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Til kontrollutvalget i Vevelstad kommune    Sandnessjøen 16.09.2019 
          
Saksbehandler: 
Sekretariatsleder 
Tobias Langseth 

 
 
SAK 10/2019: FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT [ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ] 

 
1: Innledning og bakgrunn 
 
Revisjon Midt-Norge har på oppdrag fra kontrollutvalget utført forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Elevenes psykososiale miljø» og oversendt endelig rapport datert 11. september 2019. 
 
Administrasjonssjef har blitt gitt anledning til å uttale seg om rapporten, og har avgitt høringssvar 
06.09.2019. Jfr. rapportens vedlegg 3, side 34–35. 
 
Revisjonsprosjektet har undersøkt denne problemstillingen: 
 
Arbeides det aktivt og systematisk for å avdekke og håndtere mobbing i grunnskolene i Vevelstad kommune?  
 

- Innhentes og bearbeides kunnskap om skolemiljøet på en systematisk måte?  
- Har skolen rutiner og god praksis for håndtering av skolemiljøsaker? 

 

2: Kontrollutvalgets oppgaver og rolle 
 
Kontrollutvalgets oppgave er i denne sammenheng å behandle forvaltningsrevisjonsrapporten, og 
avgi rapport til kommunestyret om at prosjektet er gjennomført samt hvilke resultat revisjonen har 
gitt. Jfr. bestemmelsen i forskrift om kontrollutvalg § 11: 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollutvalget skal også påse at kommestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter 
om forvaltningsrevisjon følges opp, samt rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets 
merknader er fulgt opp. Jfr. bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg § 12: 
 

  

§ 11. Rapporter om forvaltningsrevisjon 
 
Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget avgi rapport til 
kommunestyret eller fylkestinget om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om resultatene av 
disse, jf. § 8 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. 

§ 12. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter 
 
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av 
rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. 
 
Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller 
fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om 
tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 
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3: Forvaltningsrevisjonsrapportens konklusjoner og anbefalinger 
 
Jfr. utdrag fra rapportens kapittel 5 [side 28–29] nedenfor: 
 
Avsnitt 5.1 
 
Revisors hovedkonklusjon er at Vevelstad kommune i noen grad arbeider aktivt og systematisk for å 
avdekke og håndtere mobbing i grunnskolene. 
 
Revisors gjennomgang viser at kunnskap om skolemiljøet til en viss grad innhentes og bearbeides på 
en systematisk måte. Skoleledelsen og skolene benytter ulike verktøy som elevundersøkelsen, Moava 
1310 og virksomhetsplanen i forbindelse med kartleggingen av skolemiljøet. Revisor ønsker i denne 
sammenhengen å peke på at det er viktig å se virkemidlene som benyttes ved skolene i sammenheng 
når det gjelder evalueringen av det systematiske arbeidet. Ut fra de tilbakemeldingene vi har fått blir 
ikke ansatte, utover skoleledelsen, involvert i bearbeidingen av elevundersøkelsen. Dette må anses 
som en svakhet ved forbedringsarbeidet på trinnene. Når det gjelde å gi ansatte nødvendig 
kompetanse og kunnskap om skolemiljøet har skolene fortsatt et gjenstående arbeid med dette, 
både når det gjelder kompetanseheving på digital mobbing, samt at ansatte får ta del i den 
kunnskapen som ledelsen har tilegnet seg ved kursing. Det er etablert et samarbeid med ulike 
representanter for de foresatte som har hatt direkte betydning for skolenes arbeid med skolemiljøet. 
Elevrådet har blitt inkludert i arbeidet med skolemiljøet. 
 
