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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Vedlegg
Rådmannens tilbakemelding vedr. forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i grunnskolene

Saksutredning
På kontrollutvalgets møte den 6. mars 2017 i sak 2/2017 ble
Forvaltningsrevisjonsrapporten vedr. Mobbing I grunnskolene behandlet.
Nedenfor kommer et kort utdrag fra forvaltningsrevisjonsrapporten.
Revisjon Midt-Norge IKS har formulert følgende problemstilling for prosjektet:
Arbeides det aktivt og systematisk for å forbygge, avdekke og håndtere mobbing i
grunnskolene i Melhus kommune?
Revisjonens konklusjon
Revisor konkluderer med at skolene i all hovedsak arbeider tilfredsstillende med å
forebygge, avdekke og følge opp mobbesaker.
Det er avdekket svakheter knyttet til det systematiske forbyggende arbeidet, blant
annet det å involvere elever, foreldre og ansatte gjennom skolemiljøutvalgene.
Revisor savner også en strategisk tilnærming til det å sikre at ansatte har oppdatert
kunnskap om psykososialt skolemiljø, slik at de er bedre rustet for å avdekke
eventuell mobbing.
Revisor har avdekket svakheter når det gjelder saksbehandlingen i mobbesaker,
spesielt knyttet til dokumentasjon av fakta og skolenes begrunnelser for å fatte
vedtak i mobbesaker. Dette kan utgjøre en risiko for at kommunen ikke har
tilstrekkelig dokumentasjon for disse sakene i ettertid. Revisor understreker at det er
variasjoner mellom skolene ift omfang av forebyggende tiltak, kompetansetiltak
overfor ansatte og kvalitet på saksbehandlingen.
Revisjonens anbefalinger
- å sikre at skolene gjennomfører skolemiljøutvalg i tråd med lovkrav
- å sikre at skolene saksbehandler mobbesaker i tråd med gjeldende regelverk

Politisk behandling:
Kontrollutvalget vedtok følgende i sak 2/2017:
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret
med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. mobbing i grunnskolene til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 7.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om

hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.06.2017.

Kommunestyret hadde forvaltningsrevisjonsrapporten opp til behandling i sitt møte
04.04.2017 i sak 24/2017 og gjorde følgende vedtak:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. mobbing i grunnskolene til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 7.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om
hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1.6.2017.
4. Kommunestyret ber om at forvaltningsrapporten blir lagt frem som sak i komite
for oppvekst og kultur
-

Det skal vurderes å iverksette prøveprosjekt på å forenkle varsling om
mobbing
Dersom foresatte og elev opplever skolens involvering som utilstrekkelig kan
de ta kontakt med konfliktråd/upartisk part/ instans for tilrettelegging av
dialogmøter.

Rådmannens tilbakemelding
Rådmannen har i brev av 31.05.2017 gitt tilbakemelding til kontrollutvalget
(vedlegg).
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat har fått bekreftet at forvaltningsrevisjonsrapporten
vedr. mobbing i grunnskolene blir lagt fram for Komite for oppvekst og kultur 14.juni
2017 (jf. pkt. 4 i kommunestyrets vedtak).
Kontrollutvalget må ta stilling til om de fortsatt skal ha fokus på kommunen sitt
arbeid med å få på plass anbefalingene som revisor ga i rapportens pkt. 7, eller om
de anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.

