utført av personer med 

godkjent utdanning. Det var en bedring fra året før, da knapt ett årsverk undervisning ble utført av 

personer uten godkjent utdanning. 

 

Ved Oksfjord oppvekstsenter ble samtlige årsverk undervisning i både 12/13 og 13/14 utført av 

personer med godkjent utdanning. Også ved Rotsundelv skole ble samtlige årsverk undervisning 

på 1.-4 årstrinn begge årene utført av personer med godkjent utdanning.  

  

                                                 
29

 Ifølge GSI inkluderer kategorien “personer uten godkjent undervisningskompetanse for de trinnene de underviser 

på” også assistenter som utfører undervisningsoppgaver. 
30

 Kommuneadministrasjonen har kommet med korrigering av tallene i GSI for skoleåret 13/14, korrigeres fra 1,79 til 

2 årsverk 

Revisjonskriterier: 

 Kommunen skal oppfylle kompetansekravene for undervisningspersonale på 1. til 4. 

årstrinn 

 Kommunen skal oppfylle kompetansekravene for undervisningspersonale på 5. til 7. 

årstrinn 

 Kommunen skal oppfylle kompetansekravene for undervisningspersonale på 8. til 10. 

årstrinn  
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Tabell 24: Grunnskolen i Nordreisa, 5. til 7. årstrinn. Antall årsverk undervisning utført av personale med og 

uten godkjent utdanning.  
Skole Rotsundelv skole Storslett skole 

Skoleår 12/13 13/14 12/13 13/14 

Totalt antall årsverk 2,99 2,65 12,58 12,58 

Antall årsverk utført av personer med 
godkjent utdanning 

2,99 2,65 12,58 12,58 

Antall årsverk utført av personer uten 
godkjent utdanning 

0 0 0 0 

Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 

 

Når det gjelder 5.-7. årstrinn, ble all undervisning ved kommunens grunnskoler i de to årene som 

inngår i tabell 24, utført av personer med godkjent utdanning.  
 

 

Tabell 25: Grunnskolen i Nordreisa, 8. til 10. årstrinn. Antall årsverk undervisning utført av personale med og 

uten godkjent utdanning.  

Skole Storslett skole 

Skoleår 12/13 13/14 

Totalt antall årsverk 17,53 17,53 

Antall årsverk utført av personer med 
godkjent utdanning 

17,53 17,53 

Antall årsverk utført av personer uten 
godkjent utdanning 

0 0 

Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 

 

I Nordreisa kommune er det kun Storslett skole som har 8. til 10. trinn (ungdomstrinn). Her ble 

alle 17,53 årsverk undervisning i 12/13 og 13/14 utført av personer med godkjent utdanning.  

 

Revisor har fra hver enkelt skole mottatt en oversikt over lærere med tilhørende kompetanse. 

Oversikten viser at med få unntak så har alle lærerne høyere pedagogisk utdanning og mange har 

tilleggs- og videreutdanning. Oversikten bekrefter tallene revisjonen har innhentet fra GSI. 

 

Revisors vurdering og konklusjon: 

Revisor konkluderer med at Nordreisa kommune skoleårene 12/13 og 13/14 i all hovedsak 

oppfylte opplæringslovas kompetansekrav for undervisningspersonale i grunnskolen. 

Konklusjonen bygger på følgende vurderinger: 

 

 I skoleåret 2012/2013 oppfylte alle skolene, bortsett fra Moan skole, kompetansekravene 

til undervisningspersonale i grunnskolen.  Ved Moan skole med 1.-4 årstrinn ble knapt ett 

årsverk undervisning utført av personer uten godkjent utdanning. 

 I skoleåret 2013/2014 oppfylte alle kommunens grunnskole kompetansekravene til 

undervisningspersonale.  
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7.3 Kompetanseutvikling 

 

Har kommunen et forsvarlig system for kompetanseutvikling blant grunnskolens 

personale? 

