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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune har KomRev NORD 

gjennomført forvaltningsrevisjon av ressursbruken og kvaliteten i den videregående skolen. 

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 Troms fylkeskommune, jf, kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner 

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

 

Revisor avholdt oppstartsmøte for prosjektet med Troms fylkeskommune v/ Utdanningsetaten den 

28.3.2014, og har i etterkant av oppstartsmøtet hatt omfattende dialog med etatens ansatte. Vi 

benytter anledningen til å takke Utdanningsetaten for godt samarbeid i forbindelse med 

forvaltningsrevisjonen av det videregående opplæringstilbudet i Troms.  
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Sammendrag 

 

Revisor har undersøkt flere problemstillinger innenfor videregående opplæring i Troms fylkes-

kommune. Vi har sett på fylkeskommunens ressursbruk på videregående opplæring og 

sammenliknet den med andre fylkeskommuner samt drøftet mulige årsaker til forskjeller som 

fremkommer i sammenlikningen. Ulike forhold som har å gjøre med kvaliteten i videregående 

opplæring i Troms, har vi undersøkt blant annet med å se på fylkeskommunens saksbehandling 

ved inntak til videregående trinn 1 for søkere med fortrinnsrett og i saker om spesialundervisning. 

I tillegg har vi kartlagt hvordan ansatte og ledelsen ved de videregående skolene i Troms opplever 

graden av tilpasset opplæring ved deres skoler.  

 

Oppsummert viser våre undersøkelser følgende: 

 

Ressursbruk 

Netto driftsutgift til videregående opplæring i Troms økte fra snaut 1,06 milliarder kroner i 2011 

til drøyt 1,1 milliarder kroner i 2014. Justert for lønns- og prisvekst ble netto driftsutgift dermed 

noe redusert over de fire årene. Den viktigste årsaken til reduksjonen var reduksjonen i antall 

årsverk og ansatte i fylkets videregående opplæringstilbud fra 2011 til 2014. 

Bemanningsreduksjonen gir besparelser i lønnsutgifter med hensyn til både fast lønn, utgifter til 

vikarer og ekstrahjelp og arbeidsgiveravgift. Reduserte utgifter til vikarer og ekstrahjelp kan ses i 

lys av blant annet en vesentlig reduksjon i langtidsfravær målt i antall dagsverk over de fire årene, 

samt generell nedbemanning. Det relative sykefraværet (sykefraværsprosenten) økte litt i 

perioden. At fylkeskommunens utgifter til varer og tjenester samt avskrivninger ble redusert over 

de fire årene, bidro også til reduksjon i (den inflasjonsjusterte) netto driftsutgiften fra 2011 til 

2014. Fylkeskommunens svangerskapspermisjonsrefusjoner økte, og sykelønnsrefusjonene og 

salgsinntektene økte – justert for lønns- og prisvekst - svakt i fireårsperioden. Utgiftsposten med 

den største økningen fra 2011 til 2014 var pensjon. 

KOSTRA-tallene vi presenterer og drøfter i denne rapporten, gir samlet sett indikasjoner på en 

ressursmessig prioritering av videregående opplæring i Troms fylkeskommune som i begynnelsen 

av fireårsperioden fra 2011 til 2014 var noe høyere enn i sammenliknbare fylkeskommuner. Til 

2014 sank den imidlertid til et gjennomsnittlig nivå, og den reelle reduksjonen i Troms 

fylkeskommunes nettoutgifter til videregående opplæring har tilsynelatende vært større enn 

nedgangen i elevantallet over de fire årene. På et overordnet nivå indikerer KOSTRA-

indikatorverdiene for årene 2011-2014 en økende, og i 2014 tilnærmet gjennomsnittlig, 

produktivitet i driften av tjenesteområdet videregående opplæring i Troms fylkeskommune. Antall 

elever pr. lærer har økt marginalt, og de reelle lønnsutgiftene pr. elev har sunket noe. En bevegelse 

i retning av gjennomsnittlig produktivitet kjennetegner også Troms fylkeskommunes drift av 

skolelokaler og internater. På underområdene skoleforvaltning og pedagogisk ledelse/pedagogiske 

fellesutgifter har Troms fylkeskommune fra og med 2012 drevet over gjennomsnittlig produktivt 

etter verdiene på KOSTRA-indikatorene å dømme. 

 

Saksbehandling 

Revisors gjennomgang av et utvalg elevmapper viser - sammenholdt med muntlig informasjon fra 

Utdanningsetaten - at fylkeskommunen ikke kan dokumentere korrekt saksbehandling ved inntak 

til videregående trinn 1 for søkere med fortrinnsrett.  

Udanningsetaten opplevde utfordringer i inntaksprosessen fordi den gamle forskriften var uklar og 

har i samtaler med revisor opplyst at det trolig ble tatt inn flere søkere enn de som hadde krav på 



 

inntak forut for det ordinære inntaket med hjemmel i gammel forskrift. Ifølge fylkeskommunens 

representant har den nye forskriften gitt klarere retningslinjer for inntaksprosessen, og 

utdanningsetaten opplever det nå som enklere å ta stilling til søknadene. Dette er i tråd med 

hensikten til forskriftsendringene, og revisor ser at saksbehandlingsreglene i den nye forskriften, 

herunder ansvarsfordelingen mellom kommune og fylkeskommune, vil kunne bidra til riktigere 

avgjørelser og at færre søkere vil bli tatt inn utenom det ordinære inntaket.  

Ifølge fylkeskommunens representant har forskriftsendringen hatt avgjørende betydning for 

utdanningsetatens rutiner ved inntak, og etaten er fortsatt i en prosess med endringer og 

forbedringer av saksbehandlingsrutinene.  

 

På bakgrunn av revisors stikkprøvekontroll av tolv elevmapper konkluderer vi med at Troms 

fylkeskommune ikke kan dokumentere korrekt saksbehandling i alle saker om 

spesialundervisning. Vi avdekket flere avvik fra opplæringslova, forvaltningsloven og 

Utdanningsdirektoratets veileder med hensyn til saksbehandlingstid, sakkyndige vurderinger, 

enkeltvedtak, planlegging og evaluering av spesialundervisningen. 

 

Opplevd grad av tilpasset opplæring  

Resultatene fra spørreundersøkelsen blant undervisningspersonalet i de videregående skolene i 

Troms viser at respondentene – på de fleste områdene undersøkelsen tar opp – svarer med 

gjennomsnittsscore som ligger nærmest svaralternativer av typen «i middels grad». På et 

overordnet nivå kan en dermed si at resultatene indikerer at respondentene fra 

undervisningspersonalet samlet sett på mange områder opplever en middels grad av tilpasset 

opplæring – og at de ressursmessige forutsetningene for å tilby sådan i middels grad er tilstede i de 

videregående skolene i Troms. 

 

Blant undervisningspersonalet var det særlig variabler rundt egen arbeidsutførelse og samarbeid i 

kollegiet som fikk høy gjennomsnittsscore. Undervisningspersonalet opplever samlet sett størst 

utfordringer/forbedringsbehov tilknyttet enkelte forhold ved tilpasset opplæring/ 

spesialundervisning og bemanning. Variasjonen skolene imellom med hensyn til hvordan 

utdanningspersonalet har svart, er imidlertid betydelig på flere områder. 

 

Resultatene fra spørreundersøkelsen blant skolelederne gir et sammensatt bilde med hensyn til 

opplevd grad av tilpasset opplæring. Skoleledelsen vurderte i spørreundersøkelsen blant annet 

samarbeidet med PPT som relativt godt. Utdanningsetatens retningslinjer, instrukser og maler, 

samt hensiktsmessigheten av disse ble av skolelederne gitt noe lavere vurderinger. 

 

 

 

Revisors funn og vurderinger i kapittel 6 og 7 tilsier at Troms fylkeskommune bør gjennomgå 

rutiner og vurdere eventuelle tiltak med hensyn til å sikre korrekt saksbehandling ved inntak til 

videregående trinn 1 for søkere med fortrinnsrett samt korrekt saksbehandling i alle saker om  

spesialundervisning, herunder sørge for at denne saksbehandlingen dokumenteres. Slik revisor 

oppfatter tilbakemeldinger fra Utdanningsetaten både i forbindelse med våre undersøkelser og i 

etatens høringssuttalelse, er dette forbedringsarbeidet allerede påbegynt. Utover å understreke 

viktigheten av at dette arbeidet videreføres, ser revisor det ikke som hensiktsmessig å komme med 

anbefalinger på bakgrunn av funn og vurderinger i denne rapporten.   
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1 INNLEDNING 

 

I henhold til Troms fylkeskommunes plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 vedtok 

kontrollutvalget i sak 57/13 å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot tilpasset 

opplæring, spesialundervisning og ressursbruk i videregående opplæring. Etter at prosjektet ble 

bestilt og kontrollutvalget godkjente revisjonens overordnete prosjektskisse, har problem-

stillingene og opplegget for undersøkelsen blitt endret noe. Revisor har klarert endringene med 

kontrollutvalget underveis.1  

 

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

I dialog med kontrollutvalget har revisor lagt følgende tema og problemstillinger til grunn for 

undersøkelsene denne rapporten bygger på:  

 

1. Ressursbruk i videregående opplæring 

a. Hvor mye ressurser bruker Troms fylkeskommune på videregående opplæring 

sammenliknet med andre fylkeskommuner? 

b. Hva er mulige årsaker til eventuelle forskjeller som fremkommer i sammenlikningen 

(under problemstilling 1a)? 

 

2. Saksbehandling 

a. Kan Troms fylkeskommune dokumentere korrekt saksbehandling ved inntak til 

videregående trinn 1 for søkere med fortrinnsrett? 

b. Kan Troms fylkeskommune dokumentere korrekt saksbehandling i saker om 

spesialundervisning? 

 

3. Opplevd grad av tilpasset opplæring  

Hvordan opplever undervisningspersonalet og skoleledelsen i de videregående skolene 

graden av tilpasning i undervisningen?  

 

2.2 Revisjonskriterier  

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

revideres/vurderes i forhold til. Problemstillingene under tema nr. 1 (Ressursbruk) og 3 (Opplevd 

grad av tilpasset opplæring) er av en slik type at vi besvarer dem med beskrivelser og analyser av 

mulige årsakssammenhenger.  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 problemstillingene under tema nr. 1 og 3. Vi analyserer og 

drøfter imidlertid data og lager oppsummeringer av disse. I rapporten har vi behandlet tema nr. 1 

                                                 
1 Se kapittel 2.2 for nærmere informasjon om dette. 
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ved å ta for oss ressursbruken i Troms fylkeskommunes videregående opplæringstilbud isolert sett 

i kapittel 5.1, og sammenlikninger med sammenliknbare fylkeskommuner samt årsaker til 

forskjeller som fremgår av sammenlikningen, behandler vi i rapportens kapittel 5.2.  I kapittel 8 

beskriver vi, på bakgrunn av spørreundersøkelser blant undervisningspersonalet og skolelederne 

ved de videregående skolene i Troms, opplevd grad av tilpasset opplæring2 i skolene.  

 

I kapittel 6 besvarer vi problemstilling 2a – Saksbehandling ved inntak for søkere med 

fortrinnsrett. I utgangspunktet var dette formulert som ei normativ problemstilling som vi utledet 

revisjonskriterier til3. På bakgrunn av innledende funn ved dokumentanalyse, utdanningsetatens 

egen erkjennelse av mangelfull saksbehandling av denne typen inntakssaker samt opplysninger 

om at etaten er i en prosess med endringer og forbedringer av saksbehandlingen etter 

forskriftsendring, anså revisor det uhensiktsmessig å gå videre i undersøkelsen av denne 

problemstillingen. I notat til kontrollutvalget 24.11.2014 rapporterte vi våre funn og vurderinger 

vedrørende denne problemstillingen, og etter drøfting i møte 5.12.2014 (sak 74/14) vedtok 

utvalget å avslutte undersøkelsene under denne problemstillingen. I kapittel 6 gir vi imidlertid en 

deskriptiv framstilling av våre undersøkelser og funn under problemstilling 2a. Vi gjør også rede 

for relevante bestemmelser i tidligere og ny forskrift til opplæringslova når det gjelder inntak til 

videregående trinn 1 (Vg1) for søkere med fortrinnsrett.  

 

I kapittel 7 presenterer vi våre funn og vurderinger for 2b – Saksbehandling i forbindelse med 

spesialundervisning. De relevante revisjonskriteriekildene i forbindelse med denne 

problemstillingen er: 

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

(opplæringslova) 

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

 Retningslinjer for tilpasset opplæring og spesialundervisning for Troms fylkeskommune, 

Troms fylkeskommune 2011 

 Utdanningsdirektoratet (2009): Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om 

spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning 

 Utdanningsdirektoratet (2014): Veiledning Spesialundervisning 

 

 

2.2.1 Revisjonskriterier tilknyttet saksbehandling i saker om spesialundervisning  

Elevens rett til spesialundervisning er regulert i opplæringslova § 5-1 første ledd: Elevar som ikkje 

har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til 

spesialundervisning.  

 

Vilkåret for at en elev har rett til spesialundervisning, er at eleven ikke har, eller kan få, tilfreds-

stillende utbytte av den ordinære opplæringen. For å avgjøre dette, må skolen se både på hva som 

er den ordinære opplæringen, og hva som vil være et tilfredsstillende utbytte av opplæringen for 

den enkelte elev. Videre sier opplæringslova § 5-1 annet ledd at: 

I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på 

utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan 

gi eleven eit forsvarlig utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei 

opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same 

totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-2. 

                                                 
2 Se tekstboks innledningsvis i kapittel 8 for nærmere informasjon om begrepet tilpasset opplæring. 
3 Jf. Forskrift 23. juni 2006 nr. 724: Forskrift til opplæringslova. 
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I forarbeidene til denne bestemmelsen angis det at enkeltelevens rett til spesialundervisning i noen 

grad avhenger av hvilke organisatoriske og pedagogiske differensieringstiltak fylkeskommunen 

har iverksatt innenfor den ordinære undervisningen.4 Korresponderende påpeker Kunnskaps-

departementet i ovennevnte melding til Stortinget at «…skolens evne til å gi elevene tilpasset opp-

læring er med på å avgjøre behovet for spesialundervisning» (Kunnskapsdepartementet, 2011:9).  

 

Utdanningsdirektoratet påpeker i Veiledning Spesialundervisning at  

Kvaliteten på den ordinære opplæringen er relevant for om en elev har rett til spesialundervisning. 

Blant annet har økt lærertetthet, lærerens kompetanse, mindre elevgrupper og mer praktiske 

metoder betydning for hvor mange elever som har behov for spesialundervisning. Det 

systemrettede arbeidet på skolen er derfor viktig. […] Dersom skolen har satt i verk en rekke 

organisatoriske eller pedagogiske differensieringstiltak for å sikre at elevene får tilfredsstillende 

utbytte av opplæringen, er det mulig at den ordinære opplæringen er så godt tilpasset at eleven 

ikke har behov for spesialundervisning. (2014:7) 

 

Regler som gjelder saksbehandlingen i forbindelse med enkeltvedtak om spesialundervisning 

følger av opplæringslova kapittel 5 og forvaltningsloven kapittel 4 og 5.    

 

I våre vurderinger av saksbehandlingen ved spesialundervisning har vi støttet oss til Utdannings-

direktoratets veileder på området. Veilederen kom i ny utgave sommeren 2014 (Veiledning 

Spesialundervisning) og erstattet den gamle veilederen fra 2009 (Spesialundervisning. Veileder til 

opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning). Vår stikkprøvekontroll av 

dokumentasjon i forbindelse med saksbehandling ved spesialundervisning omhandlet skoleåret 

2013/14 (se nærmere informasjon om dette i kapittel 7), det vil si i perioden da gammel veileder 

var gjeldende. Ny og gammel veileder er i stor grad sammenfallende med hensyn til våre 

revisjonskriterier5. På de områdene der det er ulikheter, har vi kommentert dette eksplisitt under.  

 

Nedenfor gjengir vi hovedpunkter fra kildene som vi har brukt i utledning av revisjonskriterier til 

problemstilling 2b; saksbehandling ved spesialundervisning. Revisjonskriteriene vi har utledet 

oppgis i tekstbokser i kapittel 7.  

 

Sakkyndig vurdering 

Opplæringslova § 5-3 slår fast at det skal foreligge en sakkyndig vurdering av elevens særlige 

behov før fylkeskommunen gjør vedtak om spesialundervisning etter § 5-1. Hver kommune og 

fylkeskommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), og utarbeiding av sakkyndig 

vurdering er PPTsitt ansvar, jf. opplæringslova § 5-6. Når det gjelder enkeltvedtak om spesial-

undervisning, viser Utdanningsdirektoratet til at sakkyndig vurdering er sentral i fylkes-

kommunens utredning/opplysning av saken etter forvaltningsloven § 17 (2009:53/60, 2014:42). 

 

Opplæringslova § 5-3 angir en rekke krav til hva den sakkyndige vurderingen skal inneholde. Som 

minstekrav (jf. Utdanningsdirektoratet, 2009: 57, 2014: 29) skal den sakkyndige vurderingen 

inneholde PP-tjenestens vurdering av: 

 elevens utbytte av den ordinære opplæringen 

 elevens lærevansker og andre forhold som er viktige for opplæringen 

 realistiske opplæringsmål for eleven 

 om en kan hjelpe på elevens vansker innenfor det ordinære opplæringstilbudet  

 hva slags opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud 

                                                 
4 Ot.prp. nr. 46 (1997-1998) Grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringslova) s. 168.  
5 I redegjørelsen under viser vi til både ny og gammel veileder. 
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Vurderingen av elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet skal være ei vurdering av 

om eleven har rett til spesialundervisning i henhold til opplæringslova § 5-1 første ledd (jf. 

Utdanningsdirektoratet, 2009: 59/60, 2014: 31). I vurderingen av retten til spesialundervisning, 

inngår også ei vurdering av hvorvidt en kan hjelpe på de vanskene eleven har, innenfor det 

ordinære opplæringstilbudet. 

 

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

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

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

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

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

vurderingen. 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, 2014: 

31/32).  

 

For elever som har hatt spesialundervisning i grunnskolen, skal det utarbeides en ny sakkyndig 

vurdering ved overgangen til videregående opplæring. Det kan ikke fattes enkeltvedtak i 

videregående opplæring som er basert på en sakkyndig vurdering på grunnlag av elevens behov 

for spesialundervisning i grunnskolen.6 Fylkeskommunen er ansvarlig for at den sakkyndige 

vurderingen blir gjort. (Utdanningsdirektoratet, 2009: 52, 2014: 35).  

 
Opplæringsloven regulerer ikke eksplisitt hvor lenge en sakkyndig vurdering er gyldig, men det 

må innfortolkes at den sakkyndige vurderingen skal kunne gi skolen et forsvarlig 

beslutningsgrunnlag. Det bør derfor komme tydelig frem i den sakkyndige vurderingen hvor lang 

periode PP-tjenesten har gitt den gyldighet for. Hvis den sakkyndige vurderingen er grundig og 

elevens behov er mer eller mindre uendret, kan det tenkes at en sakkyndig vurdering kan gjelde for 

mer enn ett opplæringsår. (Utdanningsdirektoratet, 2009: 65, 2014: 35).  

 

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

for å behandle saker om spesialundervisning og fatte enkeltvedtak (Utdanningsdirektoratet, 2009: 

57/67, 2014: 36).   

 

Enkeltvedtak om spesialundervisning 

Av opplæringslova § 5-3 følger det at det skal fattes enkeltvedtak i saker om 

spesialundervisning. Opplæringslova inneholder ingen saksbehandlingsbestemmelser utover 

dette. Dermed kommer saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven til anvendelse. 

 

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

før vedtak treffes. Dersom skolen fatter enkeltvedtak på grunnlag av en mangelfull sakkyndig 

vurdering, strider dette mot forvaltningsloven § 17 (Utdanningsdirektoratet, 2009: 57/67, 2014: 

36).   

 

Enkeltvedtaket skal begrunnes, jf. forvaltningsloven § 24. Det følger av forvaltningsloven § 25 

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

                                                 
6 Ett unntak er tidsbegrensede vedtak. 
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som er lagt til grunn. For enkeltvedtak om spesialundervisning er det tilstrekkelig å vise til den 

sakkyndige vurderingen. I begrunnelsen bør skolen også nevne de hensynene som har vært 

avgjørende ved utøvingen av forvaltningsmessig skjønn. Når det gjelder saker om 

spesialundervisning, betyr dette at det bør nevnes hvilke hensyn skoleeier/skolen har trukket inn 

ved vurderingen etter § 5-1. Dessuten kommer de særskilte kravene til begrunnelse dersom skolen 

ikke følger tilrådingen fra PPT; vedtaksorganet har etter opplæringslova § 5-3 fjerde ledd en 

særskilt begrunnelsesplikt dersom enkeltvedtaket ikke er i samsvar med den sakkyndige 

vurderingen. (Utdanningsdirektoratet, 2009:75/76, 2014: 40/41).   

 

Enkeltvedtaket skal være så klart og fullstendig at det ikke er tvil om hva slags opplæringstilbud 

eleven skal få, og må ifølge Utdanningsdirektoratets veileder (2009:64/68, 2014:38) 

o angi omfanget av spesialundervisningen i tid (som hovedregel i klokketimer) der det 

er aktuelt  

o beskrive innholdet i spesialundervisningen 

o si noe om organiseringen av opplæringen 

o beskrive kompetansen som er nødvendig i spesialundervisningen 

  

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

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

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

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

jf. § 19.   

 

Troms fylkeskommune har utarbeidet retningslinjer for tilpasset opplæring og 

spesialundervisning7, som blant annet beskriver saksbehandlingen i saker om spesialundervisning. 

Ifølge Troms fylkeskommunes retningslinjer skal vedtak om spesialundervisning fattes av 

rektor ved den enkelte skole. Representanter fra Utdanningsetaten opplyste for øvrig til revisjonen 

at retningslinjene for tiden er under omfattende oppdatering som en del av et prosjekt innen 

områdene spesialundervisning og tilpasset opplæring. Bakgrunnen for prosjektet er blant annet at 

Utdanningsetaten ønsker mer informasjon om ressursbruk og kvalitet på opplæringen med hensyn 

til målretting av ressursbruken, Troms fylkeskommunes relativt høye ressursbruk på området 

sammenliknet med andre fylkeskommuner, samt behov for presiseringer/avklaringer i forbindelse 

med endringer i lovverk. Ifølge Utdanningsetatens representanter er deler av prosjektet under 

ferdigstilling, men prosjektet løper i alle fall ut 2015. 

 

Saksbehandlingstid 

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

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

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

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

opphold. Utdanningsdirektoratet fastslår at i vurderingen av hva som er for lang 

saksbehandlingstid, vil elevens behov for å få avklart sine behov og rettigheter så raskt som mulig, 

føre til at for eksempel en saksbehandlingstid på totalt over tre måneder vil være for lang 

saksbehandlingstid (Utdanningsdirektoratet, 2009:77, 2014:35). 

 

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

svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. Revisor 

                                                 
7 Retningslinjer for tilpasset opplæring og spesialundervisning for Troms fylkeskommune, Troms fylkeskommune, sist 

revidert i 2011 
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har tatt utgangspunkt i at tilmelding til PPT må regnes som starttidspunktet for saksbehandlingen 

tilknyttet enkeltvedtak om spesialundervisning. Vi viser her til at Utdanningsdirektoratet regner 

PPT som saksforberedende organ (Utdanningsdirektoratet, 2009:77, 2014:35).  

 

Individuell opplæringsplan  

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

enkeltvedtak, jf. § 5-3, utformes en individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. Alle elever som 

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

spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og 

innhaldet i opplæringa og korleis ho skal drivast”. Ifølge Utdanningsdirektoratets veileder må 

IOP utarbeides så snart som mulig etter at enkeltvedtaket er fattet (2009: 80, 2014:45).  

 

IOP utarbeides på bakgrunn av det som fremgår av enkeltvedtaket om spesialundervisning. IOP 

kan ikke inneholde nye eller andre rettigheter for eleven enn det som fremgår av enkeltvedtaket. 

Det vil si at beskrivelsen i IOP av omfanget, det konkrete innholdet, eventuelle avvik fra 

læreplanverket, organiseringen og kompetansen hos undervisningspersonalet skal være i samsvar 

med det som er fastsatt i enkeltvedtaket (Utdanningsdirektoratet, 2009:79, 2014: 44). 

 

Innenfor rammen av opplæringslovens krav kan IOP utformes på ulike måter. Hva en IOP mer 

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

enkelte tilfellet. Som det fremgår av opplæringslova § 5-5, skal IOP-en vise 

o mål for opplæringen 

o innholdet i opplæringen 

o hvordan opplæringen ellers skal drives 

 

Utdanningsdirektoratets veileder anbefaler at innholdsbeskrivelsen i planen bør angi hva eleven 

skal arbeide med og områder og arbeidsmåter vedkommende skal ta del i. Om hvordan 

opplæringen skal drives, sier veilederen blant annet at det kan være aktuelt å omtale blant annet 

organisering av opplæringen, bruk av tid, bruk av personalressurser, læremidler og utstyr. (2009: 

82/83, 2014:47). 

 

Årsrapport 

Det følger av § 5-5 annet ledd at skolen en gang i året skal utarbeide en «årsrapport» for alle 

elever med spesialundervisning. Årsrapporten skal gi en skriftlig oversikt over den 

opplæringen eleven har fått, og en vurdering av utviklingen til eleven i forhold til målene 

fastsatt i elevens IOP. Evalueringen skal gi grunnlag for eventuelt å justere det videre arbeidet, jf. 

Utdanningsdirektoratets veileder (2009:86, 2014:50).8 Skolen skal sende årsrapporten til 

eleven/foreldrene og til kommunen/fylkeskommunen. 

 

 

                                                 
8 Fra og med 1. august 2013 er opplæringsloven endret og den tidligere halvårsrapporten er erstattet med en årlig 

rapport. 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet denne rapporten bygger på er gjennomført i henhold til gjeldende 

standard for forvaltningsrevisjon9.  

 

Revisjonen har i løpet av prosjektperioden vært i kontakt med og fått opplysninger fra 

Utdanningsetaten i Troms fylkeskommune representert av Sture Flaaten (spesialrådgiver/ 

avdelingsleder for opplæring i skole og bedrift), Thorsteinn Einarsson (fagsjef/avdelingsleder for 

inntak, formidling og tilbud) og Hilde Åse Fuhr (spesialrådgiver/prosjektleder).  

  

3.1 Fremstillingene og analysene av ressursbruk på videregående opplæring 

I våre beskrivelser og analyser i kapittel 5 av Troms fylkeskommunes ressursbruk på videregående 

opplæring baserer vi oss på fylkeskommunens regnskap, sykefraværsrapporter, årsberetninger og 

fylkeskommunens registreringer i databasene KOSTRA og Skoleporten. 

 

Regnskapsdata fra de fylkeskommunale regnskapene for 2011, 2012, 2013 og 2014 (ureviderte tall 

dette siste året) ligger til grunn for våre fremstillinger i kapittel 5.1. Revisor har sortert og tatt ut 

tallene på de relevante KOSTRA-funksjonene for videregående opplæring10, og fremstillingene i 

kapittel 5.1. av netto driftsutgift til videregående opplæring er i det vesentlige basert på samme 

type utregninger som i KOSTRA.  

 

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

Statistisk Sentralbyrå (SSB). Systemet tilbyr styringsinformasjon om kommunal og 

fylkeskommunal virksomhet. I KOSTRA har SSB sammenstilt innrapportert informasjon om 

kommunale og fylkeskommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder, for å gi 

relevant informasjon til lokale og nasjonale beslutningstakere og øvrige interessenter. Elektronisk 

innrapportering fra kommunene og fylkeskommunene til SSB danner grunnlaget for KOSTRA. I 

fremstillingene i kapittel 5.2 sammenlikner vi Troms fylkeskommune med tre sammenliknings-

enheter, på utvalgte indikatorer for videregående opplæring:  

 Nordland fylkeskommune 

 Gjennomsnittet for Økonord-fylkeskommunene pluss Sogn og Fjordane (heretter forkortet 

ØKON/SF) 

 Gjennomsnittet for alle landets fylkeskommuner utenom Oslo 

 

Utdanningsetaten i Troms fylkeskommune har uttrykt overfor revisjonen at fylkeskommunene i 

Opplæringsregion Nord11, samt Sogn og Fjordane, kan være hensiktsmessige 

sammenlikningsenheter. Revisjonens beregninger viser at ved å slå alle fylkeskommunene i 

Opplæringsregion Nord (heretter omtalt som “Økonord-fylkeskommunene”) og Sogn og 

Fjordane12 sammen, oppnås følgende gjennomsnitt: 

 

                                                 
9 RSK 001Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
10 KOSTRA-funksjon 510-562 
11 Opplæringsregion Nord er et organisert samarbeid om videregående opplæring mellom de seks nordligste 

fylkeskommunene; Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. I samarbeidet 

inngår blant annet kjøp og salg av skoleplasser mellom de involverte fylkeskommunene.   
12 Sogn og Fjordane har både vesentlig lavere befolkningstetthet og vesentlig mindre befolkningssentra enn Troms 

fylkeskommune, og revisjonen anser det dermed som mindre hensiktsmessig å sammenlikne Sogn og Fjordane direkte 

med Troms.  
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 Befolkning: 184 281 

 Areal: 26 851 km² 

 Befolkningstetthet: 6,9 innbyggere pr. km²  

 Antall tettsteder/byer med mer enn 30 000 innbyggere: 0,7 

 Antall tettsteder/byer med mer enn 10 000 innbyggere: 1,6 

 

Troms fylkeskommune kjennetegnes til sammenlikning av:  

 Befolkning: 162 050 

 Areal: 25 870 km² 

 Befolkningstetthet: 6,3 innbyggere pr. km² 

 Antall tettsteder/byer med mer enn 30 000 innbyggere: 1 

 Antall tettsteder/byer med mer enn 10 000 innbyggere: 2 

 

Revisjonen anser det som hensiktsmessig å sammenlikne Troms fylkeskommune (heretter 

forkortet TFK) med gjennomsnittet for Økonord-fylkeskommunene pluss Sogn og Fjordane 

(heretter forkortet ØKON/SF). Se for øvrig kapittel 3.5 nedenfor. 

