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1 Innledning 

Vi fører tilsyn med offentlige skoler, jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf. kommuneloven 
kapittel 10 A. 

I tilsyn kontrollerer vi om skolene oppfyller opplæringsloven med forskrifter. 

Dersom Porsgrunn kommune ikke følger regelverket, kan vi pålegge retting etter at kommunen 
har fått en frist for å rette. 

Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir 
overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Vi gir derfor eventuelle pålegg i tilsynet til 
kommunen som har ansvaret for at skolen retter opp brudd på regelverket. 

Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at vi skal gjennomføre tilsynet i 
samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven. 

Tilsynet ble åpnet i juli 2019, og vil følge reglene i kommuneloven av 25.09.92 nr. 107, kapittel 
10A, jf. forskrift om overgangsbestemmelser til ny kommunelov av 27.06.19 nr. 937.  

1.1 Kort om kommunen 

Porsgrunn kommune har ca. 36 090 innbyggere, og ligger i Telemark fylke.  

Myrene skole er en av femten skoler i Porsgrunn kommune. Myrene skole er en barneskole med 
236 elever og med 22 elever tilknyttet hørselsklassene.  

1.2 Om gjennomføringen av tilsynet  

Vi åpnet tilsyn med Porsgrunn kommune i brev av 04.07.19. Dere ble bedt å levere 
dokumentasjon til oss. Vi har fått dokumentasjonen for å gjennomføre tilsynet. 

Dette tilsynet er et deltema under hovedtemaet spesialundervisning, og har som formål å 
kontrollere at kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder å fatte vedtak om 
spesialundervisning, jf. opplæringsloven §§ 5-1, 5-3 og 5-4, forvaltningsloven §§ 2, 11, 16,17, 23, 
24, 25 og 27 samt Barnekonvensjonen artikkel 3 og 12.  

Hovedpunkter i tilsynet:  

 Plikten til å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning.  
 Saken skal være tilstrekkelig opplyst.  
 Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om spesialundervisningen.  
 Enkeltvedtaket skal informere om klageregler og innsynsrett.  

Det overordnede formålet med det nasjonale tilsynet er å bidra til at elever får et godt utbytte av 
opplæringen. For å sikre at dette gjelder for alle elever, er elever med behov for 
spesialundervisning gitt egne rettigheter i opplæringsloven. 
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Vi har ikke sett på hvordan dere oppfyller andre krav i regelverket. 

 
Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til dere 16.12.19. I den presenterte vi våre foreløpige 
vurderinger og konklusjoner. Porsgrunn kommune har ikke kommentert den foreløpige 
rapporten knyttet til Myrene skole.  

1.3 Om tilsynsrapporten 

Våre vurderinger i denne rapporten baserer seg i hovedsak på opplysninger som kommer frem i: 

 dokumentasjonen dere har sendt inn (se oversikt i vedlegg) 
 informasjonen på skolens nettsted 

Tilsynsrapporten inneholder informasjon om hvilke pålegg som er aktuelle å vedta etter at 
rettefristen etter kommuneloven § 60 d er utløpt. 

Tilsynsrapportene er et offentlig dokument. Vi publiserer våre tilsynsrapporter på vår 
hjemmeside. 

 

2 Fatte vedtak som oppfyller retten til 
spesialundervisning og saksbehandlingsreglene i 
forvaltningsloven   

2.1 Rettslige krav  

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene som gjelder for saksbehandling av enkeltvedtak.  

Forvaltningsloven § 16 - forhåndsvarsel  

Dersom foreldre eller elev ikke allerede har uttalt seg i saken, skal de varsles før skolen gjør et 
vedtak. De skal gis mulighet til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Forhåndsvarsel skal 
som hovedregel gis skriftlig. Forhåndsvarselet skal si noe om hva saken gjelder og inneholde det 
som er nødvendig for at foreldre og elev på en forsvarlig måte kan ivareta sine interesser.  