 

 
 

Revisors funn 

Revisjonen har mottatt dokumentet Kompetanse for kvalitet – Strategisk plan for etter- og 

videreutdanning for lærere og skoleledere i grunnskolen for kommunene Kvænangen, Nordreisa, 

Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord 2012-2015. Planen omhandler kompetanseheving av 

ledere og lærere i grunnskolen. Planen består av: 

 

 en overordnet plan for 2012-2015 for etter- og videreutdanning samt rektorutdanning 

 en handlingsplan som kort sier hvilke kompetanseområder som skal prioriteres hvert 

skoleår 

 en kommunal del for spesielle satsinger i egen kommune 

 

Når det gjelder prioriterte fag og områder, fremgår det av planen at i 2013 vil det for kommunene i 

Nord-Troms prioriteres videreutdanning i fagene: Norsk, matematikk, engelsk, leseopplæring og 

kunst- og håndverk.  Nordreisa kommune inngår ikke i oversikten over kommuner der det er 

planlagt videreutdanninger. Kommunen inngår heller ikke i oversikten over planlagte 

rektorutdanninger. 

 

Det står i planen at i alle kommunene skal det være planlagt gjennomført etterutdanning innenfor 

følgende fag/områder: Leseopplæring, klasseledelse, regneopplæring og vurdering for læring. 

Prosjektet Læring, mestring og trivsel (LMT) startet opp høsten 2013 og er kompetanseheving 

med fokus på klasseledelse og grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Et av 

målene med kursrekken er å gi lærerne verktøy for å bruke mer praktiske og varierte 

arbeidsmetoder som gir elevene bedre tilpassa opplæring og som vil redusere spesialundervisning. 

Arbeidet på skolene skal ende opp med at hver skole har laget en tiltaksplan som skisserer hvilke 

utviklingsområder skolene skal jobbe videre med samt hvordan videreformidle kompetansen til 

resten av lærerne. For skoleåret 2014/2015
31

 skal det fokuseres på skolebasert 

kompetanseutvikling gjennom bruk av lærende møter og lærende nettverk. Blant temaer kan det 

nevnes spesialpedagogikk og dyskalkuli.
32

  

 

I årsmeldinger og skriftlig informasjon fra rektorer framgår det at Moan skole deltar i LMT-

prosjektet med tre lærere, Rotsundelv skole deltar med rektor og to lærere, og fra Oksfjord skole 

deltar rektor og to lærere. Storslett skole er med i den samme kursrekka innenfor læring, mestring 

og trivsel. Storslett skole skal etter hvert over i Ungdomstrinnssatsinga.
33

    

                                                 
31

 Årshjul 2014/2015, Læring mestring og trivsel 
32

 Spesifikke lærevansker i matematikk 
33

 U-trinnssatsinga 2013-2017 - en felles satsing på klasseledelse, regning, lesing og skriving i ungdomsskolen. 

Storslett skole er i siste pulje i 2016 med veiledere fra universitet og høyskoler. Skolen har allerede nå en veileder på 

ledernivå, som skal være med i oppstartsfasen der bl.a gjennomføringen av ståstedsanalysen og lærende møter.    

Revisjonskriterium: 

 Kommunen skal ha et system som gir de ansatte i skoleverket anledning til nødvendig 

kompetanseutvikling 
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Revisor har spurt rektorene hvilke etter- og videreutdanninger som er gjennomført, og følgende er 

en oppsummering av hva de sa: 

 

 Generelt stor interesse for videreutdanning blant lærerne i kommunen  

 Det har vært nasjonale satsingsområder og tilbud i regi av Udir men ingen deltakelse fra 

oss på grunn av manglende økonomisk støtte fra kommunen 

 Vi er med i et videreutdanningsløp for Nord-Troms gjennom prosjektet Læring, mestring 

og trivsel 

 

Administrasjonen opplyser at kommunen henger etter i den statlige ordningen vedrørende 

kompetanseheving på etter- og videreutdanning innafor skolesektoren, på grunn av kommunens 

vanskelig økonomiske situasjon. 

 

 

Revisors vurdering og konklusjon: 

Revisor konkluderer med at Nordreisa kommunes system for kompetanseutvikling blant 

grunnskolens personale ikke er fullt ut forsvarlig. Konklusjonen bygger på følgende vurderinger: 

 

 Nordreisa kommune har redegjort for og dokumentert en plan for arbeidet med 

kompetanseheving samt deltakelse i prosjektet Læring, mestring og trivsel (LMT) som 

startet opp høsten 2013. Kommunen har derimot ikke fulgt opp den statlige ordningen 

vedrørende kompetanseheving og har dermed ikke gitt de ansatte anledning til nødvendig 

kompetanseutvikling. 

