Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Steinkjer kommune
Arkivsak:

20/492

Møtedato/tid:

11.12.2020 kl. 09:00

Møtested:

Fylkets hus, Bursloftet

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5. Pga. smittevernhensyn er
det begrensninger i antall personer som kan få tilgang til møterommet. Ta kontakt med Liv
Tronstad om det er ønske om å overvære møtet.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/ Liv Tronstad på telefon 900 38 551, eller e-post: liv.tronstad@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Steinkjer, 04.12.2020

May Britt Lagesen (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Liv Tronstad
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA

Sakliste
Saksnr.
44/20
45/20
46/20
47/20
48/20
49/20
50/20
51/20
52/20
53/20

Sakstittel
Referatsaker 4. desember 2020
Steinkjerbygg KF - Orientering til kontrollutvalget
Orientering fra kommunedirektøren - Barnehagedekningen
Orientering fra kommunedirektøren - Status barnevernstjenesten
Orientering fra kommunedirektøren - Barnevernstjenesten mot 2022
Orientering fra kommunedirektøren - Kommunedirektørens budsjettforslag
2021, utfordringsbildet
Forvaltningsrevisjon Vann og avløp - Prosjektplan
Henvendelse fra kontrollutvalget i Snåsa - Brannvesenet Midt IKS
Årsplan 2021
Møteprotokoll 11.12.2020

Referatsaker 4. desember 2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
11.12.2020

Saknr
44/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/42 - 7
Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Protokoll - Konsek Rep.skapets møte 26.10.2020
Møteprotokoll 26.10.2020 - signert
Forvaltningsrevisjon og metodevalg
FKT Medlemsinfo november 2020
Innsynsretten gjelder også i saker til arbeidsmiljøutvalget
FM Tilsynsrapp. Skolemiljø - Vedtak Pålegg om retting
Helsetilsynet - Landsomfattende tilsyn med ...
Saksopplysninger
Følgende saker vil bli presentert i møtet:
1. Konsek Trøndelag IKS: Møteprotokoll 26.10.2020
2. Revisjon Midt-Norge møteprotokoll 26.10.2020
3. Forvaltningsrevisjon og metodevalg. Fra Konsek sitt webinar i oktober
4. FKT: Medlemsinformasjon november 2020
5. Kommunal rapport: Innsynsretten gjelder også i saker til arbeidsmiljøutvalget
6. Fylkesmannen - Tilsynsrapport Skolemiljø - Vedtak Pålegg om retting
7. Helsetilsynet – Landsomfattende tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp i
kommunale helse- og omsorgstjenester i Steinkjer kommune 2020

Møteprotokoll - Representantskapet
Arkivsak:

20/416

Møtedato/tid:

26.10.2020 kl 11:00 – 11:25

Møtested:

Fjernmøte via Microsoft Teams

Deltakere:
Olav Jørgen Bjørkås
Frode Revhaug
Knut Arne Strømøy (vara)
Borgny Grande
Roar Sørensen (vara)
Bjørg Reitan Bjørgvik
Jo Arne Kjøglum (vara)
Jonny Melting (vara)
Elisabeth Helmersen
Jostein Trøite (vara)
Bente Estil
Jahn Harry Kristiansen
Stine Estensatad (vara)
Kjersti Kjenes
Sivert Moen
Kjersti Tommelstad (vara)
Stian Brekkvassmo
Are Hilstad
Per Olav Tyldum
Hans Oskar Devik
Tanja Fuglem
Gunn Iversen Stokke
Rolf Sturla Velde (vara)
Stein Erik Aalberg (vara)
Nelly Anita Lian
Steinar Aspli
Jens Arne Kvello
Anne Grete Valbekmo (vara)

Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Grong kommune
Heim kommune
Hitra kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Leka kommune
Levanger kommune
Lierne kommune
Malvik kommune
Melhus kommune
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Orkland kommune
Overhalla kommune
Røyrvik kommune
Selbu kommune
Skaun kommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Trøndelag fylkeskommune
Tydal kommune
Verdal kommune

Forfall:
Kristin Furunes Strømskag
Oda Marie S. Stølen
Hege Nordheim-Viken
Ida Stuberg
Anita Ravlo Sand
Jorid Jagtøyen
Arnhild Holstad
Arnt Einar Bardal
Anne Berit Lein
Pål Sverre Fikse

Frøya kommune
Heim kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Levanger kommune
Melhus kommune
Namsos kommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Verdal kommune

Ikke møtt:
Nelly Anita Lian
Jens Arne Kvello

Stjørdal kommune
Tydal kommune

Andre:
Randi Dille, styrets leder
Torbjørn Berglann, daglig leder
Eva J. Bekkavik, referent

Merknader:
Ingen merknader til innkalling og sakliste.
26 av 28 eierkommuner til stede, 92,39 % av stemmene i selskapet er representert.
Kjersti Tommelstad, Namsos kommune og Knut Arne Strømøy, Frøya kommune ble valgt til
å underskrive protokollen.