Når eleven er over 15 år, skal skolen varsle eleven dette gjelder selv om eleven har verge. Skolen 
kan la være å varsle dersom foreldre/elev allerede har fått kjennskap til at vedtak skal treffes og 
har fått rimelig tid til å uttale seg. Det samme gjelder dersom det må anses åpenbart unødvendig 
å varsle.  

Forvaltningsloven § 17 – forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt 

Det fremgår av forvaltningsloven § 17 at kommunen må påse at saken er så godt opplyst som 

mulig før vedtak treffes. Mindreårig part skal ha fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn hvis de er 

i stand til å danne seg egne synspunkter på det saken gjelder. Det vil si at dersom utredningen 
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eller anbefalingen i den sakkyndige vurderingen er mangelfull, eller det mangler andre 

opplysninger i saken, skal skolen/kommunen be PPT eller andre om supplerende opplysninger.  

Saksbehandlingstid – forvaltningsloven § 11a 

Kommunen/skolen skal fatte vedtak så snart som mulig etter at det foreligger en sakkyndig 

vurdering, jf. forvaltningsloven § 11a. 

Krav til enkeltvedtak – forvaltningsloven §§ 23, 24, 25, 27 

Enkeltvedtak skal være skriftlig og begrunnet, jf. forvaltningsloven §§ 23 og 24. Det skal vises til 

de lovreglene som vedtaket bygger på. I begrunnelsen skal det også gjengis innholdet i reglene 

eller den problemstilling vedtaket bygger på. I begrunnelsen skal det også nevnes de faktiske 

forhold som vedtaket bygger på, jf. forvaltningsloven § 25. Hvis de faktiske forhold er beskrevet 

av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er det tilstrekkelig med en 

henvisning til den tidligere fremstillingen. Det skal da vedlegges kopi av den tidligere 

fremstillingen. Begrunnelsen skal også gjengi hvilke hovedhensyn som har vært avgjørende ved 

utøvelse av det forvaltningsmessige skjønnet. Hvis det er gitt retningslinjer for skjønnsutøvelsen, 

vil det som regel være tilstrekkelig med en henvisning til disse, jf. forvaltningsloven § 27.  

Det forvaltningsorganet som har truffet vedtaket, skal sørge for at partene underrettes om 

vedtaket så snart som mulig. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken, skal organet også 

underrette den mindreårige selv. Underretning skal i hovedsak gis skriftlig.  

I underretningen skal det gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den 

nærmere fremgangsmåte ved klage. Det vil si at det må opplyses om at det er 3 ukers klagefrist 

fra underretning om vedtaket har kommet frem til parten. Det må opplyses om at klagen må 

sendes til det organet som har fattet vedtaket, det vil si kommunen. Det må videre opplyses om 

at klageinstans er Fylkesmannen.  

I underretningen skal det også gis informasjon om retten til å se sakens dokumenter, jf. 

forvaltningsloven § 27. Retten til innsyn i sakens dokumenter fremgår av forvaltningsloven §§18, 

18a, 18b, 18c, 18d, og 19. Det kan gjøres unntak i noen tilfeller.  

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder for enkeltvedtak om 
spesialundervisning. Kravene kommer i tillegg til de generelle saksbehandlingsreglene som er 
omtalt ovenfor.   

Samtykke til at det blir gjort sakkyndig vurdering og til at det fattes vedtak om 
spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-4, jf. forvaltningsloven § 16. 

Skolen må innhente samtykke fra foreldrene til elever under 15 år, før PPT foretar sakkyndig 
vurdering av behovet for spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-4. Elever som har fylt 15 år, 
skal selv gi samtykke i saker om spesialundervisning og om at foreldre skal orienteres.  
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Det må innhentes samtykke fra eleven eller fra foreldrene til eleven før det blir fattet vedtak om 
spesialundervisning.  

Foreldre og elev skal gis mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurderingen før 
enkeltvedtak fattes, jf. opplæringsloven § 5-4, jf. menneskerettsloven § 2, jf. 
Barnekonvensjonen art. 12. 

Foreldrene og eleven har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderinga og 
til å uttale seg før skolen fatter enkeltvedtak, jf. opplæringsloven § 5-4, jf. menneskerettsloven § 2, 
jf. Barnekonvensjonen art. 12.  