 

7.4 Kvalitetsvurderingssystem 

 

Har kommunen forsvarlige system for vurdering av grunnskoletilbudet? 
 

 
 

Revisors funn 

I startfasen av revisjonens undersøkelse fikk vi opplyst fra kontaktpersonen at Nordreisa 

kommune inntil nylig ikke har hatt system for kvalitetsvurdering og at kommunen var i ferd med å 

lage et system etter modell fra Kåfjord kommune. Senere fikk revisor opplyst fra en av rektorene 

at de hadde arbeidet med kvalitetsvurderingssystemet og at det forelå et høringsutkast. Deretter 

opplyste administrasjonen at utkastet til kvalitetsvurderingssystem ble vedtatt på rektormøte 14. 

oktober 2014.  Utkastet skal fremmes som orienteringssak til oppvekstutvalget 17. november 

2014.  

 

Revisjonskriterier: 

 Kommunen skal ha et system som er egnet til å avdekke og rette opp eventuelle forhold 

som er i strid med opplæringslova og forskriftene til lova  

 Kommunen skal ha et system for å følge opp resultatene fra egne vurderinger av om 

kravene i opplæringslova med forskrifter blir oppfylt og fra nasjonale kvalitetsvurderinger 

 Kommunen skal utarbeide en årlig rapport om tilstanden til grunnskolen som skal 

behandles i kommunestyret 
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Revisor har mottatt og gjennomgått Nordreisa kommunes utkast til kvalitetsvurderingssystem. I 

dokumentet inngår en oversikt over aktuelle styringsdokument med tilhørende ansvarsfordeling. 

Videre inneholder dokumentet verktøy for å vurdere om opplæringslova følges og verktøy for å 

vurdere kvaliteten på opplæringen. Det følger en sjekkliste for å vurdere om kommunen følger 

opplæringslova. Sjekklista inneholder en oversikt over bestemmelser i lov og forskrift med 

tilhørende sjekkpunkt og beskrivelse av kommunens praksis på området, hvilke interne rutiner 

eller dokumenter som ligger til grunn, samt hvem som er ansvarlig for oppfølgingen. Kommunens 

kvalitetsvurderingssystem inneholder også en årsplan for hvordan kvalitetsvurderingen skal gjøres 

og hvem som er ansvarlig. 

  

Revisor har blitt forelagt dokumentet Tilstandsrapport for grunnskolen for 2012 (Nordreisa 

kommune). Tilstandsrapporten inneholder kartlegginger og vurderinger av årsverk, lærertetthet, 

ressursbruk, læringsmiljø, resultater fra nasjonale prøver og overgang til videregående opplæring. 

Tilstandsrapporten for grunnskolen ble behandlet i kommunestyret 24.10.2013. Tilstandsrapport 

for 2013 er foreløpig ikke utarbeidet.   

 

Resultatene fra nasjonale prøver presenteres som nevnt i Tilstandsrapporten. I vurderingen av 

resultatene fremgår det at kommunen mener at etterutdanningen med fokus på klasseledelse og 

grunnleggende ferdigheter skal gi positiv effekt på alle trinn. I kommunens utkast til 

kvalitetsvurderingssystem er det redegjort for at skolebasert vurdering og resultater fra nasjonale 

prøver skal drøftes og rapporteres. 

 

Revisors vurdering og konklusjon: 

Revisors konklusjon er at Nordreisa kommune nylig har utviklet system for vurdering av 

grunnskoletilbudet. Konklusjonen bygger på følgende vurderinger: 

 

 Kommunen har ikke tidligere hatt men inntil nylig utarbeidet og dokumentert et 

kvalitetsvurderingssystem som er egnet til å avdekke og rette opp eventuelle avvik i 

forhold til lov og forskrift og det inneholder videre et egnet system for oppfølging av 

egne vurderinger og nasjonale kvalitetsvurderinger.  

 Kommunen har i 2012 utarbeidet rapport om tilstanden i grunnskolen som er behandlet 

i kommunestyret. Tilstandsrapport for 2013 er foreløpig ikke utarbeidet. 
 