Sakliste:
Saksnr.
08/20

Saktittel
Utkast til ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag

Sak 08/20 Utkast til ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag
Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
26.10.2020

Saknr
08/20

Styrets forslag til vedtak
Styret anbefaler at representantskapet slutter seg til selskapsavtalen og legger saken fram for
representantskapet med denne innstillingen:
1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Konsek Trøndelag IKS og
Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag,
gjeldende fra 1.1.2021.
2. Representantskapet ber om at de nye eierkommunene godkjenner innbetaling av
innskuddskapital i henhold til vedlagte oversikt.
3. Kommunene Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Osen oppnevner en fast representant hver
og minst én vararepresentant til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS.

Behandling:
Daglig leder Konsek Trøndelag IKS orienterte om Fosen kommunenes inntreden i selskapet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Konsek Trøndelag IKS og
Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag,
gjeldende fra 1.1.2021.
2. Representantskapet ber om at de nye eierkommunene godkjenner innbetaling av
innskuddskapital i henhold til vedlagte oversikt.
3. Kommunene Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Osen oppnevner en fast representant
hver og minst én vararepresentant til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS.

Møteprotokollen er godkjent elektronisk jf. Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og
IKS-loven (ikrafttredelse 23.10.2020) § 2. Adgang til fjernmøter og elektronisk signatur.

Gunn Iversen Stokke
Representantskapets leder

Kjersti Tommelstad
Namsos kommune

Knut Arne Strømøy
Frøya kommune

MØTEPROTOKOLL
Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA
Mandag 26.10.2020, Teams kl 13:45-15:00
Åpning av møtet:
Leder av årsmøtet, Stian Brekkvassmo Namsskogan kommune, ønsket velkommen til møtet og registrering
av oppmøte ble godkjent.
Som følge av endringer i smittesituasjonen i samfunnet, ble årsmøtet vedtatt gjennomført elektronisk
istedenfor ved fysisk oppmøte. Det ble redegjort for dette.
Regler for votering og tegning i forbindelse med ordskifte ble gjennomgått og akseptert.

Følgende møtte;
Medlem

Representant

Bindal kommune

Britt Helstad

Brønnøy kommune

Rune Moe

Flatanger kommune

Olav Jørgen Bjørkås

Frosta kommune

Frode Revhaug

Frøya kommune
Grane kommune

Vararepresentant

Knut Arne Strømøy
Ellen Schjølberg

Grong kommune

Erlend Fiskum

Hattfjelldal kommune

Harald Lie

Heim kommune

Geir Rostad

Herøy kommune

Einar Martin Nordnes

Hitra kommune

Bjørg Reitan Bjørgvik

Holtålen kommune

Arve Hitterdal

Høylandet kommune

Jo Arne Kjøglum

Inderøy kommune

Jonny Melting

Indre Fosen kommune

Bjørnar Buhaug

Leirfjord kommune

Ivan Haugland (fram til kl 14:38)

Leka kommune

Mari-Anne Hoff

Levanger kommune

Jostein Trøite

Lierne kommune

Bente Estil

Malvik kommune

Jahn Harry Kristiansen

Melhus kommune

Jorid Jagtøyen

Meråker kommune

Kjersti Kjenes

Midtre Gauldal kommune

Sivert Moen

Namsos kommune
Namsskogan kommune

Kjersti Tommelstad
Stian Brekkvassmo

Nærøysund kommune

Terje Settenøy

Oppdal kommune

Elisabeth Hals

Orkland kommune

Knut Even Wormdal

Os kommune

Runa Finborud
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Osen kommune

John Einar Høvik

Overhalla kommune

Per Olav Tyldum

Rennebu kommune

Ola Øie (fram til kl 14:52)