Tilbudet om spesialundervisning skal utformes i samarbeid med eleven og foreldrene til eleven 
så langt det lar seg gjøre, og det skal legges stor vekt på deres syn, jf. opplæringsloven § 5-4.  

Elever som etter sakkyndig vurdering har behov for spesialundervisning, skal ha et 
enkeltvedtak, jf. opplæringsloven § 5-1 og forvaltningsloven § 2, jf. § 23. 

Etter den sakkyndige vurderinga må det fattes et skriftlig enkeltvedtak. Dette gjelder uavhengig 
av hva som er konklusjonen i den sakkyndige vurderingen, jf. opplæringsloven § 5-1 og 
forvaltningsloven § 2, jf. § 23.  

Avvik fra en sakkyndig vurdering skal begrunnes i enkeltvedtaket, jf. opplæringsloven § 5-3. 

Dersom skolens vedtak avviker fra den sakkyndige vurderinga, må skolen begrunne dette. 
Enkeltvedtak som ikke samsvarer med den sakkyndige vurderinga skal vise hvorfor eleven likevel 
får et opplæringstilbud som oppfyller retten til spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-3. 
Skolen må få klart frem hva avviket består i, og hva opplæringstilbudet innebærer for eleven.  

Den sakkyndige vurderingen som ligger til grunn for enkeltvedtaket skal inneholde ulike 
vurderinger, jf. opplæringsloven § 5-3. 

Den sakkyndige vurderingen skal utrede og ta standpunkt til:  

- Elevers utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. 
- Lærevanskene til eleven og andre særlige forhold som er viktige for opplæringa. 
- Realistiske opplæringsmål for eleven. 
- Om man kan hjelpe på vanskelighetene eleven har innenfor det ordinære 

opplæringstilbudet. 
- Hva slags opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud. 

Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om spesialundervisningen, jf. forvaltningsloven § 
25. 

Loven har ikke bestemmelser om den nærmere utformingen av vedtak, men det må likevel 
kunne legges til grunn at vedtak bør utformes slik at innholdet er klart og utvetydig, jf. 
forvaltningsloven § 25 og juridisk teori knyttet til denne bestemmelsen. I sak fra 
Sivilombudsmannen (sak 2012/2439 fra 2013) er det blant annet uttalt: «Det er likevel grunn til å 
understreke at det må stilles krav om at omfanget av innvilget hjelp tydeliggjøres på en slik måte at de 
det gjelder, får innsikt i nivået på hjelpen. Dette er nødvendig for at det skal være reell mulighet til å 
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kunne påklage vedtaket, dersom man mener at det innvilgede hjelpetiltaket er riktig, men ikke 
nivået/omfanget på hjelpen. Også for fylkesmannens mulighet til å utøve kontroll med kommunens 
vedtak, er det nødvendig med en synliggjøring av innvilget tid».   

Det innebærer at vedtaket om spesialundervisning må være så klart og tydelig at man vet hva 
slags tilbud eleven skal få, slik at man kan klage på vedtaket dersom man ikke er fornøyd.  

Utdanningsdirektoratet har i sitt veiledningsmateriale til tilsynet fastslått at enkeltvedtak skal 
opplyse om følgende:  

 Hvor mange timer spesialundervisning elevene skal ha. 
 Hvilke fag og områder spesialundervisningen skal dekke.  
 Om det skal være avvik fra læreplanene, og hvilke fag avvikene gjelder for. 
 Hvilke konkrete kompetansemål elevene skal nå.  
 Hvordan skolen skal organisere spesialundervisningen. 
 Hvilken kompetanse de som skal gjennomføre spesialundervisningen skal ha.  

Vurdering av barnets beste, jf. menneskerettsloven § 2, jf. Barnekonvensjonen art. 3. 

Det må fremgå av saken hvordan barnet beste er vurdert, jf. menneskerettsloven § 2, jf. 