7.5 Samlet konklusjon  

Med henvisning til funn og vurderinger i kapittel 7.1 til 7.4 ovenfor, er revisors konklusjon at 

Nordreisa kommune til dels har et opplæringstilbud som er i henhold til sentralt regelverk på 

området  
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8 SPESIALUNDERVISNING OG TILPASSET OPPLÆRING 

8.1 Sakkyndig vurdering og enkeltvedtak 

 

Følger Nordreisa kommune de faglige anbefalingene fra PPT når de tildeler timer til 

spesialundervisning? 
 

Revisors funn 

Revisjonens gjennomgang av 45 elevmapper der vi vi så på sammenhengen mellom enkeltvedtak 

og sakkyndig vurdering, viste at kommunen i de fleste enkeltvedtakene om spesialundervisning 

fulgte de faglige anbefalingene fra PPT. Vi fant imidlertid noen avvik: 

 

 I ett enkeltvedtak mangler ett fag som er angitt i sakkyndig vurdering, men faget er tatt 

med i elevens IOP.
34

  

 Fire enkeltvedtak manglet beskrivelse av omfang og organisering, noe som imidlertid 

fremgikk av elevenes IOP. 

 Åtte enkeltvedtak avviker fra sakkyndig vurdering
35

 med hensyn til hvem som skal gi 

spesialundervisningen (kompetanse), men kompetanse fremgår av elevenes IOP. 

 14 sakkyndige vurderinger mangler anbefaling om hvem som skal gi 

spesialundervisning.
36

 Imidlertid er det både i enkeltvedtakene og i IOP angitt at 

spesialundervisning skal gis av spesialpedagog. I så måte er elevenes interesser ivaretatt i 

disse tilfellene, som i de tilfellene vi viser til i de tre kulepunktene ovenfor. 

 

 

Andre funn og revisors kommentarer 

I åtte av sakene som revisjonen undersøkte, var det skrevet enkeltvedtak på bakgrunn av 

sakkyndig vurdering som enten var mer enn tre år gammel eller at sakkyndig vurdering ikke gjaldt 

for skoleåret 13/14. I flere av disse sakene har skolen meldt til PPT at sakkyndig vurdering er 

utgått eller så har skolen sendt ny henvisning. I to av disse sakene var det kommet ny sakkyndig 

vurdering etter enkeltvedtaket var skrevet men det var ikke laget nytt vedtak som viser til ny 

sakkyndig vurdering. Kommunen har da som vedtaksinstans ikke fulgt anbefalingene til PPT i 

disse to sakene. 

  

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). Altså bør enkeltvedtak 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). 

                                                 
34

 Administrasjon opplyser at dette må være enkeltstående feil. Faget er med i IOP, og det er IOP som sier hvilke fag, 

hvordan det skal jobbes med faget, for den enkelte elev med IOP.  
35

 Administrasjonen kommenterer at sakkyndig vurdering må være feil 
36

 En mangel fra PPT i følge administrasjonen 
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Administrasjonen har kommentert følgende til funnene:  

 

«Generelt mener Nordreisa kommune at vedtakene som gjøres på skolene i Nordreisa inneholder 

det som rapporten lister opp som krav. Avvik fra sakkyndig vurdering til vedtak kan skyldes at 

sakkyndig vurdering ikke er av nyere dato og at det har skjedd en positiv utvikling for eleven. Der 

har vært stor ventetid hos PPT, som kan ha medført at det må fattes enkeltvedtak på gamle 

sakkyndige vurderinger. Har det da skjedd en positiv utvikling for eleven, kan man, og bør man, gi 

eleven andre tiltak som tilpasset undervisning heller enn spesialundervisning, og at dette skal 

fremkomme av IOP. Timene som gis til spesialundervisning skal gis av en pedagog og det skal 

fremkomme i vedtaket. Nordreisa kommune ønsker å jobbe mer med mal og standardisere 

enkeltvedtak, for å få likelydende innhold for hele grunnskolen i kommunen».  

 

PPT har kommentert følgende til funnene vedrørende sakkyndige vurderinger:  

 

«PPT Nord-Troms pleier å skille mellom assistent og pedagog, viser i blant til spesialpedagog 

eller pedagog med spesiell erfaring på området. Der det er anbefalt spesialundervisning uten 

noen merknader er minste kravet pedagog».    
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8.2 Organisering av spesialundervisning 

 

Hvordan er forholdet mellom enkelttimer og gruppetimer knyttet til spesialundervisning? 
 