Røros kommune

Isak Veierud Busch

Røyrvik kommune

Hans Oskar Devik

Selbu kommune

Tanja Fuglem

Skaun kommune

Gunn Iversen Stokke

Steinkjer kommune

Stein Erik Aalberg

Stjørdal kommune

Nelly Anita Lian

Sømna kommune

Hans G.Holand (fram til kl 14:44)

Tolga kommune

Knut Sagbakken

Træna kommune

Jan Helge Andersen

Trøndelag fylkeskommune

Steinar Aspli

Tydal kommune

Jens Arne Kvello

Vefsn kommune

Magnus Myrvoll

Verdal kommune
Vevelstad kommune

Anne Grete Valbekmo
Lillian Solvang

Åfjord kommune

Fullmakt:
Alvdal kommune
Folldal kommune
Forfall:
Alvdal kommune
Folldal kommune

Møtte ikke:
Alstahaug kommune
Dønna kommune
Snåsa kommune
Vega kommune
Ørland kommune

Einar Eian

Isak Busch Røros kommune
Knut Sagbakken Tolga kommune

Mona Murud
Kristin Langtjernet

Peter Talseth
John-Erik Skjellnes Johansen
Arne Einar Bardal
Andre Møller
Finn Olav Odde

Leif Langodden
Egil Eide

Hanne Benedikte Wiig
Nils Olav Jenssen
Rolf Sturla Velde
Hilde Sprækenhus
Ogne Undertun

Årsmøtet hadde 47 medlemmer med 111 stemmer av 122.

For øvrig deltok i møtet;
Protokoll Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 26.10.2020

S i d e 2|6

Styret:

Hans S.U. Wendelbo
Eva Lundemo Fosmo
Oddvar Fossum
Arve Gausen

styreleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem (ansattes representant)

Administrasjon:

Arnt Robert Haugan
Unni Romstad

Daglig leder Revisjon Midt-Norge SA
Ass. daglig leder Revisjon Midt-Norge SA
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Saksliste:
SAK 08/20 GODKJENNING AV INNKALLING

Varsel om dato for årsmøte ble sendt 29.06.2020, saksliste ble sendt kommunene den
28.09.2020 og møtebok den 12.10.2020.

Vedtak:
Innkallingen godkjennes

SAK 09/20 VALG AV REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
Forslag fremmet i møtet:
Referent: Unni Romstad
Underskrift protokoll: Jan H Andersen og Knut Sagbakken
Vedtak:
Forslag fremmet i møtet vedtatt.
SAK 10/20 GODKJENNING AV SAKSLISTE
Innkalling og saksliste utsendt på forhånd.
Vedtak:
Sakslisten godkjennes
SAK 11/20 ORIENTERING FRA STYRELEDER OG DAGLIG LEDER
Vedtak:
Årsmøtet tar orienteringen til etterretning.
 Behandling i årsmøte 26.10.2020

Saker nevnt fra styreleder:
• Selskapets økonomi, fondsbeholdning og honorar til eierkommunene
• Effekter av sammenslåingsprosesser, rasjonell og effektiv produksjon med god
kvalitet
• Viktigheten av at eiere framsnakker og stiller krav til selskapet
• Koronapandemien og hvordan denne påvirker reisemønsteret i selskapet
• Samarbeid med utdanningsinstitusjoner
• Selskapet ivaretar sin samfunnsoppgave på en god og trygg måte
• God og konstruktiv dialog mellom administrasjonen og styret
• Godt samarbeid i styret og mellom styret og administrasjonen
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Daglig leder orienterte kort om:
• Status relatert til mål i vedtatt strategiplan for Revisjon Midt-Norge SA
▪ Har deltatt i benchmarking i regi av NKRF; der selskapet ligger under kommunens
gjennomsnittlige kostnader til revisjonsberetning og forvaltningsrevisjon, målt i
forhold til inntekter
▪ Etablert samarbeid med utdanningsinstitusjoner; gjennom oppdrag som
gjesteforelesere og å tilby studenter praksisplass
▪ Bidrar til faglig utvikling ved å ha lederverv i to av fire fagkomiteer i NKRF
▪ Digitaliseringsprosjekt i samarbeid med Atea
▪ Sertifisering som Miljøfyrtårn
• 5 selskap har blitt 1, og vi har fokus på å være et selskap som leverer gode tjenester til
eierne og at eierne skal få effekt av selskapets størrelse. Oppfordrer til å bruke
revisjonen og den gode kompetansen som Revisjon Midt-Norge SA har
• Tilpasninger til korona-pandemien; selskapet har fått gjennomført sine oppgaver på en
god måte

