Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune
Møtedato/tid:

02.05.2019 kl 09:00-13:30

Møtested:

Skaun Rådhus, møterom Velferden

Møtende medlemmer:
Roy Michelsen
Arne Morten Johnsen
Georg Heggelund
Oddrun Husby
Ann-Sølvi Valås Myhr
Forfall:
Andre møtende:
Jan-Yngvar Kiel, Rådmann
Hege Røttereng, Ass.rådmann
Svein-Erik Bjerkan, Enhetsleder økonomi- og personal
Merete Montero, Forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge SA (RMN)
Ann Katharine Gardner, Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor RMN
Torbjørn Brandt, Seniorrådgiver Konsek Trøndelag IKS
Arkivsak:19/102
Merknader:
Sakliste:
Saksnr.
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19
17/19
18/19
19/19
20/19
21/19

Saktittel
Godkjenning av møteprotokoll
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet for 2018
Bestilling av forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll
Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon - Forebyggende arbeid og
oppfølging av det psykososiale skolemiljøet
Ny orientering om obligatorisk ferdighetsprøve i svømming
Orientering fra rådmannen om Fylkesmannens tilsyn med
landbruksforvaltningen
Nytt fra utvalgene 2.5.19
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sakene ble behandlet som følger: 12-17-13-14-15-16-18-19-20 og 21.

Sak 12/19 Godkjenning av møteprotokoll
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
02.05.2019

Saknr
12/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.

Behandling:
Utvalget behandlet protokollen fra kontrollutvalgets møte 6.2.2019.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak 13/19 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet for 2018
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
02.05.2019

Saknr
13/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående årsregnskap og årsberetning 2018.
Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Behandling:
Rådmann ved Svein-Erik Bjerkan presenterte årsregnskapet og besvarte spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Merknad: Netto driftsresultat av brutto driftsinntekter er i saksfremlegget oppgitt til 1,9 %. Det
korrekte tallet er 0,19 %.
Oppdragsansvarlig revisor, Ann Katharine Gardner redegjorde for revisjonsberetning samt
resultater av den løpende revisjonen og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående årsregnskap og årsberetning 2018.
Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Sak 14/19 Bestilling av forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
02.05.2019

Saknr
14/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av barnevern i Skaun kommune. Revisjonen
legger frem prosjektplan i neste møte den 5. juni.

Behandling:
Revisor redegjorde og besvarte spørsmål fra utvalget.
Omforent forslag
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av barnevern og inviterer Melhus kommune ved
kontrollutvalget til å delta i forvaltningsrevisjonen.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av barnevern og inviterer Melhus kommune ved
kontrollutvalget til å delta i forvaltningsrevisjonen.

Sak 15/19 Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon Forebyggende arbeid og oppfølging av det psykososiale skolemiljøet
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
02.05.2019

Saknr
15/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:
Rådmann ved Hege Røttereng orienterte og besvarte spørsmål fra utvalget.
Foruten en muntlig orientering ble det utlevert en skriftlig orientering. Dokumentet blir lagt ut
sammen med protokollen.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 16/19 Ny orientering om obligatorisk ferdighetsprøve i svømming
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
02.05.2019

Saknr
16/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:
Rådmann ved Hege Røttereng orienterte og besvarte spørsmål fra utvalget.
Foruten en muntlig orientering ble det utlevert en skriftlig orientering. Dokumentet blir lagt ut
sammen med protokollen.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 17/19 Orientering fra rådmannen om Fylkesmannens tilsyn med
landbruksforvaltningen
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
02.05.2019

Saknr
17/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:
Rådmannen ved Frøydis Aalbu orienterte og besvarte spørsmål fra utvalget.
Foruten en muntlig orientering ble kommunens tilsvar til fylkesmannen utlevert til utvalget.
Dokumentet blir lagt ut sammen med protokollen.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 18/19 Nytt fra utvalgene 2.5.19
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
02.05.2019

Saknr
18/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar nytt fra utvalgene til orientering.

Behandling:
Utvalgets medlemmer orienterte utvalget om aktuelle saker fra utvalgene.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar nytt fra utvalgene til orientering.

Sak 19/19 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
02.05.2019

Saknr
19/19

Møtedato
02.05.2019

Saknr
20/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Utvalget tar vedlegte referatsaker til orientering.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 20/19 Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Protokolltilførsel: Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å sette opp kontrollutvalgets møter på
kommunens oversikt over møter.
Det ble stilt spørsmål om PPT overholder frister.
Omforent forslag
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget om PPT til neste møte.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget om PPT til neste møte.