Revisors funn 

Diagram 4, 5 og 6 nedenfor viser Nordreisa kommunes GSI-registreringer med hensyn til hvordan 

spesialundervisningen i kommunens grunnskoler ble organisert i skoleårene 11/12, 12/13 og 

13/14. Kategoriene er ikke helt like i GSI for disse skoleårene. Fra 12/13 til 13/14 ble kategorien 

“organisert på annen måte” erstattet med “i klassen”. Vi ser en klar tendens av diagrammene: 

Antall elever med enkeltvedtak som fikk sin spesialundervisning i grupper på to til fem elever, 

økte betydelig i treårsperioden. I de to siste skoleårene utgjorde denne andelen et stort flertall.  Vi 

ser også at det har vært en betydelig nedgang i antallet elever som fikk sin spesialundervisning 

“alene”.   

  

 
Diagram 4 og 5: Organisering av spesialundervisning i Nordreisa-skolene, skoleårene 11/12, 12/13, antall elever 

 
Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 

 
Diagram 6: Organisering av spesialundervisning i Nordreisa-skolene, skoleåret 13/14 

 
Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 
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8.3 Kompetanse til å gi spesialundervisning og tilpasset opplæring 

 

Hvordan er Nordreisa kommunes kompetanse til å gi spesialundervisning og tilpasset 

opplæring? 
 

 

Revisors funn 

Når det gjelder kompetanse, viser revisor innledningsvis til kapittel 7.2, som redegjør for antall 

årsverk undervisning utført av personer med og uten godkjent utdanning i Nordreisa kommune. I 

tillegg viser revisor til prosjektet Læring, mestring og trivsel som er omtalt i kapittel 7.3. 

 

Kompetanseoversikten revisor har fått tilsendt, viser at alle grunnskolene i Nordreisa har en eller 

flere lærere med videreutdanning i spesialpedagogikk: 

 Oksfjord skole: En lærer 

 Rotsundelv skole: Tre lærere 

 Moan skole: Tre lærere 

 Storslett skole: Fem lærere 

 

Kompetanseoversikten viser i tillegg at de aller fleste lærerne har en eller flere videreutdanninger, 

eksempelvis innenfor norsk, engelsk, matematikk, historie, samfunnsfag, IKT, naturfag, 

psykososialt arbeid med barn og unge, samisk. 

 

Av skolenes årsmeldinger for 2013 kan vi lese at spesielt Moan, Oksfjord og Rotsundelv skole alle 

har satsingsområde på tidlig innsats med fokus på lese- og skriveopplæringen. Moan skole 

gjennomfører f.eks. intensive lesekurs og stasjonsarbeid med mindre grupper i fagene norsk og 

matematikk. Ved Rotsundelv skole gjennomfører alle klassene lesekvarten
37

 hver dag, og gjennom 

skolebiblioteket jobber de kontinuerlig for å skape interesse for bok og tilby gode leseopplevelser 

for alle. Oksfjord skole har satt seg som mål at elevene som går videre fra skolen skal ha gode 

ferdigheter i lesing, skriving og matematikk, og skal tidlig inn med tiltak når er behov.  

 

8.4 Oppsummering 

Revisjonens gjennomgang av 45 elevmapper viser at Nordreisa kommune i de fleste 

enkeltvedtakene om spesialundervisning i skoleåret 2013/2014, fulgte de faglige anbefalingene fra 

PPT. Fra skoleåret 2011/2012 til 2013/2014 fikk en større andel av elevene sin 

spesialundervisning i gruppe på to til fem elever og færre fikk spesialundervisningen alene. Alle 

skolene i kommunen har en eller flere lærere med videreutdanning i spesialpedagogikk. Moan, 

Oksfjord og Rotsundelv skole har alle satsingsområde på tidlig innsats med fokus på lese- og 

skriveopplæring.   