SAK 12/20 VALG TIL STYRET
Styremedlemmer velges for 2 år
Vedtak:
Som styremedlemmer velges:
-

Elin Rodum Agdestein
Anne Birgitte Sklett
Oddvar Fossum

Som varamedlem nr.1 velges: Odd Langvatn (Vefsn)
Som varamedlem nr.3 velges: John Lernes (Hitra)
Som leder velges: Hans S.U Wendelbo (Røros)
Som nestleder velges: Elin Rodum Agdestein (Steinkjer)

SAK 13/20 GODGJØRING TIL STYRET I REVISJON MIDT-NORGE SA

Vedtak:
Det gjøres ingen endringer i godtgjørelsen.
Godtgjørelse vedtatt av årsmøtet 07.10.2019 videreføres

SAK 14/20 ØKONOMIPLAN 2021-2024 OG BUDSJETT 2021
Vedtak:
Årsmøtet vedtar økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021
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Jan H Andersen

Knut Sagbakken

Rett avskrift

Unni Romstad

Utskrift sendt: Medlemskommunene
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Forvaltningsrevisjon og metodevalg
Om ulike metoder i forvaltningsrevisjon og forholdet
mellom spørsmålsformulering og metodevalg.

Arild Blekesaune
Professor i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder

Hva er kontrollutvalgets oppgaver?
• Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for
demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved
kommunens virksomhet.
• Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen
følger regelverket, og at virksomheten er målrettet,
effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere.
• Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en
forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak
følges opp.
• En av hovedoppgavene for kontrollutvalgene blir ut fra
dette å bestille forvaltningsrevisjonsrapporter, der
man gjennomgår ulike virksomhetsområder i kommunen.

2

Hva er en forvaltningsrevisjon?
• I kommuneloven er forvaltningsrevisjon definert som en
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets vedtak.
• For å sikre at man bruker knappe kontrollressurser på de
forvaltningsrevisjonene som gir størst nytte, bør
kontrollutvalget utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon med utgangspunkt i risiko- og
vesentlighetsvurderingen av kommunens virksomhet
og eventuelle mistanker om uetisk atferd.
• Planene for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll skal
formelt vedtas av kommunestyret.

3

Forvaltningsrevisjonen kan bare gi
svar på det vi spør om!
(Kilde: Kontrollutvalgsboka, Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver, 2.
utgave. KMD 2015)

• Kontrollutvalget må derfor bruke tid både på forarbeidet
før bestillingsprosessen og på selve formuleringen av
oppdraget slik at de får formidlet en tydelig bestilling til
forvaltningsrevisor.
• Revisor vil da kunne vurdere til kontrollutvalgets
bestilling, og vurdere bestillingen i forhold
til gjennomførbarhet, uavhengighet og revisors
kompetanse, kunnskaper og ferdigheter.

4

De ulike trinnene i en forvaltningsrevisjon
1. Potensielle problemer som
bl.a. er formulert i risiko- og
vesentlighetsvurderingene
Kontrollutvalgets
oppgave

2. Presis problemstilling
Forvaltningsrevisors
oppgaver

3. Strategi, design
4. Datainnsamling

5. Dataanalyse

Dages tema
Potensielt problem:
Er det mulig for
forvaltningsrevisor å
besvare de
problemstillingene
som ligger i
kontrollutvalgets
bestilling?

6. Rapportering
5

Hvordan
kommer vi
fram til en
presis og
forskbar
problemformulering?

Uklare ideer om
problemer og
potensiell risiko

Hva vet
vi om
emnet
fra før?

Hvilke
risikoer
ser vi for
oss?
Hva er
formålet
med
revisjonen
?

I hvilken grad klarer vi å komme fram til en presis problemstilling?
6

Problemstillingen kan formuleres
med ulik grad av presisjon
• Tema
– Forbyggende arbeid for barn og unge – kultur og fritid (Melhus
kommune, desember 2011)

• Spørsmål
– Klarer kulturskolen i Melhus å tilby de ønskene som
etterspørres?

