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Spesialundervisning

0. SAMMENDRAG
0.1 Formålet med prosjektet
Formålet med undersøkelsen vil være å vurdere om Kvalsund kommune etterlever lovverk og
nasjonale retningslinjer om spesialundervisning. På bakgrunn av dette vil kommunen få belyst
ulike sider ved egen praksis, og bli presentert hvor det er muligheter for forbedringer.

0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner
Tildeles spesialundervisning i samsvar med regelverket?
Med bakgrunn i de funn og vurderinger som er gjort i det foregående har revisjonen
konkludert med at Kvalsund kommune i all hovedsak opptrer i tråd med lovverket når det
gjelder tildeling av spesialundervisning. Revisjonen har imidlertid funnet brudd på
forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandlingstid i samtlige av de undersøkte sakene.

Inneholder vedtakene opplysninger om avgjørelse, begrunnelse og
klageadgang?
Med bakgrunn i de funn og vurderinger som er gjort i det foregående, har revisjonen
konkludert med at enkeltvedtak om spesialundervisning inneholder opplysninger om
avgjørelse, begrunnelse og klageadgang. Revisjonen har imidlertid funnet at det ikke er fattet
enkeltvedtak om avslag på søknad om spesialundervisning. Dette er brudd på krav i
forvaltningsloven, og ikke i tråd med god forvaltningsskikk. Revisjonen har også funnet at
kommunen ikke grunngir enkeltvedtak i tråd med forvaltningslovens bestemmelser.

0.3 Anbefalinger
Med bakgrunn i de funn og konklusjoner som er gjort i denne undersøkelsen, vil revisjonen
anbefale at Kvalsund kommune iverksetter tiltak for å sikre at:


Saksbehandlingstiden er i tråd med forvaltningslovens bestemmelser



Det sendes ut foreløpig svar dersom et enkeltvedtak om spesialundervisning ikke kan
fattes innen én måned



Det fattes enkeltvedtak – også dersom vedtaket er et avslag på søknad om
spesialundervisning



Enkeltvedtakene grunngis i tråd med forvaltningslovens bestemmelser, herunder
gjengir bestemmelsen som vedtaket bygger på
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1. INNLEDNING
1.1 Prosjektets bakgrunn og formål
1.1.1 Bakgrunn
Dette prosjektet har sin bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 vedtatt av
kommunestyret i Kvalsund 13.12.2012 (sak 91/12). Av planen framgår det at det skal utføres
en forvaltningsrevisjon vedrørende spesialundervisningen i kommunen.
I kommunens plan for forvaltningsrevisjon sies det følgende om dette fokusområdet:
«Kommunen skal sørge for at alle elever får en tilpasset opplæring i det ordinære
opplæringstilbudet i grunnskolen. Elever som ikke har eller som ikke kan få
tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til vedtak om
spesialundervisning (opplæringslova § 5-1). Også dette er et kommunalt ansvar. I
kommuneplanen (samfunnsdelen) er ett av delmålene at Kvalsund kommune skal
kunne tilby alle barn et kreativt godt barnehage- og skoletilbud (pkt. 6.3, delmål 3).
I økonomiplan 2012-2015 er det fastsatt en del konkrete målsetninger for
skolesektoren (herunder PP-tjenesten). Det heter blant annet at det er behov for på
sikt å øke stillingen på PP-tjenesten fra 50 % til 100 % da det er vanskelig å
rekruttere til en 50 % stilling. Stillingen har stått vakant siden februar 2011, og i
planen sies det i klartekst at «kommunen nå driver lovstridig da vi er pålagt å drive
PP-tjenester». Et annet alternativ er å få på plass en samarbeidsavtale med andre
kommuner, noe kommunen ikke har lykkes med i 2011. En annen målsetning er å få
PP-tjenesten til å gjennomføre oppfølging/veiledning av spesialundervisning ved
barnehage/oppvekstsenter/ skole med minst to møter hvert halvår, sikre kvaliteten
på tjenesten gjennom etterutdanning/kursing, samt å videreutvikle tverrfaglig
forum. Et annet mål er å redusere antallet elever med spesialundervisning ved å ha
fokus på forebyggende tiltak og tidlig innsats. KOSTRA-tall viser at andelen elever
med vedtak om spesialundervisning i Kvalsund kommune har økt fra 9,7 % i 2006
til 20,4 % i 2011. Den største andelen i 2011 var på 8-10 klassetrinn med 30 %. I
2011 var andelen elever med spesialundervisning i Kvalsund om lag dobbelt så stor
som det som er tilfellet i sammenlignbare kommuner.1 I 2008 var Kvalsund
kommune gjenstand for tilsyn fra fylkesmannen. Tilsynet avdekket ett avvik som
gjaldt at enkeltvedtak om spesialundervisning ikke er klare og fullstendige nok.
Området er svært vesentlig fra et brukerperspektiv (elevene), men er også vesentlig
i et økonomisk perspektiv, samt et samfunnsperspektiv.»
1.1.2 Formål
Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere om Kvalsund kommune etterlever lovverk og
nasjonale retningslinjer om spesialundervisning. På bakgrunn av dette vil kommunen få belyst
ulike sider ved egen praksis, og bli presentert hvor det er muligheter for forbedringer.

1

Gjennomsnittet for Finnmark, kommunegruppe 6 og gjennomsnittet for hele landet utenom Oslo.
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1.2 Problemstillinger
Undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i én hovedproblemstilling vedtatt av
kontrollutvalget (sak 6/2015). I tillegg har revisjonen utarbeidet to underproblemstillinger.
Er saksbehandlingen knyttet til spesialundervisning på et tilfredsstillende nivå?
-

Tildeles spesialundervisning i samsvar med regelverket?
Inneholder vedtakene opplysninger om avgjørelse, begrunnelse og klageadgang?