Sak 21/19 Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
02.05.2019

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 2.5.19, godkjennes.

Behandling:
Protokollen ble gjennomgått i møtet uten merknader.
Omforent forslag
Protokollen godkjennes.

Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Saknr
21/19

Arkivsaksnr.:19/683
SAKEN GJELDER:
RAPPORTERING STATUS SKOLEMILJØ - OPPFØLGING AV
FORVALTNINGSREVISJON AV DET PSYKOSOSIALE LÆRINGSMIJØET
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Saken tas til orientering.

SAKSDOKUMENTER:
SAKSFRAMLEGG:
I kommunestyret 18.10.2018 sak 59/18 ble det fattet følgende vedtak:
«Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjon til orientering, og legger frem følgende innstilling til
kommunestyret:
1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av forebyggende arbeid og oppfølging av det psykososiale
skolemiljøet til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å:
a. sikre at satsinger, som f.eks. LP-modellen, blir videreført i sin helhet i overgangen fra prosjekt til den den ordinære
skolehverdagen
b. utnytte sosiometriske verktøy effektivt for å avdekke uønsket adferd i skolemiljøet tidligst mulig
c. legge til rette for at skolene har den kompetansen som skal til for å møte nye utfordringer med det psykososiale
skolemiljøet
d. gjennomgå rutinene for å skrive aktivitetsplaner med utgangspunkt i Melding om elevenes skolemiljø, altså
meldinger som kommer fra de som jobber ved skolen
e. vurderer å videreutvikle praksisen omkring skriving av aktivitetsplaner for å sikre god dokumentasjon, og særlig
vurdere rutinene omkring evaluering
3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget om status i saken i løpet av våren 2019.
Kommunestyret ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget, HOKU og kommunestyret om status i saken
i løpet av våren 2019».
Rådmannen har tatt vedtaket til følge og har laget handlingsplaner i samarbeid med fagnettverket
for skoleledere for hvordan satsninger som f. eks LP-modellen blir implementert i skolenes daglige
arbeid med skolemiljø. Det sosiometriske verktøyet «Spekter» tas i bruk ved alle skoler, og alle trinn
gjennomfører en sosiometrisk kartlegging av skolemiljøet to ganger årlig. Spekter er utarbeidet av
Læringsmiljøsenteret i Stavanger og er et ikke-anonymt digitalt verktøy for lærere, som blant annet
brukes til å avdekke mobbing. Verktøyet skal brukes jevnlig for å følge med på utviklingen av
skolemiljøet, men også for å kunne forsterke positive relasjoner i klassemiljøet. Det er også et

varslingssystem for elever som ikke opplever at de har en trygg og god skolehverdag.
Det arbeides kontinuerlig med skolemiljøet ved de ulike enhetene. Skolene skal utarbeide en
milepælsplan for kompetanseheving for ansatte for 2019. Det har også vært behov for å benytte
ekstern kompetanse, samt at vi gjennom deltakelse i kompetansenettverket Orkdal/Øy-regionen
får på tilgang til kompetanse og erfaringer gjennom deltakelse i skoleledernettverk for
inkluderende skolemiljø. PPT er viktige bidragsytere i skolemiljøsaker, både i forhold til
observasjon og kompetanseheving.
Rutiner og plikter knyttet til skolenes aktivitetsplikt har blitt evaluert. Det er gjort tilpasninger og
endringer i utforming av aktivitetsplaner både etter innspill fra forvaltningsrevisjonen, men også
etter erfaringer med skolemiljøsaker etter nytt lovverk, erfaringsseminar hos Fylkesmannen høsten
2018 og etter vedtak i skolemiljøsak. Enhetslederne har gjennomført en egenvurdering i
Utdanningsdirektoratets verktøy RefLex for å sikre at praksis er i samsvar med regelverket i
forhold til skolenes aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et godt og trygt skolemiljø.
Det gjennomføres en workshop i Helse- oppvekst og kulturutvalget der tema er skolemiljø i mars
2019. Skoleledere og ansatte i BFH deltar i utvalgsmøte. Ungdomsrådet vil også bli involvert i
arbeidet med skolemiljø i ungdomsrådets møte i mai, i tillegg til at det er tema ved rådmannens
enhetsbesøk ved skolene våren 2019.

ØKONOMISK VURDERING:
I samsvar med budsjett

