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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og fremmer saken for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret er tilfreds med rådmannens oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapport om mobbing i grunnskolen i Selbu og oppfølging av
vedtak i kommunestyresak 69/16.
Vedlegg
Tilbakemelding på oppfølging av revisjonsrapport om mobbing i grunnskolen.

Saksutredning
Oppfølging av vedtak knyttet til saker som kontrollutvalget legger frem for
kommunestyret er en viktig oppgave. Mye av hensikten med forvaltningsrevisjon er
å bidra positivt i videreutviklingen av rutiner, til beste for kommunen og
innbyggerne.
Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i sak 69/16 den 27.6.16.
Vedtaket gjengis:
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.
Punkt 4 i vedtaket ble fremmet under kommunestyrets behandling. Det ble vedtatt
en annen frist enn i punkt 3.
Rådmannens tilbakemelding i brev av 23.1.17 følger som vedlegg i saken. Som det
fremgår har rådmannen valgt å gi tilbakemelding både i forhold til punkt 3 og 4 nå.
I forhold til punkt 3, oppfølging og bruk av rapporten, bekrefter rådmannen at
hovedinnholdet i rapporten er gjennomgått med personale på skolene og at
skolemiljøutvalg er på plass på alle enheter. Videre gjengis punktvis en rekke
konkrete tiltak som er satt i verk, eller forsterket, etter at revisjonsrapporten forelå.
I punkt 4 i vedtaket uttrykker kommunestyret bekymring for at langt flere elever
oppgir å være mobbet enn omfanget av enkeltvedtak oppgitt i rapporten tilsier. Det

ble også henvist til at de fleste mobbesaker meldes av foreldre.
Rådmannen har i sin tilbakemelding pekt på flere mulige årsaker til at det har vært
sprik mellom antall enkeltvedtak og antall elever som oppgir å ha blitt mobbet. Han
opplyser blant annet at det i mange tilfeller er satt i gang tiltak tidlig, uten at
enkeltvedtak er fattet. Rådmannen opplyser at det nå er mer fokus på å fatte
enkeltvedtak i flere saker. Det et foreligger imidlertid forslag til regelendring slik at
kravet om enkeltvedtak fjernes. Rådmannen presiserer at dokumentasjon blir viktig
selv om krav til vedtak formelt fjernes.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Rådmannen har i hovedsak gitt tilbakemelding i tråd med kommunestyrets vedtak.
Revisor har i sine anbefalinger tatt inn at rådmannen må sørge for at ordningen med
skolemiljøutvalg fungerer i tråd med intensjonen bak loven. Rådmannen opplyser i
sin tilbakemelding kun at skolemiljøutvalg nå er på plass på alle enheter. Det er
ønskelig at rådmannen ved behandling i kontrollutvalget, og eventuelt i
kommunestyret, gir synspunkter på om utvalgene nå fungerer tilfredsstillende.
Sekretariatet mener rådmannens tilbakemelding viser at kommunen, som det også
fremgikk av revisjonsrapporten, i hovedsak arbeider aktivt og systematisk for å
forebygge, avdekket og håndtere mobbing. Rapporten, den politiske behandlingen og
senere administrative oppfølgingen, har samlet sett bidratt til at kommunen er bedre
rustet til å håndtere mobbing som er et svært viktig og krevende område.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Sekretariatet mener det ikke er nødvendig med nye vedtak i kontrollutvalget knyttet
til oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten. Arbeidet på dette området er
imidlertid viktig og må vies oppmerksomhet også fremover når kontrollutvalget
vurderer risiko og vesentlighet i forhold til fremtidig tilsynsvirksomhet.
Sekretariatet anbefaler at det gis tilbakemelding til kommunestyret gjennom at
saken videresendes. Viser til innstillingen.

