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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger til grunn fremlagt prosjektplan til forvaltningsrevisjon av vold og trusler
i skolen med fokus på angitt problemstilling.
Kontrollutvalget ber om at forvaltningsrevisjonen gjennomføres med en ressursramme på
300 timer. Forvaltningsrevisjonen må leveres utvalgets sekretariat 2 uker før siste
kontrollutvalgsmøte i 2019.
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Saksutredning
I møte den 26.6.2018 vedtok kontrollutvalget i sak 33/18-2 å bestille forvaltningsrevisjon av
vold og trusler i skolen. Utvalget ba revisor utarbeide en prosjektplan i forbindelse med
bestillingen.
Vedlagt følger prosjektplan. Sekretariatet ønsker å trekke frem revisjonens problemstillinger
fra prosjektplanen:
1. Arbeides det aktiv og systematisk for å avdekke og håndtere vold og trusler mot ansatte
i grunnskolene i Verdal kommune?
eller
2. Arbeides det aktivt og systematisk for å avdekke og håndtere mobbing?
Revisor har utarbeidet 2 problemstillinger og det legges opp til at kontrollutvalget velger én
av disse. Kontrollutvalget kan selvsagt velge å gjennomføre en forvaltningsrevisjon med
begge problemstillingene som utgangspunkt, men må da må utvalget enten vedta større
ressursramme med noe senere leveringstidspunkt eller akseptere at revisor ikke behandler
begge problemstilling så inngående innenfor foreslått ressursramme og leveringstidspunkt.
Sekretariatet registrerte i forrige møte at utvalget i utgangspunktet ønsket en
forvaltningsrevisjon om vold og trusler med utgangspunkt i forholdet mellom lærer og elev.
Utvalget er selvsagt ikke bundet av sin tidligere oppfatning, men dette likevel til opplysning.
Det vises for øvrig til vedlagt prosjektplan og orientering fra revisor i møtet for ytterligere
opplysninger i saken.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatets vurdering er at prosjektplanen oppfyller kontrollutvalgets bestilling. Sekretariat
har ingen innspill eller anmerkinger til vedlagt prosjektplan eller problemstillingene som
revisjonen har utarbeidet.
Sekretariatet anbefaler likevel utvalget å velge én av problemstillingene innen foreslått
ressursramme og leveringstidspunkt.
Sekretariatet oppfordrer utvalget på selvstendig grunnlag å vurdere om prosjektplanen svarer

til de forventinger utvalget har til bestilling og ber utvalget komme med innspill til
prosjektplanen.