• Hypotese
– Det er liten sammenheng mellom det totale antallet
kulturaktiviteter i Melhus og de aktivistene som blir registrert i
Telemarkforsknings rangering av norske kulturkommuner
(Norsk kulturindeks).
– Mange av de kommunale kulturtilbudene i Melhus blir ikke
registrert i søkbare registre.
– Mye av den kulturelle aktiviteten blant interesseorganisasjoner
og foreninger i Melhus blir ikke registrert i søkbare registre.
7

Kontrollutvalget formulerer målet med
undersøkelsen, og forvaltningsrevisor velger så
forskningsmetoder ut fra denne formuleringen
• Mål om å avdekke mulige problemer
– Brukes når vi ønsker å utrede et tema der vi har svært lite kunnskap.

– Krever et utforskende (eksplorerende) design der ny kunnskap gradvis
«nøstes» opp.
– Eksempel: Gjengdannelse blant uorganisert ungdom i kommunen.

• Beskrivende mål
– Underbygge og dokumentere områder der vi mangler kunnskap
– Her kan revisor bruke strukturerte spørreskjema (kvantitative metoder) hvis
bestillingen er så presis at de vet hva de skal spørre om, eller mer åpne
intervjuer (kvalitative metoder) hvis det fortsatt er uklart hva de bør spørre om.
– Eksempel: Hvilke ungdomsgrupper faller utenfor de organiserte fritidstilbudene
i kommunen?

• Forklarende mål
– Drøfte holdbarheten til ulike årsaksforklaringer bak et problemområde
– Her må bestillingen ha klare spørsmål som kan besvares, eller prøvbare
hypoteser (påstander) som er enten kan bekreftes (verifiseres) eller avvises
(falsifiseres).
– Her kan revisor bruke både kvalitative og kvantitative metoder.
– Eksempel: Klarer kulturskolen å tilby attraktive aktiviteter til nyankomne unge
flykninger?

8

Så det er problemstillingen som avgjør
hvilken metode som må brukes
• Det er vanlig å skille mellom to hovedtyper
metoder, kvalitative og kvantitative.
• Hvis vi for eksempel ønsker å få innblikk i om
samhandlingsreformen har ført til bedre samordning
mellom helsetjenester, sosialomsorg og eldreomsorg i en
kommune, så kan det være tilstrekkelig å gjennomføre
noen få kvalitative intervjuer med sentrale aktører i de
ulike sektorene.
• Hvis vi i tillegg ønsker å vite hva innbyggerne i
kommunen mener om samhandlingsreformen så bør det
gjennomføres en stor kvantitativ spørreskjemaundersøkelse og kjøres statistiske analyser av det
innsamlede materialet.
9

To metodetilnærminger som kan bli brukt
i en forvaltningsrevisjon
Kvantitativ
tilnærming
Data som tallfestes i
en datamatrise
Datainnsamling:
Spørreundersøkelser, registerdata
Analyse:
Statistisk (telle/måle)

Kvalitativ
tilnærming
Data som tekst

Datainnsamling:
Feltobservasjon, samtaleintervju,
dokumenter
Analyse:
Hermeneutisk (tolke)

I forvaltningsrevisjon brukes begge disse
metodetilnærmingene og de kombineres ofte
10

Eksempel på en god bestilling fra
Time kommune til Rogaland Revisjon
(Kilde: Integrering av flyktningar. Forvaltningsrevisjon, Time kommune 2020)
Bestilling:
Kontrollutvalet i Time kommune
bestilte 25.11.2019 ein
forvaltningsrevisjon om
integrering av flyktningar.
Føremål:
Føremålet med prosjektet har
vore å vurdere korleis Time
kommune arbeidar med
integrering av flyktningar.

Problemstillingar:
• Korleis fungerer og kva resultat gir
kommunens arbeid med integrering av
flyktningar?
• Kva overordna mål/planer har kommunen
for integrering av flyktningar, og korleis legg
desse føringar på arbeidet som vert gjort i
kommunen? Blir flyktningane integrert?
• Kva språkopplæring og kva
utdanningstilbod får flyktningane? Lærer
flyktningane språket i løpet av
introduksjonsprogrammet?
• Korleis arbeider kommunen for at
flyktningane skal verte økonomisk
sjølvstendige og korleis lukkast ein med dette
arbeidet?
• I kva grad kjem flyktningane seg ut i jobb
11
etter fullført opplæring?

