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

Møtedato
05.09.2019

Saknr
14/19

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
19/83 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanens datert 22.08.19.
2. Rapporten forventes levert mars 2020 og innenfor den angitte ressursbruk på 300 timer.
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for
endringer i prosjektplanen.
Vedlegg
Prosjektplan daterrt 22.08.19
Saksutredning
Kontrollutvalget fattet i sak 09/19 slikt enstemmig vedtak:
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon elevenes psykososiale miljø.
2. Kontrollutvalget gir innspill på følgende temaer/problemstillinger:
Spesielt fokus på oppfølgingen av aktivitetsplikten i forhold til skjerpingen av
opplæringslovens § 9a.
3. Revisor bes å utarbeide prosjektplan til neste møte 05.09.19.
Revisjonen har utarbeidet prosjektplan datert 22.08.19, jfr. vedlegg. Planen angir følgende
problemstillinger:
1. Jobber Overhalla kommune systematisk for å sikre elevene et godt
psykossosialt miljø?
2. Følger Overhalla kommune opp aktivitetsplikten i opplæringsloven?
Den sentrale kilde til revisjonskriterier er opplæringsloven. Kriterier knyttet til aktivitetsplikten
er gitt i lovens § 9A-4.
Forvaltningsrevisjonen er planlagt gjennomført via gjennomgang av kommunale
retningslinjer, rutiner og aktivitetsplaner med tilhørende dokumentasjon. Det vil bli
gjennomført intervjuer med skoleledelse, rektorer, ansatte ved skolene, FAU og elever.
Det er Overhalla barne- og ungdomsskole(OBUS) og Hunn skole som omfattes av
forvaltningsrevisjon. Overhalla Montessori skole er privat og omfattes dermed ikke av
forvaltningsrevisjon.
Prosjektet er planlagt gjennomført innenfor en tidsressurs på 300 timer med levering 1. mars
2020.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Den fremlagte prosjektplan ansees for å være i tråd med kontrollutvalgets bestilling i sak
09/19. Viser spesielt til kontrollutvalgets vektlegging av aktivitetsplikten, jfr. problemstilling nr.
2. Den foreslåtte tidsressurs og leveringstidspunkt betraktes som relevant. Ved evt. behov for
endringer i prosjektplanen underveis i prosjektet må kontrollutvalget kunne ta stilling til disse.

Kontrollutvalget anbefale å godkjenne den fremlagte prosjektplan datert 22.08.19.