1.3 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte
forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot
faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de
konklusjoner som trekkes.
1.3.1 Kilder til kriterier
Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder:


Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa (opplæringslova)



Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

1.3.2 Om kriteriene
Sakkyndig vurdering
Initiativet til at en elev skal få spesialundervisning kan enten komme fra skolen eller fra
foreldrene. Skolen har et selvstendig ansvar for å vurdere om en elev har behov for
spesialundervisning, men foreldrene kan også på eget initiativ kreve at det settes i gang
undersøkelser (Opplæringsloven § 5-4.). En forutsetning for at foreldrene skal kunne ta et
slikt initiativ er at de mottar tilstrekkelig informasjon om sine/elevens rettigheter.
Opplæringslovens § 5-3 setter krav om at det må foreligge en sakkyndig vurdering før
kommunen kan fatte vedtak om å gi spesialundervisning. I § 5-3, 2. ledd heter det:
«Den sakkyndige vurderinga skal blant anna greie ut og ta standpunkt til
 eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet
 lærevanskar hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa
 realistiske opplæringsmål for eleven
 om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære
opplæringstilbodet
 kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod»
Etter Opplæringslovens § 5-6, 2. ledd er det kommunens PPT som skal sørge for at det blir
utarbeidet en sakkyndig vurdering. For at PPT skal kunne gjøre en sakkyndig vurdering, må
foreldrene ha samtykket i dette. Dette samtykket er uttrykk for at foreldrene aksepterer at
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
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skolen sender forespørsel om sakkyndig utredning til PPT, men det medfører også samtykke
til at skolen drøfter forhold vedrørende eleven med PPT som en ekstern instans. Samtykket
må derfor gis skriftlig og kunne dokumenteres i ettertid. Når foreldrene og skolen er enige om
at de ønsker en sakkyndig vurdering fra PPT, sender skolen en henvisning.
PPT skal utarbeide en sakkyndig vurdering som konkluderer om eleven har behov for
spesialundervisning. Det er imidlertid viktig å påpeke at selv om PPT konkluderer med at
eleven ikke har krav på spesialundervisning kan det fortsatte være nødvendig med
tilpasninger innenfor den ordinære undervisningen.
Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med den sakkyndige vurderingen. Dette medfører at
vurderingen også må sendes til foreldrene fra PPT samtidig som den sendes til skolen.
På bakgrunn av det foregående har vi utarbeidet følgende revisjonskriterier:





Foreldrene skal være informert om at de har rett til å kreve igangsatt undersøkelser om
barnet deres har rett til spesialundervisning.
Når rektor har bedt om en sakkyndig vurdering fra PPT, skal det foreligge skriftlig
samtykke fra foreldrene i elevens mappe.
Sakkyndig vurdering skal ligge til grunn for rektors vedtak om spesialundervisning.
Det skal foreligge dokumentasjon som viser at den sakkyndige vurderingen er sendt
foreldrene samtidig som den er sendt skolen.

Krav til vedtaket
Etter at det er utarbeidet en sakkyndig vurdering, skal skolen behandle spørsmålet om
spesialundervisning. Opplæringsloven legger til grunn at kommunens vedtak skal være i
samsvar med det PPT anbefaler. Hvis kommunens vedtak avviker fra den sakkyndige
vurderingen, skal dette begrunnes.
Dersom det blir fattet vedtak om å gi spesialundervisning, skal vedtaket gjøre rede for
omfang, innhold og organisatorisk gjennomføring av opplæringen.
Opplæringstilbudet skal konkretiseres i en individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. Denne
skal inneholde mål for opplæringen, innholdet i opplæringen og hvordan opplæringen ellers
skal drives.
Opplæringstilbudet skal utformes i samarbeid med foreldrene og deres medvirkning skal
dokumenteres. Medvirkningen anses dokumentert når foreldrene har skrevet under på den
individuelle opplæringsplanen.
På bakgrunn av det foregående har vi utarbeidet følgende revisjonskriterier:





Rektors vedtak om omfanget av spesialundervisning bør være i samsvar med PPTs
anbefaling. Eventuelle avvik må begrunnes.
Vedtaket bør gi informasjon om hvilket innhold spesialundervisningen skal ha.
Det skal foreligge IOP som beskriver mål for opplæringen, opplæringens innhold samt
hvordan opplæringen skal skje.
Det skal foreligge dokumentasjon for at foreldrene har medvirket i utformingen av
IOP.
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Vedtakets innhold
Forvaltningsloven gjelder for vedtak om spesialundervisning. Etter forvaltningsloven § 23
skal enkeltvedtak være skriftlig. Vedtaket skal begrunnes (§ 24, 1. ledd) og begrunnelsen skal
gis sammen med vedtaket. Begrunnelsen skal også vise til de reglene vedtaket bygger på (§
25, 1. ledd). Det skal også gis opplysninger om klageadgang, klagefrist og klageinstans og
den nærmere fremgangsmåte ved klage samt om retten til å se sakens dokumenter (§ 27).
Vedtak om å tildele spesialundervisning er i sin natur tidsbegrenset og det bør derfor framgå
av vedtaket når det skal iverksettes og hvor lang varighet vedtaket har. Det kan også være
hensiktsmessig at vedtaket inneholder opplysninger om hva som må være oppfylt for at
vedtaket skal fornyes.
På bakgrunn av det foregående har vi utarbeidet følgende revisjonskriterier:



Vedtak skal være skriftlig.
Vedtak skal inneholde:
o Begrunnelse med henvisning til reglene som vedtaket bygger på.
o Opplysninger om klageadgang, klagefrist og klageinstans og den nærmere
fremgangsmåte ved klage samt om retten til å se sakens dokumenter.
o Tidspunkt for iverksetting av vedtaket.
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1.3.3 Oversikt over problemstillinger og revisjonskriterier
Problemstillinger

Underproblemstillinger

Revisjonskriterier

Er saksbehandlingen knyttet til
spesialundervisning på et
tilfredsstillende nivå?

Tildeles spesialundervisning i
samsvar med regelverket?

Foreldrene skal være informert om
at de har rett til å kreve igangsatt
undersøkelser om barnet deres har
rett til spesialundervisning.
Når rektor har bedt om en
sakkyndig vurdering fra PPT, skal
det foreligge skriftlig samtykke fra
foreldrene i elevens mappe.
Sakkyndig vurdering skal ligge til
grunn for rektors vedtak om
spesialundervisning.
Det skal foreligge dokumentasjon
som viser at den sakkyndige
vurderingen er sendt foreldrene
samtidig som den er sendt skolen.
Rektors vedtak om omfanget av
spesialundervisning bør være i
samsvar med PPTs anbefaling.
Eventuelle avvik må begrunnes.
Vedtaket bør gi informasjon om
hvilket innhold
spesialundervisningen skal ha.
Det skal foreligge IOP som
beskriver mål for opplæringen,
opplæringens innhold samt hvordan
opplæringen skal skje.
Det skal foreligge dokumentasjon
for at foreldrene har medvirket i
utformingen av IOP.