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale
kontrollutvalg og deres sekretariat.

Medlemsinformasjon november 2020

Kurs og konferanser
Kontrollutvalgslederskolen 27.-28. oktober 2020, Gardermoen
Samlingen ble gjennomført med 46 deltakere. Tilbakemeldingene er gode, og vi har fått tips om
opplegg og innhold for neste ledersamling. Mange ønsker enda mer tid til gruppearbeid,
spørsmål og diskusjon.
Det var mange som ikke meldte seg på eller som måtte melde avbud på grunn av frykt for covid19 smitte. For at flere kan dra nytte av det faglige innholdet på samlingen, ble det gjort opptak av
foredragene. Opptakene finner du på hjemmesiden.
«Slik takler du media» 1. desember 2020, webinar
Det kan være lurt å vite litt om hvordan mediene jobber, og hvordan du kan håndtere
henvendelser fra mediene. Webinaret er et helt nytt tilbud rettet mot kontrollutvalgsledere og
ledere for revisjonen og er et samarbeid mellom FKT og Norges kommunerevisorforbund
(NKRF).
Du finner mer informasjon om kurset og påmelding på hjemmesiden.
Samlinger og konferanser våren 2021:
Noter deg dato og sted:
Sekretariatskonferansen 16.-17. mars 2021, Lillestrøm
Fagkonferansen 1.-2. juni 2021, Ålesund
Årsmøtet blir gjennomført i forbindelse med konferansen

Sekretariat:
FKT
Postboks 41 Sentrum
0101 Oslo
fkt@fkt.no

Telefon
414 71 166

www.fkt.no
Twitter: @FKT_no
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159

Veiledere
Mal for Internkontroll i sekretariatene
Styret behandlet malen 27. oktober. Du finner den på hjemmesiden. Alle vedlegg er lagt inn i
dokumentet.
Sekretariatets internkontroll bør være risikobasert. FKT og NKRF er derfor i ferd med å etablere
i et felles prosjekt for å utarbeide en veileder for risikovurdering rettet mot sekretariatene.
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
Arbeidet med veilederen er i sluttfasen før høringsrunden. Styret skal behandle høringsutkastet
15. desember. Vi tar sikte på at malen tas i bruk for uttalelsen til regnskapsåret 2020, dvs. våren
2021. Veilederen vil bli presentert i et webinar i fm. høringsrunden. Det kommer nærmere
informasjon om det.
Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kontrollutvalgsboken
Vi venter på en ny utgave som er oppdatert i henhold til kommuneloven av 2018.
Utredningsleder Erland Aamodt opplyste under sitt innlegg på kontrollutvalgslederskolen at
departementet håper å kunne starte opp arbeide med ny utgave nå i høst. FKT vil bli involvert i
prosessen.
Veileder til forskrift om kontrollutvalg og revisjon
FKT har tidligere blitt varslet om at departementet vil utarbeide en veileder til forskrift om
kontrollutvalg og revisjon. Departementet er nå i gang med arbeidet, og FKT er invitert til å
komme med innspill til prosessen.
Veilederen vil ta form av å være merknader til de enkelte forskriftsbestemmelsene.
Hva er konsekvensen når kommunedirektøren endrer på årsberetningen etter at revisor har avlagt
sin beretning?
Dersom kommunen gjør endringer i årsberetningen etter at regnskapsrevisor har avlagt
revisjonsberetning, er utgangspunktet at regnskapsrevisor skal kalle tilbake revisjonsberetningen
og avgi en ny. Departementet legger likevel til grunn at behovet for å kalle tilbake
revisjonsberetningen og avgi en ny revisjonsberetning må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.
Kan kommunedirektøren endre på kontrollutvalgets budsjettforslag?
Departementet legger til grunn at kommunedirektøren ikke kan endre eller redusere
kontrollutvalgets budsjettforslag for kontrollarbeidet før det skal behandles i formannskapet.
Kan sekretariatet delta digitalt i fysiske møter?
Departementet mener at de oppgavene sekretariatet har ansvaret for kan utføres ved at det deltar
digitalt under et fysisk møte. Dermed er hensynet til at oppgavene faktisk blir utført, ikke til
hinder for slik deltakelse. Departementet mener etter dette at et kontrollutvalg kan holde et
alminnelig (fysisk) møte selv om sekretariatet deltar digitalt.
Tidligere lovtolkninger fra departementet finner du på medlemssidene «Spørsmål og svar»
(krever pålogging), eller på departementets side: Tolkningsuttalelser om kommuneloven 2018