Barnekonvensjonen art. 3. Kommunen/skolen må vurdere hva som er til elevens beste når den 

tar stilling til hvilket omfang, innhold og organisering spesialundervisningen skal ha, og hvilken 

kompetanse de som skal gjennomføre opplæringen skal ha. Elevens syn er viktig i vurderingen av 

hva som er til elevens beste. Det skal sterke hensyn til for at skolen/kommunen kan sette elevens 

beste til side. 

2.2  Våre observasjoner, vurderinger og konklusjoner 

Myrene skole har via Reflex svart på skjemaet «Fatte vedtak om spesialundervisning». Skolen 
vurderer egen praksis til å være innenfor regelverket på området, men har svart «nei» på 
spørsmålet om eleven gis mulighet til å uttale seg til innholdet i den sakkyndige vurderingen før 
det fattes enkeltvedtak. Det er også svart «nei» på spørsmålet om det fattes enkeltvedtak for 
elever hvis PPT ikke anbefaler spesialundervisning.  

Myrene skole har i oversendelsesbrev til Fylkesmannen skrevet at de på skolen organiserer 
spesialundervisningen ved at de har spesialpedagogisk team bestående av fire personer. 
Assisterende rektor er leder, og det er i tillegg tre lærere. Disse har som utgangspunkt ansvar for 
hver sin base: 1.-3., 4.-5. og 6.-7.-trinn. Det er disse lærerne som sammen med kontaktlæreren 
har ansvar for tilrettelegging for elever med vedtak.  

Myrene skole skriver at vurdering av læringsutbytte blir utført og sendes PPT. PPT gjennomfører 
sakkyndig vurdering hvor foresatte og elevens syn kommer til syne. Når utredningen er ferdig, 
blir det avholdt møte med PPT, foresatte og skolen hvor den sakkyndige vurderingen blir 
gjennomgått. Her blir det tatt opp hva det innebærer å få spesialundervisning, og de 
pedagogiske, praktiske og sosiale konsekvensene det kan medføre, og hvordan undervisningen 

Commented [TES1]:  Vi må beskrive våre observasjoner, 
vurderinger og konklusjoner. Embetet velger selv om 
observasjonene skal fremgå av et eget kapittel. 
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blir gjennomført. Denne dialogen har vært muntlig, og det har vært litt usikkerhet om hvem som 
skal innhente skriftlig samtykke.  

Rektor fatter enkeltvedtak på grunnlag av den sakkyndige vurderingen.  

Fylkesmannen ba om at det ble sendt inn kopi av varsel og enkeltvedtak om spesialundervisning, 
med tilhørende sakkyndig vurdering fra 10 elever fordelt på ulike trinn. Myrene skole har sendt 
inn 10 vedtak fra ulike klassetrinn, inklusiv vedtak fra hørselklassene.   

Innhenter skolen samtykke fra foreldre til elever under 15 år, før skolen fatter vedtak om 
spesialundervisning? 

Det fremgår av innsendte saker at skolen sørger for at foreldrene samtykker til at det fattes 
vedtak om spesialundervisning. Det brukes et «tilmeldingsskjema» som foreldrene må 
undertegne på hvor det fremgår at det vil bli foretatt en sakkyndig vurdering som ender opp i et 
vedtak.  

Lovkravet er oppfylt. 

Gir skolen eleven og foreldrene mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige 
vurderingen, før skolen fatter enkeltvedtak? 

Det fremgår av innsendte saker at skolen sender kopi av sakkyndig vurdering til foreldrene. Det 
fremkommer imidlertid ikke at foreldrene kan uttale seg til den sakkyndige vurderingen innen en 
nærmere angitt frist.  

Lovkravet er ikke oppfylt. 

Sørger skolen for at saken er tilstrekkelig opplyst før den fatter vedtak om spesialundervisning? 

I 2 av 9 enkeltvedtak er saken ikke tilstrekkelig opplyst før det fattes vedtak om 
spesialundervisning. I den ene saken er sakkyndig vurdering for gammel. Det er oppgitt at den 
kun er gyldig ut skoleåret 2018/2019. I den andre saken mangler det kompetansebeskrivelse på 
de som skal undervise eleven. 