 

Den sammenliknende fremstillingen og drøftingen av KOSTRA-indikatorverdier for TFK og de 

tre ovennevnte sammenlikningsenhetene, dreier seg i hovedsak om prioritering og produktivitet i 

videregående opplæring. 

  

Prioriteringsindikatorene 

Prioriteringsindikatorene i KOSTRA skal si noe om hvor mye av egne penger fylkeskommunen 

”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:  
  

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

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

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

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

• Fylkeskommunen 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.  

• Fylkeskommunen kan ha relativt høye inntekter som muliggjør høy ressursbruk  

 

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

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

 

Produktivitetsindikatorene   

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

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

produksjonen blir vurdert opp imot antall mottakere blir det imidlertid ikke tatt hensyn til 

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

fylkeskommunen vi ser på, for eksempel pga. smådriftsulemper, en tjenestemottakermasse 

med store behov, lange reiseavstander eller et høyt lønnsnivå grunnet mangel på 

arbeidskraft 

 

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

skal utgifter som hører til videregående opplæring, rapporteres på noen bestemte funksjoner slik at 

rapporteringen blir lik i alle kommuner. I kapittel 5.2 baserer vi oss på innrapporterte tall til 

KOSTRA på funksjonene f.o.m. 510 t.o.m. 560. I fremstillingene i kapittel 5.2 viser vi fortløpende 

til hvilke deler av videregående opplæring de ulike funksjonene viser til.  

 

3.2  Saksbehandling ved inntak til Vg1 for søkere med fortrinnsrett 

For å undersøke fylkeskommunens saksbehandling i tilknytning til inntak til Vg1 for søkere med 

fortrinnsrett, påbegynte revisor i november 2014 en stikkprøvekontroll ved gjennomlesning av 

elevmapper som i utgangspunktet omfattet elever som hadde blitt forhåndsinntatt til videregående 

opplæring gjennom inntaket 1. februar13 i henholdsvis 2013 (skoleåret 2013/14) og 2014 

(skoleåret 2014/15). Som nevnt i kapittel 2, avsluttet vi imidlertid vår stikkprøvekontroll på 

bakgrunn av innledende funn i inntakssaker fra skoleåret 2013/14 sammenholdt med muntlige 

opplysninger fra utdanningsetaten v/avdelingsleder for inntak, formidling og tilbud. Vi redegjør 

nærmere for dette i kapittel 6.  

 

3.3 Saksbehandling i saker om spesialundervisning 

For å undersøke fylkeskommunes saksbehandling i saker om spesialundervisning i videregående 

skole, gjennomførte revisor en stikkprøvekontroll blant elevmapper til elever med vedtak om 

spesialundervisning. Elevmappene inneholder elevenes sakspapirer, og er lagret i Troms 

fylkeskommunens elektroniske saksbehandlings- og arkivsystem.  I vår gjennomgang av mapper 

benyttet vi en forhåndsdefinert sjekkliste basert på revisjonskriterier fra opplæringslova, 

forvaltningslova og Utdanningsdirektoratets veileder, slik disse er redegjort for i kapittel 2.2.1 

ovenfor. Revisors stikkprøver omfattet til sammen 12 mapper; tre fra hver av følgende fire skoler: 

Bardufoss Høgtun videregående skole, Kvaløya videregående skole, Tromsø Maritime 

videregående skole og Sjøvegan videregående skole. Skolene ble valgt ut på bakgrunn av funn i 

vår spørreundersøkelse blant undervisningspersonalet ved skolene. For å kunne følge 

saksbehandlingen fra tilmelding til PPT og til evaluering av undervisningstilbudet, valgte vi ut 

elevmapper fra skoleåret 2013/14.  

 

3.4 Ansattes opplevelser av tilpasset opplæring i videregående skole  

For å få tilgang til ansattes opplevelser av tilpasset opplæring i de videregående skolene i Troms, 

har vi gjennomført to elektroniske spørreundersøkelser i skolene. Den første undersøkelsen sendte 

vi ut til 894 personer vi fikk oppgitt som ansatte i undervisningsstillinger.14 Da vi avsluttet 

spørreundersøkelsen, var den besvart av 535 av de som fikk den tilsendt. Dette gir en samlet 

svarprosent på 60. Som vi viser i kapittel 5 oppnådde vi en svarprosent på over 50 ved 12 av de 14 

videregående skolene. Se for øvrig kapittel 8. Den andre spørreundersøkelsen sendte vi ut til 

skoleledelsen ved de 14 skolene, det vil si til rektorer, assisterende rektorer samt avdelingsledere/ 

pedagogiske ledere. Spørreundersøkelsen til skoleledelsen ble besvart av 62 av 85 mulige 

                                                 
13 Inntaket 1. februar omfatter søkere med fortrinnsrett. 
14 Ansatte som driver eller er involvert i undervisning.  
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respondenter. Vi bemerker imidlertid at av de 62 som avga svar, svarte 17 respondenter helt 

innledningsvis i spørreskjemaet at de hadde deltatt på den første undersøkelsen. Disse ble «luket 

ut» og besvarte ikke resten av spørreskjemaet. Det vil si at det var 45 respondenter fra 

skoleledelsen som besvarte resten av spørreskjemaet, noe som gir en svarprosent på 66.  

 

Ved utformingen av spørsmål har vi sett hen til autorative kilder for definisjoner av og krav til 

«tilpasset opplæring» og «spesialundervisning».15 Spørreskjemaet vi brukte i undersøkelsen blant 

undervisningspersonalet, forela vi Utdanningsetaten til uttalelse før vi sendte skjemaet ut til 

målgruppen. Skjemaet er også – i den grad revisor har funnet det hensiktsmessig - basert på 

liknende spørreundersøkelser blant personalet i grunnskoler. 
 

3.5 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 

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

 

Vi regner datamaterialet fra det fylkeskommunale regnskapet, fylkeskommunens sykefraværs-

rapporter og årsmeldinger, KOSTRA og Skoleporten som å utgjøre et tilstrekkelig og relevant 

datamateriale sett i lys av problemstillingen om TFKs ressursbruk på videregående opplæring 

isolert sett og sammenliknet med sammenliknbare fylkeskommuner. Imidlertid ber vi leseren 

merke seg avsnittet «Grunnlag for sammenlikning» innledningsvis i kapittel 5.2.  

 

Når det gjelder datamaterialets nøyaktighet, bruker vi KOSTRA-tall med forbehold om at tallene 

kan inneholde feil. Det kan være forskjeller mellom fylkeskommunene i kvaliteten på rapportering 

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

De nyeste tallene er derfor beheftet med mindre feil enn de eldre 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». KOSTRA-tallene for 2014 er ureviderte, 

noe som innebærer litt større risiko for feil enn i (de reviderte) tallene for de tre forutgående årene. 

Vi oppfordrer leseren til å ha disse forbeholdene med seg i lesning av kapittel 5.2 i rapporten. 

Fylkeskommunens registeringer i databasen Skoleporten har vi ingen forutsetninger for å vurdere 

nøyaktigheten i, men vi registrerer små avvik mellom Skoleporten og KOSTRA hva gjelder bl.a. 

det registrerte antall elever i videregående opplæring i Troms de siste årene. Dette forholdet kan 

indikere små unøyaktigheter i en eller begge av de to databasene, men forskjellene kan også 

skyldes ulikheter med hensyn til rapporteringstidspunkter og utregninger av gjennomsnitt.   

 

I forbindelse med problemstilling 2a som dreier seg om hvorvidt TFK kan dokumentere korrekt 

saksbehandling ved inntak til Vg1 for søkere med fortrinnsrett, har revisor som vi viser til 

ovenfor, gjennomført innledende undersøkelser av et mindre utvalg elektroniske elevmapper til 

elever som søkte om inntak til Vg1 på bakgrunn av å hevde fortrinnsrett. I tillegg har revisjonen 

vært i dialog med Utdanningsetaten v/avdelingsleder for inntak, formidling og tilbud. Vi regner 

dataene vi har fått gjennom dokumentanalysen og dialogen med avdelingslederen som relevante 

og tilstrekkelige data i forbindelse med problemstilling 2a. Funnene fra mappegjennomgangen 

bekrefter informasjonen avdelingslederen har gitt revisor, og vi ser derfor liten grunn til å tro at 

dataene gir et misvisende bilde av fylkeskommunens saksbehandling i forbindelse med inntak til 

Vg1 for søkere med fortrinnsrett i skoleårene 2013/14 og 2014/15. Vi viser for øvrig til kapittel 6 i 

rapporten, der vi redegjør for våre funn og vurderinger tilknyttet problemstilling 2a.  

                                                 
15 Se kapittel 2.2 og tekstboks innledningsvis i kapittel 8 for nærmere informasjon. 
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Revisors utvalg av elevmapper til stikkprøvekontroll av fylkeskommunens saksbehandling i saker 

om spesialundervisning består av tolv elektroniske elevmapper i fylkeskommunens dataarkiv. Vi 

anser datamaterialet som tilstrekkelig til å vurdere hvorvidt fylkeskommunen kan dokumentere 

korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning, ettersom gjennomgangen av de tolv 

mappene viste flere avvik fra gjeldende regelverk.  

 

Når det gjelder påliteligheten – eller nøyaktigheten – i de to spørreundersøkelsene vi sendte ut til 

ansatte i videregående skoler i Troms, ble disse utarbeidet på bakgrunn av fordypning i begrepet 

“tilpasset opplæring”, slik dette defineres og omtales i regelverk og anbefalinger på området. 

Spørreundersøkelsen blant undervisningspersonalet forela vi – og drøftet med - Utdanningsetaten 

før utsendelse. Vi fikk ingen tilbakemeldinger, verken fra undervisningspersonalet eller 

skoleledelsen om at spørreskjemaene var vanskelige å forstå eller å besvare.   

 

De to spørreundersøkelsene oppnådde svarprosent på henholdsvis 60 og 66 blant 

undervisningspersonalet og skoleledelsen. Revisjonen betrakter de to undersøkelsene som å gi 

relevant informasjon om hvordan relativt store majoriteter i de to gruppene av ansatte opplever 

kvaliteter ved det videregående opplæringstilbudet. Vi kan imidlertid ikke tillegge resultatene 

representasjonskraft utover de av de ansatte som besvarte spørreundersøkelsene, grupper vi 

heretter benevner “respondentene”. Når det gjelder tilstrekkeligheten i resultatene fra de to 

spørreundersøkelsene, er revisjonen følgelig av den oppfatning at resultatene er tilstrekkelige til å 

gi viktige indikasjoner om hvordan kvaliteten oppleves blant ansatte i de videregående skolene i 

Troms, både ved de fleste skolene16 enkeltvis og ved skolene sett under ett.  

 

På et overordnet nivå har revisor også søkt å sikre påliteligheten og gyldigheten i det presenterte 

datamaterialet gjennom revisjonens interne kvalitetssystem. 

 

3.6 Avgrensinger  

Våre fremstillinger og analyser av ressursbruken på videregående opplæring i TFK isolert sett og 

sammenliknet med andre, dreier seg om tidsrommet f.o.m. 2011 t.o.m. 2014. Vi gjør oppmerksom 

på at vi benytter ureviderte tall for 2014 da det i skrivende stund ikke foreligger reviderte 

regnskapstall eller reviderte tall i KOSTRA for 2014. Grunnet endringer i KOSTRAs utregninger 

av indikatorverdier er det ikke formålstjenlig å trekke sammenlikningene lengre bakover i tid enn 

til 2011. Tallene vi presenterer i delkapittel 5.1 og 5.2 er basert på regnskapene kontoklasse 1 og 3 

for TFK og sammenlikningsenhetene. Dette betyr at det er tall fra fylkeskommunen(es) (og 

eventuelle relevante fylkeskommunale foretaks) driftsregnskap vi baserer analysene våre på.    

 

Elevmappene revisor hadde valgt ut for kontroll i anledning problemstilling 2a (inntak), var 

avgrenset til å gjelde søkere med fortrinnsrett (inntak 1. februar) skoleåret 2013/14.17 Mappene 

som inngikk i vår stikkprøvekontroll i anledning problemstilling 2b (spesialundervisning), 

omhandlet elever med spesialundervisning ved de videregående skolene Bardufoss Høgtun, 

Kvaløya, Tromsø Maritime og Sjøvegan skoleåret 2013/14.18 

 

Spørreundersøkelsene blant undervisningspersonalet og skoleledelsen ble gjennomført 

henholdsvis i november/desember 2014 og februar 2015. Resultatene fra spørreundersøkelsene må 

betraktes som «øyeblikksbilder» fra periodene de ble gjennomført i, og vi tar forbehold om at 

situasjonen ved skolene kan ha endret seg noe siden undersøkelsene ble gjennomført.  
                                                 
16 Ved 12 av de 14 skolene som inngikk i undersøkelsen, svarte et flertall av mottakerne på spørreundersøkelsen.  
17 Jf. kapittel 2.2 og 3.2 
18 Jf. kapittel 3.3 
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4 ORGANISERING AV VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I TROMS  

 
 

Figur 1. Organisasjonskart, Utdanningsetaten i TFK 

 

 
 
 

Det administrative ansvaret for det videregående opplæringstilbudet i Troms fylke er lagt til 

Utdanningsetaten i Troms fylkeskommune. Utdanningsetaten ledes politisk av fylkesrådsleder og 

fylkesråd for utdanning, og administrativt av fylkesutdanningssjefen. Utdanningsetaten utøver 

sekretariatsfunksjoner overfor fylkesråden innenfor etatens virkeområder, og har ansvar for å 

presentere og drøfte de faglige premissene som skal utgjøre beslutningsgrunnlag for fylkesråden, 

Fylkesrådet og andre folkevalgte organ.  

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående opplæring (PPTvgo) og Oppfølgingstjenesten 

(OT) er en egen virksomhet innen Troms fylkeskommune. PPTvgo skal bidra til at elever, 

lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring får tilrettelagt og tilpasset opplæring. OT 

skal følge opp ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke har skoleplass og 

ikke er i arbeid. I region Nord-Troms samarbeider PPTvgo med PPT-kontorene for grunnskolen, 

mens det er egne avdelingskontor for PPTvgo i Sør-Troms, Midt-Troms og Tromsø-regionen. 

Tjenesten er altså strukturert i tråd med regioninndelingen for skolene i presentasjonen som følger 

(TFK 2015).19 

 

4.1 De videregående skolene i Troms 

Videregående opplæring i Troms er delt inn i fire regioner, Sør-Troms, Midt-Troms, Tromsø-

regionen og Nord-Troms.  

 

 

 

 

                                                 
19 Nordkjosbotn videregående skole hører inn under PPTvgo Midt-Troms og under Tromsø-regionen i inndelingen av 

skoler.  
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Region Sør-Troms 
Rå videregående skole ligger på Borkenes i Kvæfjord kommune. Skolen har opplæringstilbud 

innen idrettsfag, helse- og sosialfag, naturbruk, restaurant- og matfag og spesialopplæring. 

Skolen hadde 198 elever i skoleåret 2013/2014.20   

 

 
Kilde: www.wikipedia.no 

 

Stangnes videregående skole ligger i Harstad og har åtte utdanningsprogram innenfor henholdsvis 

bygg- og anleggsteknikk, design og håndverk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, medier og 

kommunikasjon, service og samferdsel, teknikk og industriell produksjon samt studiespesialisering 

med formgivingsfag. I tillegg har skolen påbygging og teknisk fagskole. Stangnes videregående 

skole har også et tilbud kalt Praksisnær opplæring. Dette er et tilbud der størst mulig del av 

opplæringen skal foregå gjennom praktisk arbeid i en bedrift. Fra 2012 har skolen vært en 

FOKUS-skole for flerspråklige elever i videregående opplæring i Troms og har dermed et nært 

samarbeid med “Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring” (NAFO) ved Høgskolen i Oslo. 

Skolen hadde 536 elever i skoleåret 2013/2014.  

 

 
Kilde: www.stangnes.vgs.no 

 

Heggen videregående skole ligger i Harstad og har to utdanningsprogrammer; studiespesialisering 

og musikk, dans og drama. I skoleåret 2013/2014 hadde skolen 540 elever. 

 

 
Kilde: www.ht.no 

 

                                                 
20 Opplysninger om elevantall ved videregående skoler i Troms i dette kapittelet er hentet fra skoleporten.udir.no. 

Revisor kjenner ikke rapporteringstidspunktet som ligger til grunn for tall for antall elever i Skoleporten, men 

Utdanningsetaten har opplyst at tallene antakelig er vektede gjennomsnitt basert på to rapporteringstidspunkter for 

skoleåret 13/14. 
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Region Midt-Troms  
Bardufoss Høgtun videregående skole består av skolestedene Sundlia og Høgtun, og har et 

opplæringstilbud som omfatter idrettsfag, studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, design og 

håndverk, elektrofag, flytekniske fag, helse og oppvekstfag, medier og kommunikasjon, teknikk og 

industriell produksjon, praksisnær opplæring og studieverkstedet som har voksne uten fullført 

videregående opplæring som målgruppe. Skolen hadde 513 elever i skoleåret 2013/2014.  

 

 
Kilde: www.folkebladet.no 

 

Sjøvegan videregående skole gir undervisning i helse og oppvekstfag, grunnskoleopplæring (norsk 

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere), service og samferdsel, studiespesialisering og 

teknikk og industriell produksjon. Helse- og oppvekstfag omfatter Helse- og sosialfag, 

helsearbeiderfag og barne- og ungdomsarbeiderfag. I skoleåret 2013/2014 hadde skolen 185 

elever.  

 

 
Kilde: www.sjovegan.vgs.no 

 

Senja videregående skole har tilbud innenfor utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Vg 3 

Påbygging, Transport og logistikk, Service og samferdsel, Ambulansefag, Restaurant og matfag, 

International Baccalaureate, voksenopplæringen, naturbruk GRØNN, Naturbruk BLÅ, elektrofag, 

TIP, Tilrettelagt undervisning og praksisnær opplæring. Skolen består av skolestedene 

Finnfjordbotn, Gibostad og Sørreisa, og hadde 578 elever i skoleåret 2013/2014. 

 

 
Kilde: www.folkebladet.no 

 

 

 

http://www.folkebladet.no/
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Region Tromsø 

Breivang videregående skole har et undervisningstilbud som omfatter VG1, VG2 og VG3 i 

Studiespesialisering med formgivingsfag og Medier og kommunikasjon.  Innenfor Design og 

håndverk er det tilbud om VG1 i Design og håndverk og VG2 i Frisør. Helse og oppvekstfag har 

studietilbudene VG1 Helse og oppvekstfag, VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag og VG2 

Helsearbeiderfag. Skolen gir også tilbudene Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg 

og Fagskoleutdanning psykisk helsearbeid. I skoleåret 2013/2014 hadde skolen 328 elever.  

 

 
Kilde: breivang.vgs.no 

 

Breivika videregående skole gir undervisningstilbudene Elektrofag, helse- og oppvekstfag, medier 

og kommunikasjon, påbygging til generell studiekompetanse, restaurant- og matfag, teknikk og 

industriell produksjon, teknisk utbilding Nord, og innføringskurs minoritetsspråklige. Skolen 

hadde 509 elever i skoleåret 2013/2014. 

 

  
Kilde: www.folkebladet.no 

 

Kongsbakken videregående skole har opplæringstilbudene Studiespesialisering, Musikk, dans og 

drama og Voksenopplæring. Målt i antall elever var Kongsbakken videregående skole i skoleåret 

2013/2014 fylkets største med 735 elever.  

 

 
Kilde: www.kongsbakken.vgs.no 
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Kvaløya videregående skole tilbyr Studiespesialisering og Bygg- og anleggsteknikk. Skolen hadde 

374 elever i skoleåret 2013/2014. 

 

 
Kilde: mikromarc3.wordpress.com 

 

Nordkjosbotn videregående skole har tilbud om studiespesialisering, helse- og sosialfag, 

helsearbeiderfag, restaurant- og matfag, teknikk og industriell produksjon, elektrofag, 

automatisering og voksenopplæring. I skoleåret 2013/2014 hadde skolen 205 elever. 

 

 
Kilde: www.nordkjosbotn.vgs.no 

 

SMI-skolen21 er en institusjonsskole, og tilbudet om opplæring i denne typen skole er regulert av 

opplæringsloven og pasientrettighetsloven. SMI-skolen gir spesialpedagogisk hjelp og utredning 

til barn, ungdommer og voksne som ligger på sykehus eller bor på en barnevernsinstitusjon.  

 

 
Kilde: www.smi-skolen.no 

 

Tromsdalen videregående skole tilbyr utdanningsprogrammene studiespesialisering og idrettsfag. 

Skolen hadde 626 elever i skoleåret 2013/2014. 

 

 
Kilde: www.tromsdalen.vgs.no 

 

                                                 
21 Skolen ved sosiale- og medisinske institusjoner 
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Tromsø maritime skole har opplæringstilbudene Elektrofag, TIP, Kulde, Maritime fag, Transport 

og logistikk, Salg og service, Reiseliv, Påbygning, Skipselektriker og Fagskole. I skoleåret 

2013/2014 hadde skolen 377 elever.  

 

 
Kilde: www.wikipedia.no 

 

Region Nord-Troms 

Nord-Troms videregående skole har to skolesteder; ett på Skjervøy og ett på Storslett. Skolen 

rekrutterer de fleste elevene fra Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord kommuner. 

  
Skolested Storslett, Nordreisa kommune                     Skolested Skjervøy, Skjervøy kommune 

  
Kilde: www.framtidinord.no                                                         Kilde: www.ilaks.no 

 

På Skjervøy gir skolen tilbud om VG1-kurs i studiespesialisering, idrettsfag, helse- og sosial, 

restaurant og matfag og naturbruk. På dette nivået gir også skolen i Nordreisa tilbud om 

studiespesialisering, i tillegg til idrett, helse- og sosialfag, elektro, bygg og anlegg, design og 

handverk, teknikk og industriell produksjon og praktisk yrkeskvalifisering. På VG2-nivå gir skolen 

på Skjervøy tilbud om akvakultur, fiske og fangst, samt helsefagarbeider, mens skolen i Nordreisa 

tilbyr studiespesialisering, barne- og ungdomsarbeider, IKT, elektrofag og kjøretøy. VG3-nivået 

består av studiespesialisering og påbygning til studiespesialisering. I tillegg har Nordreisa 

landslinje i langrenn som gir både studiekompetanse og mulighet til å drive aktiv idrett. Skolen på 

Skjervøy har to fagskoletilbud, kreftomsorg og næringsmiddelteknikk. I skoleåret 2013/2014 

hadde Nord-Troms videregående skole 382 elever.  

 
Tabell 1. Antall elever og lærlinger, TFK, 2011-2014. K= KOSTRA. S= Skoleporten 

 2011 2012 2013 2014 Endring 

’11-‘14 

Antall elever (K) 6541 6451 6285 6180 -5,5 % 

Antall elever og 

lærlinger (K) 

7863 7784 7692 7641 -2,8 % 

Antall elever (S) 6457 6481 6369 -  
Kilde: Statistisk Sentralbyrå og Skoleporten (bearbeidede tall) 
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Tabell 1 på forrige side viser at antall elever og lærlinger i videregående opplæring i Troms, etter 

både KOSTRA og Skoleporten å dømme, har sunket noe fra 2011 til 2014.22 Som vi viser til i 

flere sammenhenger i kapittel 5, må utviklingen i flere mål på fylkeskommunens ressursbruk til 

videregående opplæring ses i sammenheng med dette.  

 

 

 

 

 

  

                                                 
22 At det er noe forskjeller mellom antall elever registrert i KOSTRA og i Skoleporten henger antakelig sammen med 

at de to databasene baseres på ulike rapporteringstidspunkter og utregninger for gjennomsnitt. Dette vil få betydning 

for variabelen «antall elever», da nettopp elevantallet må antas å variere noe gjennom et skole- og/eller kalenderår.   
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5 RESSURSBRUK I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 

5.1 Troms fylkeskommunes ressursbruk på videregående opplæring 

 
Tabell 2. Netto driftsutgift til videregående opplæring, TFK, 2011 – 2014 

Netto driftsutgift til 

videregående opplæring 
     

  R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 Økning ’11-‘14 i % 

      

Utgifter      

Fast lønn 637 800 474 667 667 420 656 559 345 649 125 448 1,8 % 

   (689 220 259) (681 768 057) (6,9 %) 

Vikar 24 502 393 24 199 533 20 674 768 17 950 035 -26,7 % 

      

Ekstrahjelp 17 232 822 17 627 345 12 964 962 8 183 058 -52,5 % 

      

Overtid 8 888 743 10 442 328 11 617 866 10 179 190 14,5 % 

      

Annen lønn og 

godtgjørelse 

21 504 903 22 659 845 56 640 045 56 650 374 163,4 % 

   (23 979 131 (24 007 765) (11,6 %) 

Pensjon m.m. 88 834 281 109 477 733 107 227 530 114 393 248 28,8 % 

      

Arbeidsgiveravgift 47 140 751 49 914 589 49 677 150 49 751 131 5,5 % 

      

SUM 

LØNNSUTGIFTER 

845 904 368 901 988 793 915 361 666 906 232 484 7,1 % 

      

Varer og tjenester 374 914 131 354 021 699 361 483 941 387 134 977 3,3 % 
      

Avskrivninger 65 867 713 60 323 011 53 476 123 53 798 446 -18,3 % 

      

SUM ANDRE 

UTGIFTER  

440 781 845 414 344 710 414 960 064 440 933 423 0,0 % 

      

Refusjoner/inntekter      

Salgsinntekter - 56 857 711 -56 522 043 -54 842 341 -60 845 213 7,0 % 

Sykelønnsrefusjoner23 

Svangerskapsref. 

-23 811 331 

-4 194 426 

-27 203 637 

-5 541 880 

-29 547 830 

-5 973 318 

-27 070 704 

-8 151 590 

13,7 % 

94,3 % 

Øvrige inntekter -145 488 249 -128 540 399 -135 267 746 -145 600 885 0,1 % 

      

SUM INNTEKTER -230 351 717 -217 807 959 -225 631 235 -241 668 392 4,9 % 

      

NETTO 

DRIFTSUTGIFT  

1 056 334 496 1 098 525 543 1 104 690 495 1 105 497 515 4,7 % 

Kilde: TFK/KomRev NORD IKS. (Ureviderte regnskapsdata for 2014) 
 

Tabell 2 viser netto driftsutgift til videregående opplæring i TFK for årene 2011, 2012, 2013 og 

2014 (ureviderte tall for 2014). Av tabellen fremgår det at netto driftsutgift til videregående 

opplæring økte fra snaue 1,06 milliarder kroner i 2011 til drøye 1,1 milliarder kroner i 2014, noe 

                                                 
23 Tallene inkluderer refusjon for feriepenger av sykelønn.  
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som utgjør en vekst på 4,7 %. Justerer man for lønns- og prisvekst24, er det reelt snakk om en 

marginal reduksjon i fylkeskommunens netto driftsutgift til videregående opplæring over de tre 

årene. Økningen på 7,1 % i de totale (summerte) lønnsutgiftene til videregående opplæring fra 

2011 til 2014 er - justert for lønns- og prisvekst – en reduksjon25.   

 

Utgiftsposten fast lønn slik den fremgår av summerte regnskapsdata pr. art og funksjon, økte med 

1,8 % i løpende priser fra 2011 til 2014. Annen lønn og godtgjørelse i samme periode ble langt 

over doblet. De nokså utypiske utviklingene på disse to postene skyldes langt på vei 

fylkeskommunens regnskapsføring. Lønnsutgifter til renholdspersonell ble fra og med 2013 

regnskapsført på artene for annen lønn og godtgjørelse, i tråd med endret instruks for KOSTRA-

registering. For å illustrere effekten har revisor lagt inn tall markert i blått i tabell 2. De blåfargede 

tallene viser anslag for utgifter på fast lønn og annen lønn og godtgjørelse når vi flytter fast lønn 

til renholdspersonell fra sistnevnte til førstnevnte post. Tar en utgangspunkt i denne alternative 

oppstillingen, fremkommer en økning i fast lønn på 6,9 % fra 2011 til 2014. Justert for lønnsvekst 

i sektoren over samme periode, er dette i realiteten en reduksjon i de faste lønnsutgiftene.  

