MØTEBOK
------------------------------------------------------------------------------------------------ARKIV
NR.

UTVALG

SAKSBEHANDLER

MØTEDATO

KONTROLLUTVALGET

TB

04.05.17

Behandling av saken:
Saksnr.:
Utvalg:
22/17
Kontrollutvalget

SAK
NR.
22/17

Møtedato:
04.05.17

Prosjektbeskrivelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt –
«Mobbing i grunnskolen»

Saksdokumenter:
- Beskrivelse av prosjektplan fra Revisjon Fjell IKS – Mobbing i grunnskolen

Saksframlegg:
Kontrollutvalget vedtok i møte 30.01.17, sak 6/2017, å gjennomføre eventuell
omprioritering av forvaltningsrevisjon for 2017. Bakgrunnen for omprioriteringen er at
det i media har kommet fram mobbesaker fra andre kommuner. Rådgiver for oppvekst i
Oppdal kommune orienterte utvalget i sak 25/16 om rutiner og kommunens håndtering
av mobbing i skolen samt svarte på spørsmål fra utvalget. I tillegg har det også vært
oppslag om mobbesaker i skolene i Oppdal kommune. Kontrollutvalget er opptatt av at
skolens håndtering av mobbing løses på en god måte. Kontrollutvalget ønsker derfor å
foreta en forvaltningsrevisjon som gjennomgår Oppdal kommune sin håndtering av
mobbesaker i grunnskolen, dvs. fra 1. til 10. trinn i skolen.
Kontrollutvalget behandling og vedtok i sak 09/17:
Kontrollutvalget diskuterte valg av forvaltningsrevisjon 2017. Med bakgrunn i flere saker
fra andre kommuner som er kommet frem gjennom media ønsker kontrollutvalget å
foreta en forvaltningsrevisjon som gjennomgår Oppdal kommune sin håndtering av
mobbesaker i grunnskolen, dvs. fra 1. til 10. trinn i skolen. Bestillingen gjøres til
Revisjon Fjell IKS som bes fremlegge forslag til prosjektbeskrivelse til neste møte i
kontrollutvalget.
I møte i kontrollutvalget den 03.04.17 var det enighet om at den private barne- og
ungdomsskolen Vollan i Oppdal inviteres til å delta i denne forvaltningsrevisjonen. Vollan
skole er registrert som forening/lag, noe som betyr at skolen er skoleeier selv med eget
styre.
Revisjon Fjell IKS sitt forslag til prosjektplan er datert den 20. april 2017. Prosjektplanen
gir en grundig orientering om bakgrunn og gjengir også resultat av tilstandsrapport for
grunnskolen i Oppdal i 2016 om mobbing i skolen sammenlignet med kommunegruppe
11, Sør-Trøndelag fylke og nasjonalt.
Tilstandsrapporten ble behandlet i kommunestyret den 05.04.17. Det ble under
behandlingen lagt fram forslag til at kommunestyret som skoleeier har nulltoleranse for
mobbing som prinsipp og som ble vedtatt.
Prosjektplanen beskriver nærmere formål, avgrensing og metode.
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------------------------------------------------------------------------------------------------Prosjektplanens forslag til problemstilling som skal undersøkes nærmere:
Arbeides det aktivt og systematisk for å forebygge, avdekke og håndtere
mobbing i grunnskolene i Oppdal kommune?
Til å belyse problemstillingen er det nødvendig å dele opp undersøkelsen videre.
Inndelingen som foreslås for undersøkelsen er:
 Forebyggende arbeid
 Avdekking av mobbing
 Oppfølging av mobbesaker
Kontrollutvalget har besluttet å invitere med Vollan private skole til å delta i denne
forvaltningsrevisjonen. Dette vil medføre tilleggsarbeid for undersøkelsen som ligger
utenfor avtale Oppdal kommune har med Revisjon Fjell IKS for samlet honorar for 2017.
Revisjon Fjell IKS anslår en tilleggskostnad på kr. 30 – 40.000 for å utvide undersøkelsen
til også å omfatte Vollan skole.
Mulige måter å dekke dette kan være:
- Vollan skole betaler
- Oppdal kommune betaler
- Andre arbeidsoppgaver for kontrollutvalget forskyves i tid og tilleggsoppdraget
dekkes av fast betaling fra Oppdal kommune
Saksvurdering:
For at den endelige rapporten skal være i samsvar med utvalgets forventninger, er det
avgjørende at utvalget underveis får anledning til å komme med innspill.
Som bestiller bør kontrollutvalget ha mulighet til å forme forvaltningsrevisjonsprosjektet i
samarbeid med utfører av oppdraget. Revisjonen har derfor oversendt en foreløpig
beskrivelse av prosjektet.
Prosjektbeskrivelsen legges fram for utvalget for gjennomgang og diskusjon.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet
”Mobbing i grunnskolen” slik den foreligger.
Kontrollutvalget mener det er viktig at også Vollan skole er deltakere i undersøkelsen og
på den måten kan få en god oversikt i rapporten for skolene i Oppdal samlet og
eventuelle forskjeller.
Dekning av kostnader vurderes nærmere av utvalget.
Behandling:
Utvalget gjennomgikk prosjektplanen og diskuterte dets innhold knyttet forslaget fra
revisor. Vollan skole som privatskole, ligger utenfor Oppdal kommune sitt mandat og
kan således ikke inntas i undersøkelsen knyttet til Oppdal kommune sine skoler.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet
”Mobbing i grunnskolen” slik den foreligger. Vollan skole tas ikke med i undersøkkelsen.
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