Det er etablert rutiner for håndteringen av skolemiljøsaker, men gjennomgangen tyder på at det er 
enkelte avvik fra målsettinger og rutiner. Ikke alle ansatte som assistent, renholdere og vaktmester 
har fått kunnskap om varslingsplikten fra skoleledelsen, samt at det for enkelte fremstår som noe 
uklart hvilke skjemaer som skal benyttes i håndteringen av 9A-saker. Gjennomgangen tyder også på 
at det ikke er godt nok kommunisert ut til ansatte at varsling skal skje til rektor og ikke bare 
kontaktlærer. Det vil i fremtiden derfor være viktig å ha et ekstra fokus på varslingsplikten, 
dokumentasjon av 9A-saker, samt en hensiktsmessig og forsvarlig oppbevaring av denne typen 
dokumentasjon. 
 
Avsnitt 5.2 
 
Revisors anbefalinger er følgende: 
 
- Påse at det foretas en helhetlig evaluering av det systematiske arbeidet, hvor alle aspekter og 
virkemidler for å bedre skolemiljøet gjennomgås 
 
- Påse at alle som arbeider på skolene får kunnskap om varslingsplikten 
 
- Påse at rutiner og skjema for arbeidet med 9A oppfattes og praktiseres likt blant ansatte 
 
- Påse at de pedagogisk ansatte involveres i bearbeidingen av elevundersøkelsen 
 
- Påse at kunnskapen fra kurs18 ledelsen tidligere har deltatt på overføres til øvrige ansatte 
 
- Påse at oppbevaringen av dokumentasjon tilknyttet 9A-saker skjer på en forsvarlig og 
hensiktsmessig måte 
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4: Sekretariatets vurderinger 
 
Under forutsetning av at sekretariatet oppfatter rapporten korrekt, konkluderer revisor i noen grad 
positivt med henblikk på om kommunen arbeider aktivt og systematisk med skolemiljøsaker. 
 

5: Annet 
 
Når det gjelder revisjonskriterier, metodevalg og datagrunnlag vises det til rapportinnholdet. 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet vil bli presentert av Revisjon Midt-Norge under møtet. 

 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Elevenes psykososiale miljø» avgitt 11.09.2019 
til etterretning, og oversender denne til kommunestyret i Vevelstad kommune for videre behandling. 
 
I denne forbindelse uttaler kontrollutvalget følgende: 
 
Revisor har i dette prosjektet undersøkt følgende problemstilling: 
 
Arbeides det aktivt og systematisk for å avdekke og håndtere mobbing i grunnskolene i Vevelstad kommune?  
 

- Innhentes og bearbeides kunnskap om skolemiljøet på en systematisk måte?  
- Har skolen rutiner og god praksis for håndtering av skolemiljøsaker? 

 
Så vidt kontrollutvalget skjønner, konkluderer revisor i noen grad positivt henblikk på om kommunen 
arbeider aktivt og systematisk med skolemiljøsaker. 
 
Kontrollutvalget ber administrasjonssjefen merke seg rapportens anbefalinger og forbedringsforslag. 
 
Kontrollutvalget ber videre administrasjonssjefen rapportere skriftlig til kontrollutvalget hvordan a) 
kommunestyrets merknader er fulgt opp og b) hvilke forbedringstiltak som for øvrig er iverksatt. 
 
Frist for administrasjonssjefens rapportering til kontrollutvalget settes til 6 måneder etter dato for 
kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten. 
 
Kontrollutvalgets forslag [innstilling] til kommunestyrevedtak er ut fra dette: 
 
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets uttalelse. 
 
Kontrollutvalget understreker imidlertid at kommunestyret, som har det øverste tilsyn med den 
kommunale forvaltningen, vurderer både rapporten og kontrollutvalgets uttalelse på fritt grunnlag, 
og at utvalgets innstilling selvsagt ikke utelukker at kommunestyret har egne merknader. 
Avslutningsvis bemerkes det fra kontrollutvalgets side at et av hovedformålene med kontroll- og 
tilsynsarbeid i kommunen er å bidra til læring og utvikling. Utvalgets innfallsvinkel er derfor at 
eventuelle avvik først og fremst bør betraktes i et systemperspektiv. 
 
 
Vedlegg – 
1: Revisjonsrapport avlagt 11.09.2019 