Inneholder vedtakene opplysninger
om avgjørelse, begrunnelse og
klageadgang?
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1.4 Metode
1.4.1 Datainnsamling
Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som
kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåtene i denne undersøkelsen
har vært intervju, dokumentanalyse, mappegjennomgang og statistiske undersøkelser.
Revisjonen har gjennomgått et utvalg elevmapper for å vurdere om spesialundervisning
tildeles i tråd med regelverket og om vedtakene er korrekt utformet. Det er videre gjennomført
intervju med oppvekst- og kulturleder og rektor ved Kvalsund skole.
1.4.2 Avgrensing
Tidsmessig er undersøkelsen avgrenset til skoleårene 2014/2015 og 2015/2016, men vi har
også tatt med historiske data som går lengre bak i tid.
1.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet
Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de
data som er samlet inn. Vi mener at spørsmål til administrasjonen, samt vår gjennomgang av
elevmapper og vedtak, til sammen gir grunnlag for å kunne svare på undersøkelsens
problemstillinger.
Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er
ivaretatt ved at data har blitt verifisert av de vi har intervjuet, samt gjennom revisjonens
interne rutiner for kvalitetssikring.
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2. BAKGRUNNSOPPLYSNINGER
2.1 Organisering
Den overordnede administrative organiseringen i Kvalsund kommune består av rådmannen2
og hans stab- og støttefunksjoner som er økonomi, næring og IKT, samt personal med ansvar
for kommunens servicekontor. Deretter er det tre avdelinger under ledelse av hver sin
avdelingsleder.
Figur 1: Administrativ organisering i Kvalsund kommune

Oppvekst- og kulturavdelingens ansvarsområde omfatter grunnskoler, barnehager,
skolefritidsordning, kulturskole, ungdomsklubb/fritidsklubber, bibliotek, kino og annet
kulturarbeid. Kvalsund kommune kjøper pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT) fra
Pedagogisk-Psykologisk Distriktskontor for Midt-Finnmark IKS (PPD).3

2.2 Grunnskolen i Kvalsund kommune
Kvalsund kommune har to offentlige grunnskoler, med et elevtall på 102 i skoleåret 20142015. Det totale elevtallet har vært forholdsvis stabilt de siste fem årene, med en liten
nedgang i skoleåret 2011-2012.4

2

Rådmann, personalleder og konsulent/formannskapssekretær utgjør rådmannskontoret, jf. årsmelding for 2013
s.16.
3
http://www.mfppd.no/
4
Tall hentet fra Grunnskolenes Informasjonssystem (https://gsi.udir.no/informasjon/apne/ )
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2.3 Om tilpasset opplæring og spesialundervisning
Begrepet tilpasset opplæring har eksistert i det norske skolelovverket lenge. Imidlertid er det
særlig i løpet av det siste tiåret at tilpasset opplæring har blitt gjort til en prioritet fra
myndighetenes side, samtidig som man har forsøkt å fylle begrepet med reelt innhold for å
komme bort fra en tidligere oppfatning om at det dreide seg om et vagt mål med liten
betydning for skolehverdagen. Et viktig skritt i fremhevingen og tydeliggjøringen av tilpasset
opplæring kom med endringen av opplæringsloven som trådte i kraft 1. august 2008. Som
følge av denne lovendringen er tilpasset opplæring ikke lenger en del av formålsparagrafen,
men regulert i egen paragraf. Dette ble gjort for å tydeliggjøre at tilpasset opplæring ikke er et
mål, men et virkemiddel for læring.5
En kort oppsummering av myndighetenes forståelse av tilpasset opplæring finnes i
Læreplanverket for Kunnskapsløftet – Prinsipper for opplæringen6: “Fellesskolen skal bygge
på og ivareta mangfoldet i elevens bakgrunn og forutsetninger. Samtidig skal skolen ta
hensyn til elevenes ulike forutsetninger og progresjon, slik at alle kan oppleve gleden ved å
mestre og å nå sine mål. Behov for individuell tilpasning bør så langt som råd er løses
innenfor rammen av opplæring i vanlig klasse.”7
Skoleeier har stor frihet til å avgjøre hvordan en best kan oppnå det ovennevnte, men et par
sentrale poenger kan likevel trekkes ut. For det første er det snakk om en individuell
tilpasning av undervisningen til den enkelte elevs forutsetninger og progresjon. For det andre
er tilpasset opplæring en del av den ordinære undervisningen, altså en integrert del av skolens
vanlige undervisningsoppgaver, ikke spesialtiltak. Dette medfører at man må skille klart
mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning.8 Spesialundervisning skjer som resultat
av individuelle vedtak for elever som ikke kan få akseptabelt utbytte av ordinær undervisning.
Dette er regulert i et eget kapittel (kapittel 5) av opplæringsloven og er juridisk klart
differensiert fra tilpasset opplæring ettersom det dreier seg om en individuell rettighet for
elever med spesielle behov.
Prinsippet om tilpasset opplæring favner både ordinær opplæring og spesialundervisning.
Skolens evne til å gi elevene opplæring som ivaretar deres faglige og sosiale utvikling
innenfor rammen av ordinær opplæring, er med på å avgjøre behovet for spesialundervisning.
Spesialundervisning er også tilpasset opplæring, men ikke all tilpasset opplæring er
spesialundervisning.9