Lovkravet er ikke fullt ut oppfylt. 

Fatter skolen enkeltvedtak i alle saker der PPT har gjennomført en sakkyndig vurdering? 

Det er fattet enkeltvedtak i 9 av 10 saker som Fylkesmannen har mottatt i tilsynet. En av sakene 
gjelder opptak ved spesialavdeling hørsel, og er ikke å anse som spesialundervisning.  

Rektor har til spørsmålet i Reflex: «Fatter dere enkeltvedtak for elever hvis PPT ikke anbefaler 
spesialundervisning?», svart «nei». Skolen har ikke oversendt eksempler på dette.  

Lovkravet er ikke oppfylt.  
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Inneholder enkeltvedtakene opplysninger om vedtakets varighet? 

Det fremgår av de innsendte vedtakene at det i alle sakene er fattet vedtak for ett skoleår. I en av 
sakene er det ikke fattet vedtak, da saken gjelder opptak ved hørselsklassene.  

Lovkravet er oppfylt. 

Inneholder enkeltvedtakene opplysninger om antall timer spesialundervisning i fagene, og 
samlet timetall for elevene? 

Alle innsendte enkeltvedtak inneholder opplysninger om antall timer spesialundervisning i 
fagene og samlet timetall for elevene.  

Lovkravet er oppfylt. 

Inneholder enkeltvedtakene opplysninger om hvilket innhold spesialundervisningen skal ha? 

Det fremgår av alle enkeltvedtakene hvilke fag og områder det skal gis spesialundervisning i.  

Lovkravet er oppfylt. 

Inneholder enkeltvedtakene opplysninger om hvordan skolen skal organisere 
spesialundervisningen? 

Det er ikke klart definert i enkeltvedtakene hvordan skolen skal organisere 
spesialundervisningen. Det er uklart hvor mye som skal gis i liten gruppe, og hvor mye som skal 
gis i tilknytning til klassen. Det brukes formuleringer som: «Undervisningen vil i hovedsak være 
organisert i klassen og i liten gruppe, men kan tidvis gis som enetimer der dette er 
hensiktsmessig». En annen formulering er: «Undervisningen vil i hovedsak være organisert i 
klassen og i liten gruppe». Enda en annen formulering er: «Spesialundervisning bør både skje i 
liten gruppe med pedagog, og med ekstra støtte i klasserommet». En annen formulering er: 
«Undervisningen vil i hovedsak være organisert i klassen og i liten gruppe, men kan tidvis gis som 
enetimer der dette er hensiktsmessig».  

Fylkesmannen mener det er forståelig at skolen ønsker fleksibilitet i forhold til hvordan 
opplæringen skal organiseres. Det er likevel viktig at det kommer tydelig frem av enkeltvedtaket 
hvilken rett eleven har. I de tilfellene hvor det er aktuelt med ene-undervisning, er det spesielt 
viktig at enkeltvedtaket er klart og tydelig, slik at eleven og foreldrene kan ta stilling til om det vil 
være aktuelt å klage på vedtaket.   

Lovkravet er oppfylt. 

Inneholder enkeltvedtakene opplysninger om hvilken kompetanse de som skal gjennomføre 
spesialundervisningen skal ha? 

I 2 av 9 vedtak mangler det opplysning om hvilken kompetanse de som skal gjennomføre 
spesialundervisningen skal ha. I ett annet vedtak er det uklart, da det brukes formuleringer som: 
«hovedsakelig pedagog».  

Lovkravet er ikke fullt ut oppfylt.  
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Begrunner skolen vedtak som ikke samsvarer med den sakkyndige vurderingen, ved å vise 
hvorfor eleven likevel kan få et forsvarlig utbytte av opplæringen? 

I 6 av 9 enkeltvedtak er det ikke avvik fra sakkyndig vurdering. I 3 av 9 vedtak er det avvik fra 
sakkyndig vurdering. Det fremkommer ikke av de 3 vedtakene hvorfor eleven likevel kan få et 
forsvarlig utbytte av opplæringen. Avvikene går på at timefordelingen på fag er utelatt i vedtaket, 
men fremkommer i sakkyndig vurdering, sakkyndig vurdering har utløpt, da den kun gjelder for 
skoleåret 2018/2019, og sakkyndig vurdering er gammel (fra mars 2017).  

