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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Vedlegg
Mobbing i grunnskolen - prosjektplan
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
Forvaltningsrevisjons rapport vedr. Midtre Gauldal sykehjem ble lagt frem for kommunestyret
i april 2017 og forvaltningsrevisjonsrapport vedr. sykefravær ble lagt frem for kommunestyret
i juni 2017.
Kontrollutvalget har fortsatt begge forvaltningsrevisjonene til oppfølging.
På kontrollutvalgets møte 22. november 2017 bestilte utvalget en forvaltningsrevisjon med
fokus på mobbing i grunnskolen i Midtre Gauldal kommune.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 42/17:
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.
Revisjonen har konkretisert følgende problemstillinger for prosjektet:
Arbeides det aktivt og systematisk for å avdekke og håndtere mobbing i grunnskolene i
Midtre Gauldal kommune?
• Innhentes og bearbeides kunnskap om skolemiljøet på en systematisk måte?
• Gis det jevnlig informasjon til foresatte og elever om skolens arbeid med skolemiljøet?
• Sikrer skolen at ansatte har kompetanse om arbeid med psykososialt skolemiljø?
• Er ansatte informert om aktivitetsplikten?
• Har skolen rutiner og god praksis for håndtering av skolemiljøsaker?
• Sikrer skolen nødvendig og forsvarlig dokumentasjon av skolemiljøsaker?

Forvaltningsrevisjon med fokus på mobbing i grunnskolen i Midtre Gauldal kommune
gjennomføres med et timeforbruk på inntil 260 timer. Ferdig rapport leveres sekretariatet
innen 31.05.2018
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Tor Arne Stubbe, vil være tilstede under
kontrollutvalgets behandling av planen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget må ta stilling til om problemstillingene revisjonen skisserer i prosjektplanen
dekker det utvalget vil ha svar på i denne forvaltningsrevisjonen.
På bakgrunn av dette så legges saken frem uten forslag til vedtak.