5

St.meld. nr. 16 (2006-2007), kap. 6.3.4.
Prinsipper for opplæring sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrifter til loven,
herunder læreplanverket for opplæring.
7
Læreplanverket for Kunnskapsløftet – Prinsipper for opplæringen
8
Samtidig er det vanlig å forstå spesialundervisning som en mer omfattende tilpasning av opplæringen
9
Utdanningsdirektoratet: Veilederen Spesialundervisning (2014), s. 2.
6
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3. BAKGRUNNSTALL
Vi vil i det følgende presentere tall fra Statistisk Sentralbyrå (KOSTRA) og
Utdanningsdirektoratet (Skoleporten). Bakgrunnstallene vil bidra til å gi et oversiktsbilde, før
vi presenterer resultatene fra revisjonens undersøkelser. Når det gjelder tallene fra KOSTRA
presenteres en sammenligning av Kvalsund kommune med gjennomsnittet for Finnmark,
gjennomsnittet for kommunegruppe 6 og gjennomsnittet for landet (utenom Oslo). For
grunnskolepoeng har vi sammenlignet Kvalsund med gjennomsnittet for Finnmark og det
nasjonale gjennomsnittet.
For skoleeier, i dette tilfellet Kvalsund kommune, kan sammenligninger av eksempelvis
andelen elever som får spesialundervisning, omfanget av spesialundervisning, og
undervisningspersonalets kompetanse være relevant, da dette kan gi en indikasjon på hvordan
skoleeiers praksis knyttet til spesialundervisning er, sammenlignet med andre skoleeiere eller
landsgjennomsnittet.10
Figur 2: Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev 2014 (SSB/KOSTRA)
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I følge KOSTRAs faglige veiledning omfatter korrigerte brutto driftsutgifter «driftsutgiftene
ved kommunens egen tjenesteproduksjon pluss MVA-utgift og avskrivninger, minus
dobbeltføringer i de kommunale regnskaper som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp
mv.». Med andre ord viser denne oversikten hvor mye kommunene bruker på å undervise en
elev i ett år. Revisjonen finner det imidlertid verd å påpeke at dette ikke inkluderer
kommunenes kostnader til skyss og skolelokaler, da vi først og fremst er interessert i
kommunens utgifter til selve undervisningen.
Figur 2 viser at Kvalsund kommune bruker betydelig mer på grunnskoleundervisning per elev
enn gjennomsnittet for sammenligningskommunene. Driftsutgifter per elev var om lag 63 000
kr høyere enn gjennomsnittet for landets kommuner (utenom Oslo).

10
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Figur 3: Gjennomsnittlig antall elever per kommunal skole 2014 (SSB/KOSTRA)
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Figur 3 viser at gjennomsnittlig antall elever ved skoler i Kvalsund kommune er lavere enn
gjennomsnittet for kommunene vi sammenligner med i denne undersøkelsen. Imidlertid må
det nevnes at 85 av kommunens 102 elever (skoleåret 2014-2015) er elever ved Kvalsund
skole, mens de resterende 17 er elever ved Kokelv oppvekstsenter. I så måte er et
gjennomsnittstall noe misvisende.

Figur 4: Grunnskolepoeng 2012-2014 (UDIR/GSI)
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Figur 4 viser gjennomsnittlige grunnskolepoeng for skoleårene 2012-2013 og 2013-2014.
Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges
sammen og deles på antall karakterer, slik at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges
gjennomsnittet med 10. Elever som har færre enn halvparten gyldige karakterer er ikke med i
beregningene.
Figuren viser at Kvalsund kommune ligger under snittet for både Finnmark og landet i begge
skoleårene.
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Tabell 1: Andel elever i grunnskolen med SPU - Kvalsund kommune 2011-2014 (SSB/KOSTRA)
Andel elever med SPU

2011

2012

2013

2014

Grunnskolen

20,4 %

14,7 %

9,3 %

8,8 %

1.-4. trinn

5,9 %

6,2 %

5,1 %

2,6 %

5.-7. trinn

26,5 %

13,3 %

3,6 %

7,7 %

8.-10. trinn

30 %

22,5 %

17,7 %

15,8 %

19,7 %

15,6 %

12,7 %

21,3 %

Andel timer SPU av lærertimer totalt

Av tabellen ovenfor framgår en oversikt over den prosentvise andelen elever i grunnskolen i
Kvalsund kommune som er tildelt spesialundervisning i tidsperioden 2011-2014. Vi ser at
andelen har gått ned i undersøkelsesperioden. Den totale andelen timer til spesialundervisning
av lærertimer totalt har imidlertid økt i perioden.
Tabell 2: Andel elever i grunnskolen med SPU – Kvalsund kommune 2014 (SSB/KOSTRA)
Andel elever med SPU

Kvalsund

KG-6

Finnmark

Landet u/
Oslo

Grunnskolen

8,8 %

10,4 %

9,9 %

8,1 %

1.-4. trinn

2,6 %

6,8 %

6,1 %

5,2 %

5.-7. trinn

7,7 %

12,1 %

11,5 %

9,5 %

8.-10. trinn

15,8 %

12,9 %

13 %

10,5 %

Andel timer SPU av lærertimer totalt

21,3 %

18,9 %

20,2 %

17,4 %

Tabell 2 viser andel elever i grunnskolen som er tildelt spesialundervisning, i henholdsvis
Kvalsund kommune, kommunegruppe 6, Finnmark fylke og landets kommuner for øvrig
(utenom Oslo). Vi ser av tabellen at Kvalsund kommunes totale andel timer til
spesialundervisning ligger litt over sammenligningskommunene, men at kommunen ikke
skiller seg nevneverdig ut fra kommunene vi sammenligner med. Tabellen viser også at
andelen elever med spesialundervisning øker på ungdomstrinnet, en økning man ser for alle
kommunene i tabellen.
Tabell 3: Årstimer og årsverk til SPU - Kvalsund kommune 2014 (UDIR/GSI)
1.-4. trinn

5.-7. trinn

8.-10. trinn

Sum 1.-10.
trinn

Årstimer til spesialundervisning og
særskilt språkopplæring

513

1016

1643

3172

Årsverk til spesialundervisning og
særskilt språkopplæring

0,7

13,7

25

45,7
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Tabell 3 viser henholdsvis årstimer og årsverk til spesialundervisning og særskilt
språkopplæring for skoleåret 2014/2015. Vi ser at hovedmengden av lærertimer som gis til
spesialundervisning og særskilt språkopplæring i løpet av skoleåret, gis i 8.-10. trinn. Det
samme ser vi når det gjelder antall årsverk som går til spesialundervisning og særskilt
språkopplæring.
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4. ER SAKSBEHANDLINGEN KNYTTET TIL SPESIALUNDERVISNING PÅ
ET TILFREDSSTILLENDE NIVÅ?
4.1 Tildeles spesialundervisning i samsvar med regelverket?
4.1.1 Revisjonskriterier