 
Tabell 3. Årsverk og ansatte i videregående opplæring i TFK, 2011-2014 

 2011 2012 2013 2014 Endring ’11-‘14 

Antall ansatte i 

skolene (TFK) 
 1515 1665 1470 ’12-’14: -3 % 

Avtalte 

lærerårsverk 

(KOSTRA) 

943 963 923 895 -5,1 % 

Antall lærere 

(KOSTRA) 
1052 1090 1051 989 -6 % 

Avtalte årsverk 

i videregående 

opplæring 

(KOSTRA) 

1458 1478 1416 1389 -4,7 % 

Sysselsatte i 

videregående 

opplæring 

(KOSTRA) 

1698 1709 1660 1593 -6,2 % 

Kilder: KOSTRA (SSB) og TFKs sykefraværsrapporter 

 

Som det fremgår av tabell 3 ovenfor, tyder både KOSTRA-indikatorer og fylkeskommunens 

fraværsrapporter på nedbemanning i TFKs videregående opplæringstilbud i perioden 2011-2014.  

Både antall avtalte lærerårsverk, antall lærere, avtalte årsverk totalt og antall sysselsatte i 

videregående opplæring ble redusert med over 4,6 % fra 2011 til 2014. Fylkeskommunens egne 

sykefraværsrapporter, der også antall ansatte ved skolene inngår, viser at antall ansatte ved skolene 

ble redusert med 3 % fra 2012 til 2014. Tabell 1 og 3 tyder sammen på at videregående opplæring 

i Troms, målt i både antall lærere og antall elever, har blitt en noe mindre virksomhet fra 2011 til 

2014.  

 

Tabell 2 viser også reduksjoner på postene ekstrahjelp og vikar over de fire årene samt en mindre 

økning på posten overtid. I mange tilfeller vil disse tre lønnsutgiftspostene variere i takt med 

omfanget av sykefravær og permisjoner i en organisasjon. Fylkeskommunens 

sykefraværsrapporter viser en moderat økning fra 5,57 % til 5,9 % i det totale fraværet ved de 

videregående skolene i Troms fra 2011 til 2014.26 I absolutte tall ble likevel langtidsfraværet 

                                                 
24 Statistisk Sentralbyrås beregning av konsumprisindeksen viser en økning på 5 % fra 2011 til 2014. 
25 Data fra Statistisk Sentralbyrå viser en gjennomsnittlig vekst i månedslønn blant kommunalt og fylkeskommunalt 

ansatte innenfor undervisning på 12,2 % fra 2011 til 2014.  
26 Det sykemeldte fraværet økte fra 4,83 % til 5,1 % i samme periode.  
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redusert med over 20 % ved skolene over de fire årene, noe som nok skyldes både en reell relativ 

nedgang i langtidsfravær og nedbemanning. Reduksjonene på utgiftspostene vikar og ekstrahjelp 

kan i stor grad ses i lys av denne utviklingen, men må også til dels ses i lys av nevnte endringer i 

fylkeskommunens regnskapsføring. Av tabell 2 fremgår det at sykelønnsrefusjoner økte med snaue 

14 % fra 2011 til 2014. Justert for lønnsvekst i sektoren fremstår økningen som svært moderat. At 

utgiftene til vikarer sank over de fire årene, mens posten sykepenger ikke ble redusert, kan i noen 

grad skyldes at det i noen tilfeller ikke settes inn vikar ved fravær blant undervisningspersonalet. 

Spørreundersøkelsesresultatene vi presenterer i kapittel 8.2.6 indikerer at dette til dels har vært 

tilfellet i senere tid. Når langtidsfraværet i absolutte tall synker, mens sykefraværsrefusjonene 

justert for lønnsvekst er nokså stabile, kan dette også ha med hvem som har blitt 

(langtids)sykemeldte i perioden å gjøre. For eksempel kan arbeidsgiver søke fritak for 

arbeidsgiverperioden ved sykefravær blant arbeidstakere med kroniske lidelser. Omfanget av 

sykelønnsrefusjoner kan også variere noe fra år til år som følge av variasjoner med hensyn til 

hvorvidt refusjonskrav sendes til NAV rettidig.  

 

Trekker man lønnen til renholdspersonalet ut av utgiftsposten annen lønn og godtgjørelse, 

fremkommer en økning på denne posten på 11,6 % fra 2011 til 2014. Hovedårsakene til denne 

økningen er at også utgifter tilknyttet vikar til renholdspersonell inngår i utgiftsposten i 2013 og 

201427, samt at periodisering av «annen lønn» reduserte utgiftsposten annen lønn og godtgjørelse 

vesentlig mer i 2011 enn i 2014. I realiteten sier dermed utviklingen på denne utgiftsposten over 

de fire årene – slik den fremgår av tabell 2 - lite om utviklingen i fylkeskommunens reelle 

ressursbruk av denne typen.  

 

På posten pensjon ser vi en økning fra 2011 til 2014 på nesten 29 %. Samtidig som de økte 

pensjonsutgiftene må ses i sammenheng med økningene i fast lønn/annen lønn og godtgjørelse, 

må økningene også ses i sammenheng med økt gjennomsnittsalder blant ansatte og økte satser for 

arbeidsgivers andel av pensjonspremien. Økningen i arbeidsgiveravgift var i løpende priser kun 

5,5 % fra 2011 til 2014, noe som innebærer en reduksjon når man justerer for generell lønnsvekst i 

sektoren. Utviklingen i utgifter til arbeidsgiveravgift må ses i lys av reduksjonene i antall ansatte 

fra 2011 til 2014.28 Fylkeskommunens utgifter til varer og tjenester i forbindelse med den 

videregående opplæringen økte i løpende priser med kun 3,3 % fra 2011 til 2014. På denne 

utgiftsposten ser vi dermed en marginal reduksjon når vi justerer for inflasjon. Avskrivninger ble 

redusert med 18,3 % over de fire årene. Detaljdata fra fylkeskommunens regnskap viser at 

reduksjonen i all hovedsak har inntruffet på art 15902 Avskrivning, EDB-utstyr, kontormaskiner, 

noe som skyldes at avskrivningstiden for store deler av fylkeskommunens utstyr av denne typen til 

videregående opplæring var utløpt i 2014.   

 

Når det gjelder fylkeskommunens inntekter i forbindelse med videregående opplæring, ser vi at 

salgsinntektene økte med 7 % fra 2011 til 2014. Justert for inflasjon er dette en moderat økning, 

og detaljdata fra fylkeskommunens regnskaper viser at økningen blant annet skyldes økte inntekter 

tilknyttet kundeoppdrag, økte leieinntekter fra elevhybler, og økte inntekter fra kantinesalg. 

Inntektsposten øvrige inntekter inneholder blant annet refusjoner fra staten, momskompensasjon 

for anskaffelser utgiftsført i investeringsregnskapet, momskompensasjon drift, refusjoner for 

gjesteelever og lærlinger, og refusjoner fra kommuner og private aktører. Øvrige inntekter var slik 

                                                 
27 Dette forholdet bidrar i seg selv til at reduksjonen på posten vikar i tabell 2 nok fremstår som noe høyere enn hva 

som reelt ville ha vært tilfellet dersom vikarutgiftene til renholdspersonell i 2013 og 2014 hadde vært ført på 

regnskapsartene for vikar, slik de ble i 2011 og 2012.  
28 I tråd med resonnementet innledningsvis i kapittel 5.2. vil også utvikling i fylkeskommunens utgift til 

arbeidsgiveravgift avhenge av variasjoner over tid i den relative sammensetningen av de ansatte, i den forstand at det 

ved enkelte skoler i fylket – grunnet regionalt differensiert arbeidsgiveravgift - ikke påløper utgifter av denne typen.   
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de fremgår av tabell 2 i praksis uendret fra 2011 til 2014.29 Justert for inflasjon ble denne 

inntektsposten noe redusert over de fire årene.  

 

 

Oppsummering  

Netto driftsutgift til videregående opplæring i Troms økte fra snaut 1, 06 milliarder kroner i 2011 

til drøyt 1,1 milliarder kroner i 2014. Justert for lønns- og prisvekst ble netto driftsutgift dermed 

noe redusert over de fire årene. Den viktigste årsaken til reduksjonen var reduksjonen i antall 

årsverk og ansatte i fylkets videregående opplæringstilbud fra 2011 til 2014. 

Bemanningsreduksjonen gir besparelser i lønnsutgifter med hensyn til både fast lønn, utgifter til 

vikarer og ekstrahjelp og arbeidsgiveravgift. Reduserte utgifter til vikarer og ekstrahjelp kan ses i 

lys av blant annet en vesentlig reduksjon i langtidsfravær målt i antall dagsverk over de fire årene, 

samt generell nedbemanning. Det relative sykefraværet (sykefraværsprosenten) økte litt i 

perioden. At fylkeskommunens utgifter til varer og tjenester samt avskrivninger ble redusert over 

de fire årene, bidro også til reduksjon i (den inflasjonsjusterte) netto driftsutgiften fra 2011 til 

2014. Fylkeskommunens svangerskapspermisjonsrefusjoner økte, og sykelønnsrefusjonene og 

salgsinntektene økte – justert for lønns- og prisvekst - svakt i fireårsperioden. Utgiftsposten med 

den største økningen fra 2011 til 2014 var pensjon.30  

 

 

 

  

                                                 
29 Dette skyldes blant annet endrede regler for regnskapsføring av kompensasjon for merverdiavgift for anskaffelser 

utgiftsført i investeringsregnskapet. Fra og med 2014 skal slik kompensasjon ikke inntektsføres i driftsregnskapet, i 

motsetning til hva som var tilfellet i 2011, 2012 og 2013. I disse tre årene var henholdsvis ca. 5,4 millioner kr, 3,2 

millioner kr og 1,7 millioner kr inntektsført i fylkeskommunens driftsregnskap på funksjoner tilknyttet videregående 

opplæring.  
30 Revisor er av den oppfatning at lønnsutgiftene til renholdspersonalet, som fra og med 2013 ble ført på – og bidro til 

en veldig økning på posten - annen lønn og godtgjørelse, i realiteten kan betraktes som faste lønnsutgifter.  
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5.2 Troms fylkeskommunes ressursbruk sammenliknet med andre 

Grunnlag for sammenlikning 

I dette kapittelet sammenlikner vi ressursbruk på videregående opplæring i TFK med andre 

fylkeskommuner, blant annet for å kunne analysere TFKs prioritering av og produktivitet i driften 

av det videregående opplæringstilbudet. Statistisk Sentralbyrå har med hensyn til sammenlikning 

av fylkeskommuner, gruppert disse i seks grupper. Gruppe 5 - “Nord-Norge” – inneholder 

fylkeskommunene Finnmark, Troms og Nordland. Grupperingen av fylkeskommunene synes 

imidlertid å være svakere begrunnet hos SSB enn hva tilfellet er når det gjelder grupperingen av 

kommuner: Grupperingen tok i sin tid utgangspunkt i inndelingen av fem helseregioner og innebar 

i tillegg at Oslo kommune utgjorde en egen gruppe. Ettersom variabler som befolkning, bundne 

kostnader og frie inntekter – til forskjell fra i kommunenes tilfelle - ikke har blitt lagt til grunn fra 

SSB i deres gruppering av fylkeskommuner, er det diskutabelt hvorvidt den fylkeskommunale 

grupperingen i KOSTRA er hensiktsmessig. Eksempelvis kan det stilles spørsmål ved hvor 

sammenliknbare TFK og Finnmark fylkeskommune er, selv om de begge tilhører fylkesgruppe nr. 

5 i KOSTRA.    

 

Basert på forholdet mellom areal og befolkningsmengde, samt bosetningsmønster, anser revisor 

Nordland fylkeskommune som den mest nærliggende enkeltenheten å sammenlikne TFK med. 

Som vi viser til i kapittel 3.1 har vi også – i stor grad med bakgrunn i tilbakemeldinger fra 

Utdanningsetaten - funnet det hensiktsmessig å sammenlikne TFK med gjennomsnittet for 

Økonord-fylkeskommunene pluss Sogn og Fjordane (heretter forkortet ØKON/SF). 

 

Gjennomsnittet for landets fylkeskommuner utenom Oslo (i tabeller og diagrammer forkortet 

LAuO) har vi også inkludert i sammenlikningene i avsnitt 5.2.1 og 5.2.2 nedenfor, selv om dette 

gjennomsnittets sammenliknbarhet overfor TFK er svakere. En generell utfordring med å 

sammenlikne ressursbruk i de norske fylkeskommunene er den regionalt differensierte 

arbeidsgiveravgiften (RDA). Kommunene i Troms fylke tilhører sone 4, 4a eller 5, der satsene for 

arbeidsgiveravgift i ordinære næringer er henholdsvis 7,9 %, 5,1 % og 0 %. Arbeidsgiveravgiften 

fylkeskommunen må betale tilknyttet de ansatte i videregående skoler i Troms, varierer etter 

hvilken kommune de ansatte har sitt tjenestested i. Gjennomsnittlig betalte TFK arbeidsgiveravgift 

på 6,2 % for sine ansatte i 2014.31 Basert på soneinndelingen for RDA kan vi fastslå at dette 

gjennomsnittet var ett av de laveste i landet. I Finnmark fylke - der alle kommunene tilhører sone 5 

og følgelig ikke betaler arbeidsgiveravgift - var fylkeskommunens sats for arbeidsgiveravgift 

selvfølgelig lik null. I Nordland fylke var arbeidsgiversatsen for fylkeskommunen antakelig litt 

høyere enn i Troms fylke og definitivt høyere enn i Finnmark fylkeskommune ettersom ingen av 

kommunene i Nordland inngår i sone 5 med 0 % arbeidsgiveravgift. De andre fylkeskommunene 

vi sammenlikner TFK med i kapittel 5.2.1 og 5.2.2, betalte utvilsomt høyere arbeidsgiveravgift 

enn TFK. Forskjellene i arbeidsgiveravgift mellom TFK og fylkeskommunene vi sammenlikner 

med, gir seg utslag alle i de regnskapsbaserte KOSTRA-indikatorverdiene vi illustrerer og drøfter 

i kapittel 5.2.1 og 5.2.2 nedenfor. En relativt lavere arbeidsgiveravgift bidrar til relativ reduksjon i 

netto og brutto driftsutgift, og dermed indikatorverdiene for både prioritering og produktivitet. I 

utgangspunktet kan dette forholdet sies å svekke sammenliknbarheten mellom Troms og 

sammenlikningsenhetenes indikatorverdier for prioritering og produktivitet. Revisor har imidlertid 

ikke lagt den regionalt differensierte arbeidsgiveravgiften til grunn for noen korrigering av TFKs 

verdier på indikatorene i tabellene og diagrammene i dette kapittelet. Den relativt lave 

arbeidsgiveravgiften i TFK bør leseren likevel ta i betraktning når forholdet mellom TFKs og 

sammenlikningsenhetenes indikatorverdier blir tolket.   

                                                 
31 I 2013 var tallet 6,3 %. Prosentsatsene er basert på revisors beregninger.  
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Vi oppfordrer leseren til å huske at forskjellene mellom norske fylker er store, og at grunnlaget for 

sammenlikning av ressursbruk mellom fylkeskommuner nok derfor er noe svakere enn når en 

sammenlikner kommuner. Likevel anser revisor sammenlikningene i kapitlene 5.2.1 og 5.2.2, i 

særdeleshet de mellom TFK og ØKON/SF, som å kunne gi meningsfulle indikasjoner på 

utviklingen i - og det relative nivået på - TFKs ressursbruk på videregående opplæring.    

 
Tabell 4. Netto driftsutgift til utdanning, TFK, 2011-2014.  

TFK 2011 2012 2013 2014 Endring i 

% fra 2011 

til 2014 

Netto driftsutgift til 

utdanning i 

fylkeskommunen 

1 061 687 000 1 101 626 000 1 106 432 000 1 105 500 000 + 4,1 % 

Kilde: KOSTRA 

 

Av tabell 4 ovenfor fremgår det at TFKs KOSTRA-registrerte netto driftsutgift til utdanning var 

snaue 1,11 milliarder kroner i 2014. Tallene og tendensen som fremgår av tabell 4 er nesten 

identiske med tallene og tendensen som fremgår av tabell 2 i kapittel 5.1.32 Netto driftsutgift slik 

den fremstår i tabell 4 er den som ligger til grunn for indikatorverdiene vi viser og drøfter i 

kapittel 5.2.1 nedenfor. Også i tabell 4 ser vi en utvikling i netto driftsutgift som justert for pris- 

og lønnsvekst innebærer en reduksjon fra 2011 til 2014. 

5.2.1 KOSTRA-indikatorer for prioritering 

Prioriteringsindikatorene i KOSTRA skal si noe om hvor mye fylkeskommunen “velger” å bruke 

på det enkelte tjenesteområdet. En tjeneste kan sies å være “høyt prioritert” når fylkeskommunen 

bruker en relativt stor andel av sine ressurser på den, eller når fylkeskommunens ressursbruk på 

tjenesten er høy sammenliknet med sammenliknbare fylkeskommuner.33  

 
Diagram 1. Netto driftsutgift, TFK 2014, fordelt i prosent etter tjenesteområde 

 
Kilde: KOSTRA 

                                                 
32 Differansene mellom tabell 2 og 4 hva angår total netto driftsutgift til utdanning i Troms fylkeskommune, skyldes at 

art 728 kompensasjon for merverdiavgift for anskaffelser utgiftsført i inevsteringsregnskapet ikke inngår i KOSTRA-

utregningene av netto driftsutgift for noen av de fire årene. I revisors tabell 2 inngår beløpene på nevnte art for årene 

2011, 2012 og 2013 i tråd med regelendringen vi viser til i fotnote 29. 
33 Som vi viser til i kapittel 3 skal en imidlertid være varsom med å tolke prioriteringsindikatorer utelukkende som 

uttrykk for bevisste, politiske prioriteringer. Befolkningssammensetning m.m. kan påvirke ressursbruken innenfor et 

tjenesteområde. 
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Diagram 1 viser den prosentvise fordelingen av TFKs netto driftsutgift i 2014. Av diagrammet 

fremgår det at videregående opplæring (39,7 %) og samferdsel (43 %) sto for de største andelene 

av total netto driftsutgift. Dette mønsteret er typisk også for landets øvrige fylkeskommuner. 

Sammenliknet med gjennomsnittet av landets fylkeskommuner unntatt Oslo, utgjorde imidlertid 

samferdselsområdet en større andel – og videregående opplæring en mindre andel – av total netto 

driftsutgift i TFK. Av tabell 5 nedenfor fremgår det at andelen av TFKs totale netto driftsutgift 

som har gått til videregående opplæring har blitt redusert de fire siste årene, og at en mindre andel 

av TFKs totale netto driftsutgift gikk til videregående opplæring i 2012, 2013 og 2014, 

sammenliknet med både Nordland, ØKON/SF og landet utenom Oslo.   

 
Tabell 5. Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter, 2011-2014, i % 

 2011 2012 2013 2014 

Troms 45 44,4 41,2 39,7 

Nordland 43,3 46,7 46,3 44 

ØKON/SF 46,4 47,3 45,4 45,2 

LAuO 53,8 54,3 53,3 53 

Kilde: KOSTRA 

 

Tallene i tabell 5 indikerer i utgangspunktet en relativt lav og avtakende prioritering av 

videregående opplæring i TFK over de tre siste årene. At netto driftsutgift til videregående 

opplæring utgjorde en relativt mindre andel (jf. tabell 5) av TFKs totale netto driftsutgift i 2011-

2014 sammenliknet med ØKON/SF og landet uten Oslo, må imidlertid også ses i sammenheng 

med at den totale netto driftsutgiften pr. innbygger var større i TFK enn i disse to 

sammenlikningsenhetene i perioden vi her tar for oss.34 TFK hadde altså en – relativt sett – høyere 

total netto driftsutgift enn gjennomsnittlig for landets fylkeskommuner og sammenlikningsenheten 

ØKON/SF. Tar en utgangspunkt i diagram 2 og indikatoren netto driftsutgifter til videregående 

opplæring per innbygger i målgruppen – innbyggere i alderen 16-18 år -, fremstår TFKs 

ressursmessige prioritering av videregående opplæring som nokså høy, særlig i 2011-2013. Troms 

lå i hele fireårsperioden lavere enn Nordland, og i 2014 var TFKs netto driftsutgift til 

videregående opplæring pr. innbygger tilnærmet gjennomsnittlig for ØKON/SF-gruppa. Med den 

svakeste veksten i netto driftsutgifter til videregående opplæring blant enhetene og 

referansegruppene som inngår i diagrammet, fremstår TFK også på denne indikatoren med 

avtakende ressursmessig prioritering av videregående opplæring fra 2011 til 2014.35 

  
Diagram 2. Netto driftsutgifter til videregående opplæring, per innbygger 16-18 år, 2011-2014 

 
Kilde: KOSTRA 

                                                 
34 For Nordlands del gjelder dette i 2012 og 2013. I 2011 og 2014 hadde Nordland fylkeskommune høyere netto 

driftsutgift pr. innbygger enn TFK. 
35 Innbyggere i alderen 16-18 år utgjorde tilnærmet like store andeler av folkemengden i Troms, Nordland, ØKON/SF 

og landet utenom Oslo i de tre årene.   
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Med utgangspunkt i ØKON/SF og Nordland som sammenliknbare fylkeskommuner overfor TFK, 

kan diagram 1 sies å uttrykke bevegelse fra over gjennomsnittlig til gjennomsnittlig prioritering av 

tjenesteområdet videregående opplæring i Troms fylke fra 2011 til 2014.36  

 

De øvrige prioriteringsindikatorene i KOSTRA for videregående opplæring angir “økonomisk 

belastning pr. elev” tilknyttet hele eller deler av virksomheten. Denne typen indikatorer inkluderer 

ikke utgifter og inntekter som gjelder gjesteelever og gjestelærlinger og skal ifølge SSB gi 

grunnlag for å vurdere hvilken faktisk nettoutgift tjenesten (videregående opplæring) står for.  

 

Ettersom de fleste av prioriterings- og produktivitetsindikatorene vi presenterer nedenfor er en 

brøk med antall elever som nevner, er det viktig å være oppmerksom på sammenliknbarheten 

mellom Troms og sammenlikningsenhetenes utvikling med hensyn til elevantall i videregående 

skole over tidsrommet fremstillingene gjelder. Av tabell 6 nedenfor fremgår det at TFK hadde den 

klart største nedgangen (5,5 %) i antall elever fra 2011 til 2014, etter KOSTRA-indikatoren elever 

i videregående opplæring å dømme. I motsetning til Troms, Nordland og ØKON/SF hadde landet 

uten Oslo økning (1,1 %) i antall elever i videregående skole fra 2011 til 2014. Dermed er det kun 

i referansegruppa Landet uten Oslo at det har blitt flere – og ikke færre – elever å dele utgiftene på 

fra år til år. I Troms har det over de fire årene i særdeleshet blitt færre elever å dele utgifter på. 

Dette har naturligvis betydning for utregning av indikatorverdier i KOSTRA. I en tenkt situasjon 

der elevantallet går ned mens driftsutgiftene reelt sett er stabile, vil driftsutgift - eventuelt 

«økonomisk belastning» - pr. elev øke.  

 
Tabell 6. Antall elever i videregående opplæring, 2011-2014 

 2011 2012 2013 2014 Endring ’11-14 

Troms 6 541 6 451 6 285 6 180 -5,5 % 

Nordland 10 007 10 226 10 124 9 679 -3,3 % 

ØKON/SF 52 071 53 250 52 827 51 535 -1 % 

LAuO 176 889 180 871 180 684 178 801 +1,1 % 
Kilde: KOSTRA 

 

Diagram 3 illustrerer utviklingen i KOSTRA-indikatoren økonomisk belastning videregående 

opplæring i skole, per elev for Troms, Nordland, ØKON/SF og landet u/Oslo i 2011-2014.  
 

Diagram 3. Økonomisk belastning, videregående opplæring i skole per elev. 2011-2014 

 
Kilde: KOSTRA 

                                                 
36 KOSTRA-tallene for 2011-2014 viser at andelen av personer 16-18 år som er i videregående opplæring, 

bostedsfylke, var marginalt lavere i Troms enn i ØKON/SF i de fire årene, noe som i utgangspunktet vil kunne påvirke 

TFKs netto driftsutgift pr. innbygger negativt sammenliknet med gjennomsnittet i ØKON/SF. 
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Indikatoren inkluderer alle fylkeskommunale utgifter til videregående opplæring. Diagrammet 

viser en moderat utgiftsvekst for TFKs del; snaue 3 % over de fire årene. I motsetning til de øvrige 

enhetene i diagrammet, viser tallene dermed i realiteten en redusert økonomisk belastning pr. elev 

for TFKs del fra 2011 til 2014. Med en økonomisk belastning ved videregående opplæring i skole 

per elev på kr 154 351,- i 2014, lå TFK om lag 11 500 kr lavere enn Nordland og 84 kr høyere enn 

ØKON/SF per elev. Diagrammet indikerer dermed en ressursbruk pr. elev som i TFK var 

tilnærmet lik gjennomsnittet for sammenliknbare fylkeskommuner i 2014, og noe høyere enn dette 

gjennomsnittet i de tre forutgående årene.37   

 

Indikatorverdiene i tabell 5, diagram 2 og diagram 3 gir samlet sett indikasjoner på en 

ressursmessig prioritering av videregående opplæring i TFK, som i begynnelsen av 

fireårsperioden fra 2011 til 2014 var noe høyere enn i sammenliknbare fylkeskommuner, før den 

sank til et gjennomsnittlig nivå i 2014.  

 

Diagram 4 viser sammensetningen av netto driftsutgift til videregående opplæring i Troms 

fylkeskommune i 2014. De tre største andelene av samlet netto driftsutgift gikk til yrkesfaglige 

utdanningsprogram/studieretninger, studieforberedende utdanningsprogram/studieretninger og 

skolelokaler og internater. 

 
Diagram 4. Sammensetningen av netto driftsutgift til videregående opplæring, Troms fylkeskommune, 2014 

 
Kilde: KOSTRA 

                                                 
37 TFK hadde i samtlige av de fire årene en høyere økonomisk belastning pr. elev til spesialundervisning og særskilt 

tilpasset undervisning enn ØKON/SF og landet utenom Oslo. Nordland hadde i samtlige år en høyere økonomisk 

belastning pr. elev enn TFK til disse områdene.  
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Sammensetningen som fremgår av diagrammet er i det vesentlige typisk for netto driftsutgift til 

videregående opplæring i landets fylker generelt i 2014, men Troms skiller litt seg fra 

gjennomsnittet for både ØKON/SF og landet utenom Oslo med noe større ressursbruk på 

skolelokaler og internater, samt landslinjer og fagskole, og noe lavere ressursbruk på pedagogisk 

ledelse m.m. og fagopplæring i arbeidslivet.   

 
Diagram 5. Økonomisk belastning alle utdanningsprogram per elev, 2011-2014 

 
Kilde: KOSTRA 

 

Diagram 5 viser økonomisk belastning alle utdanningsprogram38 per elev, for Troms 

fylkeskommune og sammenliknbare fylkeskommuner i perioden 2011-2014. I denne indikatoren 

inngår ikke skolelokaler, internater, skoleforvaltning og pedagogisk ledelse. TFK fremstår med 

den høyeste indikatorverdien for alle de fire årene, men avstanden ned til sammenlikningsenhetene 

er ikke stor. Tatt i betraktning hvor mye av indikatorverdiene i diagram 5 som utgjøres av 

lønnsutgifter, samt at det i perioden 2011-2014 var fire lønnsoppgjør, uttrykker diagrammet ingen 

reell økning i økonomisk belastning (nettoutgift) for de to referansegruppene og 

fylkeskommunene som inngår.  

 

Utdanningsetaten i Troms fylkeskommune viser til at noe av årsaken til at Troms ligger litt høyere 

enn referansegruppene i diagram 5, er at Troms har en relativt desentralisert skolestruktur. Skoler 

med små klasser på enkelte studieprogram må ha tilskudd for å opprette tilbudet. Ifølge 

Utdanningsetaten er praksisen med slike tilskudd mer utbredt i Troms enn i andre fylker.  

