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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens oppfølging av pkt 1-4 i vedtak i
kommunestyresak 3/17, Forvaltningsrevisjonsrapport om avdekking og oppfølging
mobbing i grunnskolen.
Vedlegg
Rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget på revisjonsrapport.
Skolestart, nye regler mot mobbing, mer svømming og programmering som valgfag

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 3/17 den 30.1.17.
Vedtaket gjengis:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Avdekking og oppfølging av
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 rådmannen sikre at all tilgjengelig dokumentasjon av eldre
saker knyttet til enkeltpersoner oppbevares forsvarlig.
4. Kommunestyret ber om at rådmannen innen utgangen av september 2017 gir
en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp
og brukt.
5. Kommunestyret ber rådmannen gi kommunestyret en orientering om hvordan
rapporten er fulgt opp i kommunestyremøtet i oktober 2017.
Punkt 5 i vedtaket ble fremmet under kommunestyrets behandling.
Rådmannens tilbakemelding i brev av 26.9.17 følger som vedlegg i saken. Videre
vedlegges utdrag fra Kommunal Rapport fra 21.8.17 om nye regler mot mobbing.
Rådmannen signaliserte allerede i forbindelse med behandling av revisjonsrapport i
2016 at forhold som ble påpekt av revisjonen ble tatt tak i. Tilbakemeldingen er klar
på at ansatte nå har bedre verktøy og nødvendige dokumenter er tilgjengelige
gjennom kommunens kvalitetssystem. Det fremheves at kompetansehevende tiltak
gjennomføres for å sikre at kommunen er i stand til å både avdekke og håndtere
mobbing bedre enn før revisjonen ble gjennomført.
Rådmannen bekrefter at det er tatt grep for å sikre at dokumentasjon vedrørende
tidligere elever må oppbevares forsvarlig. Rektorer og avdelingsledere er informert,

og nødvendig informasjon er derfra gitt videre til lærere, iflg rådmannen. Det
fremgår ikke av tilbakemeldingen i hvor stor grad informasjon som tidligere lå spredt
nå er samlet.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering

Rådmannen har gitt tilbakemelding i tråd med kommunestyrets vedtak.
Sekretariatet mener tilbakemelding viser at kommunen 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 nå er bedre rustet til å håndtere mobbing. Dette er et viktig og
krevende område som fortsatt må ha fokus. Rådmannen kan i forbindelse med
behandling av saken, hvis mulig, supplere med informasjon om status med å sikre
dokumentasjon i forhold til tidligere elever.

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.
Rådmannen skal i tråd med pkt 5 i vedtak i sak 3/17 gi tilbakemelding til
kommunestyret. Sekretariatet har derfor ikke innstilt på at denne saken
videresendes kommunestyret, men utvalget kan vurdere om det er ønskelig.