Foreldrene skal være informert om at de har rett til å kreve igangsatt undersøkelser om
barnet deres har rett til spesialundervisning.
Når rektor har bedt om en sakkyndig vurdering fra PPT, skal det foreligge skriftlig
samtykke fra foreldrene i elevens mappe.
Sakkyndig vurdering skal ligge til grunn for rektors vedtak om spesialundervisning.
Det skal foreligge dokumentasjon som viser at den sakkyndige vurderingen er sendt
foreldrene samtidig som den er sendt skolen.
Rektors vedtak om omfanget av spesialundervisning bør være i samsvar med PPTs
anbefaling. Eventuelle avvik må begrunnes.
Vedtaket bør gi informasjon om hvilket innhold spesialundervisningen skal ha.
Det skal foreligge IOP som beskriver mål for opplæringen, opplæringens innhold samt
hvordan opplæringen skal skje.
Det skal foreligge dokumentasjon for at foreldrene har medvirket i utformingen av
IOP.

4.1.2 Data
Tildeling av spesialundervisning
Initiativet til å igangsette undersøkelser med sikte på å vurdere om en elev ved grunnskolen i
Kvalsund kommune har behov for spesialundervisning kan komme fra eleven selv, elevens
foreldre eller lærer. Under intervju har revisjonen blitt forklart at det foretas kartlegginger,
tilrettelegginger og utprøvinger i en periode på om lag tre måneder, før foreldre og
lærer/klasseforstander søker om midler til spesialundervisning fra PPD.11 På bakgrunn av
søknaden foretar PPD en vurdering av hvorvidt det er grunnlag for å utarbeide den
sakkyndige vurderingen, eller om det eventuelt må gjennomføres ytterligere tester og
kartlegginger.
Det framgår videre av intervju at det er kultur- og oppvekstleder som fatter vedtak om
spesialundervisning i Kvalsund kommune.
Informasjon om spesialundervisning
En forutsetning for at foreldrene skal kunne ta initiativ til at det settes i gang undersøkelser for
å vurdere om barnet/eleven har behov for spesialundervisning, er at foreldrene mottar
tilstrekkelig informasjon om sine/elevens rettigheter. Revisjonen har i intervju blitt opplyst
om at Kvalsund kommune ikke har etablert en praksis for å informere foreldre om denne
rettigheten. Under intervju blir det imidlertid påpekt at det er jevnlig og god dialog mellom
11

Som nevnt i rapportens kap. 2.1 kjøper Kvalsund kommune pedagogisk-psykologiske tjenester fra
Pedagogisk-Psykologisk Distriktskontor for Midt-Finnmark IKS (PPD).
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henholdsvis skolen og foreldre, og at skolen informerer foreldrene i de konkrete tilfellene
dersom de ser at en av elevene kan ha behov for spesialundervisning.
Under intervju blir det videre foreslått ulike alternative måter som kommunen i framtiden kan
informere om spesialundervisning på, deriblant gjennom kommunens hjemmeside og egne
informasjonshefter som deles ut til samtlige elever i grunnskolen.
Samtykke fra foreldrene
I henhold til regelverket skal foreldre/foresatte gi samtykke til at PPT kan gjennomføre en
sakkyndig vurdering. I Kvalsund kommune er praksis at det er foreldrene/foresatte som søker
om midler til spesialundervisning for elever som kan ha behov for det. Søknaden er et
kommunalt standardskjema som fylles ut av foreldrene og klasseforstander. Ved signering av
søknaden samtykker foreldrene til at sakkyndige instanser kan gi opplysninger som er
nødvendige for søknaden, uten hinder av taushetsplikt. Revisjonens gjennomgang av 12
elevmapper for elever som er tildelt spesialundervisning for skoleårene 2014/2015 og
2015/2016 viser at det foreligger skriftlig samtykke fra foreldrene i 11 av elevmappene. I en
av elevmappene vises det i vedtaket til søknaden, men denne ligger ikke i elevmappen.
Sakkyndig vurdering
I henhold til regelverket skal en sakkyndig vurdering alltid ligge til grunn for rektor, i dette
tilfellet kultur- og oppvekstleder, sitt vedtak om spesialundervisning.
I henhold til regelverket bør den sakkyndige vurderingen oversendes foreldre/foresatte
samtidig som den oversendes skolen. Revisjonen har fått opplyst at dette er praksis i Kvalsund
kommune. Videre viser revisjonens gjennomgang av elevmapper at det er sendt kopi av den
sakkyndige vurderingen til foreldrene samtidig som den er oversendt kultur- og
oppvekstleder.
Revisjonens gjennomgang av elevmapper viser videre at det er dokumentert at det er
gjennomført en sakkyndig vurdering, og at denne ligger til grunn for vedtaket, i 10 av 12
elevmapper. I to av elevmappene forelå det ikke noen sakkyndig vurdering. Dette skyldes
imidlertid at elevene ikke har oppfylt krav til spesialundervisning,12 og at det derfor ikke er
bedt om en sakkyndig vurdering av elevene. I den ene mappen forelå det et foreløpig svar på
søknad om midler til spesialundervisning, der det framgikk at et endelig svar (på søknaden)
kan ventes etter at den sakkyndige vurderingen foreligger, og at denne skal foretas i løpet av
høsten.
Krav til vedtaket
Revisjonens funn når det gjelder krav til innholdet i vedtaket og individuell opplæringsplan er
oppsummert i tabellen under.
Tabell 4: Etterlevelse av krav til innhold i vedtak om tildeling av SPU
Er vedtaket i samsvar med PPDs vurdering?
Inneholder vedtaket informasjon om
spesialundervisningens innhold?
Foreligger det IOP?