                                                 
37

 Lese i et kvarter 
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9 OPPSUMMERING OG SAMLET KONKLUSJON 

Nordreisa kommunes netto driftsutgift til grunnskole sank fra 42,2 millioner kroner i 2011 til 40,9 

millioner kroner i 2013. Sammenlikning av netto driftsutgift per elev ved de enkelte skolene i 

Nordreisa kommune, viser relativt store forskjeller som er økende. Moan skole fremstår i perioden 

2011 til 2013 som skolen med lavest netto driftsutgift sett i forhold til antall elever. Rotsundelv 

skole fremstår i 2012 som skolen med høyest netto driftsutgift sett i forhold til antall elever, mens 

Oksfjord skole fremstår i 2013 som skolen med høyest netto driftsutgift sett i forhold til antall 

elever. Antall årsverk per elev, vist i tabell 10, forklarer mye av variasjonene i netto driftsutgift per 

elev. Antall årsverk pr. elev virker ikke utelukkende å være et resultat av andel elver som får 

spesialundervisning, men påvirkes også av andre forhold. 

 

Vår analyse av KOSTRA-tallene indikerer at Nordreisa kommunes grunnskole: 

 

a) ble prioritert lavere sammenliknet med KG3 i perioden 2011-2013 og noe høyere enn 

landet utenom Oslo i 2012 

b) hadde en lavere andel elever i kommunens grunnskole av kommunens innbyggere i 

skolealder  

c) hadde en større andel elever som fikk skoleskyss sammenliknet med KG3 og landet 

utenom Oslo 

d) hadde en større andel elever som mottok spesialundervisning, sammenliknet med både 

KG3 og landet u/Oslo, både i 2011, 2012 og 2013 

e) hadde en tilnærmet gjennomsnittlig produktivitet i 2012-2013 

 

I forbindelse med punkt a) og e), minner vi om at Nordreisa kommune ikke betaler 

arbeidsgiveravgift, noe de aller fleste kommunene vi her sammenlikner med gjør.  

 

Vår konklusjon er at Nordreisa kommune har et opplæringstilbud som er til dels i henhold til 

sentralt regelverk på området. Konklusjonen bygger på følgende: 

 

 De enkelte skoles oversikter over hvor mange timer undervisning som ble gitt, indikerer at 

Nordreisa kommune i skoleåret 2013/2014 til dels oppfylte Læreplanverkets krav om 

antall undervisningstimer på de ulike hovedtrinnene.  

 I skoleårene 12/13 og 13/14 oppfylte Nordreisa kommune i all hovedsak opplæringslovas 

kompetansekrav for undervisningspersonale i grunnskolen.  

 Nordreisa kommunes system for kompetanseutvikling blant grunnskolens personale er 

ikke fullt ut forsvarlig.  

 Nordreisa kommune har nylig utviklet system for vurdering av grunnskoletilbudet.  

 

Revisjonens gjennomgang av 45 elevmapper viser at Nordreisa kommune i de fleste 

enkeltvedtakene om spesialundervisning i skoleåret 2013/2014, fulgte de faglige anbefalingene fra 

PPT. Fra skoleåret 2011/2012 til 2013/2014 fikk en større andel av elevene sin 

spesialundervisning i gruppe på to til fem elever og færre fikk spesialundervisningen alene. Alle 

skolene i kommunen har en eller flere lærere med videreutdanning i spesialpedagogikk. Moan, 

Oksfjord og Rotsundelv skole har alle satsingsområde på tidlig innsats med fokus på lese- og 

skriveopplæring.  
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10 ANBEFALINGER 

På bakgrunn av våre funn, vurderinger og konklusjoner, gir vi følgende anbefalinger: 

 

 Kommunen bør sikre at den oppfyller Læreplanverkets krav til hvor mange årstimer 

som skal gis pr. fag på de ulike hovedtrinnene 

 Kommunen bør videreutvikle og styrke sitt system for kompetanseutvikling blant 

undervisningspersonale i grunnskolen   
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11 HØRING 

Revisjonen mottok høringssvar fra Nordreisa kommune v/ass.rådmann den 11.11.2014. 

Administrasjonen hadde ikke ytterligere kommentarer enn det som framgikk av korrigeringer i 

forbindelse med verifisering av faktaopplysninger i rapporten.  
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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  

- 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  
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- 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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Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, 17 

kommuner i Troms og åtte kommuner i 

Nordland.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og 

vi har avdelingskontorer i Tromsø, 

Narvik, Sortland, Finnsnes og Storslett.  

 

Vi har 30 medarbeidere som samlet 

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 åtte medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Administrasjons- og 

organisasjonsvitenskap   

 Juss 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Økonomi 
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