 

Forskjellene mellom studieforberedende og yrkesfaglige studieprogram er relativt store når det 

gjelder fylkeskommunenes ressursbruk per elev. Diagram 6 på neste side viser den økonomiske 

belastningen ved studieforberedende utdanningsprogram per elev, for Troms og sammenliknbare 

fylkeskommuner i perioden 2011-2014. Vi ser at forskjellene mellom Troms og ØKON/SF var 

små i perioden 2011-2014 når det gjaldt økonomisk belastning per elev på studieforberedende 

utdanningsprogram. TFK fremstår i diagrammet med en tilnærmet gjennomsnittlig prioritering av 

                                                 
38 Her inngår studiespesialisering, yrkesfaglige utdanningsprogram, idrettsfag, musikk, dans og drama, bygg- og 

anleggsteknikk, elektrofag, design og håndverk, restaurant- og matfag, helse- og sosialfag, teknikk og industriell 

produksjon, medier og kommunikasjon, naturbruk, og service- og samferdsel.  
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studieforberedende utdanningsprogrammer gjennom hele fireårsperioden, og med en 

nettoutgiftsvekst som justert for lønns- og prisvekst er svært moderat.39   

 
Diagram 6. Økonomisk belastning per elev, studieforberedende utdanningsprogram, 2011-2014 

  
Kilde: KOSTRA 

 

 
Diagram 7. Økonomisk belastning per elev, yrkesfaglige utdanningsprogram, 2011-2014 

 
Kilde: KOSTRA 
 

Av diagram 7 fremgår det at den økonomiske belastningen for fylkeskommunene per elev på 

yrkesfaglige utdanningsprogram i perioden 2011-2014 var vesentlig større enn på 

studieforberedende utdanningsprogram. Forskjellene mellom Troms, Nordland, ØKON/SF og 

landet utenom Oslo var små i 2011 og 2012, men større i 2013 og 2014. Diagrammet indikerer en 

tiltakende, og i 2013 og 2014 over gjennomsnittlig høy, ressursmessig prioritering av yrkesfaglige 

utdanningsprogram i Troms. TFK fremstår med den sterkeste veksten (14,2 %) i økonomisk 

belastning (netto utgift) over de fire årene, av samtlige i diagrammet.40 Utviklingen må ses i 

sammenheng med at TFK hadde den klart største reduksjonen (13,6 %) i antall elever på 

                                                 
39 På utdanningsprogrammet Idrettsfag skilte TFK seg ut med den høyeste økonomisk belastningen pr. elev i alle de 

fire årene.  
40 Det var særlig på utdanningsprogrammene Teknikk og industriell produksjon og Medier og kommunikasjon at TFK 

sin økonomiske belastning pr. elev fremsto som høyere enn i sammenliknbare fylkeskommuner (i ØKON/SF) over de 

fire årene.  
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yrkesfaglige studieretninger/utdanningsprogram, sammenliknet med både Nordland 

fylkeskommune, ØKON/SF og landet utenom Oslo.41   

 

Når det gjelder økonomisk belastning pr. elev forbundet med skolelokaler og skoleinternater, 

skoleforvaltning og pedagogisk ledelse/pedagogiske fellesutgifter, utgjør disse funksjonene mindre 

andeler av den totale økonomiske belastningen pr. elev i videregående opplæring. TFK var i 

perioden 2011- 2014 kjennetegnet av at den økonomiske belastningen til skolelokaler og 

internater per elev var høyere enn i samtlige av sammenlikningsenhetene. TFKs indikatorverdier 

sank fra 2011 til 2014, og avstanden ned til Nordland og ØKON/SF var i 2014 blitt vesentlig 

redusert. En vesentlig årsak til utviklingen i TFK er antakelig reduksjonen fra 16 til 14 

videregående skoler42 i løpet av perioden 2011-2014. Når det gjelder økonomisk belastning 

forbundet med skoleforvaltning per elev, var denne i 2011, 2012 og 2014 år lavere i TFK enn både 

i ØKON/SF og i Nordland fylkeskommune. TFKs økonomiske belastning per elev til pedagogisk 

ledelse og pedagogiske fellesutgifter var lavere enn i ØKON/SF og Nordland i perioden 2012-

2014, og sank vesentlig over fireårsperioden vi her tar for oss.43  

 

 

Oppsummering 
KOSTRA-tallene vi presenterer og drøfter ovenfor gir samlet sett indikasjoner på en ressursmessig 

prioritering av videregående opplæring samlet sett i TFK, som i begynnelsen av fireårsperioden 

fra 2011 til 2014 var noe høyere enn i sammenliknbare fylkeskommuner. Til 2014 sank den 

imidlertid til et gjennomsnittlig nivå, og den reelle reduksjonen i TFK sine nettoutgifter til 

videregående opplæring har tilsynelatende vært enda større enn nedgangen i elevantallet over de 

fire årene.  

 

TFKs ressursmessige prioritering av studieforberedende utdanningsprogram fremstår som 

tilnærmet gjennomsnittlig over de fire årene, mens den ressursmessige prioriteringen av 

yrkesfaglige utdanningsprogram var høyere enn i sammenliknbare kommuner i 2013 og 2014. 

Dette siste forholdet må ses i sammenheng med en særlig sterk reduksjon (13,6 %) i antall elever. 

TFKs økonomiske belastning forbundet med skolelokaler og internater var i samtlige fire år 

høyere enn i sammenliknbare fylkeskommuner, men (forskjellene) ble redusert over de fire årene. 

Den økonomiske belastningen forbundet med skoleforvaltning og pedagogisk ledelse og 

fellesutgifter, var i store deler av fireårsperioden lavere. 

 

 

   

                                                 
41 Av fylkeskommunene som direkte eller indirekte inngår i sammenlikningen i diagram 7 hadde kun Nord-Trøndelag 

økning i denne elevgruppen fra 2011 til 2014. Samtlige øvrige fylkeskommuner hadde nedgang over de fire årene.  
42 Som fylkeskommunen v/ Utdanningsetaten viser til i sitt høringssvar til denne rapporten, kommer SMI-skolen i 

tillegg til disse 14 skolene.  
43 Revisor registrerer at Troms fylkeskommune i sin årsmelding for 2013 viser til feilaktig regnskapsføring av 

inntekter som gjaldt gjestelærlinger på funksjon 520 Pedagogisk ledelse og pedagogiske fellesutgifter. Med bakgrunn 

i KOSTRA sin definisjon av prioriteringsindikatoren for denne funksjonen, regner revisor det som noe uklart hvorvidt 

denne regnskapsfeilen har fått betydning for fylkeskommunens indikatorverdi tilknyttet funksjon 520 for 2013.  
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5.2.2 KOSTRA-indikatorer for produktivitet 

KOSTRA-indikatorene for produktivitet skal si noe om hvor mye ressurser som brukes for å 

produsere en tjeneste. Som det fremgår nedenfor angir flere av produktivitetsindikatorene såkalte 

enhetskostnader, altså kostnad per produsert enhet av en gitt tjeneste. Korrigerte brutto 

driftsutgifter omfatter i denne sammenhengen driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen 

tjenesteproduksjon. I indikatorene i diagram 8-11 er det den enkelte elev som er enheten 

kostnadene angis for.  
 

Diagram 8. Korrigert brutto driftsutgift til videregående opplæring per elev, 2011-2014  

 
Kilde: KOSTRA 

 

Diagram 8 viser korrigert brutto driftsutgift til videregående opplæring per elev44 i Troms, 

Nordland, ØKON/SF og landet utenom Oslo, i perioden 2011-2014. Av diagrammet fremgår en 

moderat økning (5 %) fra 2011 til 2014 for Troms sin del, noe som innebærer både en reduksjon i 

korrigert brutto driftsutgift korrigert for pris- og lønnsvekst og at avstanden ned til ØKON/SF og 

landet utenom Oslo ble mindre gjennom perioden. Diagrammet indikerer en økende, og i 2014 

tilnærmet gjennomsnittlig, produktivitet i driften av tjenesteområdet videregående opplæring i 

Troms sammenliknet med sammenliknbare fylkeskommuner (i ØKON/SF).45 Nordland hadde i 

perioden 2012-2014 høyest korrigert brutto driftsutgift pr. elev.    

  

I diagram 9 på neste side er – som i diagram 5 i kapitttel 5.2.1 - skolelokaler, internater, 

skoleforvaltning og pedagogisk ledelse trukket ut av indikatoren. Diagram 9 viser korrigerte 

brutto driftsutgift per elev, samlet for alle utdanningsprogram/studieretninger. Troms sine verdier 

på denne indikatoren lå i hele fireårsperioden litt høyere enn - men nært - gjennomsnittet for 

ØKON/SF. Sammenlikningsfylket Nordland i 2014 hadde høyere korrigert brutto driftsutgift pr. 

elev enn TFK, og avstanden mellom TFK og ØKON/SF sin verdi på indikatoren var knappe 1 300 

kr pr. elev. Med utgangspunkt i gruppen ØKON/SF som sammenliknbare fylkeskommuner, kan 

diagrammet tolkes som at TFKs drift av utdanningsprogrammene/studieretningene samlet sett var 

kjennetegnet av marginalt lavere produktivitet enn gjennomsnittlig over de fire årene. Justert for 

pris- og lønnsvekst kan verken de to fylkeskommunene eller de to referansegruppene som inngår i 

                                                 
44 Denne KOSTRA-indikatoren inkluderer KOSTRA-funksjonene f.o.m. 510 t.o.m. 562, med unntak av funksjon 554 

Fagskoleutdanning. Det vil si at alle andre utdanningsprogram samt utgifter til skolelokaler, skoleforvaltning og 

pedagogisk ledelse/fellesutgifter inngår i indikatoren.  
45 TFK hadde i samtlige av de fire årene en høyere korrigert brutto driftsutgift pr. elev tilknyttet spesialundervisning 

og særskilt tilpasset undervisning enn ØKON/SF og landet utenom Oslo. Nordland hadde i samtlige år en høyere 

korrigert brutto driftsutgift pr. elev til disse områdene, sammenliknet med TFK. Av detaljdata i KOSTRA fremgår det 

også at ØKON/SF og Troms fylkeskommune hadde tilnærmet like store andeler elever i yrkesfaglige og 

studiespesialiserende utdanningsprogram.  
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sammenlikningen sies å ha hatt en reell økning av betydning i korrigert brutto driftsutgift alle 

utdanningsprogram/studieretninger pr. elev over de fire årene.    
 

Diagram 9. Korrigert brutto driftsutgift alle utdanningsprogram/studieretninger per elev, 2011-2014  

 
Kilde: KOSTRA 

 

Den mest kostbare innsatsfaktoren i drift av det videregående opplæringstilbudet er arbeidskraft. 

Tabell 7 viser indikatoren elever pr lærerårsverk, fylkeskommunale skoler, som er en overordnet 

indikator for lærertetthet i videregående skole. Av tabellen fremgår det at TFKs lærertetthet, i 

motsetning til i Nordland fylkeskommune og ØKON/SF, har blitt marginalt redusert fra 2011 til 

2014. Antall elever pr. lærerårsverk var 7,5 i 2011 og 7,6 i 2014. I 2014 lå TFK tilnærmet på 

gjennomsnittet for ØKON/SF og vesentlig høyere enn Nordland fylkeskommune på denne 

indikatoren. Denne utviklingen tyder på at nedbemanningen i de videregående skolene i Troms har 

vært større enn reduksjonen i antall elever. 

 
Tabell 7. Elever pr. lærerårsverk, 2011-2014 

 2011 2012 2013 2014 

Troms 7,5 7,3 7,5 7,6 

Nordland 7 7,1 7 6,8 

ØKON/SF 7,8 7,7 7,7 7,7 

LAuO 8,6 8,6 8,7 8,6 
Kilde: KOSTRA (SSB) 

 

I tabell 8 viser vi lønnsutgifter til alle utdanningsprogram/studieretninger per elev for perioden 

2011-2014. Tabellen viser at TFK i 2011 hadde de høyeste lønnsutgiftene per elev i det 

videregående opplæringstilbudet, men deretter den mest moderate veksten som justert for pris- og 

lønnsvekst er en reduksjon i denne indikatoren frem til 2014. I 2014 hadde TFK lavere 

lønnsutgifter pr. elev enn både Nordland fylkeskommune og gjennomsnittet i ØKON/SF. 

Forskjellen mellom Troms og ØKON/SF i 2014 var riktignok helt marginal.  

 
Tabell 8. Lønnsutgifter, alle utdanningsprogram, pr. elev, 2011-201446 

  2011 2012 2013 2014 Endring i % 

Troms 67136 69445 73276 74112 10,4 

Nordland 66669 70902 72884 75867 13,8 

ØKON/SF 66063 69913 72312 74342 12,5 

LAuO 64624 67539 69727 71462 10,6 

Kilde: KOSTRA (SSB) 

                                                 
46 I forbindelse med denne direkte sammenlikningen av lønnsutgifter minner vi om den regionalt differensierte 

arbeidsgiveravgiften som vi redegjør nærmere for innledningsvis i kapittel 5.2.    
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Produktivitetsindikatorene for studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram spesifikt 

fremgår av diagram 10 og 11 på neste side. Tendensene i diagrammene er svært like de som 

fremgår av diagram 6 og 7 ovenfor der vi fremstiller prioriteringsindikatorer for disse to 

hovedgruppene av utdanningsprogram. Mens TFKs produktivitet i driften av de 

studieforberedende utdanningsprogrammene fremstår som tilnærmet gjennomsnittlig fra 2011 til 

201447, fremstår fylkeskommunens drift av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som 

tilnærmet gjennomsnittlig de to første årene og under gjennomsnittlig produktiv 2013 og 2014. 

Også med hensyn til denne indikatoren må den særlig sterke reduksjonen i antall elever på de 

yrkesfaglige utdanningsprogrammene/studieretningene i Troms tas i betraktning.  
 

Diagram 10. Korr. br. driftsutg. studieforberedende utdanningsprogram/studieretninger, per elev  2011-2014 

   
Kilde: KOSTRA 

 

 
Diagram 11. Korr. br. driftsutg. til yrkesfaglige utdanningsprogram/studieretninger per elev, 2011-2014 

  
Kilde: KOSTRA 
 

Detaljdata fra KOSTRA viser at lønnsutgiftene pr. elev på de studieforberedende 

utdanningsprogrammene i TFK var tilnærmet like de i Nordland og gjennomsnittet for ØKON/SF 

i 2012, 2013. I 2014 var lønnsutgiftene i TFK lavere enn i disse to sammenlikningsenhetene. Når 

                                                 
47 Heller ikke med hensyn til indikatoren korrigert brutto driftsutgift studieforberedende utdanningsprogram pr. elev er 

det i realiteten snakk om noen utgiftsvekst for TFK sin del over de fire årene når tallene justeres for pris- og 

lønnsvekst. 



KomRev NORD IKS Ressursbruk og kvalitet i videregående skole 

 

35 

 

det gjelder de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, var TFKs lønnsutgifter pr. elev høyere enn i 

ØKON/SF og Nordland i 2013 og 2014. I 2011 og 2012 var forskjellene nokså små.  

I kapittel 5.2.1 ovenfor viser vi til at TFKs økonomiske belastning (nettoutgift) til skolelokaler og 

internater per elev fra 2011 til 2014 var høyere enn i samtlige av sammenlikningsenhetene48, men 

med mindre forskjeller i det siste av de fire årene grunnet blant annet nedgang i TFKs utgifter (til 

forskjell fra hva som var tilfellet for ØKON/SF og Nordland). Det samme gjaldt TFKs korrigerte 

brutto driftsutgift til skolelokaler og internater pr. elev, noe som indikerer en under 

gjennomsnittlig produktiv drift – men bevegelse mot «normalisering» - på dette området over de 

fire årene. Tabell 9 nedenfor viser antall elever pr. fylkeskommunale skole. 

   
Tabell 9. Antall elever per fylkeskommunale skole, 2011-2013 

 2011 2012 2013 2014 Endring i % 

Troms 396 414 436 428 8,1 

Nordland 460 488 486 517 12,4 

ØKON/SF 414 437 442 449 8,5 

Landet u/Oslo  509 521 528 542 6,5 
Kilde: KOSTRA 

 

Antall elever per fylkeskommunale skole var, som tabellen viser, lavere i Troms enn i Nordland, 

ØKON/SF og landet utenom Oslo, i perioden 2011-2014. At TFKs korrigerte brutto driftsutgift til 

skolelokaler og internater pr. elev i samtlige år var høyere enn i sammenlikningsenhetene, er i lys 

av tabell 9 ikke overraskende. Tabellen viser at TFK drev sitt videregående opplæringstilbud 

gjennom en noe mer desentralisert skolestruktur enn gjennomsnittlig for sammenliknbare 

fylkeskommuner. Antall offentlige videregående skoler i Troms ble imidlertid redusert fra 16 i 

2011 til 14 i 2014. Utdanningsetaten legger til grunn at antall skolesteder ble opprettholdt, og at 

reduksjonen i antallet offentlige videregående skoler fra 16 til 1449 i realiteten dreier seg om 

administrative sammenslåinger. Ifølge Utdanningsetaten kan den økte produktiviteten i driften av 

skolelokaler og internater først og fremst ses i lys av at skolene har måttet kutte i utgifter, blant 

annet gjennom å kutte i vaktmesterstillinger. De økte inntektene fra utleie av fylkeskommunale 

hybler over de fire årene må også antas å ha betydning for utviklingen i fylkeskommunens 

produktivitet i driften av skolelokaler og internater.50  

 

Når det gjelder de korrigerte brutto driftsutgiftene pr. elev til skoleforvaltning og pedagogisk 

ledelse og pedagogiske fellesutgifter, lå TFK fra og med 2012 lavere enn både Nordland og 

ØKON/SF på begge indikatorene. Utviklingen skyldes antakelig langt på vei reduksjonen fra 2011 

til 2014 i antall skoler, i form av administrative sammenslåinger.   

 

 

Oppsummering 

På et overordnet nivå indikerer KOSTRA-indikatorverdiene for årene 2011-2014 en økende, og i 

2014 tilnærmet gjennomsnittlig, produktivitet i driften av tjenesteområdet videregående opplæring 

i Troms fylkeskommune. Antall elever pr. lærer har økt marginalt, og de reelle lønnsutgiftene pr. 

elev har sunket noe. En bevegelse i retning av gjennomsnittlig produktivitet kjennetegner også 

                                                 
48 Målt som andel av netto driftsutgift til videregående opplæring utgjorde også dette underområdet en større andel i 

Troms enn i sammenliknbare fylkeskommuner i 2014 
49 Se fotnote 42. 
50 Også i alle de andre fylkeskommunene vi sammenlikner Troms med her, unntatt Finnmark, ble antallet 

videregående skoler redusert over de fire årene. Reduksjonen i Troms var imidlertid større enn gjennomsnittlig for 

ØKON/SF. Revisor kjenner ikke til hvorvidt det i sammenlikningsfylkene er snakk om administrative 

sammenslåinger eller reelle nedleggelser av skolesteder. Det at reduksjonen i antallet elever var større i Troms enn i 

Nordland, ØKON/SF og landet uten Oslo, påvirker naturligvis også antallet elever pr. skole over de fire årene.  
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TFKs drift av skolelokaler og internater. På underområdene skoleforvaltning og pedagogisk 

ledelse/pedagogiske fellesutgifter har TFK fra og med 2012 drevet over gjennomsnittlig 

produktivt, etter KOSTRA-indikatorene å dømme.  

 

5.2.3 Samlet oppsummering og utfyllende kommentarer 

KOSTRA-tallene vi presenterer og drøfter ovenfor, gir samlet sett indikasjoner på en 

ressursmessig prioritering av videregående opplæring i TFK som i begynnelsen av fireårsperioden 

fra 2011 til 2014 var noe høyere enn i sammenliknbare fylkeskommuner. Til 2014 sank den 

imidlertid til et gjennomsnittlig nivå, og den reelle reduksjonen i TFK sine nettoutgifter til 

videregående opplæring har tilsynelatende vært større enn nedgangen i elevantallet over de fire 

årene. På et overordnet nivå indikerer KOSTRA-indikatorverdiene for årene 2011-2014 en 

økende, og i 2014 tilnærmet gjennomsnittlig, produktivitet i driften av tjenesteområdet 

videregående opplæring i Troms fylkeskommune. Antall elever pr. lærer har økt marginalt, og de 

reelle lønnsutgiftene pr. elev har sunket noe. En bevegelse i retning av gjennomsnittlig 

produktivitet kjennetegner også TFKs drift av skolelokaler og internater. På underområdene 

skoleforvaltning og pedagogisk ledelse/pedagogiske fellesutgifter har TFK fra og med 2012 drevet 

over gjennomsnittlig produktivt etter KOSTRA-indikatorene å dømme.  

 

I forbindelse med andre analyser av ressursbruk på skole- og utdanningsområdet erfarer revisor at 

omfanget av spesialundervisning er en viktig påvirkningsvariabel tilknyttet ressursbruk i 

kommuner, og at denne variabelen til en viss grad kan forklare forskjeller mellom kommuner med 

hensyn til ressursbruken på grunnskoleundervisning generelt og spesialundervisning spesielt. Når 

det gjelder spesialundervisning i videregående skoler foreligger det ikke tilstrekkelig datagrunnlag 

i KOSTRA for sammenlikninger og analyser av dette.51 Sammenlikninger mellom 

fylkeskommuner med hensyn til ressursbruk på spesialundervisning inngår derfor ikke i revisors 

analyse i denne rapporten. I Troms fylkeskommunes årsberetninger for de siste årene legges det 

imidlertid til grunn at fylkeskommunen har hatt merforbruk (større forbruk enn budsjettert) på 

spesialundervisningsområdet. Av årsmeldingen for 2011 fremgår det at fylkeskommunen betraktet 

merforbruket på spesialundervisningsområdet som så bekymringsfullt at det ble igangsatt tiltak for 

å oppnå en mer hensiktsmessig bruk av ressurser til spesialundervisning og tilpasset opplæring.   

 

Utdanningsetaten opplyser overfor revisor at de videregående skolene i Troms over lengre tid har 

hatt et generelt merforbruk. De siste to til tre årene har Utdanningsetaten fulgt opp dette 

merforbruket, og fra etatens side opplever en at det har variert hvorvidt skolene som konsekvens 

av denne oppfølgingen har redusert utgiftene sine. Utdanningsetaten er av den oppfatning at 

skoleforvaltning og pedagogisk ledelse er områder som ressursmessig har blitt nedprioritert, mens 

faktorer som bidrar mer direkte inn i undervisningen har blitt prioritert høyere over de senere 

årene.   

  

                                                 
51 Slike data ser heller ikke ut til å foreligge i databasen Skoleporten. Av KOSTRA-statistikken fremgår det at TFKs 

økonomiske belastning og korrigerte brutto driftsutgift til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring pr. elev 

var noe høyere enn gjennomsnittet for ØKON/SF pr. elev i 2011-2014, og noe lavere enn i Nordland fylkeskommune 

i samme periode. TFK sine verdier på disse to indikatorene sank imidlertid fra 2011 til 2014, noe som tyder på at det 

også på dette området ble gjort innsparinger. Omfanget - målt i andel elever og antall timer med spesialundervisning - 

i Troms fylkeskommune og sammenlikningsenhetene har revisor imidlertid ikke informasjon om.   



KomRev NORD IKS Ressursbruk og kvalitet i videregående skole 

 

37 

 

6 FORTRINNSRETT OG SAKSBEHANDLING VED INNTAK TIL VG1 
 

Kan TFK dokumentere korrekt saksbehandling ved inntak til videregående trinn 1 for 

søkere med fortrinnsrett? 
 

6.1 Bakgrunn og regelverk 

Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til tre års 

heltids videregående opplæring52. Hovedregelen er at de i søknad om inntak skal føre opp tre 

alternative utdanningsprogram på Vg1 i prioritert rekkefølge. Videregående opplæring består av 

tolv forskjellige utdanningsprogram, hvor tre er studieforberedende og ni er yrkesfaglige. 

Fylkeskommunen skal ved inntak regne ut den enkelte søkers poengsum på grunnlag av 

karakterene fra grunnskolen. Det er imidlertid ikke alle som har forutsetninger for å bli tatt inn i 

den videregående skolen på bakgrunn av poengsum. Ulike søkergrupper kan være såkalte søkere 

med fortrinnsrett. Det er Troms fylkeskommunes saksbehandling vedrørende disse søkerne som 

har vært tema for nærmere undersøkelser i forbindelse med problemstilling 2a.  

 

Forskrift til opplæringslova53, som regulerer blant annet inntak til videregående opplæring, ble 

endret med virkning fra 1.september 2013. Dette impliserer at inntaket til skoleårene 2013/2014 

og 2014/2015 har blitt avgjort etter henholdsvis gammel og ny forskrift. Sentrale hensyn bak de 

nye bestemmelsene er å ivareta søkernes rettssikkerhet, sikre mer lik praksis, hindre usaklig 

forskjellsbehandling og ha bestemmelser som fungerer i praksis. Noe av bakgrunnen for 

forskriftsendringen var at det har vært ulikheter fylkeskommunene imellom når det gjelder 

forståelsen og praktiseringen av bestemmelsene om inntak til videregående opplæring.  Forskrifts-

endringen har hatt avgjørende betydning for Troms fylkeskommunes rutiner ved inntak. Vi 

redegjør kort for endringene fra skoleåret 2013/2014 til skoleåret 2014/2015.  

 

Inntakssaker skoleåret 2013/2014 og tidligere 

Den gamle forskriften § 6-13 annet ledd bestemte at søkere med rett til spesialundervisning etter 

opplæringslova § 5-1, hadde rett til inntak til et særskilt prioritert utdanningsprogram på 

videregående trinn 1 når vilkårene i § 6-20 var oppfylte. Vilkårene var at søkeren hadde rett til 

videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1 første ledd og til spesialundervisning etter § 5-

1. Bestemmelsen anga videre at søkeren dessuten måtte ha behov for spesialundervisning på grunn 

av en eller flere av følgende vansker: sansedefekter og motoriske defekter, store lærevansker, 

emosjonelle eller sosiale problem, store sammensatte funksjonshemninger eller andre 

funksjonshemninger. Søkeren hadde rett til inntak til det særskilt prioriterte utdannings-

programmet på Vg1 dersom han eller hun hadde valgt utdanningsprogram på grunnlag av og i 

samsvar med den sakkyndige vurderingen. Forskriften § 6-20 innebar med dette en ganske vid 

angivelse av søkere som kunne tas inn i forkant av det ordinære inntaket.  

 

Innholdskravene til den sakkyndige vurderingen fremgikk av forskriften § 6-19, som anga at 

vurderingen skulle gjøre rede for blant annet behovet søkeren hadde for spesialundervisning, 

problemene som lå til grunn for søknaden og nærmere bestemte opplysninger og vurderinger om 

søkerens forutsetninger for å mestre utdanningsprogram. Fylkeskommunen skulle se til at den 

sakkyndige vurderingen var i samsvar med de nevnte forutsetningene. 

Inntakssaker skoleåret 2014/2015 og senere 

                                                 
52 Jf. opplæringslova § 3-1 første ledd første punktum 
53 Forskrift 23. juni 2006 nr. 724: Forskrift til opplæringslova 
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Den nye forskriften innebærer et mer differensiert inntak til Vg1; det er presisert hvilke søkere 

som kan ha fortrinnsrett, og det er fastsatt at søkere til særskilt utdanningsprogram har fortrinns-

rett. Det er også endringer i vilkårene for inntak til særskilt utdanningsprogram, innholdet i den 

sakkyndige vurderingen og saksbehandlingen. Fylkeskommunen har ansvaret for den sakkyndige 

vurderingen, men kommunen skal sende melding om søkeren til fylkeskommunen innen 1. 

oktober og skal i tilmeldingen sende med rapport etter krav i forskriften.  

 

Ved forskriftsendringen er det altså blitt tydeligere hvem som har ansvaret for de ulike oppgavene 

i forbindelse med inntak, det vil si en presisering av hva som er et kommunalt ansvar og hva som 

er et fylkeskommunalt ansvar. Videre er det flere som har fått mulighet til å søke om fortrinnsrett, 

for eksempel søkere med sterkt nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne. Det er fire ulike 

kategorier for fortrinnsrett, og forskriften § 6-15 til § 6-19 angir hvilke vilkår som må være oppfylt 

for at søkeren har krav på inntak på grunn av fortrinnsrett. Videre fremgår det av de ulike 

bestemmelsene hva fylkeskommunen må begrunne inntaksvedtaket med, herunder hvilken 

dokumentasjon som må ligge til grunn for inntaket av den enkelte søkeren. Det er også nytt at 

forskriften bestemmer inntaksrekkefølgen. Hovedregelen nå er at søkere med rett til 

spesialundervisning skal tas inn til videregående opplæring gjennom det ordinære inntaket. 

 

6.2 Revisors funn 

I revisors innledende stikkprøvekontroll analyserte vi dokumentasjonen i elevmapper for elever 

som hadde søkt om inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram for skoleåret 2013/2014.54 I de 

sakene vi undersøkte, fant vi at som vedlegg til søknad om inntak, lå sakkyndig vurdering som 

hadde vært lagt til grunn for vedtak om spesialundervisning i grunnskolen. Dokumentasjonen for 

øvrig i de undersøkte mappene tilsa at denne sakkyndige vurderingen var lagt til grunn også for 

fylkeskommunens inntaksavgjørelse. Vi kunne ikke se av de sakkyndige vurderingene at de 

omtalte inntaksspørsmålet i henhold til den gamle forskriften § 6-19. 