12

Ja
10
10

Nei
0
0

Annet
2
2

Andel
100 %
100 %

12

0

0

100 %

Dette framgikk av en totaloversikt over elever med vedtak om spesialundervisning.
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Tabell 4 viser at vedtakene i de undersøkte elevmappene er i tråd med PPDs anbefalinger. I to
av mappene forelå det som nevnt ikke vedtak. Under intervju ble det opplyst om at vedtakene
alltid er identiske med den sakkyndige vurderingen, og at det ikke har forekommet at vedtaket
avviker fra PPDs anbefalinger.
Videre ser vi av tabellen at vedtakene inneholder informasjon om spesialundervisningens
innhold. I samtlige av vedtakene består denne informasjonen av beskrivelser av
opplæringstilbudet, omfang (undervisningstimer per uke og undervisningstimer per år),
organisering av spesialundervisningen (i klassen/gruppe, liten gruppe, eneundervisning,
alternativ opplæringsarena), samt hvilket kompetansebehov spesialundervisningen vil kreve,
slik som lærer, spesialpedagog, logoped og assistent. Alle vedtakene inneholdt også en
henvisning til den sakkyndige vurderingen og individuell opplæringsplan.
Revisjonens gjennomgang viste videre at det forelå individuell opplæringsplan i alle de 12
elevmappene.
Under intervju ble revisjonen opplyst om at det det er god og jevnlig kontakt mellom skolen
og foreldre/foresatte. Gjennomgangen av elevmapper viste at det føres referat fra alle samtaler
og møter mellom skolen og foreldre/foresatte. Referatene lagres i den enkelte elevens mappe,
sammen med annen dokumentasjon, slik som IOP, individuell plan, kartlegginger, rapporter,
enkeltvedtak og sakkyndig(e) vurdering(er).
Foreløpig svar
Revisjonens gjennomgang av elevmapper viste store variasjoner for når søknadene om
spesialundervisning var avgjort. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (fra søknad til vedtak) er
i overkant av ni uker. Den lengste saksbehandlingstiden er på om lag 28 uker, mens den
korteste er på fem uker. Gjennomgangen viste videre at det er sendt foreløpig svar i én av
sakene. Det ble imidlertid ikke gjort rede for årsaken til forsinkelsen i det foreløpige svaret,
men det ble opplyst om når svar kunne ventes.
Oppfølging av vedtak
Under intervju ble revisjonen opplyst om at Kvalsund kommune har etablert en praksis som
sikrer at elever med vedtak om spesialundervisning faktisk får det de er tildelt gjennom
vedtak. Det utarbeides ukeplaner for elever med vedtak om spesialundervisning, der det
framgår antall timer til spesialundervisning per uke fordelt på fag. På denne måten synliggjør
skolen antall uketimer til spesialundervisning for eleven og foreldrene, hvilket også gir
foreldre muligheten til å følge opp at barnet/eleven får det de har vedtak på.
Videre utarbeides det pedagogiske halvårsrapporter (i januar) for de elevene som har vedtak
om spesialundervisning. Rapporten tar utgangspunkt i arbeidsmål og tiltak slik de er beskrevet
i elevens IOP, og læreren skal i rapporten gjøre en evaluering av arbeidsmål og tiltak, samt
om de enkelte tiltakene skal videreføres eller avsluttes. Halvårsrapportene sendes til oppvekstog kulturleder, som foretar en sammenstilling av rapportens innhold med innholdet i elevens
vedtak om spesialundervisning. Under intervju blir det også trukket fram at oppvekst- og
kulturleder kan komme med eventuelle påpekninger på bakgrunn av halvårsrapportene, som
skolen iverksetter tiltak på bakgrunn av. I følge oppvekst- og kulturleder bidrar denne
kontrollen til å sikre at elever med vedtak om spesialundervisning får det de har vedtak på.
Videre gir det sektorlederen inngående kunnskap om skolen.
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4.1.3 Vurderinger
I henhold til regelverket skal foreldrenes samtykke innhentes når en elev henvises til PPT for
utredning, når det er skolen som henviser. Foreldrenes samtykke gir skolen anledning til å
drøfte eleven med PPT og gir samtidig PPT tillatelse til å foreta utredningen. Revisjonens
undersøkelse viser at Kvalsund kommune har etablert praksis som sikrer at det innhentes
skriftlig samtykke fra foreldrene når skolen henviser en elev til PPD. Det er utarbeidet et
henvisningsskjema som benyttes ved henvisning til PPD. Det er ingen regler for hvordan
henvisning av elever skal skje, og skoleeier står dermed fritt til å finne de mest tjenlige
prosedyrer og rutiner innenfor de rammer som opplæringsloven gir. Revisjonen vurderer det
imidlertid som positivt at Kvalsund kommune har utarbeidet et standardskjema som benyttes i
forbindelse med henvisninger, da dette bidrar til å sikre ensartede rutiner i forbindelse med
henvisninger til PPD. Revisjonens undersøkelse viser videre at foreldrenes samtykke var
dokumentert gjennom signatur i 11 av 12 elevmapper.
I alle de undersøkte sakene var det dokumentert at det var sendt kopi av den sakkyndige
vurderingen til foreldrene samtidig som den ble oversendt til skolen. Det er viktig at
kommunen kan dokumentere at en har sikret foreldrenes rett til å gjøre seg kjent med
innholdet i den sakkyndige vurderingen. Revisjonen vurderer det slik at Kvalsund kommune
har etablert praksis for dette.
Etter at det er utarbeidet en sakkyndig vurdering, skal kommunen behandle spørsmålet om
spesialundervisning. Opplæringsloven legger til grunn at kommunens vedtak skal være i
samsvar med den anbefalingen PPT har gitt i sin sakkyndige vurdering. Dersom kommunens
vedtak avviker fra den sakkyndige vurderingen, skal dette begrunnes. Revisjonens
undersøkelse viser at det foreligger dokumentasjon på at den sakkyndige vurderingen er lagt
til grunn for samtlige av de undersøkte vedtakene om spesialundervisning, og at vedtakene er
i samsvar med PPDs sakkyndige vurdering.
Dersom det fattes vedtak om å gi spesialundervisning, skal vedtaket gjøre rede for omfang,
innhold og organisatorisk gjennomføring av opplæringen. Revisjonens gjennomgang av
vedtak viser at dette følges.
Spesialundervisning forutsetter et samarbeid mellom hjem og skole. Samarbeid med
foreldrene er viktig for at eleven skal få best mulig utbytte av opplæringen. Foreldrene bør
forstå hvorfor eleven har behov for spesialundervisning, delta i utformingen av
opplæringstilbudet og følge opp elevens opplæring. Spesialundervisningstilbudet skal så langt
det er mulig utformes i samarbeid med eleven og foreldrene, og det skal legges stor vekt på
deres syn.13 Revisjonen vil i denne forbindelse trekke fram at det framstår som at Kvalsund
kommune har etablert en god praksis hva gjelder samarbeid og kommunikasjon mellom
henholdsvis skole og foreldre/foresatte. Revisjonen vurderer det videre som svært positivt at
det utarbeides referat fra samtaler og møter mellom skole og foresatte, og at disse lagres i de
enkelte elevmappene. Dette gir en god og oversiktlig framstilling av elevens bakgrunn og
forhistorie.
I henhold til regelverket skal skolen utarbeide årsrapport for elever med
spesialundervisning.14 Årsrapporten skal gi en skriftlig oversikt over den opplæringen eleven
13
14

