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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2018 og bestiller en
forvaltningsrevisjon med fokus på mobbing i grunnskolen i Midtre Gauldal kommune.
Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets første
møte i 2018 til orientering.
Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat
innen mai 2018.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av
utvalget.
Saksutredning
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for
forvaltningsrevisjon for Midtre Gauldal kommune for 2016–2018, lagt premissene for
forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 2018.
Følgende fokusområder ble prioritert for forvaltningsrevisjon for 2016-2018:
1. Midtre Gauldal sykehjem
2. Sykefravær
3. Mobbing
4. Samhandlingsreformen
5. Vedtaksoppfølging
På kontrollutvalgets møte 2. juni 2016 ble det i sak 17/16 bestilt en
forvaltningsrevisjon med fokus på Midtre Gauldal sykehjem. Ferdig rapport ble
behandlet i kontrollutvalget 9. mars og i kommunestyret 6. april 2017. Orientering
om rådmannen oppfølging av kommunestyrets vedtak ble gitt i kontrollutvalgets
møte 21. september 2017. Kontrollutvalget var veldig godt fornøyd med
oppfølgingen av anbefalingene i rapporten, men ønsket en statusrapport vedr.
oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen på utvalgets første møte i 2019.
Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon med fokus på sykefravær i Midtre
Gauldal kommune på sitt møte 22. september 2016 (sak 28/16). Ferdig rapport ble
behandlet i kontrollutvalget 1. juni og i kommunestyret 15. juni 2017. Orientering
vedr. rådmannen oppfølging av kommunestyrets vedtak vil bli gitt i dagens møte
22.11.2017 (egen sak).
Neste fokusområde i plan for forvaltningsrevisjon er mobbing. Kontrollutvalget har
fått innspill på at man bør innrette forvaltningsrevisjonen mot barneskolene.
Midtre Gauldal kommune har for 2018 et budsjett på 280 timer til
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
Vi gjengir omtalen av prosjektet fra plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2018:
3.Mobbing
Opplæringsloven stiller krav om at kommunene skal arbeide aktivt og systematisk

for å fremme et godt psykososialt miljø ved skolene.
Har grunnskolene i Midtre Gauldal kommune et godt opplegg for å forebygge,
avdekke og håndtere mobbing?

Anna Ølnes, faglig leder forvaltningsrevisjon, vil være tilstede under behandling av
saken slik at kontrollutvalget kan gi innspill til gjennomføringen av
forvaltningsrevisjonen. I tillegg så vil hun legge frem forslag til problemstillinger for
prosjektet. Hvis kontrollutvalget kommer til enighet om problemstillingene i dagens
møte så er det fullt mulig å få behandlet ferdig rapport på kontrollutvalgets siste
møte før sommeren 2018.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2018 anbefaler sekretariatet
kontrollutvalget å bestille en forvaltningsrevisjon med fokus på mobbing i
grunnskolen i Midtre Gauldal kommune.
Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets første
møte i 2018 til orientering, endelig rapport ferdigstilles med oversendelse til
kontrollutvalgets sekretariat innen mai 2018.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av
utvalget.

