Bestilling - forvaltningsrevisjon elevenes psykososiale miljø
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
07.05.2019

Saknr
09/19

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
19/83 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon elevenes psykososiale miljø
2. Kontrollutvalget gir innspill på følgende temaer/problemstillinger:
1. Revisor bes å utarbeide prosjektplan til neste møte 05.09.19.
Vedlegg
Opplæringslovens Kapittel 9 A §§ 9 a1-10
Saksutredning

Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet av kontrollutvalget i møte den
21.04.16, sak 10/16, med slikt vedtak:
Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for
perioden 2016-2019.
2. Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slike
forvaltningsrevisjonsprosjekter i uprioritert rekkefølge:
- Elevenes psykososiale miljø
- Prosessen rundt flytting av elever til OBUS
- Pleie og omsorg
3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og
omprioriteringer
i planen i planperioden.
Pga. forvaltningsrevisjon av flytteprosessen til OBUS ikke var aktuell, fattet
kontrollutvalget i sak 018/17 slikt vedtak:
1. Forvaltningsrevisjon «Prosess rundt flytting av elever til OBUS» utgår
2. Kontrollutvalget ber
revisor til neste møte utarbeide prosjektplan
forvaltningsrevisjon «Kvalitet i pleie og omsorgstjenesten».
3. Vedtaket sendes kommunestyret til orientering.
Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapport – Eldreomsorg, i sak 16/18
den 06.09.18 og oversendte den til kommunestyret som vedtok innstillingen fra
kontrollutvalget.
Elevenes psykososiale miljø gjenstår nå som siste prosjekt i forvaltningsrevisjonsplanen.
Et prosjekt om elevenes psykososiale skolemiljø vil kunne se nærmere på hvordan skolen

organiserer arbeidet, informasjon og involvering til og av elever og foresatte, konfliktløsing
osv.
Opplæringlovens kap. § 9a omhandler elevenes skolemiljø. Noen aktuelle paragrafer følger
vedlagt.
Fra tilsvarende gjennomførte prosjekter i noen andre kommuner har problemstillingen vært
gitt slik:
I hvilken grad samsvarer kommunens individuelt rettede arbeid med
elevenes psykososiale miljø med lovkrav knyttet til handlingsplikten og
henstillinger?
· Systemrettet arbeid - rutiner
· Handlingsplikt
· Henstillinger
· Oppfølging
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Forvaltningsrevisjonens hovedtema er å undersøke hvordan kommunen ivaretar elevenes
psykososiale skolemiljø. Plan forvaltningsrevisjon angir aktuelle problemstillinger og nevnte
problemstillinger fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner i andre kommuner er også aktuelle.
Kontrollutvalget anbefales i tillegg å komme med ytterligere innspill til problemstillinger som
grunnlag for bestillingen og revisjonens utarbeidelse av prosjektplan. Prosjektplanen
behandles egen sak i kontrollutvalgets neste møte 05.09.19.