Veilederen Spesialundervisning, s. 14.
Opplæringsloven § 5-5 andre ledd.
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har fått, og en vurdering av utviklingen til eleven. Skolen skal sende årsrapporten til
eleven/foreldrene og til kommunen.15 Revisjonens undersøkelser viser at dette er praksis i
Kvalsund kommune. Revisjonen vil trekke fram at det også er positivt at det er etablert en
kontrollfunksjon i forhold til å sikre at elever med vedtak om spesialundervisning faktisk får
det de har vedtak på.
Opplæringsloven setter ingen eksplisitte tidsfrister for behandling av saker om
spesialundervisning, men det må legges til grunn at saksbehandlingen må skje innen rimelig
tid.16 Imidlertid må saksbehandlingen følge forvaltningslovens bestemmelser. Bestemmelsene
gjelder for hele prosessen; fra skolen starter vurderingen av om eleven har behov for
spesialundervisning til enkeltvedtaket er fattet. Revisjonen finner her grunn til å bemerke at
PPD er et ledd i utredningen av saken, selv om dette er en tjeneste som Kvalsund kommune
kjøper. Dersom et vedtak om spesialundervisning ikke kan fattes innen én måned etter at
kommunen (herunder PPD) har mottatt henvendelsen/søknaden, skal det gis et foreløpig svar,
jf. forvaltningsloven § 11a tredje ledd. I det foreløpige svaret skal det informeres om hvorfor
henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og dersom det er mulig skal det også anslås når
svar kan ventes. I dette ligger det at PPD skal underrette skolen/kommunen dersom
saksbehandlingstiden vil medføre at kommunen ikke kan behandle saken innen én måned, slik
at kommunen kan sende et foreløpig svar til eleven/foreldrene. Revisjonens undersøkelser
viser at ingen av de undersøkte vedtakene var fattet innenfor forvaltningslovens frist. Til tross
for dette er det kun sendt ut foreløpig svar i én av sakene.
4.1.4 Konklusjon
Med bakgrunn i de funn og vurderinger som er gjort i det foregående har revisjonen
konkludert med at Kvalsund kommune i all hovedsak opptrer i tråd med lovverket når det
gjelder tildeling av spesialundervisning. Revisjonen har imidlertid funnet brudd på
forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandlingstid i samtlige av de undersøkte sakene.

4.2 Inneholder vedtakene opplysninger om avgjørelse, begrunnelse og
klageadgang?
4.2.1 Revisjonskriterier



15
16

Vedtak skal være skriftlig.
Vedtak skal inneholde:
o Begrunnelse med henvisning til reglene som vedtaket bygger på.
o Opplysninger om klageadgang, klagefrist og klageinstans og den nærmere
fremgangsmåte ved klage samt om retten til å se sakens dokumenter.
o Tidspunkt for iverksetting av vedtaket.

Veilederen Spesialundervisning, s. 50
Veilederen Spesialundervisning, s. 35.
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4.2.2 Data
Revisjonens gjennomgang av elevmapper viser at det foreligger skriftlige vedtak i 10 av 12
mapper. I de to mappene der det ikke var skriftlige vedtak, kom dette av at de aktuelle elevene
ikke hadde oppfylt kravene til spesialundervisning. Revisjonen kunne imidlertid ikke finne
dokumentasjon på at det var fattet vedtak om avslag på søknad om spesialundervisning. På
spørsmål fra revisjonen har oppvekst- og kulturleder oversendt et eksempel på svarbrev
vedrørende avslag på søknad om spesialundervisning. Svarbrevet er imidlertid ikke et vedtak,
men en kopi av den sakkyndige vurderingen der PPD har kommet fram til at det ikke er behov
for spesialundervisning i gitte fag.
Av de undersøkte vedtakene inneholder alle en henvisning til opplæringsloven § 5-1, men
bestemmelsens innhold blir ikke gjengitt. Henvisningen er en standardformulering som går
igjen i alle vedtakene. Videre inneholder vedtakene også referanse til den sakkyndige
vurderingen som vedtaket bygger på, IOP og «kjennskap til den enkelte eleven». Alle
vedtakene inneholder informasjon om vedtakets varighet, oppgitt som skoleår. Dette
innebærer at iverksettingen av vedtaket også er oppgitt, da dette er sammenfallende med
begynnelsen av skoleåret.
Alle vedtakene gir opplysninger om klageadgang, klagefrist og klageinstans og den nærmere
framgangsmåte ved klage. Vedtakene opplyser også om retten til å se sakens dokumenter.
Opplysningene synes å være en standardformulering i malen for vedtak om
spesialundervisning.
4.2.3 Vurderinger
Revisjonens undersøkelser viser at to elever har søkt om spesialundervisning, men at de ikke
oppfyller kravene for dette. Revisjonen kunne ikke finne dokumentasjon på at det er fattet
vedtak om avslag på søknadene. Dette er brudd på krav i forvaltningsloven, 17 og ikke i tråd
med god forvaltningsskikk. Dersom kommunen kommer fram til at elevene ikke har behov
for spesialundervisning, skal det fattes enkeltvedtak om dette også. Dette er viktig for
foreldrene/elevenes rett til å klage på enkeltvedtaket.
Når kommunen fatter et enkeltvedtak om spesialundervisning, har eleven og foreldrene krav
på en begrunnelse av vedtaket – uavhengig av om vedtaket er et avslag eller en tildeling.
Begrunnelsesplikten er en sentral del av forsvarlighetsprinsippet, og det er viktig at
kommunen gir foreldrene/eleven en skikkelig begrunnelse.18 19 Hovedregelen om begrunnelse
finnes i § 24 i forvaltningsloven. Her heter det at «enkeltvedtak skal grunngis». Av veilederen
Spesialundervisning framgår det at begrunnelsen skal gis samtidig med at enkeltvedtaket
fattes. Det framgår videre av veilederen at «hvis det er nødvendig for at eleven/foreldrene skal
forstå enkeltvedtaket, skal det gjengi innholdet i reglene eller den problemstillingen det
bygger på. For enkeltvedtak om spesialundervisning betyr det at skolen gjengir innholdet i §
5-1 eller problemstillingen som er vurdert.»20 Revisjonens undersøkelser viser at Kvalsund
kommune viser til bestemmelsen som vedtaket bygger på, men bestemmelsens innhold blir
17