 

Gjennom flere samtaler med utdanningsetaten v/avdelingsleder for inntak, formidling og tilbud, 

fikk revisjonen opplyst at fylkeskommunen opplevde den gamle forskriften som vanskelig å 

forholde seg til, og at utdanningsetaten som en følge av dette trolig tok inn flere søkere enn de 

som hadde krav på inntak forut for det ordinære inntaket. Forskriftsendring fra september 2013 

har ifølge avdelingslederen hatt avgjørende betydning for Troms fylkeskommunes rutiner ved 

inntak. Den nye forskriften inneholder flere kategorier for søkere med fortrinnsrett, og 

fylkeskommunen opplever det nå som enklere å ta stilling til søknadene.  

 

På revisjonens spørsmål til avdelingsleder for inntak, formidling og tilbud, om innholdet i den 

sakkyndige vurderingen som skulle ligge til grunn for inntaksavgjørelse etter den gamle 

forskriften, fikk vi til svar at fylkeskommunen i stor grad måtte legge til grunn kommunens 

vurderinger55. Denne praksisen er med den nye forskriften endret fordi fylkeskommunen året før 

får vite hvem som vil søke innen 1. februar og får tid til å starte utredningsarbeidet på disse 

søkerne, herunder innhente sakkyndig vurdering fra fylkeskommunal PPT. Ifølge 

avdelingslederen mottar fylkeskommunen på grunn av den nye praksisen færre søknader til 

forhåndsinntaket 1. februar, og Troms fylkeskommune tok allerede ved inntaket 2014/2015 inn 

færre søkere utenom den ordinære søknadsfristen, enn i inntaket 2013/2014. Avdelingslederen 

                                                 
54 Jf. kapittel 3.2. 
55 Revisor vil her påpeke at etter den gamle forskriften var det ikke avgjørende om sakkyndig vurdering i forbindelse 

med inntak til Vg1 var utarbeidet av kommunal eller fylkeskommunal PPT. Det var imidlertid fylkeskommunens 

ansvar å se til at innholdskravene i § 6-19 var oppfylt. Etter den nye forskriften skal fylkeskommunal PPT utarbeide 

sakkyndig vurdering. 
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opplyste imidlertid at utdanningsetaten fortsatt er i en prosess med endringer og forbedringer av 

saksbehandlingen etter forskriftsendringen. 

 

6.3 Oppsummering  

Som tidligere rapportert til kontrollutvalget viser funnene fra revisors gjennomgang av et utvalg 

elevmapper sammenholdt med muntlig informasjon fra utdanningsetaten at fylkeskommunen ikke 

kan dokumentere korrekt saksbehandling ved inntak til videregående trinn 1 for søkere med 

fortrinnsrett.  

 

Fylkeskommunens utdanningsetat opplevde utfordringer i inntaksprosessen fordi den gamle 

forskriften var uklar og har i samtaler med revisor opplyst at det trolig ble tatt inn flere søkere enn 

de som hadde krav på inntak forut for det ordinære inntaket med hjemmel i gammel forskrift. 

Ifølge fylkeskommunens representant har den nye forskriften gitt klarere retningslinjer for 

inntaksprosessen, og utdanningsetaten opplever det nå som enklere å ta stilling til søknadene. 

Dette er i tråd med hensikten til forskriftsendringene, og revisor ser at saksbehandlingsreglene i 

den nye forskriften, herunder ansvarsfordelingen mellom kommune og fylkeskommune, vil kunne 

bidra til riktigere avgjørelser og at færre søkere vil bli tatt inn utenom det ordinære inntaket.  

 

Ifølge fylkeskommunens representant har forskriftsendringen hatt avgjørende betydning for 

utdanningsetatens rutiner ved inntak, og etaten er fortsatt i en prosess med endringer og 

forbedringer av saksbehandlingsrutinene. Revisjonen anser det som uhensiktsmessig å gjøre 

ytterligere undersøkelser og vurderinger av «gamle» saker, dvs. saker som ble behandlet før 

utdanningsetaten erkjente forbedringsbehovet og igangsatte sin interne endrings- og 

forbedringsprosess med hensyn til inntaksrutiner og –praksis.  
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7 SAKSBEHANDLING I SAKER OM SPESIALUNDERVISNING 
 

Kan Troms fylkeskommune dokumentere korrekt saksbehandling i saker om 

spesialundervisning?  

 

7.1 Innledning  

I denne delen av rapporten presenterer vi funn og vurderinger fra vår stikkprøvekontroll i tolv 

elevmapper56 fra fire av de videregående skolene i Troms fylke. I stikkprøvekontrollen har vi 

undersøkt om fylkeskommunen kan dokumentere korrekt saksbehandling i saker om 

spesialundervisning, herunder om fylkeskommunen kan dokumentere at 

 behovet for spesialundervisning er fastslått (gjennom sakkyndig vurdering)  

 det er fattet enkeltvedtak om spesialundervisning 

 det er laget en plan for spesialundervisningen 

 det er gjort en årlig evaluering av spesialundervisningen 

 

Vi har i tillegg sett nærmere på saksbehandlingstiden fra en elev blir tilmeldt PPT for sakkyndig 

vurdering til vedtak om spesialundervisning er fattet. 

 

Vi tok utgangspunkt i skoleåret 2013/14 for å kunne undersøke om innvilget spesialundervisning 

også var evaluert. Stikkprøvekontrollen ble gjennomført i mars 2015. 

 

7.2 Vurdering og utredning av eleven og dens behov  

 

 

  

                                                 
56 Elevmappene inneholder elevens sakspapirer og er lagret i Troms fylkeskommunes elektroniske saksbehandlings- 

og arkivsystem. 

Revisjonskriterier: 

 Det skal foreligge sakkyndig vurdering fra PPT før det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning. 

 Sakkyndig vurdering skal vise 

o om eleven har rett til spesialundervisning, dvs. om eleven ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte 
av det ordinære opplæringstilbudet (jf. opplæringslova § 5-1). 

o om en kan hjelpe på elevens vansker innenfor det ordinære opplæringstilbudet  

o elevens lærevansker og andre forhold som er viktige for opplæringen  

o realistiske opplæringsmål for eleven 

o hva slags opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud, herunder 

 prinsippene for innholdet i opplæringen 

 den organisatoriske gjennomføringen av opplæringen 

 omfanget av elevens behov for spesialundervisning i antall timer 

 behov for særskilt kompetanse og ekstra personale 

 Den sakkyndige vurderingen som legges til grunn for enkeltvedtaket, bør ikke være eldre enn tre år. 
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Revisors funn 

a. Det forelå sakkyndige vurderinger i samtlige tolv elevmapper. De sakkyndige vurderingene 

var utarbeidet i 2013; to var utarbeidet før skolestart 2013/14 (21. juni og 1. juli), mens de ti 

øvrige var utarbeidet i perioden fra 30. september til 22. november. Én av de sakkyndige 

vurderingene var utarbeidet tre uker etter at vedtaket om spesialundervisning var fattet. 

b. Tre av tolv sakkyndige vurderinger tok tydelig stilling til om eleven har rett til 

spesialundervisning jf. opplæringslova § 5-1; dvs. om eleven ikke har eller ikke kan få 

tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning. 

c. Det fremgikk tydelig av fire av tolv sakkyndige vurderinger at det var tatt stilling til om man 

kan hjelpe på elevens vansker innenfor det ordinære opplæringstilbudet. 

d. Elleve av tolv sakkyndige vurderinger ga en tydelig beskrivelse av elevens lærevansker. 

e. Ti av tolv sakkyndige vurderinger anga tydelig realistiske opplæringsmål for eleven.  

f. Åtte av elleve57 sakkyndige vurderinger anga tydelig hvilke(t) fag/område(r) som var aktuelle 

for spesialundervisning. 

g. Fire av elleve sakkyndige vurderinger anga tydelig omfanget av spesialundervisningen (antall 

timer). Tre sakkyndige vurderinger gjorde delvis dette; det fremgikk at elevene har behov for 

spesialundervisning i flere fag, men omfanget var ikke tydeliggjort for alle de aktuelle fagene.  

h. Fem av elleve sakkyndige vurderinger anga tydelig hvordan spesialundervisningen bør 

organiseres. 

i. Åtte av elleve sakkyndige vurderinger anga tydelig hvilken type kompetanse personalet som 

skal forestå spesialundervisningen bør ha. Én av vurderingene gjorde delvis dette; den var 

upresis i sin angivelse av «assistent-/miljøarbeiderressurs».  

j. Det fremgikk av samtlige sakkyndige vurderinger hvor lang gyldighetstid de hadde. Én av 

vurderingene anga imidlertid at den gjaldt for skoleåret 2012/13 (og var således «utdatert»), 

men vurderingen var datert 24.10.13 (som kan tyde på at den var utarbeidet for skoleåret 

2013/14.) 

 

Troms fylkeskommunes PPT (PPTvgo) utarbeider de sakkyndige vurderingene som ligger til 

grunn for enkeltvedtakene om spesialundervisning i videregående opplæring. På spørsmål om 

uklarheter om omfanget av spesialundervisningen, kommenterte enhetsleder fra PPT til revisor at 

tjenesten har fått tilbakemelding fra skoleeier om upresise formuleringer med hensyn til blant 

annet angivelse av omfang og organiseringsmåter. På bakgrunn av dette har PPT gjort justeringer i 

sakkyndige vurderinger, og ifølge enhetsleder gir PPT nå mer utdypende informasjon med hensyn 

til blant annet hvem som skal stå for opplæringen, hvor lenge eleven eventuelt skal være ute av 

klassen, og i hvilke deler av faget eleven skal ha spesialundervisning. Enhetsleder viste også til at 

PPT samarbeider med skolene i forkant av sakkyndig vurdering, at PPT streber etter at de 

sakkyndige vurderingene skal være lettfattelige, men at det er en grense for hvor lettfattelige de 

sakkyndige vurderingene kan bli, da PPT har lovkrav å forholde seg til. Enhetsleder påpekte også 

at PPT opplever at skolene i større grad enn tidligere tar kontakt med PPT, og at PPT i lys av 

denne «kulturendringen» fortsatt jobber med å få etablert systemer for denne nye måten å jobbe 

på.  

 

                                                 
57 Én av de tolv sakkyndige vurderingene som var gjenstand for stikkprøvekontrollen, stadfestet at eleven ikke har 

behov for spesialundervisning. 
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Enhetsleder erkjente at det kan være behov for presiseringer i PPTs maler med hensyn til hvor 

tydelig vurderingen av elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet er. Enhetsleder ga 

imidlertid uttrykk for at PPT også har prøvd å gjøre sakkyndig vurdering mer kort og konsis. Hun 

presiserte videre at PPT aldri utarbeider en sakkyndig vurdering uten å ha samtalt med 

skole/lærere/foresatte/elev først. Enhetsleder kommenterte også at sakkyndig vurdering skrives for 

skolen, men ga uttrykk for at PPT forsøker å legge seg på en «slags middellinje» med hensyn til 

språklige formuleringer, slik at sakkyndig vurdering også skal være lesbar for foreldre. 

 

 

Revisors vurderinger 

Fylkeskommunen oppfyller kravet om at det skal foreligge sakkyndig vurdering før det fattes 

vedtak om spesialundervisning i elleve av tolv undersøkte elevmapper, jf. opplæringslova § 5-3 

(funn a). Én av de undersøkte sakkyndige vurderingene er utarbeidet tre uker etter at vedtaket er 

fattet, noe som strider mot nevnte krav i opplæringslova. 

 

Fylkeskommunen dokumenterer i et fåtall av de undersøkte sakkyndige vurderingene om det er 

tatt stilling til om eleven kan/ikke kan oppnå tilfredsstillende læringsutbytte innen rammene av 

ordinær undervisning (funn b), eller om en kan hjelpe på elevens vansker innenfor ordinær 

opplæring (funn c), jf. krav i opplæringslova § 5-3 første og annet ledd.  
 

For flertallet av de sakkyndige vurderingene i vår stikkprøvekontroll oppfyller fylkeskommunen 

krav i opplæringslova § 5-3 annet ledd om å vurdere elevens lærevansker (funn d) og angi 

realistiske opplæringsmål for eleven (funn e). 
 

For flertallet av de undersøkte elevmappene tilfredsstiller ikke fylkeskommunen innholdsskravene 

til sakkyndige vurderinger, slik disse følger av opplæringslova § 5-3 annet ledd og veileder:   

 Tre av de sakkyndige vurderingene angir ikke i tilstrekkelig grad hvilke(t) fag/område(r) 

eleven bør få spesialundervisning i (funn f) 

 Flertallet av vurderingene mangler en klar tilrådning om omfanget av spesialundervisningen, i 

timer per år og/eller timer per uke (funn g) 

 Flertallet av vurderingene mangler en klar anbefaling om spesialundervisningens organisering 

(funn h) 

 Tre av vurderingene mangler en klar tilrådning om hvilken kompetanse spesialundervisningen 

krever (funn i) 

 

Gyldighetstiden på de undersøkte sakkyndige vurderinger er i tråd med Utdanningsdirektoratets 

anbefaling om at sakkyndig vurdering som ligger til grunn for vedtak om spesialundervisning ikke 

bør være eldre enn tre år (funn j). 

 

Med grunnlag i vurderingene ovenfor er revisors vurdering at fylkeskommunen i flere av sakene i 

vår stikkprøvekontroll ikke fullt ut har oppfylt sin utredningsplikt etter forvaltningsloven § 17. 
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7.3 Enkeltvedtak om spesialundervisning 

  

Revisors funn 

a. Det forelå skriftlige enkeltvedtak om spesialundervisning for skoleåret 2013/14 i elleve av de 

tolv kontrollerte elevmappene. I det siste vedtaket – som er titulert «vedtak om 

spesialundervisning -  er ikke eleven innvilget spesialundervisning, men det er gjort vedtak om 

981 årstimer med «tilpasset ordinær opplæring».   

b. Med ett unntak var vedtakene fattet av rektor.58  

c. Samtlige vedtak viste til de rettslige bestemmelsene de bygger på (opplæringslova kap. 5). 

d. Samtlige vedtak viste til de faktiske forholdene de bygger på ved å henvise til blant annet 

sakkyndig vurdering. De faktiske forholdene det ble vist til, var i mange av vedtakene 

formulert som: Det vises til elevens søknad, sakkyndig tilrådning, individuell opplæringsplan, 

underveisevaluering og sakkyndig vurdering, som skolen har mottatt pr. 1. februar d.å. i 

forbindelse med søknad om inntak på særskilt grunnlag til kommende skoleår.  

e. Vedtakene anga ikke hvilke hensyn skolen har vektlagt ved vurderingen etter § 5-1 (om 

elevens rett til spesialundervisning), foruten å vise til sakkyndig vurdering.   

f. Sju av elleve vedtak anga tydelig hvilke(t) fag/område(r) som det skal gis spesialundervisning 

i. 

g. Ni av elleve vedtak anga tydelig omfanget av spesialundervisningen. Ett av vedtakene gjorde 

delvis dette; det fremgikk at elevene har behov for spesialundervisning i flere fag, men 

omfanget var ikke tydeliggjort for de aktuelle fagene. 

h. Seks av elleve vedtak anga tydelig hvordan spesialundervisningen skal organiseres.  

i. Fem av elleve vedtak anga tydelig hvilken kompetanse som skal forestå 

spesialundervisningen. 

j. Samtlige vedtak inneholdt informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og 

fremgangsmåte for klage. Ingen av vedtakene inneholdt informasjon om retten til å se sakens 

dokumenter. 

k. Ett av ni vedtak som avvek fra sakkyndig vurdering, inneholdt særskilt begrunnelse for 

avviket, og redegjørelse for hvordan det fra skolens side var tenkt at elevens opplæringsbehov 

likevel ville bli tilfredsstilt. 

 

                                                 
58 Ett vedtak var fattet av fullmektig for rektor. 

Revisjonskriterier 

 Det skal foreligge skriftlig enkeltvedtak i saker om spesialundervisning. 

 Vedtaket skal fattes av skolens rektor. 

 Vedtaket skal begrunnes, herunder vise til rettslige bestemmelser, nevne de faktiske forhold (sakkyndig vurdering) det 
bygger på, samt nevne hvilke hensyn skoleeier/skolen har trukket inn ved vurderingen etter § 5-1.  

 Vedtaket må beskrive innholdet i spesialundervisningen, angi omfanget av spesialundervisningen i tid (timer), si noe 
om organiseringen av opplæringen, og beskrive kompetansen som er nødvendig i spesialundervisningen. 

 Ved underretting om vedtaket skal partene informeres om klageadgang, klagefrist, klageinstans, fremgangsmåten for 
klage, og retten til å se sakens dokumenter. 

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

fylkeskommunen mener at eleven likevel får et opplæringstilbud som oppfyller retten etter opplæringslova § 5-1. 
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Vi fant at det i ni av elevmappene var avvik mellom sakkyndig vurdering og vedtak på ett eller 

flere punkter. I tabell 10 har vi oppsummert hvilke typer avvik vi fant. Som det fremgår av 

tabellen, var det flest avvik med hensyn til omfang (avvik i åtte av elevmappene). Videre var det i 

flere av tilfellene ikke mulig å vurdere om det var avvik, fordi omfang, organisering, kompetanse 

hos personalet og/eller hvilke fag/områder som var aktuelle for spesialundervisning, var 

mangelfullt eller upresist formulert i sakkyndig vurdering og/eller i vedtaket. Tabellen viser for 

eksempel at det i sju av tilfellene ikke var mulig å vurdere om det var avvik med hensyn til 

kompetanse. 
 

Tabell 10: Sakkyndig vurdering og vedtak – antall og type avvik. Ni mapper. 

 Fag/områder Omfang Organisering Kompetanse 

Avvik 3 8 3 4 

Kan ikke vurderes 3 0 5 7 

 

Enhetsleder ved PPT ble bedt om å kommentere revisjonens funn om avvik mellom sakkyndig 

vurdering og vedtak. Enhetsleder kommenterte at dette handler om bevissthet og 

forvaltningskompetanse, og at PPT har hatt fokus på å formidle at sakkyndig vurdering gir en 

anbefaling, og at skolene må gi en begrunnelse, hvis de velger å avvike fra PPTs anbefaling. 

Enhetsleder viste til at det ble avholdt et kurs høsten 2014 med PPT, skoleeier, rektorer og 

fylkesmannen der blant annet dette ble tatt opp. Enhetsleder kommenterte også at PPT opplever at 

det skjer forbedringer på området. 

 

Revisors vurderinger  

Revisors vurdering er at fylkeskommunen i sakene i vår stikkprøvekontroll har oppfylt kravet om 

at det skal foreligge skriftlig enkeltvedtak om spesialundervisning, jf. opplæringslova § 5-3 og 

forvaltningsloven § 23 (funn a). Vi bemerker imidlertid at ett av vedtakene var misvisende 

formulert, fordi det var titulert «vedtak om spesialundervisning», mens det i vedtaksbrevet er 

formulert at eleven ikke er innvilget spesialundervisning, men «tilpasset opplæring». Det at alle 

vedtakene var fattet av rektor, og at det i unntakstilfellet synes å ha foreligget fulllmakt fra rektor, 

(funn b) vurderer revisor som å være i tråd med fylkeskommunens retningslinjer.  

 

Med bakgrunn i revisors funn c er vår vurdering at alle vedtakene er begrunnet med henvisning til 

de rettslige bestemmelsene. Når det gjelder begrunnelse, er vår vurdering at vedtakene oppfyller 

forvaltningsloven § 25 første ledd ved å henvise til blant annet sakkyndig vurdering. 

Utdanningsdirektoratets veileder er klar på at det i vedtaket kan være tilstrekkelig å henvise til for 

eksempel sakkyndig vurdering (jf. funn d). I tillegg er det etter revisors vurdering en svakhet ved 

vedtakene at disse ikke viser til datert sakkyndig vurdering, da dette kan skape tvil om hvilken 

sakkyndig vurdering som legges til grunn i vedtaket. Revisjonen vurderer det videre som en 

mangel at vedtakene ikke inneholder informasjon om hvilke hensyn som er lagt til grunn i 

vurderingen av elevens rett til spesialundervisning (jf. funn e). 

 

Videre vurderer vi en stor andel av enkeltvedtakene som mangelfulle i forhold til 

Utdanningsdirektoratets krav når det gjelder vedtakets angivelse av innholdet i, omfanget av, den 

organisatoriske gjennomføringen av opplæringen, samt hvilken kompetanse som skal forestå 

spesialundervisningen (funn f - i). 

 

Med henvisning til funn j er revisors vurdering at alle de undersøkte vedtakene oppfyller kravet 

om at opplysninger om klageadgang, klagefrist og klageinstans skal inngå. Imidlertid mangler 

informasjon om partenes rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18.  
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Dersom vedtaket avviker fra sakkyndig vurdering, skal det ifølge opplæringslova § 5-3 fjerde ledd 

gis en begrunnelse som viser hvorfor fylkeskommunen likevel mener at eleven får et 

opplæringstilbud som oppfyller retten etter § 5-1 (om spesialundervisning og forsvarlig utbytte av 

opplæringa). Dette kravet vurderer vi som oppfylt i ett av ni tilfeller (jf. funn k).  

 

Manglende begrunnelser medfører at revisjonen ikke har grunnlag for å vurdere om 

fylkeskommunen v/ rektor mener at de aktuelle elevene i videregående skoler likevel får et 

opplæringstilbud som oppfyller retten etter opplæringslova § 5-1.  

 

7.4 Saksbehandlingstid 

 
 

Revisors funn 

Saksbehandlingstiden beregnes fra datoen eleven ble tilmeldt PPT for sakkyndig vurdering til 

datoen vedtaket om spesialundervisning er fattet. Mangel på dokumentasjon i fylkeskommunens 

elektroniske saksbehandlings-/arkivsystem med hensyn til dato for tilmelding medfører at 

revisjonen mangler grunnlag for å undersøke fullstendig saksbehandlingstid og hvorvidt det burde 

vært sendt ut foreløpige svar. Vi har imidlertid gjort en beregning av saksbehandlingstiden fra 

sakkyndig vurdering var ferdigstilt til vedtak om spesialundervisning forelå i de undersøkte 

sakene. 
 

Tabell 11: Saksbehandlingstid fra sakkyndig vurdering forelå til vedtaksdato. N=12 

Tidsbruk  Antall 

Vedtak fattet før sakkyndig vurdering forelå 1 

Under 1 måned 5 

1 – 2 måneder 0 

2 – 3 måneder 4 

3 – 4 måneder 1 

4 – 5 måneder 1 

Totalt 12 

 

To sakkyndige vurderinger var utarbeidet før skolestart 2013/14, og i begge tilfellene var 

vedtakene fattet 16. september (ved to ulike skoler). De øvrige vedtakene var fattet i tidsrommet 

21. oktober 2013 til 18. februar 2014.  
 

Revisors vurdering 

Etter revisors vurdering har saksbehandlingstiden vært for lang i de to tilfellene der vi kan påvise 

at saksbehandlingstiden har oversteget tre måneder. Vi gjør igjen oppmerksom på at 

saksbehandlingstiden kan ha oversteget Utdanningsdirektoratets (2009) norm på tre måneder i 

flere enn disse to tilfellene. Utdanningsdirektoratet tar utgangspunkt i at saksbehandlingstiden skal 

beregnes fra tilmelding til vedtaksdato, mens revisjonens beregning (på grunn av manglende 

dokumentasjon) er gjort med utgangspunkt i ferdigstillelsesdato på sakkyndig vurdering.  

Revisjonskriterier 

 Det skal gis et foreløpig svar dersom en henvendelse vedrørende spesialundervisning ikke kan besvares i løpet av en 
måned etter at den er mottatt. Saksbehandlingstiden starter idet en elev meldes til pedagogisk-psykologisk tjeneste.  

 Den totale saksbehandlingstiden tilknyttet enkeltvedtak om spesialundervisning bør ikke overstige tre måneder. 



KomRev NORD IKS Ressursbruk og kvalitet i videregående skole 

 

46 

 

7.5 Individuell opplæringsplan 

 
 

Revisors funn 

a. Det forelå individuelle opplæringsplaner (IOP-er) for skoleåret 2013/14 i fem av de elleve 

mappene i vår stikkprøvekontroll.  

b. Én av fem IOP-er inneholder en tydelig beskrivelse av opplæringen, mens to av IOP-ene delvis 

gjør dette; i de to sistnevnte IOP-ene er ikke organiseringen av undervisningen tydelig angitt. 

Vi bemerker også at i den ene IOP-en – som tilhører en elev som har spesialundervisning i 

flere fag/områder - varierer måten omfanget angis på: F.eks. i antall timer og antall økter i 

uka. 

c. Målene for opplæringen (kompetansemål/siktemål) er klart beskrevet i fire av fem IOP-er.  

d. Når det gjelder forholdet mellom opplæringen som beskrives i IOP-en og i vedtaket, var dette 

mulig å vurdere kun i de fem elevmappene hvor det forelå både IOP-er og vedtak. I alle fem 

elevmappene var det ett eller flere punkter som ikke kunne sammenlignes på grunn av 

ufullstendige opplysninger i vedtak og/eller IOP med hensyn til fag/områder, omfang, 

organisering og kompetanse. Vi fant imidlertid at det i én av elevmappene ikke var samsvar 

mellom IOP og vedtak med hensyn til fag/områder. I en annen elevmappe var det ikke 

samsvar mellom IOP og vedtak med hensyn til omfang. 

e. Vi har videre undersøkt hvor lang tid skolen har brukt på å ferdigstille IOP etter at vedtaket 

om spesialundervisning ble fattet: 

 
Tabell 12: Tidsbruk - Ferdigstillelse av IOP fra vedtak ble fattet. N=5 

Datering IOP Antall 

Før vedtaksdato 1 

Innen 1 uke fra vedtaksdato 2 

Mellom 1 – 3 uker fra vedtaksdato 0 

Mer enn 3 uker (men innen én måned fra vedtaksdato) 2 

Totalt 5 

 

  

Revisjonskriterier: 

 Skolen skal utarbeide individuell opplæringsplan (IOP) for elever med spesialundervisning. 

 IOP-en skal utarbeides så snart som mulig etter at enkeltvedtaket er fattet. 

 IOP-en skal vise mål for opplæringa, innholdet i opplæringa, og hvordan opplæringa skal drives. 

 Beskrivelsen i IOP-en av omfanget, det konkrete innholdet, eventuelle avvik fra læreplanverket, organiseringen og 
kompetansen hos undervisningspersonalet skal være i samsvar med det som er fastsatt i enkeltvedtaket. 
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Revisors vurderinger 

På bakgrunn av at det manglet IOP-er i mer enn halvparten av tilfellene i vår stikkprøvekontroll 

(jf. funn a), er revisjonens vurdering at fylkeskommunen ikke oppfyller kravet i opplæringslova § 

5-5 om å utarbeide IOP for alle elever med vedtak om spesialundervisning. 
 

Vår gjennomgang viser at fire av fem IOP-er mangler en tydelig beskrivelse av opplæringen, og at 

målene for opplæringen ikke angis tydelig i én av fem IOP-er (jf. funn b og c). Vår vurdering er 

derfor at fylkeskommunen i flere av de undersøkte sakene i vår stikkprøvekontroll ikke oppfyller 

krav til innhold i IOP-er, jf. opplæringslova § 5-5.  

  

Mangelfulle/upresise opplysninger i dokumentasjonen begrenser vår mulighet til å vurdere 

samsvar mellom IOP og vedtak med hensyn til beskrivelser av fag/områder, omfang, organisering 

og kompetanse, jf. Utdanningsdirektoratets veileder som sier at beskrivelsen i IOP av nevnte 

forhold skal være i samsvar med enkeltvedtaket.  Som beskrevet under funn d avdekket vi 

imidlertid avvik i to elevmapper med hensyn til beskrivelser av fag/områder og omfang.  
 

Utdanningsdirektoratets veileder fastslår at IOP-en må utarbeides så snart som mulig etter at 

enkeltvedtaket er truffet. Selv om veilederen ikke konkretiserer hva som menes med så snart som 

mulig, sier veilederen at det er hensiktsmessig å påbegynne arbeidet med IOP før vedtaket er 

fattet, slik at IOP-en kan ferdigstilles når vedtaket foreligger. På denne bakgrunn vurderer vi at 

skolene har brukt for lang tid på å utarbeide IOP i de to tilfellene der skolene har brukt mer enn tre 

uker på å ferdigstille IOP (jf. funn e). Når det gjelder IOP-en som var utarbeidet før vedtaket ble 

fattet, viser vi til Utdanningsdirektoratets veileder som angir at IOP-en ikke kan endelig 

ferdigstilles før det foreligger enkeltvedtak om spesialundervisning. Veilederen påpeker at det er 

viktig at det er enkeltvedtaket som er grunnlaget for IOP-en, og ikke motsatt.  

 

7.6 Årsrapport 

 
 

Revisors funn 

a. Det forelå årsrapporter for skoleåret 2013/14 i seks av elleve elevmapper i vår 

stikkprøvekontroll.59  

b. Tre av seks mapper inneholder en beskrivelse av opplæringen som eleven hadde fått i 

skoleåret 2013/14. Vi bemerker også at i den ene årsrapporten – som gjelder en elev som har 

spesialundervisning i flere fag/områder - varierer måten omfanget angis på: F.eks. i antall 

timer og antall økter i uka. 

c. Det fremgår av to av seks mapper at det er gjort en vurdering av elevens utvikling ut fra 

målene som er satt i IOP. I en tredje mappe – hvor det ble gitt spesialundervisning i flere 

fag/områder – var det gjort evaluering i noen av fagene/områdene.60 

                                                 
59  Dokumentene hadde ikke tittelen «årsrapport», men det fremgikk av innholdet i og dateringen av dokumentet at det 

inneholdt (eller var ment å inneholde) en oversikt over den spesialundervisningen som eleven hadde fått i skoleåret 

2013/14, og ei vurdering av elevens utvikling.  