Annet faglig påfyll
Dilemmasamling for kommuner og fylkeskommuner (KS, TI-Norge) 24 eksempler for refleksjon
om etikk og antikorrupsjon i kommuner og fylkeskommuner
Styret
Styret hadde møte på Gardermoen 27. oktober, i fm. Kontrollutvalgslederskolen. Fire av
styremedlemmene deltok digitalt. Strategiplanen var hovedsaken på møtet. Protokollen fra møtet
er vedlagt, du finner den også på medlemssiden (krever pålogging). Styret har sitt neste
styremøte 15.desember, og det møtet blir heldigitalt.
Nye medlemmer
Vi ønsker kontrollutvalget i Vågan kommune velkommen som nytt medlem i FKT.

Bruk hjemmesiden vår! www.fkt.no Følg oss også på twitter og facebook
De av dere som ønsker tilgang til medlemssidene kan sende en e-post til fkt@fkt.no for å få
tildelt passord. Dette gjelder alle utvalgsmedlemmer.
Send oss gjerne en e-post hvis du har noen gode tips eller hvis det er noe du lurer på.

Vennlig hilsen

Anne-Karin Femanger Pettersen
Generalsekretær

Innsynsretten gjelder også i saker til arbeidsmiljøutvalget
Kommunal Rapport 20.10.2020

Er saksdokumenter til arbeidsmiljøutvalget offentlige?
SPØRSMÅL: En sak om sykefraværet i kommunen er satt opp til behandling i
arbeidsmiljøutvalget. Er saksdokumentene til dette utvalget offentlige?
SVAR: Arbeidsmiljøutvalget er et organ opprettet etter reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 7.
Det er ikke er et folkevalgt organ etter kommuneloven § 5–1 eller ett av de kollegiale
organene der reglene for slike gjelder etter § 5–2. Det er heller ikke et organ for kommunen
etter forvaltningsloven, underlagt kommunestyret, men et samarbeids- og tilsynsorgan med
representasjon fra kommunen som arbeidsgiver og de tilsatte i kommunen.
– Men bestemmelsene i kommuneloven og offentleglova gjelder for kommunens egen
behandling av saker i dette utvalget og for dokumenter i tilknytning til disse sakene. Dette må
da gjelde alle dokumenter som kommunen eller kommunens representanter i utvalget mottar
eller sender i tilknytning til arbeidet der. Innsynsretten gjelder fra kommunen eller den som
representerer den mottar eller sender dokumentet. Da blir de en del av kommunens
sakspapirer.

Steinkjer kommune
ved oppvekstsjef Kenneth Arntzen
Postboks 2530
7729 Steinkjer

07.10.2020

TILSYNSRAPPORT – VEDTAK
Skolemiljø:
Skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene
har et trygt og godt skolemiljø
Steinkjer kommune - Lø skole