Forvaltningsloven §§ 2 og 23.
Veilederen Spesialundervisning, s. 42.
19
Reglene om begrunnelsesplikten finnes i forvaltningsloven §§ 24, 25 og 27.
20
Veilederen Spesialundervisning, s. 42.
18
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ikke gjengitt. Revisjonen vurderer det slik at dette ikke er i samsvar med forvaltningsloven §
24.
Et annet krav til begrunnelse er at den skal inneholde de faktiske forholdene som er lagt til
grunn for vedtaket. Her fastslår veilederen at det er tilstrekkelig å vise til den sakkyndige
vurderingen. Revisjonens gjennomgang av vedtak viser at dette er praksis i Kvalsund
kommune. Det er imidlertid verd å påpeke at det ikke er et krav at kommunen må gjøre rede
for hvilke sider av de faktiske forholdene det er lagt vekt på. Det er tilstrekkelig at det i
enkeltvedtaket blir vist til sakens faktiske forhold, herunder den sakkyndige vurderingen, IOP
og skolens kjennskap til eleven.
Eleven/foreldrene kan klage på et enkeltvedtak om spesialundervisning, både ved avslag og
tildeling.21 Det kan klages på vedtakets innhold, på saksbehandlingen og på manglende
oppfyllelse av enkeltvedtaket.22 Fristen for å klage på enkeltvedtaket er tre uker fra
eleven/foreldrene ble gjort kjent med vedtaket. Revisjonen finner imidlertid grunn til å
bemerke at selv om forvaltningsloven stiller et krav om at klagen må være framsatt innen tre
uker, innebærer ikke dette at eleven/foreldrene er fratatt retten til å klage på enkeltvedtaket
også ved et senere tidspunkt, dersom innholdet i enkeltvedtaket ikke følges. I dette ligger det
at eleven/foreldrene har en løpende rett til å klage på at gjennomføringen av
spesialundervisningen ikke er i tråd med enkeltvedtaket.23 Revisjonens gjennomgang av
enkeltvedtak viser at det opplyses om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere
framgangsmåte ved klage, samt om retten til å se sakens dokumenter. Dette er i tråd med
regelverket.
4.2.4 Konklusjon
Med bakgrunn i de funn og vurderinger som er gjort i det foregående, har revisjonen
konkludert med at enkeltvedtak om spesialundervisning inneholder opplysninger om
avgjørelse, begrunnelse og klageadgang. Revisjonen har imidlertid funnet at det ikke er fattet
enkeltvedtak om avslag på søknad om spesialundervisning. Dette er brudd på krav i
forvaltningsloven, og ikke i tråd med god forvaltningsskikk. Revisjonen har også funnet at
kommunen ikke grunngir enkeltvedtak i tråd med forvaltningslovens bestemmelser.

21

Det er Fylkesmannen som er klageinstans for enkeltvedtak om spesialundervisning (delegert myndighet fra
Kunnskapsdepartementet).
22
Veilederen Spesialundervisning, s. 44.
23
Veilederen Spesialundervisning, s. 44.
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5. KONKLUSJONER
5.1 Tildeles spesialundervisning i samsvar med regelverket?
Med bakgrunn i de funn og vurderinger som er gjort i det foregående har revisjonen
konkludert med at Kvalsund kommune i all hovedsak opptrer i tråd med lovverket når det
gjelder tildeling av spesialundervisning. Revisjonen har imidlertid funnet brudd på
forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandlingstid i samtlige av de undersøkte sakene.

5.2 Inneholder vedtakene opplysninger om avgjørelse, begrunnelse og
klageadgang?
Med bakgrunn i de funn og vurderinger som er gjort i det foregående, har revisjonen
konkludert med at enkeltvedtak om spesialundervisning inneholder opplysninger om
avgjørelse, begrunnelse og klageadgang. Revisjonen har imidlertid funnet at det ikke er fattet
enkeltvedtak om avslag på søknad om spesialundervisning. Dette er brudd på krav i
forvaltningsloven, og ikke i tråd med god forvaltningsskikk. Revisjonen har også funnet at
kommunen ikke grunngir enkeltvedtak i tråd med forvaltningslovens bestemmelser.
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6. ANBEFALINGER
Med bakgrunn i de funn og konklusjoner som er gjort i denne undersøkelsen, vil revisjonen
anbefale at Kvalsund kommune iverksetter tiltak for å sikre at:


Saksbehandlingstiden er i tråd med forvaltningslovens bestemmelser



Det sendes ut foreløpig svar dersom et enkeltvedtak om spesialundervisning ikke kan
fattes innen én måned



Det fattes enkeltvedtak – også dersom vedtaket er et avslag på søknad om
spesialundervisning



Enkeltvedtakene grunngis i tråd med forvaltningslovens bestemmelser, herunder
gjengir bestemmelsen som vedtaket bygger på
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Vedlegg 1: Rådmannens kommentarer
RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 – SPESIALUNDERVISNING –
KVALSUND KOMMUNE
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