Revisjonskriterier: 

 Skolen skal hvert år utarbeide skriftlig oversikt over den opplæringa eleven har fått og ei vurdering av utviklinga til eleven 
i forhold til målene fastsatt i elevens IOP. 

 Skolen skal vurdere om eleven får et forsvarlig utbytte av opplæringen, og IOP-en skal være grunnlaget for vurderingen 
av elevens utvikling og hvordan det opplæringstilbudet som eleven får, fungerer. 
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Når det gjelder forholdet mellom opplæringen som beskrives i årsrapporten og i IOP-en, var det få 

elevmapper som lot seg sammenligne på grunn av manglende IOP og/eller årsrapport. I de fire 

elevmappene hvor det forelå både IOP og årsrapport, fant vi følgende: 

 I to mapper var det mulig å sammenligne IOP og årsrapport kun på enkelte områder fordi deler 

av IOP og/eller halvårsrapport var mangelfull/uklar. I den ene mappen - som tilhører en elev 

som har spesialundervisning i flere fag/områder - gjenspeilet ikke årsrapporten fag/områder 

som var angitt i IOP. I den andre elevmappen var det ikke samsvar i omfanget som var angitt.  

 I to mapper var det ikke mulig å sammenligne noen av områdene (fag/områder, omfang, 

organisering og kompetanse) fordi IOP og/eller årsrapport var mangelfulle.  

 

Revisors vurderinger 

Våre stikkprøver viser at fylkeskommunen ikke oppfyller kravet om utarbeiding av årsrapport til 

alle elever med vedtak om spesialundervisning (funn a), jf. opplæringslova § 5-5. 

 

På bakgrunn av funn b og c er det vår vurdering at ikke alle de undersøkte årsrapportene oppfyller 

krav til innhold, jf. opplæringslova § 5-5.  

 

Vi viser videre til Utdanningsdirektoratets veileder som presiserer at det skal vurderes om eleven 

får et forsvarlig utbytte av opplæringen, jf. § 5-1 annet ledd, og at det er IOP-en som skal være 

grunnlaget for vurderingen. Selv om våre undersøkelse er begrenset til et lite antall stikkprøver, 

finner vi grunn til å stille spørsmål ved følgende forhold: 

 at IOP og/eller årsrapport manglet i fylkeskommunens saksbehandlings-/arkivsystem i rundt 

halvparten av de tilfeldig utvalgte elevmappene. 

 at IOP og/eller årsrapport var så uklare eller mangelfulle med hensyn til innholdet i 

spesialundervisningen, at det i flere av tilfellene ikke var mulig å sammenligne om 

opplæringen som var gitt var i tråd med det som var planlagt.  

 

 

7.7 Konklusjon  

Med henvisning til funnene og vurderingene over er revisors konklusjon at Troms fylkeskommune 

ikke kan dokumentere korrekt saksbehandling i alle saker om spesialundervisning. Revisjonens 

stikkprøvekontroll  av tolv elevemapper avdekket flere avvik fra opplæringslova, 

forvaltningsloven og Utdanningsdirektoratets veileder med hensyn til saksbehandlingstid, 

sakkyndige vurderinger, enkeltvedtak, planlegging og evaluering av spesialundervisningen.  

 

  

                                                                                                                                                                
60 I ett av tilfellene hvor det forelå årsrapport, forelå det ikke IOP. På bakgrunn av manglende IOP og mangelfull 

informasjon i årsrapport, var det i ett av tilfellene hvor det forelå årsrapport, ikke mulig å kontrollere om det var gjort 

en vurdering av elevens utvikling ut fra målene som var satt i IOP. 



KomRev NORD IKS Ressursbruk og kvalitet i videregående skole 

 

49 

 

8 OPPLEVD GRAD AV TILPASSET OPPLÆRING 

 

Hvordan opplever undervisningspersonalet og skoleledelsen i de videregående skolene 

graden av tilpasning i undervisningen? 

 

 
 

  

Autoritative definisjoner av og betraktninger om “tilpasset opplæring” 
 
Av opplæringslova § 1-3 første ledd følger det at opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den 
enkelte eleven. Bestemmelsen gir alle elever krav på tilpasset opplæring.  
 
Hva som er «tilpasset opplæring» skal ifølge ovennevnte bestemmelse bero på en konkret helhetsvurdering. 
Nærmere veiledning om innholdet i begrepet, gis i Kunnskapsdepartementets melding nr. 18 (2010-2011) til 
Stortinget; «Læring og fellesskap». I meldingen beskrives «tilpasset opplæring» som «de tiltak som skolen 
setter inn for å sikre at elevene får best mulig utbytte av opplæringen. De kan være knyttet til organiseringen av 
opplæringen, pedagogiske metoder, og progresjon. (…) Fordi skolen først og fremst er en fellesskapsarena, kan 
ikke tilpasset opplæring forstås som en ren individualisering av opplæringen. Tilpasset opplæring handler om å 
skape god balanse mellom evnene og forutsetningene til den enkelte elev og fellesskapet. Denne balansen 
skapes gjennom læringsmiljøer med varierte arbeidsoppgaver som tar utgangspunkt i forutsetningene og evnene 
elevene har. Dette forutsetter at skolen løpende vurderer, varierer og endrer egen praksis.» 
(Kunnskapsdepartementet, 2011: 9).  
 
 
Utdanningsdirektoratet* presiserer begrepet «tilpasset opplæring» slik: 
Prinsippet om tilpasset opplæring favner både den ordinære opplæringen og spesialundervisning. I den ordinære 
opplæringen har ikke eleven rett til noen særskilt tilrettelegging. Spesialundervisning er derimot en individuell rett 
eleven har i de tilfellene han eller hun trenger ekstra tilrettelegging utover det ordinære tilbudet. 
 
Tilpasset opplæring er de tiltakene som skolen setter inn for å sikre at alle elevene får best mulig utbytte av 
opplæringen. De kan være knyttet til organiseringen av opplæringen, pedagogiske metoder og progresjon. 
 
Tilpasset opplæring er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for at elevene skal oppleve økt læringsutbytte. 
Opplæringen må tilpasses den enkelte elevs evner og forutsetninger, samtidig som det er viktig å opprettholde et 
fellesskap for elevene. Det handler om å finne en balanse mellom den enkelte elevs evner og forutsetninger og 
fellesskapet som elevene er en del av. Ved å variere mellom ulike typer arbeidsoppgaver, arbeidsmåter, lærestoff, 
læremidler og organisering, skaper læreren et læringsmiljø hvor denne balansen blir ivaretatt. Skolen skal bruke 
sin kompetanse til å lede læringsprosesser som tar utgangspunkt i de forutsetninger og evner elevene har. Da må 
skolen kontinuerlig vurdere, variere og endre sin egen praksis. 
 
Høy lærer- og skolelederkompetanse, godt læringsmiljø og gode systemer for lokalt arbeid med læreplaner, 
vurdering og tilbakemelding er viktige forutsetninger for å fremme en opplæring som er tilpasset elevenes evner og 
forutsetninger. 
 
Tilpasset opplæring er forankret i de sentrale prinsippene om fellesskolen, som inkluderende opplæring og 
likeverdsprinsippet. 
 

* Jf. informasjon på www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/ 
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8.1 Om resultatene 

Med bakgrunn i hvordan begrepet “tilpasset opplæring” defineres i gjeldende regelverk og 

anbefalinger for videregående opplæring, har revisjonen laget og sendt ut spørreundersøkelser til 

 

a) Undervisningspersonalet i de videregående skolene i Troms  

b) Skoleledere i de videregående skolene i Troms 

 

Spørsmålene som inngikk i spørreskjemaene vi sendte til undervisningspersonalet (gruppe a), 

dreier seg om hvordan ansatte opplever graden av tilpasning i opplæringen ved sin skole, samt de 

organisatoriske og ressursmessige forutsetningene for å oppnå tilpasset opplæring. Spørreskjemaet 

vi sendte til skolelederne61 (gruppe b), dreide seg om flere av temaene vi spurte 

undervisningspersonalet om, men tok også for seg samarbeidet mellom skolene og 

Utdanningsetaten inkludert fylkeskommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT), samt 

forhold tilknyttet spesialpedagogiske tiltak og enkeltvedtak om spesialundervisning ved skolene. I 

dette kapittelet presenterer vi våre funn fra disse to spørreundersøkelsene. 

 

Oppslutning om spørreundersøkelsene 

Når det gjelder spørreundersøkelsen vi sendte til undervisningspersonalet, varierte svarprosenten62 

stort mellom enhetene (skolene). Vi sendte spørreundersøkelsen til de 14 videregående skolene i 

Troms. Ved 12 av de 14 enhetene oppnådde vi svarprosenter på over 50. Den aller høyeste 

svarprosenten (81) fikk undersøkelsen ved Nordkjosbotn videregående skole der 21 av 26 mulige 

respondenter svarte. Den laveste svarprosenten (43) oppnådde Tromsdalen videregående skole, 

der kun 22 av 51 mulige respondenter svarte. I tabell 13 nedenfor viser vi svarprosent ved 

samtlige skoler. Skolene markert med grønt har en svarprosent på over 50, mens skolene markert 

med lyserødt har en svarprosent på under 50.  

 
Tabell 13. Svarprosent blant undervisningspersonalet ved videregående skoler i Troms 

Navn % Navn % Navn % Navn % 

Bardufoss 

Høgtun 

69 Kongsbakken 64 

Rå 56 Tromsdalen 43 

Breivang 79 Kvaløya 47 Senja  52 Tromsø maritime 57 

Breivika 53 Nordkjosbotn 81 Sjøvegan 74 TOTALT: 60 % 

Heggen 52 Nord-Troms 73 Stangnes 60 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

   

Når det gjelder spørreundersøkelsen vi sendte ut til skoleledere, oppnådde vi en svarprosent på 

66.63 Av hensyn til avidentifisering rapporterer vi ikke skoleledernes skoletilhørighet, men vi 

oppgir hvor stor prosentandel hver skole er representert med i det totale utvalget (100%). 

 
Tabell 14. Svarfordeling blant skoleledelsene ved videregående skoler i Troms 

Navn % Navn % Navn % Navn % 

Bardufoss 

Høgtun 

13 Kongsbakken 9 

Rå 2 Tromsdalen 11 

Breivang 9 Kvaløya 2 Senja  9 Tromsø maritime 2 

Breivika 11 Nordkjosbotn 7 Sjøvegan 2 TOTALT: 100% 

Heggen 4 Nord-Troms 4 Stangnes 13 

                                                 
61 Skoleledere = rektorer, assisterende rektorer, avdelingsledere/pedagogiske ledere. Se også kapittel 3.3. 
62 Antall faktiske respondenter som andel av antall mulige respondenter/populasjon. 
63 Se nærmere informasjon om utvalg og svarprosent i kapittel 3.4.  
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Resultatene vi presenterer her, viser hvordan respondentene i de to spørreundersøkelsene har svart 

på en rekke spørsmål om seg selv og opplæringen ved skolen de er ansatte ved. Etter revisors 

oppfatning gir ikke resultatene grunnlag for å gjøre sikre vurderinger av eller å trekke sikre 

konklusjoner om tilstanden i de videregående skolene i Troms. Likevel anser vi undersøkelsen 

som å gi viktige indikasjoner med hensyn til hvordan respondenter blant undervisningspersonalet 

og skoleledelsen opplever de videregående skolenes tilpasning av opplæringen.  

 

I presentasjonen gjenspeiler tittelen til det enkelte diagram spørsmålet slik det ble stilt i 

spørreundersøkelsene. I presentasjonen av funnene bruker vi begrepet gjennomsnittsscore. 

Gjennomsnittsscoren er regnet ut på bakgrunn av at respondentenes valg mellom svaralternativer 

med tallverdiene 1 – 5. Svaralternativene var tilpasset spørsmålene og fremgår av det enkelte 

diagram. Vi presenterer gjennomsnittsscorene for alle skolene samlet (totalt gjennomsnitt) samt 

gjennomsnittsscorene til skolene med henholdsvis høyeste og laveste gjennomsnittsscore. 

Bokstaven «n» angir antallet respondenter (altså hvor mange som har svart) på det enkelte 

spørsmål.  

 

8.2 Presentasjon av resultatene 

 

8.2.1 Individuell tilpasning av og ressurser til opplæring 

Diagram 12 under viser den samlede svarfordelingen blant respondentene fra undervisnings-

personalet på spørsmålet “Hvordan opplever du det å skulle tilpasse undervisningen til den enkelte 

elevs forutsetninger og behov?”.  
 

Diagram 12. “Hvordan opplever du det å skulle tilpasse undervisningen til den enkelte elevs forutsetninger og 

behov?" Respondenter: Undervisningspersonalet 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Diagram 12 indikerer totalt sett stor variasjon med hensyn til hvor lett eller vanskelig 

undervisningspersonalet opplever det å skulle tilpasse undervisningen til den enkelte elevs 

forutsetninger og behov; vi ser blant annet at rundt 40 % av respondentene har svart at de ofte eller 

alltid opplever det som vanskelig, mens en fjerdedel har svart at det stort sett eller alltid går greit. 

Tekstboksen i høyre hjørne i diagram 1 viser en gjennomsnittsscore på 2,8 for skolene samlet, som 

ligger nærmest svaralternativet Jeg opplever det som middels vanskelig. Vi ser videre at 

gjennomsnittsscorene for undervisningspersonalet varierte noe mellom skolene; fra 2,50 (som 
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ligger midt mellom svaralternativene Ofte synes jeg det er vanskelig og Jeg opplever det som 

middels vanskelig), til 3,25 (som ligger nærmest svaralternativet Jeg opplever det som middels 

vanskelig). 
 

De av respondentene blant undervisningspersonalet som kommenterte dette spørsmålet ytterligere, 

pekte i hovedsak på ressursutfordringer med hensyn til å tilpasse undervisningen. Mange ga 

uttrykk for å oppleve at de har dårlig tid og viste til at det skyldes at hver lærer har for mange 

elever. I tillegg kommenterte mange at det er utfordrende å drive tilpasset opplæring i elevgrupper 

som er mangfoldige med hensyn til elevenes nivå og ferdigheter.  

 

Diagrammet under omhandler undervisningspersonalets oppfatninger av hvorvidt de klarer å gi 

elevene realistiske utfordringer.  
 

Diagram 13. «I hvor stor grad opplever du at du klarer å gi elevene realistiske utfordringer som de kan 

mestre…». Respondenter: Undervisningspersonalet   

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Diagram 13 (venstre halvdel) viser at nærmere 60 % av respondentene blant undervisnings-

personalet svarte at de i stor eller i svært stor grad opplever at de klarer å gi elevene realistiske 

utfordringer som de kan mestre sammen med andre elever. Den samlede gjennomsnittsscoren 

ligger nærmest svaralternativet i stor grad. Gjennomsnittsscorene blant undervisningspersonalet 

ved den enkelte skole varierte fra 3,42, som ligger nærmest svaralternativet i middels grad, til 

3,95, som ligger nærmest svaralternativet i stor grad.  

 

Diagrammet (høyre halvdel) viser at 70 % av respondentene svarte at de i stor eller i svært grad 

opplever at de klarer å gi elevene realistiske utfordringer som de kan mestre enkeltvis. 

Gjennomsnittsscoren blant undervisningspersonalet totalt ligger nærmest svaralternativet i stor 

grad på dette spørsmålet. Gjennomsnittsscoren til skolene med både laveste og høyeste 

gjennomsnittsscore ligger også nærmest alternativet i stor grad.  
 

En del av respondentene blant undervisningspersonalet som valgte å kommentere dette 

spørsmålet, uttrykte at det går greit å gi elevene tilpasset opplæring med realistiske utfordringer, 

og flere ga beskrivelser av dette (for eksempel at de tilpasser oppgavene elevenes nivå). Mange 
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kommenterte imidlertid at det er utfordrende å gi elevene realistiske utfordringer, og også i denne 

sammenheng viste respondenter til ressursutfordringer (dårlig tid, hver lærer har for mange 

elever), og at det er utfordrende å drive tilpasset opplæring i elevgrupper der nivå og ferdigheter 

varierer elevene imellom. Flere påpekte også at hvorvidt de klarer å gi elevene realistiske 

utfordringer som de kan mestre, varierer mye fra oppgave til oppgave og/eller fra elev til elev.  

 

Vi ba undervisningspersonalet besvare oppfølgingsspørsmålet «Hvilke tiltak vil eventuelt kunne 

bedre dine muligheter til å gi tilpasset opplæring?». Dette var det spørsmålet som ble hyppigst 

kommentert av respondentene blant undervisningspersonalet. Mer tid, redusert gruppestørrelse og 

økt bemanning utgjør klart hovedtyngden av angitte tiltak, og disse tre faktorene henger også 

sammen. Noen respondenter utdypet ikke kommentaren mer tid nærmere, mens andre utdypet at 

de ønsker mer tid til pedagogiske oppgaver (mer tid til enkeltelever, til forberedelser osv.). Utover 

disse tre faktorene ble mer homogene grupper (nivådeling), økt kompetanse og økt kunnskap om 

elever ved skolestart/tidligere tiltak nevnt av flere. Også bedre tilgang til 

hjelpemidler/utstyr/materiell ble nevnt av enkelte respondenter. Ved en av skolene (Heggen 

videregående skole) påpekte flere respondenter behov for bedre bygningsmessige forutsetninger 

(grupperom).  

 

Diagrammene 14 - 17 viser svarfordelinger og gjennomsnittsscore på spørsmål der vi ba både 

undervisningspersonalet og skoleledelsen vurdere fire ulike ressurser ved skolen de er ansatte ved, 

med hensyn til hvorvidt deres skole har tilstrekkelig av hver ressurs til å muliggjøre undervisning 

tilpasset enkelteleven. De fire ressursene som vi ba dem vurdere, var undervisningsmateriell, 

bemanning, kompetanse i kollegiet, og skolelokaler og uteområder. 
 

Diagram 14: “I hvor stor grad opplever du at din skole innenfor følgende områder har ressurser som 

muliggjør undervisning som er tilpasset enkelteleven?” - undervisningsmateriell. Respondenter: 

Undervisningspersonale og skoleledelse 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

For ressursvariabelen undervisningsmateriell, viser diagram 14 en gjennomsnittsscore for 

skoleledelsen (3,77) som ligger nærmest svaralternativet i stor grad. Undervisningspersonalets 

gjennomsnittsscore (3,17) ligger nærmest svaralternativet i middels grad. Diagrammet viser at 

over 60 % av respondentene blant skoleledere har svart at de opplever at deres skole i stor eller 

svært stor grad har undervisningsmateriell som muliggjør tilpasset undervisning. Blant 

undervisningspersonalet var i middels grad det hyppigst benyttede svaralternativet. Vi ser også at 

gjennomsnittsscorene varierte nokså stort skolene imellom, fra 2,59 (som ligger nærmest «i 

middels grad») til 3,68 (som ligger nærmest «i stor grad»). 
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Diagram 15: “I hvor stor grad opplever du at din skole innenfor følgende områder har ressurser som 

muliggjør undervisning som er tilpasset enkelteleven?” - bemanning. Respondenter: Undervisningspersonale og 

skoleledelse 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Av de fire ressursvariablene som respondentene ble bedt om å vurdere, var det variabelen 

bemanning (tetthet av undervisningspersonell) undervisningspersonalet uttrykte at i minst grad er 

til stede som forutsetning for å tilby tilpasset undervisning.  Diagram 15 over viser at i overkant av 

40 % av undervisningspersonalet svarte at skolen de er ansatt ved, i liten eller i svært liten grad 

har en bemanning som muliggjør undervisning tilpasset enkelteleven. Gjennomsnittsscoren blant 

skoleledere på spørsmålet er høyere enn blant undervisningspersonalet, og vi ser også at drøyt 

halvparten av respondentene fra skoleledelse svarte med alternativene i stor grad eller i svært stor 

grad på spørsmålet om bemanning. For skoleledelsen ligger gjennomsnittsscoren nærmest 

svaralternativet i stor grad, mens den for undervisningspersonalet ligger nærmest i middels grad. 

Det er variasjon i gjennomsnittsscorene blant undervisningspersonalet fra de ulike skolene; 

Tromsdalen64 videregående skoles gjennomsnittsscore (2,20) ligger nærmest svaralternativet i 

liten grad, mens den for Rå videregående skole (3,20) ligger nærmest alternativet i middels grad.   

 

Diagrammet under omhandler ressursvariabelen kompetanse i kollegiet. 
 

Diagram 16: “I hvor stor grad opplever du at din skole innenfor følgende områder har ressurser som 

muliggjør undervisning som er tilpasset enkelteleven?” - kompetanse i kollegiet Respondenter: 

Undervisningspersonale og skoleledelse 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

                                                 
64 Tromsdalen videregående skole som har lavest gjennomsnittsscore, har en svarprosent under 50. 
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Gjennomsnittsscoren blant begge respondentgruppene ligger nærmest svaralternativet i stor grad 

på spørsmålet om i hvor stor grad de opplever at deres skole har kompetanse i kollegiet som 

muliggjør undervisning tilpasset enkelteleven. Av de fire ressursvariablene er det denne som har 

den laveste differansen i gjennomsnittsscore for de to respondentgruppene. I overkant av 

halvparten av respondentene blant både undervisningspersonalet og skoleledelsen svarte at skolen 

de er ansatt ved, i stor eller i svært stor grad har kompetanse i kollegiet som muliggjør 

undervisning tilpasset enkelteleven. Som diagram 16 viser, kom ingen av skolene ut med 

gjennomsnittscorer under 3,46 (≈ i middels grad) på dette spørsmålet.  

 

Den siste ressursvariabelen – skoleområder og uteområder – presenterer vi i diagram 17 under. 
 

Diagram 17: “I hvor stor grad opplever du at din skole innenfor følgende områder har ressurser som 

muliggjør undervisning som er tilpasset enkelteleven?” Området skolelokaler og uteområder Respondenter: 

Undervisningspersonale og skoleledelse 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Når det gjelder variabelen skolelokaler og uteområder, er det denne ressursvariabelen 

respondentene blant skoleledelsen har gitt lavest gjennomsnittsscore. Det fremgår av diagram 17 

at nærmere en fjerdedel av skoleledelsen svarte at de i liten eller svært liten grad opplever at 

skolen har skolelokaler og uteområder som muliggjør undervisning som er tilpasset enkelteleven. 

Gjennomsnittsscorene blant både skoleledelsen og undervisningspersonalet lå nærmest 

svaralternativet i middels grad. Spredningen i diagrammet viser imidlertid at det var store 

variasjoner blant både skolelederes og undervisningspersonales svar vedrørende lokaler og 

uteområder. Det var også stor variasjon i gjennomsnittsscorene blant undervisningspersonalet fra 

de ulike skolene; mens den laveste gjennomsnittsscoren ligger nærmest svaralternativet i liten 

grad, ligger den høyeste nærmest svaralternativet i stor grad.  
 

Blant undervisningspersonalet som kommenterte spørsmålene vedrørende de fire ressurs-

variablene, pekte følgende områder seg ut:  

 Bygningsmessige utfordringer, i form av liten plass og i særdeleshet for få grupperom. 

Mange respondenter påpekte mangel på grupperom. Særlig virker dette å være et problem 

på Heggen videregående skole, noe som kan ses i sammenheng med at 

gjennomsnittsscoren for denne skolen er så lav for ressursvariablene «skolelokaler og 

uteområde». På Kongsbakken videregående skole påpekte også mange plassproblemer. 

 Manglende/nedslitt utstyr og materiell, eller ønske om bedre tilgang på dette. 

 Manglende kompetanse. De fleste som påpekte dette mener det dreier seg om mangel på 

kompetanse innen spesialundervisning/spesialpedagogikk.  
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 Ønsker om økt bemanning. De fleste som påpekte dette uttrykte behov for flere lærere. 

Noen påpekte også behov for flere assistenter/miljøarbeidere. 

 

I tillegg nevnte undervisningspersonalet ressursutfordringer som dårlige økonomiske rammevilkår 

og dårlig tid.  

 

Skoleledelsen ble stilt spørsmålet Hvordan vurderer du forholdet mellom dokumenterte 

spesialundervisningsbehov og tilgjengelige ressurser ved din skole? Det ble stilt som 

fritekstspørsmål, det vil si at respondentene kunne svare helt fritt, uten å velge svaralternativer. 

Det var 33 av 45 respondenter som valgte å besvare spørsmålet, og 15 av de 33 kommenterte at 

forholdet mellom dokumenterte spesialundervisningsbehov og tilgjengelige ressurser er 

tilfredsstillende. Seks respondenter påpekte at det varierer med type spesialundervisning, eller fra 

sak til sak, og 12 av 33 kommenterte at de tilgjengelige ressursene er for små. Svarene reflekterer 

at begrepet «ressurser» dekker flere faktorer; i svarene nevnes hovedsakelig tidsressurser, 

økonomiske ressurser og kompetanseressurser. For eksempel påpekte én respondent at 

tilstrekkelig kompetanse er en utfordring, men at det ikke nødvendigvis er et økonomisk problem. 

En annen respondent kommenterte at det er for lite ressurser til spesialundervisning, noe som fører 

til at det tas midler fra den ordinære undervisningen for å sette inn tiltak der det trengs mest.  

Videre ba vi respondentene ta stilling til en påstand vedrørende forholdet mellom lærertetthet og 

behov for spesialundervisning.  
 

 

Diagram 18. «Lærertettheten i ordinær opplæring er avgjørende for hvor mange elever som trenger 

spesialundervisning.» Respondenter: Undervisningspersonalet og skoleledelsen 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kilde: QuestBack/KomRev NORD 

 

Diagram 18 indikerer delte meninger blant skoleledelsen og undervisningspersonalet vedrørende 

påstanden Lærertettheten i ordinær opplæring er avgjørende for hvor mange elever som trenger 

spesialundervisning; f.eks. svarte en femtedel blant skoleledelsen at de er helt uenig i påstanden, 

mens en fjerdedel sa seg nokså enig. Gjennomsnittsscoren for skoleledelsen ligger nærmest 

svaralternativet verken uenig eller enig, mens den samlede gjennomsnittsscoren for undervisnings-

personalet ligger nærmest nokså enig. Blant disse respondentene oppga flertallet at de var nokså 

enige eller helt enige i at lærertettheten i ordinær opplæring er avgjørende for hvor mange elever 

som trenger spesialundervisning. Vi ser imidlertid at det er noe variasjon i gjennomsnittsscoren til 

undervisningspersonalet skolene imellom; den laveste gjennomsnittsscoren ligger nærmest 

alternativet verken uenig eller enig, mens den høyeste ligger nærmest nokså enig. 
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Som svarfordelingen i diagram 18 viser, varierer det hvorvidt respondentene sa seg enige i 

påstanden eller ikke, og dette reflekteres i de utdypende kommentarene. Blant undervisnings-

personalet var det mange som kommenterte at økt lærertetthet gir mer fokus på hver enkelt elev og 

kan bidra til å redusere spesialundervisningen, men at flere faktorer spiller inn. En del påpekte at 

det er elevens utgangspunkt som er avgjørende for behovet for spesialundervisning, ikke 

lærertetthet. Noen poengterte at lærers kompetanse/egnethet spiller en viktig rolle. På dette 

spørsmålet var det ikke mulig å velge svaralternativet vet ikke, og det er relativt mange 

respondenter som har kommentert at de ikke forstår påstanden, synes den er meningsløs eller 

vanskelig å besvare.  
 

Blant skoleledelsen er det enkelte respondenter som kommenterte at lærertetthet ikke har 

sammenheng med elevers behov for spesialundervisning. Andre kommenterte at økt lærertetthet 

kan spille en rolle, men at det er mange faktorer som spiller inn. Noen påpekte at lærertetthet kan 

spille en avgjørende rolle for hvor mange elever som trenger spesialundervisning, da flere lærere 

gir økte muligheter til å tilpasse undervisningen til enkeltelever, og dermed økt læringsutbytte.  

 

 

Individuell tilpasning av og ressurser til opplæring: Oppsummering  

Oppsummeringen viser til den gjennomsnittlige opplevelsen blant respondentene. 

 

Resultatene fra spørreundersøkelsene indikerer at undervisningspersonalet opplever det som 

middels vanskelig å skulle tilby tilpasset undervisningen til den enkelte elevs forutsetninger og 

behov. Diagrammene viser imidlertid stor variasjon mellom skolene med hensyn til 

undervisningspersonalets opplevelse av dette. Videre indikerer resultatene at 

undervisningspersonalet i stor grad opplever å gi elevene realistiske utfordringer som de kan 

mestre henholdsvis alene eller sammen med andre. Når det gjelder tiltak som eventuelt vil kunne 

bedre mulighetene til å gi tilpasset opplæring, pekte flest blant undervisningspersonalet på tre 

faktorer - mer tid, redusert gruppestørrelse og økt bemanning - tre faktorer som også henger 

sammen.  
 