Lovkravet er ikke oppfylt. 

Tar skolen stilling til hva som er barnets beste når den fatter vedtak om spesialundervisning? 

Skolen tar stilling til hva som er barnets beste i alle innsendte enkeltvedtak. Vurderingen er 
imidlertid for kort og generell. Formuleringen som brukes i vedtakene er: «Rektor anser at det er 
til barnets beste å motta spesialundervisning i henhold til momentene i vedtaket».  

Lovkravet er ikke oppfylt. 

Inneholder enkeltvedtakene, eller oversendelsen av enkeltvedtakene, informasjon om 
klageadgang, klagefrist, klageinstans og informasjon om at klagen skal sendes til skolen? 

Alle innsendte enkeltvedtak inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og 
informasjon om at klagen skal sendes til skolen, som er førsteinstans.  

Lovkravet er oppfylt. 

Inneholder enkeltvedtakene, eller oversendelsen av enkeltvedtakene, informasjon om retten til 
å se sakens dokumenter? 

Alle innsendte enkeltvedtak inneholder informasjon om retten til å se sakens dokumenter.  

Lovkravet er oppfylt.  

Fatter skolen vedtak om spesialundervisning så snart som mulig og med oppstartdato ut fra 
elevens behov? 

Alle innsendte enkeltvedtak er fattet fra 24. juni – 27. august 2019 og gjelder for skoleåret 
2019/2020.  

Lovkravet er oppfylt. 

3 Frist for retting av regelverksbrudd 

I kapitlene ovenfor har vi konstatert at dere ikke oppfyller regelverket på alle områder. Vi gir dere 
en frist til å rette regelverksbruddene, jf. kommuneloven § 60 d. 
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Frist for retting er 20. august 2020. Før fristen må dere sende oss en erklæring om at forholdene 
er rettet og en redegjørelse for hvordan bruddene er rettet. 

Hvis dere ikke har rettet regelverksbruddene før rettefristen, vil vi vedta pålegg om retting. Et 
pålegg om retting er et vedtak som dere kan klage på, jf. forvaltningsloven kapittel VI. 

Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen: 

Kommunen må sørge for å fatte vedtak som oppfyller retten til spesialundervisning og 
saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, jf. opplæringsloven §§ 5-3, fjerde ledd, 5-4, annet 
ledd, og forvaltningsloven §§ 16, 17, 24, 25. Det vises også til menneskerettsloven §2, jf. 
Barnekonvensjonen artikkel 3. 

Kommunen må i den forbindelse se til at skolen: 

 Gir eleven og foreldrene mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige 
vurderingen innen en angitt frist, før skolen fatter enkeltvedtak.  

 Sørger for at alle saker er tilstrekkelig opplyst før den fatter vedtak om 
spesialundervisning. 

 Fatter enkeltvedtak som inneholder opplysninger om hvilken kompetanse de som skal 
gjennomføre spesialundervisningen skal ha. 

 Fatter enkeltvedtak i alle saker der PPT har gjennomført en sakkyndig vurdering. 
 Begrunner alle enkeltvedtakene som ikke samsvarer med den sakkyndige vurderingen, ved 

å vise til hvorfor eleven likevel kan få et forsvarlig utbytte av opplæringen. 
 Foretar en konkret vurdering av barnets beste som fremgår av vedtaket.  

Dere har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 
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Vedlegg: Liste over dokumentasjon 

 Varsel om tilsyn, sendt fra Fylkesmannen til Porsgrunn kommune av 07.08.19. 
 Innsendt dokumentasjon fra Myrene skole, datert 27.08.19. 
 Epost av 30.08.19 med oversikt over kontaktpersoner i Porsgrunn kommune. 
 Foreløpig melding fra Fylkesmannen til Porsgrunn kommune av 25.11.19. 


