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Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Mobbing i grunnskolen
Vedlagt følger sakspapirer med vedtak i saken.
Behandling i Kommunestyret - 27.06.2016
Forvaltningsrevisor Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt- Norge IKS, orienterte om saken
Forslag fra AP, SV og felleslista SP, KrF og V v/ Arnstein Trøite som nytt pkt. 4:
Kommunestyret er bekymret over at det er langt flere elever som oppgir å være mobbet enn hva
omfanget av enkeltvedtak tilsier. Forvaltningsrevisjonsrapporten viser at de fleste mobbesaker
meldes av foreldre og at enkeltvedtak skal fattes hvis mobbing avdekkes som følge av henstilling
fra elev eller foreldre.
Kommunestyret ber rådmannen innen 1. mai 2017 gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse om
hvordan dette er fulgt opp.
Votering: Kontrollutvalget innstilling og forslaget fra A.Trøite vedtas. Enst.
Vedtak i Kommunestyret - 27.06.2016
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Mobbing i grunnskolen til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger og bruke rapporten som et
innspill i det videre arbeid mot mobbing i grunnskolen.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen innen utgangen av 2016 gir en skriftlig tilbakemelding
til kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp og brukt.
4. Kommunestyret er bekymret over at det er langt flere elever som oppgir å være mobbet enn
hva omfanget av enkeltvedtak tilsier. Forvaltningsrevisjonsrapporten viser at de fleste
mobbesaker meldes av foreldre og at enkeltvedtak skal fattes hvis mobbing avdekkes som
følge av henstilling fra elev eller foreldre.
Kommunestyret ber rådmannen innen 1. mai 2017 gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse
om hvordan dette er fulgt opp.
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Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra
mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, skal begrunnes, og skal nevne det vedtaket
det klages over. Klagen sendes Selbu kommune, Servicetorget, 7580 Selbu.
Med hilsen
Gerd Fuglem
seksjonsleder
Dette brevet er godkjent elektronisk i Selbu kommune og har derfor ingen signatur.
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