Resultatene fra spørreundersøkelsene indikerer at forskjellen mellom skoleledelsen og 

undervisningspersonalet er størst med hensyn til vurdering av ressursvariablene bemanning og 

undervisningsmateriell. Skoleledelsen opplever i stor grad at de to ressursvariablene er til stede 

som en forutsetning for å tilby tilpasset undervisning, mens undervisningspersonalet i middels 

grad opplever dette. Blant skoleledelsen er det ressursen skolelokaler og uteområder som oppleves 

som i minst grad å være til stede. Ressursen kompetanse i kollegiet vurderes blant begge 

respondentgruppene til i stor grad å være til stede. Svarfordelingene i diagrammet viser også 

variasjoner innad i respondentgruppene når det gjelder vurdering av de fire ressursvariablene.  
 

Tilbakemeldinger gjennom spørreundersøkelsen indikerer at i underkant av halvparten blant 

respondentene fra skoleledelsen opplever at forholdet mellom dokumenterte 

spesialundervisningsbehov og tilgjengelige ressurser er tilfredsstillende. 
 

Videre indikerer resultatene fra spørreundersøkelsene at undervisningspersonalet er nokså enige i 

at lærertettheten i ordinær opplæring er avgjørende for hvor mange elever som trenger 

spesialundervisning, mens skoleledelsen verken er uenig eller enig. Også her viser 

svarfordelingene variasjoner i og mellom respondentgruppene. 
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8.2.2 Kartlegging og bruk av læringsutbytte 

Diagrammet under viser undervisningspersonalets svarfordeling på spørsmål vedrørende 

kartlegging av elevens læringsutbytte av ordinær opplæring.  
 

Diagram 19. «I hvor stor grad blir elevenes læringsutbytte av den ordinære opplæringen du er involvert i 

kartlagt?” Respondenter: Undervisningspersonalet 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Diagram 19 viser at i overkant av halvparten blant undervisningspersonalet svarte at elevens 

læringsutbytte av den ordinære opplæringen de er involvert i, i stor eller i svært stor grad blir 

kartlagt. Ti prosent av respondentene brukte de to «laveste» svaralternativene. Den samlede 

gjennomsnittsscoren for skolene (3,51) ligger midt mellom alternativene i middels og i stor grad, 

mens den mellom skolene varierte fra 3,065 (≈ i middels grad) til 3,82 (≈ i stor grad).   

 

Videre spurte vi undervisningspersonalet hvorvidt kartleggingene av læringsutbyttet av ordinær 

opplæring blir brukt til å tilpasse undervisningen. Svarfordelingen presenteres i diagram 20. 

 
Diagram 20. “I hvor stor grad opplever du at kartleggingene av elevenes læringsutbytte av ordinær opplæring blir 

brukt til å tilpasse undervisningen til den enkelte elev?» Respondenter: Undervisningspersonalet

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Diagram 20 indikerer variasjon mellom undervisningspersonalet med hensyn til hvorvidt de 

opplever at kartleggingene av læringsutbyttet av ordinær opplæring brukes til å tilpasse 

undervisningen til enkelteleven. Vi ser blant annet at rundt halvparten av respondentene brukte 

svaralternativet i middels grad/det varierer. Den totale gjennomsnittscoren, samt 

                                                 
65 Kvaløya vgs. som har laveste gjennomsnittsscore har en svarprosent på under 50.  
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gjennomsnittsscorene til skolene laveste og høyeste snitt, ligger nærmest svaralternativet i middels 

grad/det varierer.  

 

Vi ga respondentene mulighet til å utdype svarene sine på spørsmålene vedrørende kartlegging av 

ordinær undervisning. Hovedtyngden av de blant undervisningspersonalet som kommenterte, 

beskrev hvordan kartleggingen gjennomføres, blant annet at den gjøres kontinuerlig, gjennom 

prøver, veiledning og tilbakemeldinger. Noen uttrykte forbedringspotensial, og noen påpekte at de 

synes dette er vanskelig å gjennomføre i praksis. En del uttrykte mangel på ressurser/tid. Et fåtall 

av respondentene uttrykte at læringsutbytte ikke sjekkes eksplisitt.  
 

Spørsmålene i diagram 19 og 20 ovenfor ble stilt undervisningspersonalet som svarte at de er 

involvert i ordinær undervisning. I de to neste diagrammene presenterer vi resultatene for 

tilsvarende spørsmål til undervisningspersonalet som svarte at de er involvert i 

spesialundervisning.  

 

Diagrammet under viser svarfordelingen blant undervisningspersonalet på et spørsmål vedrørende 

kartlegging av læringsutbyttet av spesialundervisning.  
 

Diagram 21. “I hvor stor grad blir elevenes læringsutbytte av den spesialundervisningen du er involvert i 

kartlagt?» Respondenter: Undervisningspersonalet 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Diagrammet viser at i underkant av halvparten av respondentene svarte at elevenes læringsutbytte 

av spesialundervisningen de er involvert i, i stor eller i svært stor grad blir kartlagt, mens en 

tredjedel svarte i middels grad. Gjennomsnittsscoren 3,44 ligger nærmest i middels grad, men det 

er store variasjoner skolene imellom: Gjennomsnittsscoren varierer fra 3,08 (≈ i middels grad) til 

4,20 (≈ i stor grad).  

 

Diagrammet på neste side omhandler bruk av kartlegging av elevenes læringsutbytte av 

spesialundervisning til å videreutvikle opplæringen. 
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Diagram 22. «I hvor stor grad opplever du at skolens kartlegging av elevenes læringsutbytte av spesialunder-

visningen blir brukt til å videreutvikle opplæringen av enkelteleven?» Respondenter: Undervisningspersonalet 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Diagram 22 viser at det hyppigst benyttede svaralternativet er i middels grad/det varierer på 

spørsmålet om hvorvidt kartlegging av elevens læringsutbytte av spesialundervisning blir brukt til 

å videreutvikle opplæringen.66 Dette gjenspeiles også i den samlede gjennomsnittscoren (3,36 ≈ i 

middels grad/det varierer). Gjennomsnittsscorene varierer fra 3,067 (≈ i middels grad) til 3,70 (≈ i 

stor grad) skolene i mellom.  

 

Vi ga respondentene mulighet til å utdype svarene sine vedrørende kartlegging av 

spesialundervisning og bruk av kartlegging til å videreutvikle opplæringen. Det var få som valgte 

å kommentere, men noen svarte at dette «gjøres fortløpende», og noen pekte på 

ressursutfordringer.  

 

 

Kartlegging og bruk av læringsutbytte: Oppsummering 

Oppsummeringen viser til den gjennomsnittlige opplevelsen blant respondentene. 

Resultatene fra spørreundersøkelsene indikerer at undervisningspersonalet i middels til i stor grad 

opplever at læringsutbyttet fra ordinær undervisning kartlegges, og at det varierer i hvilken grad 

undervisningspersonalet opplever at kartleggingene brukes til å tilpasse undervisningen til 

enkelteleven. Videre indikerer resultatene at undervisningspersonalet i middels grad opplever at 

læringsutbyttet fra spesialundervisning kartlegges, og spredning i svarfordelingen viser at det 

varierer hvorvidt undervisningspersonalet opplever at kartleggingene brukes til å videreutvikle 

opplæringen. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at det er forskjellige oppfatninger blant 

undervisningspersonalet – både ved den enkelte skole og skolene i mellom – vedrørende 

kartleggingen av læringsutbytte. 

  

                                                 
66 7 % av respondentene valgte svaralternativet «Dette spørsmålet er ikke relevant for meg». 
67 Tromsdalen vgs. som har lavest gjennomsnittsscore, har en svarprosent under 50. 
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8.2.3 Drøfting av tilpasset opplæring  

Diagrammet under viser undervisningspersonalets svar på et spørsmål vedrørende drøfting av 

tilpasset undervisning ved skolen.  
 

Diagram 23. «I hvor stor grad opplever du at tilpasning av den ordinære opplæringen blir drøftet ved din 

skole?» Respondenter: Undervisningspersonalet 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Svarfordelingen i diagram 23 indikerer noe variasjon i undervisningspersonalets oppfatninger av 

hvorvidt tilpasning av ordinær undervisning blir drøftet ved skolen. Vi ser blant annet at en 

femtedel brukte svaralternativene i svært liten grad eller i liten grad, mens drøye en tredjedel 

svarte i stor eller i svært stor grad. Den samlede gjennomsnittsscoren ligger nærmest 

svaralternativet i middels grad, og mellom skolene varierer gjennomsnittsscorene fra 2,72 (≈ i 

middels grad) til 3,67 (≈ i stor grad).  

 

Vi ba videre undervisningspersonalet besvare et spørsmål om i hvilken grad de opplever at 

ledelsen ved skolen tar initiativ til diskusjon av tilpasset opplæring.  
 

Diagram 24. “I hvor stor grad opplever du at ledelsen ved din skole tar initiativ til diskusjon av tilpasning av 

det ordinære opplæringstilbudet? Respondenter: Undervisningspersonale 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 
 

Spredningen i diagram 24 indikerer store variasjoner i undervisningspersonalets opplevelser av 

hvorvidt ledelsen tar initiativ til diskusjon av tilpasning av det ordinære opplæringstilbudet. Vi ser 

at den samlede gjennomsnittscoren (2,90) ligger nærmest svaralternativet i middels grad og at det 

er store variasjoner mellom skolene; fra 2,30 (≈ i liten grad) til 3,74 (≈ i stor grad).  
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Kommentarene fra undervisningspersonalet til spørsmålene om i hvor stor grad tilpasning av 

ordinær undervisning blir drøftet ved skolen, og hvorvidt de opplever at ledelsen tar initiativ til 

slik drøfting, dreide seg i hovedsak om at «temaet diskuteres» og at «det jobbes med dette». Noen 

pekte på ressursutfordringer (tid, økonomi). Enkelte respondenter pekte på at ledelsen ved skolen 

er interesserte i endringer og forbedringer, men at det sjelden blir gjennomført konkrete endringer.   

 

Skoleledelsen fikk også spørsmål om drøfting av tilpasset opplæring ved egen skole og hvorvidt 

de opplever at undervisningspersonalet (diagram 25) og de selv (diagram 26) tar initiativ til slik 

diskusjon. 
 

Diagram 25. I hvor stor grad opplever du at undervisningspersonalet ved din skole tar initiativ til diskusjon av 

tilpasning av den ordinære opplæringen? Respondenter: Skoleledelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 
 

Svarfordelingen i diagram 25 viser at nærmere 40 % blant skoleledelsen svarte at de i stor eller i 

svært stor grad opplever at undervisningspersonalet ved skolen tar initiativ til diskusjon av 

tilpasning av ordinær opplæring. Det hyppigst valgte svaralternativet var imidlertid i middels grad, 

og den samlede gjennomsnittsscoren ligger nærmest dette svaralternativet. I de utdypende 

kommentarene skrev enkelte fra skoleledelsen at dette er et tema som kontinuerlig fokuseres på.  

 

Diagrammet under viser svarfordelingen blant skoleledelsen på spørsmålet vedrørende eget 

initiativ til diskusjon av tilpasset opplæring. 
 

Diagram 26. «I hvor stor grad tar du selv initiativ til diskusjon av tilpasning av den ordinære opplæringen ved 

din skole?» Respondenter: Skoleledelsen  

 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Gjennomsnittsscore: 3,36 

n = 44 
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Diagram 26 viser at litt over halvparten av respondentene fra skoleledelse svarte at de i stor eller i 

svært stor grad selv tar initiativ til diskusjon av tilpasning av den ordinære opplæringen ved 

skolen. Vi ser også at få av respondentene valgte de to «laveste» svaralternativene. Gjennomsnitts-

scoren ligger nærmest alternativet i stor grad. I tilknytning til dette spørsmålet kommenterte 

respondenter i skoleledelsen at dette også er et kontinuerlig fokusområde. Sammenlikner vi 

diagram 26 med diagram 24, ser vi at det er nokså store forskjeller mellom undervisnings-

personalets og skoleledelsens (egen)vurdering av ledelsens initiativ på dette området.  

 

I spørreundersøkelsen ba vi både undervisningspersonalet og skoleledelsen om å angi hvor 

enig/uenig de er i en påstand vedrørende skolens diskusjon av endringer i ordinær opplæring før 

henvisning til PPT (Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste).  
 

Diagram 27. «68Før vi ved min skole henviser elever til pedagogisk-psykologisk tjeneste, har vi en diskusjon på 

skolen om hvorvidt vi kan gjøre endringer i den ordinære opplæringen av den aktuelle eleven.» Respondenter: 

Undervisningspersonale og skoleledelse69 

 
Kilde: QuestBack/KomRev NORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: QuestBack/KomRev NORD 

 

Diagrammet viser at majoriteten blant både undervisningspersonalet og skoleledelsen svarte at de 

er nokså enig eller helt enig i påstanden «Før vi ved min skole henviser elever til pedagogisk-

psykologisk tjeneste, har vi en diskusjon på skolen om hvorvidt vi kan gjøre endringer i den 

ordinære opplæringen av den aktuelle eleven». Diagrammet tydeliggjør videre en litt større grad 

av oppslutning om påstanden blant skolelederne enn blant undervisningspersonalet.  

 

Gjennomsnittsscoren blant undervisningspersonalet varierte en del mellom skolene; for 

Nordkjosbotn vgs. ligger den nærmest svaralternativet helt enig, mens den for Kvaløya vgs. ligger 

nærmest alternativet verken uenig eller enig. Den samlede gjennomsnittsscoren for 

undervisningspersonalet ligger nærmest alternativet nokså enig, og det gjør den også for 

skoleledelsen. 

                                                 
68 Spørreundersøkelse: «Angi hvorvidt du er enig eller uenig i følgende påstand om din opplevelse av forholdet 

mellom ordinær opplæring og spesialundervisning:» 
69 Skoleledelsen og undervisningspersonalet fikk det samme spørsmålet. Undervisningspersonalet hadde muligheten 

til å velge alternativet «jeg er ikke involvert i denne delen av vår virksomhet, og har ikke forutsetninger for å besvare 

spørsmålet», og 18 % av respondentene valgte dette alternativet. Disse har vi trukket ut av utvalget, slik at det er 

svarfordelingen til de som har forutsetninger til å besvare spørsmålet, som er presentert i diagrammet.  
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Undervisningspersonalet som valgte å kommentere påstanden vedrørende diskusjon på skolen før 

henvisning til PPT, pekte i hovedsak på at det diskuteres og prøves ut ulike tiltak før henvisning til 

PPT. Noen påpekte at det tar for lang tid før PPT har utarbeidet sakkyndige vurderinger og/eller 

før skolene setter i verk tiltak. Noen få påpekte ressurs- og tidsutfordringer også her, og et fåtall 

kommenterte at det mangler rutiner for dette.  

 

De fleste respondentene fra skoleledelsen som valgte å kommentere påstanden, beskriver hvordan 

denne diskusjonen/vurderingen foregår og gir uttrykk for gode rutiner.  

  

Drøfting av tilpasning av opplæring: Oppsummering 

Oppsummeringen viser til den gjennomsnittlige opplevelsen blant respondentene. 
 

Resultatene fra spørreundersøkelsene indikerer at undervisningspersonalet i middels grad opplever 

at tilpasning av ordinær opplæring blir drøftet ved skolen, og at de i middels grad opplever at 

ledelsen ved skolen tar initiativ til diskusjon om ordinært tilpasset opplæring. Når det gjelder 

skoleledelsens oppfatninger, indikerer resultatene at de i middels grad opplever at 

undervisningspersonalet tar initiativ til diskusjon om tilpasning av ordinær opplæring, mens de 

vurderer eget initiativ til slik diskusjon litt høyere. Diagrammene viser variasjoner i 

respondentenes oppfatninger, spesielt blant undervisningspersonalet. 

 

Videre indikerer resultatene fra spørreundersøkelsene at undervisningspersonalet og skoleledelsen 

i nokså stor grad opplever at skolen drøfter mulige endringer i elevens ordinære opplæring før 

eleven henvises til PPT. Også her er det variasjoner skolene imellom. 
 

 

8.2.4 Sakkyndig vurdering, vedtak, IOP og samarbeid med PPT  

Det følger av opplæringslova at det skal fattes enkeltvedtak om spesialundervisning for elever som 

mottar slik undervisning. Rektor skal på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPTvgo70 fatte 

vedtaket. Vi stilte derfor spørsmål til skoleledelsen om hvorvidt de setter seg inn i den enkelte sak 

før vedtak fattes71, og om samarbeidet med PPT. 
 

  

                                                 
70 Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående opplæring. 
71 På dette spørsmålet hadde respondentene anledning til å velge alternativet «Jeg fatter ikke slike vedtak». 42,3% av 

respondentene valgte dette alternativet, noe som gir oss 26 respondenter som har besvart i hvor stor grad de setter seg 

inn i saker før de gjør vedtak om spesialundervisning. Svarfordelingen i diagram x gjelder for disse 26 respondentene. 
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Diagram 28. «I hvor stor grad setter du deg inn i den enkelte elevs sak før du fatter vedtak om 

spesialundervisning?» Respondenter: Skoleledelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: QuestBack/KomRev NORD 

 

Diagrammet over viser at et stort flertall av skolelederne som besvarte spørsmålet, svarte at de i 

stor eller i svært stor grad setter seg inn i den enkelte elevs sak før de fatter vedtak om 

spesialundervisning. Gjennomsnittsscoren ligger også nærmest dette alternativet. Respondentene 

som valgte å gi utfyllende kommentar, beskrev hvordan de setter seg inn i saken. De beskrev at de 

deltar på møter og har samtaler med PPT, pedagogisk team og elev/foresatte. Én respondent svarte 

«Det er nødvendig for å fatte et korrekt vedtak». 

 

Sakkyndig vurdering fra PPT er en del av utredningen av saken som ligger til grunn for 

enkeltvedtaket, mens enkeltvedtaket setter rammen for hva slags spesialundervisning eleven har 

krav på. Diagrammet under viser skoleledelsens svar på et spørsmål vedørende omsetting av 

sakkyndig vurdering og råd fra PPT til vedtak.  

 
Diagram 29 «Hvordan opplever du det å skulle omsette sakkyndig vurdering og rådene fra PPT til et vedtak 

om spesialundervisning?» Respondenter: Skoleledelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: QuestBack/KomRev NORD  

 

Diagrammet over viser at halvparten av respondentene blant skoleledelsen svarte at de som oftest 

eller alltid synes det er uproblematisk å skulle omsette sakkyndig vurdering og råd fra PPT til 

vedtak om spesialundervisning. Vi ser imidlertid at enkelte også har angitt de to «laveste» 

svaralternativene. Gjennomsnittsscoren ligger nærmest alternativet det er middels vanskelig/det 

varierer. 
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Videre fikk skoleledelsen spørsmålet Hva opplever du som vanskelig eller problematisk med å 

omsette sakkyndig vurdering og rådene fra PPT til et vedtak om spesialundervisning? Svarene ble 

avgitt i fritekst. Noen av respondentene fremhevet at vurderingene er lite leservennlige for 

foresatte, og at de kan være for generelle. Tre respondenter påpekte problemer med å finne 

ressurser til å følge den sakkyndige vurderingen og rådene fra PPT. En respondent uttrykte at 

skolen ikke alltid er enige i PPT og foresattes vurderinger av elevens behov for 

spesialundervisning.  

 

Diagrammet nedenfor omhandler undervisningspersonalets opplevelser av å skulle omsette 

sakkyndig vurdering og tilrådningen fra PPT til et konkret undervisningsopplegg.  
 

Diagram 30. «Hvordan opplever du å skulle omsette sakkyndig vurdering og tilrådningen fra PPT til et 

konkret undervisningsopplegg?». Respondenter: Undervisningspersonalet. n=22872.  

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Vi ser blant annet at i overkant av 40 % har svart at de alltid eller ofte opplever det som vanskelig 

å skulle omsette sakkyndig vurdering og tilrådning fra PPTvgo til et konkret 

undervisningsopplegg. Gjennomsnittsscoren 2,67 indikerer at undervisningspersonalet samlet sett 

opplever det som middels vanskelig eller at det varierer. Vi ser også at gjennomsnittsscorene 

varierer fra 1,9273 (≈ ofte er det vanskelig) til 3,12 (≈ det er middels vanskelig/det varierer) 

skolene imellom.  

 

Undervisningspersonalet fikk i spørreundersøkelsen anledning til å utdype hvordan de opplever å 

skulle omsette sakkyndig vurdering og tilrådningen fra PPT til et konkret undervisningsopplegg. 

De av undervisningspersonalet som utdypet dette, formidlet i hovedsak at dette oppleves som 

problematisk, og oppsummert oppga respondentene følgende hovedårsaker: 

- PPT sine tilrådninger er for generelle 

- PPT sine tilrådninger er ikke i samsvar med hva respondentene selv opplever å være 

elevens behov 

- Mangel på tid og ressurser (det følger ikke ressurser med vedtakene) 

- Tilrådningene er ikke tilpasset skolehverdagen og gjør det vanskelig å lage et godt opplegg 

 

I spørreundersøkelsene fikk undervisningspersonalet og skoleledelsen flere spørsmål knyttet til 

PPTvgo sin virksomhet. En del av funnene fra spørreundersøkelsene ble forelagt enhetsleder for 

PPTvgo, og enhetslederen fikk i intervju anledning til å kommentere disse funnene.  Et av 

                                                 
72 Her har vi trukket fra respondentene (33) som svarte Dette spørsmålet er ikke relevant for meg. 
73 Kvaløya vgs. som har lavest gjennomsnittsscore har en svarprosent på under 50.  
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spørsmålene til enhetslederen var hvor «lettfattelige» eller konkrete enhetslederen oppfatter at de 

sakkyndige vurderingene fra PPTvgo er. Enhetsleder uttrykte at det er positivt at det kommer frem 

at i overkant av 40% av undervisningspersonalet alltid eller ofte opplever det som vanskelig å 

skulle omsette sakkyndig vurdering og tilrådning fra PPT til et undervisningsopplegg, slik at det er 

mulig å gjøre noe med det. Videre påpekte enhetsleder at de sjelden får tilbakemeldinger fra 

skolene dersom skolene ikke forstår sakkyndig vurdering. Enhetsleder uttrykte at sakkyndig 

vurdering skal oppfylle en del lovkrav som begrenser hvor forenklet det er mulig å formulere seg i 

en sakkyndig vurdering. PPT er bevisste på at de skriver sakkyndig vurdering for skolene som skal 

fatte et vedtak, ifølge enhetslederen, og de etterstreber at de sakkyndige vurderingene skal være 

lettfattelige.  Enhetsleder opplyste at dette er noe de fokuserer på, at de har internveiledning og 

opplæring og mener det er utvikling på dette området. 

 

På spørsmål om hva enhetslederen tenker om at enkelte blant undervisningspersonalet opplever at 

PPTvgo «ikke treffer» elevens behov med de sakkyndige vurderingene, svarte enhetslederen at 

dette kan ha flere årsaker. En årsak kan være at det ikke har vært en utprøving av eleven i forkant 

av henvisning. En annen årsak kan være at samarbeidet mellom undervisningspersonalet ved 

skolen og PPT har vært for svakt, noe som for eksempel kan skyldes at dokumentasjonen som 

ligger til grunn, er for svak. Enhetsleder sa at hun tror det er sjelden undervisningspersonalet 

mener sakkyndig vurdering «ikke treffer» med hensyn til diagnose, men at de opplever at det 

følger for lite ressurser med eleven. Enhetsleder poengterte at PPTvgo sine tilrådninger er rettet 

mot et forsvarlig utbytte av opplæringen for eleven, og ikke et optimalt utbytte. Enhetsleder ga 

videre uttrykk for at noen lærere nok kan misforstå akkurat dette. Videre opplyste hun at 

grunnressursen i videregående skole ofte er større enn i grunnskolen, og at det gir noen muligheter 

innenfor den ordinære opplæringen. Det er også en av årsakene til at konklusjonen i en del tilfeller 

er at eleven ikke har behov for spesialundervisning, men kan få dekket sine behov gjennom 

tilpasset opplæring.  

 

Skolen skal utarbeide individuell opplæringsplan (IOP) for alle elever som har vedtak om 

spesialundervisning74. IOP-en skal være et arbeidsverktøy for skolen/lærerne og skal bygge på det 

som er fastsatt i enkeltvedtaket. Undervisningspersonalet fikk derfor også et spørsmål vedrørende 

nytteverdien av IOP.  
  

                                                 
74 Jf. opplæringslova § 5-5 
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Diagram 31. «I hvor stor grad opplever du at IOP er et nyttig arbeidsverktøy i gjennomføring av 

spesialundervisning?» Respondenter: Undervisningspersonalet
75

  

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

I diagram 31 ser vi blant annet at nærmere en fjerdedel svarte at de i liten eller svært liten grad 

opplever at IOP er et nyttig arbeidsverktøy i gjennomføring av spesialundervisning, mens rundt en 

tredjedel brukte svaralternativene i stor eller i svært stor grad. Den samlede gjennomsnittsscoren 

(3,12) ligger nærmest svaralternativet i middels grad/det varierer. Mellom skolene varierte 

gjennomsnittsscoren fra 2,78 til 3,12 (≈ i middels grad/det varierer). I de utdypende 

kommentarene fra undervisningspersonalet uttrykte mange at IOP mest er en formalitet og ikke et 

arbeidsverktøy. Omtrent like mange ga uttrykk for å synes at IOP er et greit verktøy. Noen 

uttrykte at IOP-en fungerer i noen grad, avhengig av hvordan den er utformet. Diagrammet under 

viser hvordan skoleledelsen opplever samarbeidet med PPT, når det gjelder både utredninger og 

sakkyndige vurderinger, og generell rådgivning og veiledning. 
 
Diagram 32. «Hvordan opplever du samarbeidet med PPT og din skole når det gjelder…» Respondenter: 

Skoleledelsen 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

                                                 
75 Spørsmålet ble stilt til ansatte som tidligere i spørreundersøkelsen hadde svart at de var involvert i 

spesialundervisning. 
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Diagram 32 viser at majoriteten blant skoleledelsen svarte at de opplever samarbeidet mellom 

PPTvgo og skolen som godt eller som svært godt når det gjelder både utredninger og sakkyndige 

vurderinger, og generell rådgivning og veiledning. Gjennomsnittsscorene ligger nærmest 

alternativet som godt på begge spørsmålene som inngår i diagrammet. I utdypende kommentarer 

beskrev to respondenter et godt samarbeid med PPTvgo. To respondenter kommenterte at PPTvgo 

kunne vært mer involvert. Én respondent påpekte at utredningene og veiledningen er bra, men at 

det ofte tar for lang tid før dette kommer. Én respondent kommenterte at det trengs kompetanse 

utover den kompetansen PPTvgo innehar når det gjelder særlig utfordrende elever. 

 

Enhetsleder for PPTvgo fikk i intervju spørsmål om hvordan samarbeidet med skolene oppleves. 

Hun svarte at de jevnt over har et godt samarbeid med skolene og opplyste at hun deltar i 

rektormøter samt at PPTvgo deltar i ressursteamene76 på skolene. Enhetsleder sa at de opplever det 

som lettere å få til samarbeid med skolene der rektor er tydelig involvert i arbeidet i ressursteamet 

og ikke har delegert arbeidet videre. Videre ga enhetsleder uttrykk for at PPTvgo er mer etterspurt 

og at skolene ønsker at PPTvgo deltar på stadig flere områder.   

 

Skoleledelsen fikk videre spørsmålet Hvordan opplever du saksbehandlingstiden hos PPT, med 

hensyn til sakkyndige vurderinger? Dette ble stilt som fritekstspørsmål hvor respondentene altså 

sto fritt til å svare hva de ville. Det var 30 av respondentene som valgte å besvare spørsmålet, og 

av disse uttrykte 16 at saksbehandlingstiden er tilfredsstillende. Én respondent svarte vet ikke. Syv 

respondenter mente saksbehandlingstiden er for lang og/eller ønsker kortere saksbehandlingstid. 

Fem respondenter mente saksbehandlingstiden varierer fra sak til sak eller avhenger av når på året 

det er snakk om. 

 

Sakkyndig vurdering, vedtak, IOP og samarbeid med PPT: Oppsummering 

Oppsummeringen viser til den gjennomsnittlige opplevelsen blant respondentene. 

 

Resultatene fra spørreundersøkelsene indikerer at skoleledelsen etter egen vurdering i stor grad 

setter seg inn i den enkelte elevs sak før de fatter vedtak om spesialundervisning. Videre tyder 

resultatene på at skolelederne opplever det som middels vanskelig/av varierende 

vanskelighetsgrad å skulle omsette sakkyndig vurdering og råd fra PPT til vedtak.  

 

Resultatene indikerer videre at også undervisningspersonalet opplever det som middels 

vanskelig/av varierende vanskelighetsgrad å skulle omsette sakkyndig vurdering og tilrådning fra 

PPT til et konkret undervisningsopplegg. Når det gjelder IOP, indikerer resultatene at 

undervisningspersonalet i middels grad opplever IOP som et nyttig arbeidsverktøy i 

gjennomføringen av spesialundervisning, eller at de opplever at nytteverdien varierer. 

 

Når det gjelder samarbeid med PPT, tyder resultatene fra spørreundersøkelsene på at skoleledelsen 

opplever samarbeidet som godt. Rundt halvparten av skolelederne uttrykte at de opplever 

saksbehandlingstiden hos PPT med hensyn til sakkyndige vurderinger som tilfredsstillende.  

 

Vi bemerker at resultatene også her viser variasjoner med hensyn til respondentenes opplevelser. 

 

  

                                                 
76 Alle skolene har ressursteam. De er ofte tverrfaglig sammensatt og skal ivareta elevene skolen er bekymret for. 
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8.2.5 Jobbmestring, kompetanse og hjelp/støtte i kollegiet 

Diagrammet under omhandler undervisningspersonalets vurdering av egen jobbutførelse.  
 

Diagram 33. 77«Totalt sett føler jeg meg trygg på at jobben jeg gjør tilfredsstiller kravene til den». 

Respondenter: Undervisningspersonalet 

 
Kilde: QuestBack/KomRev NORD 

 

Vi ser av diagram 33 at det store flertallet av respondentene blant undervisningspersonalet svarte 

at de er nokså enig eller helt enig i påstanden «Totalt sett føler jeg meg trygg på at jobben jeg gjør 

tilfredsstiller kravene til den.» Den samlede gjennomsnittsscoren ligger nærmest svaralternativet 

nokså enig. Mellom skolene varierte gjennomsnittsscoren fra 3,8378 til 4,40, og både høyeste og 

laveste gjennomsnittsscore ligger nærmest svaralternativet nokså enig. Respondentenes svar på 

spørsmålet indikerer samlet sett en svært utbredt opplevelse av mestring i arbeidsutførelsen blant 

undervisningspersonalet. Undervisningspersonalet som valgte å utdype sine svar til påstanden 

over, ga i hovedsak kommentarer som dreier seg om økte ressurser (mer tid, flere ansatte, redusert 

gruppestørrelse). Deretter var det flere som oppga økt kompetanse (opplæring/veiledning/ 

kurs/utdanning) som tiltak for å styrke arbeidsutførelsen. Mange ga også uttrykk for ønske om økt 

samarbeid.  

 

Det neste diagrammet omhandler skoleledelsens opplevelser av personalets kompetanse. 
 

Diagram 34. «I hvor stor grad opplever du at din skole har personell med riktig/tilstrekkelig kompetanse?» 

Respondenter: Skoleledelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: QuestBack/KomRev NORD 

                                                 
77 «Angi hvorvidt du er enig eller uenig i følgende påstand om din opplevelse av egen arbeidsutførelse:» 
78 Vi gjør oppmerksom på at Kvaløya vgs. som hadde lavest gjennomsnittsscore hadde svarprosent på under 50. 
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Diagram 34 viser at to tredjedeler blant skoleledelsen svarte at de i stor eller svært stor grad 

opplever at skolen har personell med riktig/tilstrekkelig kompetanse. Ingen av respondentene 

valgte svaralternativet i svært liten grad, og gjennomsnittsscoren ligger nærmest svaralternativet i 

stor grad. 

 

Diagrammet under viser undervisningspersonalets vurdering av to påstander vedrørende støtte og 

hjelp i kollegiet til å forstå og løse problemer. 

 
Diagram 35.  79«Ved skolen der jeg er ansatt støtter og hjelper undervisningspersonalet hverandre for å forstå 

og løse problemer …» Respondenter: Undervisningspersonalet 

 
Kilde: QuestBack/KomRev NORD 
 

Vi ser av diagrammet til venstre at majoriteten av respondentene blant undervisningspersonalet sa 

seg nokså enig eller svært enig i påstanden om at undervisningspersonalet ved skolen støtter og 

hjelper hverandre for å forstå og løse problemer i programområdet. Den samlede 

gjennomsnittsscoren for undervisningspersonalet ligger nærmest svaralternativet nokså enig. 

Gjennomsnittsscorene varierer fra 3,9780 (≈ nokså enig) til 4,71 (≈ svært enig) skolene imellom. 

 

Svarfordelingen i høyre del av diagram 35 viser at flertallet blant respondentene også sa seg nokså 

enig eller svært enig i at undervisningspersonalet ved skolen støtter og hjelper hverandre for å 

forstå og løse problemer ved skolen generelt. Den samlede gjennomsnittscoren for 

undervisningspersonalet ligger nærmest svaralternativet nokså enig. Imellom skolene varierer 

gjennomsnittsscorene fra 3,60 (≈ nokså enig) til 4,48 (≈ nokså enig, men grenser mot svært enig). 

 

Hovedinntrykket av svarene og de utfyllende kommentarene fra undervisningspersonalet er at 

samarbeidsklimaet er bra. Noen respondenter påpekte at det er godt samarbeid innafor avdelinger/ 

seksjoner/team, men lite på tvers av enheter. En del oppga også at det er for lite tid til samarbeid.  
 

 

  

                                                 
79 «Angi hvorvidt du er enig eller uenig i følgende påstand om din opplevelse av samarbeid ved din arbeidsplass:» 
80 Vi gjør oppmerksom på at Kvaløya vgs. som hadde lavest gjennomsnittsscore hadde svarprosent på under 50. 

2% 2%4%
6%

9%

17%

30%

40%

52%

32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Totalt gj.snitt: 4,31
Høyeste: Nordkjosbotn vgs. 4,71

Laveste: Kvaløya 3,97

Totalt gj.snitt: 3,96
Høyeste: Nordkjosbotn vgs. 4,48

Laveste: Breivika 3,60

Helt uenig Nokså uenig Verken uenig eller enig Nokså enig Svært enig

Totalt gjennomsnitt: 4,31  Totalt gjennomsnitt: 3,96 

Høyeste, Nordkjosbotn: 4,71  Høyeste, Nordkjosbotn: 4,48 

Laveste, Kvaløya: 3,97  Laveste, Breivika: 3,60 

n= 506   n = 506  

Vet ikke = 3 %   Vet ikke = 3 %  

   
   

 

… i programområdet … ved vår skole generelt 
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Jobbmestring, kompetanse og hjelp/støtte i kollegiet: Oppsummering 

Oppsummeringen viser til den gjennomsnittlige opplevelsen blant respondentene. 
 

Resultatene fra spørreundersøkelsene indikerer at undervisningspersonalet føler seg nokså trygge 

på at jobben de gjør, tilfredsstiller kravene som stilles til den. Videre tyder resultatene på at 

skolelederne i stor grad opplever at skolen har personell med riktig/tilstrekkelig kompetanse og at 

undervisningspersonalet opplever nokså stor støtte og hjelp undervisningspersonalet imellom for å 

forstå og løse problemer.  
 

Diagrammene viser variasjoner med hensyn til respondentenes opplevelser. 

 

 

8.2.6 Bemanning og vikarbruk 

Skoleledelsen fikk spørsmålet Hvordan vurderer du omfanget av bruken av assistenter og 

miljøarbeidere ved din skole? Dette ble stilt som et fritekstspørsmål, og det er relativt stor 

variasjon i svarene. Enkelte respondenter svarte at de ikke har miljøarbeidere/assistenter. Andre 

svarte at de har et stort omfang. En del respondenter mente det er stort behov for miljøarbeidere og 

assistenter, og at omfanget gjerne kunne vært større. Flere kommenterte at bruk av miljøarbeidere 

hovedsakelig er knyttet til atferdsproblematikk og at miljøarbeidere ikke er så involvert i den 

ordinære pedagogiske undervisningen.   

 

Videre ble de ansatte i skoleledelsen spurt om hvor ofte skolen deres bruker vikar ved fravær blant 

lærere, miljøarbeidere og assistenter.  
 

Diagram 36. «Hvor ofte benytter din skole vikar ved fravær blant…» Respondenter: Skoleledelsen  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kilde: QuestBack/KomRev NORD 
 

Som vi ser i diagrammet svarte en klar majoritet blant skoleledelsen at skolen ofte eller alltid 

benytter vikar ved lærerfravær, og ingen valgte svaralternativet aldri. Gjennomsnittsscoren ligger 

nærmest alternativet ofte. 

 

Spredningen i diagrammene i midten og til høyre indikerer variasjoner skolene imellom med 

hensyn til hvorvidt ledelsen setter inn vikar ved fravær av henholdsvis miljøarbeidere og 

assistenter. Vi påpeker at rundt en tredjedel av respondentene svarte vet ikke på spørsmålene 
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vedrørende miljøarbeider- og assistentfravær. Årsaken til den store andelen vet ikke kan til en viss 

grad forklares med at enkelte respondenter i spørreundersøkelsen har kommentert at de ikke har 

miljøarbeidere/assistenter. Gjennomsnittsscorene for vikarbruk ved fravær blant miljøarbeidere og 

assistenter ligger nærmest alternativet i om lag halvparten av tilfellene.  

 

Noen respondenter kommenterte at det er vanskelig å få tak i vikar, særlig ved fravær som ikke er 

planlagt. Flere svarte at det ved fravær ofte gjøres interne omrokkeringer av personell.   

 

 

 

8.2.7 Retningslinjer, maler og instrukser fra Utdanningsetaten 

Vi har også spurt skoleledelsen om i hvor stor grad de opplever at Utdanningsetaten bidrar med 

retningslinjer, instrukser og maler tilknyttet tilpasset opplæring og spesialundervisning.  
 

Diagram 37. «I hvor stor grad opplever du at fylkeskommunen v/Utdanningsetaten bidrar med retningslinjer, 

instrukser eller maler tilknyttet…» Respondenter: Skoleledelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: QuestBack/KomRev NORD 

 

Vi ser av diagram 37 at svaralternativet i middels grad er hyppigst valgt på begge spørsmålene. 

Gjennomsnittsscorene på begge spørsmålene ligger nærmest svaralternativet i middels grad. I 

kommentarfeltene påpekte enkelte skoleledere at retningslinjene oppdateres for sjelden, at nye 

retningslinjer kommer sent, og at det savnes flere klare retningslinjer. Én respondent mente at 

enkelte maler er dårlig utformet.  

 

Diagrammet på neste side viser svar blant respondenter fra skoleledelse, på spørsmålet om i hvor 

stor grad de opplever retningslinjene mv. som hensiktsmessige. 
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Diagram 38. «I hvor stor grad opplever du fylkeskommunen v/Utdanningsetaten sine retningslinjer, maler eller 

instrukser som hensiktsmessige med hensyn til…» Respondenter: Skoleledelsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: QuestBack/KomRev NORD 

 

Diagrammet viser at over halvparten av respondentene fra skoleledelsen svarte i middels grad/det 

varierer på spørsmålet om i hvor stor grad de opplever Utdanningsetatens retningslinjer, maler 

eller instrukser som hensiktsmessige med hensyn til henholdsvis tilpasset opplæring (diagrammet 

til venstre over) og spesialundervisning (diagrammet til høyre). Gjennomsnittsscoren ligger også 

nærmest dette svaralternativet for begge spørsmålene.  

 

Én respondent kommenterte at det bør komme tydeligere frem hvilke maler som er gjeldende til 

enhver tid. 
  

 

 

8.2.8 Andre kommentarer 

Avslutningsvis i spørreundersøkelsene fikk respondentene mulighet til å tilføye andre 

kommentarer tilknyttet opplæring og spesialundervisning.  

 

Blant utdanningspersonalet var det mange ulike kommentarer, og ikke alle lar seg kategorisere. 

Mange av respondentene gjentok tidligere innspill (som allerede er omtalt under presentasjonen av 

tidligere spørsmål), blant annet ønsker om økte ressurser. Følgende øvrige innspill var nokså 

utbredte blant respondentene:  

- Relativt mange uttrykte ønske om økt kunnskap om elevene på et tidligere tidspunkt og 

mulighet for å sette inn tiltak tidligere. 

- Noen ga uttrykk for at det er nødvendig å vurdere om enkelte elever faktisk er i stand til å 

gjennomføre et utdanningsløp i vgs. 

- Det ble vist til at grunnlaget fra grunnskolen hos en del elever er for tynt, og at praksisen 

med å frita elever fra undervisning i ungdomsskolen er uheldig. 

- Begrepet «tilpasset opplæring» oppleves av flere respondenter uklart. 

- Det ble vist til språklige utfordringer i undervisningen av fremmedspråklige elever. 

- Enkelte respondenter kommenterte et forhold rundt inntakspraksisen til videregående 

skole. De ga uttrykk for at det er uheldig at elever som er søkt inn på særskilt inntak, på 

grunn av spesielle behov, flyttes til ordinært inntak av fylkeskommunen. Når eleven tas inn 
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via ordinært opptak, starter utredning av eleven ved skoleårets begynnelse, og det tar ofte 

lang tid før eleven får tilretteleggingen som trengs.  

   

Det var to respondenter i undersøkelsen blant skolelederne som hadde utdypende kommentarer. 

Den ene kommenterte at ressurstildelingen er for liten til å gjøre god tilrettelegging. Den andre 

kommenterte at vedtakene kommer så sent på året at det er vanskelig å finne kompetente lærere. 

Respondenten viste til at når vedtakene kommer så sent, blir det ofte unge nyutdannede uten full 

stilling som tar disse timene og at dette ikke er en god løsning for verken eleven eller læreren.  
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8.3  Revisors oppsummerende kommentar 

 

Resultatene fra spørreundersøkelsen blant undervisningspersonalet i de videregående skolene i 

Troms viser at respondentene – på de fleste områdene undersøkelsen tar opp – svarer med 

gjennomsnittsscore som ligger nærmest svaralternativer av typen «i middels grad». På et 

overordnet nivå kan en dermed si at resultatene indikerer at respondentene fra 

undervisningspersonalet samlet sett på mange områder opplever en middels grad av tilpasset 

opplæring – og at de ressursmessige forutsetningene for å tilby sådan i middels grad er tilstede i de 

videregående skolene i Troms. 

 

Blant undervisningspersonalet var det særlig variabler rundt egen arbeidsutførelse og samarbeid i 

kollegiet som fikk høy gjennomsnittsscore. Undervisningspersonalets vurderinger av følgende 

variabler er samlet sett relativt høye (gjennomsnittsscore i parentes): 

 Støtte og hjelp i kollegiet for å forstå og løse problemer i programområdet (4,31) 

 Egen arbeidsutførelse (4,22) 

 Støtte og hjelp i kollegiet for å forstå og løse generelle problemer ved skolen (3,96) 

 Diskusjon i kollegiet vedrørende eventuelle endringer i ordinær opplæring før henvisning 

til PPT (3,94) 

 Kompetansen i kollegiet (3,59) 

 

Undervisningspersonalet opplever samlet sett størst utfordringer/forbedringsbehov tilknyttet 

enkelte forhold ved tilpasset opplæring/spesialundervisning og bemanning. Følgende variabler 

fikk lavest gjennomsnittsscore blant undervisningspersonalet: 

 Å tilpasse undervisningen til den enkelte elevs forutsetninger og behov (2,80) 

 Bemanning, i form av tetthet av undervisningspersonale (2,65) 

 Å skulle omsette sakkyndig vurdering og tilrådning fra PPT til et konkret 

undervisningsopplegg (2,90) 

 Hvorvidt ledelsen ved skolen tar initiativ til diskusjon av tilpasning av det ordinære 

opplæringstilbudet (2,90) 

 Hvorvidt IOP er et nyttig arbeidsverktøy i gjennomføring av spesialundervisning (3,12)     

 

Variasjonen skolene imellom med hensyn til hvordan utdanningspersonalet har svart, er imidlertid 

betydelig på flere områder. Den største variasjonen i gjennomsnittsscore finner vi på følgende 

områder: 

 Materielle ressurser i form av «skolelokaler og uteområder». Laveste gjennomsnittsscore 

har Heggen (2,19), høyeste har Breivika (3,94). 

 Hvorvidt ledelsen ved skolen tar initiativ til diskusjon av tilpasning av det ordinære 

opplæringstilbudet. Breivika har laveste gjennomsnittsscore (2,30), mens Rå har høyeste 

(3,94). 

 Å skulle omsette sakkyndig vurdering og tilrådning fra PPT til et konkret 

undervisningsopplegg. Laveste gjennomsnittsscore har Kvaløya (1,92), mens Bardufoss 

Høgtun har høyeste (3,12). 

 Diskusjon i kollegiet vedrørende eventuelle endringer i ordinær opplæring før henvisning 

til PPT. Laveste gjennomsnittsscore har Kvaløya (3,44), mens Nordkjosbotn har høyeste 

(4,63). 

 Ressursvariabelen undervisningsmateriell. Laveste gjennomsnittsscore ved Nord-Troms 

vgs. (2,59), Nordkjosbotn (3,68) har høyeste gjennomsnittsscore. 
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Resultatene fra spørreundersøkelsen blant skoleledelsen rapporterer vi kun med totalt 

gjennomsnitt. Dette er på grunn av hensynet til avidentifisering fordi det er relativt få respondenter 

i undersøkelsen. Resultatene fra spørreundersøkelsen blant skolelederne gir et sammensatt bilde, 

med hensyn til opplevd grad av tilpasset opplæring. Nedenfor gjengir vi hvilke variabler som 

samlet sett ble vurdert henholdsvis relativt høyt og lavt av skoleledelsen.  

 

Skoleledelsens vurderinger av følgende variabler er samlet sett relativt høye: 

 Diskusjon i kollegiet vedrørende eventuelle endringer i ordinær opplæring før henvisning 

til PPT (4,22) 

 Samarbeidet med PPT når det gjelder utredninger og sakkyndige vurderinger (4,16) og 

generell rådgivning og veiledning (3,98) 

 Hvorvidt de setter seg inn i den enkelte elevs sak før de gjør eventuelt vedtak om 

spesialundervisning (4,0) 

 Hvor ofte det benyttes vikar ved lærerfravær (3,98) 

 

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at skoleledelsen samlet sett vurderer følgende variabler 

med relativt lave gjennomsnittsscorer: 

 Hvorvidt de opplever at fylkeskommunen v/Utdanningsetaten bidrar med retningslinjer, 

instrukser og maler tilknyttet tilpasset opplæring (2,95) og spesialundervisning (3,18) 

 Hvorvidt disse malene oppleves som hensiktsmessige tilknyttet tilpasset opplæring (3,16) 

og spesialundervisning (3,19) 

 Vikarbruk ved fravær blant miljøarbeidere (3,10) og assistenter (3,14) 

 Hvorvidt lærertettheten i ordinær undervisning har betydning for behovet for 

spesialundervisning (2,87) 
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9 SAMLET OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

 

Revisor har undersøkt flere problemstillinger innenfor videregående opplæring i Troms fylkes-

kommune. Vi har sett på fylkeskommunens ressursbruk på videregående opplæring og 

sammenliknet den med andre fylkeskommuner samt drøftet mulige årsaker til forskjeller som 

fremkommer i sammenlikningen. Ulike forhold som har å gjøre med kvaliteten i videregående 

opplæring i Troms, har vi undersøkt blant annet med å se på fylkeskommunens saksbehandling 

ved inntak til videregående trinn 1 for søkere med fortrinnsrett og i saker om spesialundervisning. 

I tillegg har vi kartlagt hvordan ansatte og ledelsen ved de videregående skolene i Troms opplever 

graden av tilpasset opplæring ved deres skoler.  

 

Oppsummert viser våre undersøkelser følgende: 

 

Ressursbruk 

Netto driftsutgift til videregående opplæring i Troms økte fra snaut 1,06 milliarder kroner i 2011 

til drøyt 1,1 milliarder kroner i 2014. Justert for lønns- og prisvekst ble netto driftsutgift dermed 

noe redusert over de fire årene. Den viktigste årsaken til reduksjonen var reduksjonen i antall 

årsverk og ansatte i fylkets videregående opplæringstilbud fra 2011 til 2014. 

Bemanningsreduksjonen gir besparelser i lønnsutgifter med hensyn til både fast lønn, utgifter til 

vikarer og ekstrahjelp og arbeidsgiveravgift. Reduserte utgifter til vikarer og ekstrahjelp kan ses i 

lys av blant annet en vesentlig reduksjon i langtidsfravær målt i antall dagsverk over de fire årene, 

samt generell nedbemanning. Det relative sykefraværet (sykefraværsprosenten) økte litt i 

perioden. At fylkeskommunens utgifter til varer og tjenester samt avskrivninger ble redusert over 

de fire årene, bidro også til reduksjon i (den inflasjonsjusterte) netto driftsutgiften fra 2011 til 

2014. Fylkeskommunens svangerskapspermisjonsrefusjoner økte, og sykelønnsrefusjonene og 

salgsinntektene økte – justert for lønns- og prisvekst - svakt i fireårsperioden. Utgiftsposten med 

den største økningen fra 2011 til 2014 var pensjon. 

KOSTRA-tallene vi presenterer og drøfter i denne rapporten, gir samlet sett indikasjoner på en 

ressursmessig prioritering av videregående opplæring i Troms fylkeskommune som i begynnelsen 

av fireårsperioden fra 2011 til 2014 var noe høyere enn i sammenliknbare fylkeskommuner. Til 

2014 sank den imidlertid til et gjennomsnittlig nivå, og den reelle reduksjonen i Troms 

fylkeskommunes nettoutgifter til videregående opplæring har tilsynelatende vært større enn 

nedgangen i elevantallet over de fire årene. På et overordnet nivå indikerer KOSTRA-

indikatorverdiene for årene 2011-2014 en økende, og i 2014 tilnærmet gjennomsnittlig, 

produktivitet i driften av tjenesteområdet videregående opplæring i Troms fylkeskommune. Antall 

elever pr. lærer har økt marginalt, og de reelle lønnsutgiftene pr. elev har sunket noe. En bevegelse 

i retning av gjennomsnittlig produktivitet kjennetegner også Troms fylkeskommunes drift av 

skolelokaler og internater. På underområdene skoleforvaltning og pedagogisk ledelse/pedagogiske 

fellesutgifter har Troms fylkeskommune fra og med 2012 drevet over gjennomsnittlig produktivt 

etter verdiene på KOSTRA-indikatorene å dømme. 

 

Saksbehandling 

Revisors gjennomgang av et utvalg elevmapper viser - sammenholdt med muntlig informasjon fra 

Utdanningsetaten - at fylkeskommunen ikke kan dokumentere korrekt saksbehandling ved inntak 

til videregående trinn 1 for søkere med fortrinnsrett.  

Udanningsetaten opplevde utfordringer i inntaksprosessen fordi den gamle forskriften var uklar og 

har i samtaler med revisor opplyst at det trolig ble tatt inn flere søkere enn de som hadde krav på 
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inntak forut for det ordinære inntaket med hjemmel i gammel forskrift. Ifølge fylkeskommunens 

representant har den nye forskriften gitt klarere retningslinjer for inntaksprosessen, og 

utdanningsetaten opplever det nå som enklere å ta stilling til søknadene. Dette er i tråd med 

hensikten til forskriftsendringene, og revisor ser at saksbehandlingsreglene i den nye forskriften, 

herunder ansvarsfordelingen mellom kommune og fylkeskommune, vil kunne bidra til riktigere 

avgjørelser og at færre søkere vil bli tatt inn utenom det ordinære inntaket.  

Ifølge fylkeskommunens representant har forskriftsendringen hatt avgjørende betydning for 

utdanningsetatens rutiner ved inntak, og etaten er fortsatt i en prosess med endringer og 

forbedringer av saksbehandlingsrutinene.  

 

På bakgrunn av revisors stikkprøvekontroll av tolv elevmapper konkluderer vi med at Troms 

fylkeskommune ikke kan dokumentere korrekt saksbehandling i alle saker om 

spesialundervisning. Vi avdekket flere avvik fra opplæringslova, forvaltningsloven og 

Utdanningsdirektoratets veileder med hensyn til saksbehandlingstid, sakkyndige vurderinger, 

enkeltvedtak, planlegging og evaluering av spesialundervisningen. 

 

Opplevd grad av tilpasset opplæring  

Resultatene fra spørreundersøkelsen blant undervisningspersonalet i de videregående skolene i 

Troms viser at respondentene – på de fleste områdene undersøkelsen tar opp – svarer med 

gjennomsnittsscore som ligger nærmest svaralternativer av typen «i middels grad». På et 

overordnet nivå kan en dermed si at resultatene indikerer at respondentene fra 

undervisningspersonalet samlet sett på mange områder opplever en middels grad av tilpasset 

opplæring – og at de ressursmessige forutsetningene for å tilby sådan i middels grad er tilstede i de 

videregående skolene i Troms. 

 

Blant undervisningspersonalet var det særlig variabler rundt egen arbeidsutførelse og samarbeid i 

kollegiet som fikk høy gjennomsnittsscore. Undervisningspersonalet opplever samlet sett størst 

utfordringer/forbedringsbehov tilknyttet enkelte forhold ved tilpasset opplæring/ 

spesialundervisning og bemanning. Variasjonen skolene imellom med hensyn til hvordan 

utdanningspersonalet har svart, er imidlertid betydelig på flere områder. 

 

Resultatene fra spørreundersøkelsen blant skolelederne gir et sammensatt bilde med hensyn til 

opplevd grad av tilpasset opplæring. Skoleledelsen vurderte i spørreundersøkelsen blant annet 

samarbeidet med PPT som relativt godt. Utdanningsetatens retningslinjer, instrukser og maler, 

samt hensiktsmessigheten av disse ble av skolelederne gitt noe lavere vurderinger. 
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10 ANBEFALINGER 

 

Revisors funn og vurderinger i kapittel 6 og 7 tilsier at Troms fylkeskommune bør gjennomgå 

rutiner og vurdere eventuelle tiltak med hensyn til å sikre korrekt saksbehandling ved inntak til 

videregående trinn 1 for søkere med fortrinnsrett samt korrekt saksbehandling i alle saker om  

spesialundervisning, herunder sørge for at denne saksbehandlingen dokumenteres. Slik revisor 

oppfatter tilbakemeldinger fra Utdanningsetaten både i forbindelse med våre undersøkelser og i 

etatens høringssuttalelse, er dette forbedringsarbeidet allerede påbegynt. Utover å understreke 

viktigheten av at dette arbeidet videreføres, ser revisor det ikke som hensiktsmessig å komme med 

anbefalinger på bakgrunn av funn og vurderinger i denne rapporten.   
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11 HØRING 

11.1 Fylkeskommunens høringsuttalelse 

Vi sendte den 28.5.2015 vår rapport til Troms fylkeskommune v/ Utdanningsetaten for 

høringsuttalelse. Høringsfristen satte vi til 11. juni samme år. Den 10. juni mottok vi 

høringsuttalelse fra Utdanningsetaten. Uttalelsen fremgår i sin helhet nedenfor.   
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11.2 Revisors kommentar 

Revisor har på bakgrunn av Utdanningsetatens høringsuttalelse innarbeidet enkelte endringer i 

rapporten, blant annet justering av diagrammer og presiserende informasjon om antall skoler og 

skolesteder. I tråd med Utdanningsetatens hensvisning viser vi leseren til fylkestingssak 42/14 for 

mer informasjon om konstnadsreduksjoner i det videregående opplæringstilbudet i Troms. At 

sammenlikninger av fylkeskommunenes spesialundervisningsvirksomhet, herunder omfang, ikke 

inngår i rapporten, skyldes – som vi viser til på side 36 - at vi ikke har funnet tilstrekkelige data 

for en slik sammenlikning. Vi oppfatter at også fylkeskommunen v/ Utdanningsetaten er av den 

oppfatning at datagrunnlaget for slike analyser i skrivende stund er lite utviklet.    
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spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning 

 Utdanningsdirektoratet (2014): Veiledning Spesialundervisning 

 

 www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra 

 www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats 

 

 

  

http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra
http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i TFK: 
 

Kollektivtransport – oppfølging av bruttokontrakter, 2014 

Offentlige anskaffelser, 2013 

Ressursbruk og kvalitet i tannhelsetjenesten, 2012 

Miljørevisjon – inneklima i fylkeskommunens bygg, 2010 

Kulturetatens forvaltning av tilskuddsordninger, 2010 

Ungt entreprenørskap i Troms, 2008 

Bruken av RDA-midler, 2008 

Offentlige anskaffelser, 2007 

Økonomistyring, 2006 

Bevertning og representasjon Troms fylkeskommune, 2006 

Tilpasset opplæring i Troms fylke, 2005 

Trygg skoleveg i Troms, 2005 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om oss og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 
 

KomRev NORD IKS er et inter-

kommunalt selskap som er etablert 

for å utføre en helhetlig revisjon av 

kommuner, kommunale foretak, 

interkommunale selskaper, offentlige 

stiftelser, overformynderier, kirkelige 

regnskaper og legater. Våre eiere og 

oppdragsgivere er Troms fylke, 18 

kommuner i Troms og 9 kommuner i 

Nordland.  

 

Hovedkontoret ligger i Harstad, med 

avdelingskontorer i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes og Storslett.  

 

Vi har 33 medarbeidere som til 

sammen innehar lang erfaring fra og 

god kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Administrasjons- og 

organisasjonsvitenskap   

 Juss 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Økonomi 
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