Sammendrag
Vi fører tilsyn med Steinkjer kommune. Temaet for tilsynet er Skolemiljø: Skolens
aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Under teamet om
skolemiljø, har vi valgt å se nærmere på de fem delpliktene i aktivitetsplikten.
Skolens aktivitetsplikt
Formålet med aktivitetsplikten er å sikre at skolen handler raskt og riktig når en elev ikke
har det trygt og godt på skolen. Alle som jobber på skolen har en plikt til å følge med,
gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt
og godt. Videre har skolen en plikt til å undersøke saken og sette inn egnede tiltak som
sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Elevene har rett til å bli hørt og til å
uttale seg om sin egen situasjon.
Tilsynet ved Lø skole
Fylkesmannen besøkte Lø skole den 3. og 4. september 2020, og snakket med elever,
ansatte, rektor og skoleeier. I tillegg har skolen gjennomført en egenvurdering i grupper,
som de deretter har sendt inn til oss sammen med tilhørende dokumentasjon.
Oppsummering av Fylkesmannens vurdering
Med utgangspunkt i den informasjonen vi har mottatt gjennom egenvurderingene, skolens
dokumentasjon og intervjuene, har vi vurdert at skolen har en innarbeidet fremgangsmåte
for å legge elevenes subjektive opplevelse av sitt skolemiljø til grunn for arbeidet med
skolemiljøsakene ved Lø skole. Vi har vurdert at elevene får oppfylt sin rett til å bli hørt og
til å medvirke. Disse er viktige og sentrale rettigheter for skolens arbeid med skolemiljøet.
Vi har videre funnet at skolen arbeider godt med å følge med på elevene generelt, og
skolen arbeider godt med å følge spesielt godt med på elever som anses for å være særskilt
sårbare. Vi har vurdert at god informasjonsflyt mellom ansatte, og mellom ansatte og
ledelse, sannsynliggjør at skolen fanger opp elever med en særskilt sårbarhet i
skolehverdagen. Den gode møtestrukturen er et sentralt ledd i denne sammenheng, og
videre et sentralt ledd i skolens faste fremgangsmåter for å oppfylle aktivitetsplikten
generelt. Vi har sett begrenset med skriftlige rutiner, som i seg selv ikke er et krav, men
som potensielt kan være en risiko for at fremgangsmåter ikke følges likt i praksis. Vi
bemerker at skriftlige rutiner er særlig aktuelt for å sikre lik og lovlig praksis internt i
kommunen.
Vi har videre konkludert med at skolen har en felles praksis for å gripe inn overfor
krenkelser, samt undersøke saken hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev
ikke har det trygt og godt på skolen. Vi har også vurdert at skolen setter inn egnede tiltak,
hvor elevens opplevelse og behov står i sentrum.
Fylkesmannen har likevel avdekket ett lovbrudd, herunder to korreksjonspunkt, under
tilsynet. Dette omhandler plikten til å varsle rektor, herunder plikten å varsle rektor
«snarest», etter opplæringsloven (oppll.) § 9 A-4 tredje ledd.
Hva skjer videre?
Kommunen mottok en foreløpig tilsynsrapport med våre observasjoner, vurderinger og
konklusjoner den 16.09.2020. Kommunen fikk mulighet til å uttale seg om den foreløpige
tilsynsrapporten. Vi fatter med dette et vedtak med pålegg om retting. Kommunen har
rettefrist til 07.12.2020. Se mer om våre reaksjoner i kapittel 3 i denne rapporten.
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1 Innledning
Vi fører tilsyn med offentlige skoler, jf. oppll. § 14-1 første ledd, jf. kommuneloven
kapittel 30. I tilsyn kontrollerer vi om skolene oppfyller opplæringsloven med forskrifter.
Dersom skolene ikke følger regelverket, kan vi pålegge retting etter at kommunen har fått
en frist for å rette.
Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir
overholdt, jf. oppll. § 13-10 første ledd. Vi gir derfor pålegg i tilsynet til kommunen som
har ansvaret for at skolen retter opp brudd på regelverket.
Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at vi skal gjennomføre
tilsynet i samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven. I tilsynet
behandler vi personopplysninger. Les mer om vår behandling av personopplysninger
på www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/.

1.1 Kort om Steinkjer kommune og Lø skole
Den 01.01.2020 ble Verran og Steinkjer kommune slått sammen til én kommune; Steinkjer
kommune. Det er 24 286 innbyggere i Steinkjer kommune i 1. kvartal 2020 1, og er den
nest største kommunen i Trøndelag. Det er 14 offentlige skoler og én privat skole i
Steinkjer kommune.
Fylkesmannen har hatt tre tilsyn på barnehage- og opplæringsområdet med Steinkjer
kommune i perioden 2017 – 2019; «Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av
opplæringen», med stedlig tilsyn ved Egge ungdomsskole og Beitstad skole i 2017, «Tilsyn
med deltakeres rett til en individuell plan etter introduksjonsloven §§ 6 og 19» i 2019, og
«Tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler» i 2019. I Verran kommune har
vi gjennomført «Tilsyn med skolebasert vurdering» i 2018.

1.1.1 Elever og fokusområder ved Lø skole
Lø skole er en barneskole med 180 elever fra 1. til 7. trinn, og med 29 ansatte skoleåret
2020/2021. Sammenlignet med de største skolene i Steinkjer, er forholdene ved Lø skole
små. Resultatene av våre vurderinger og funn, må derfor ses i denne sammenheng.
Om fokusområder, står det på skolens nettside at de startet opp med LP-arbeid høsten
2011. LP, læringsmiljø og pedagogisk analyse, er en norskutviklet pedagogisk modell for
analyse av, og systematisk arbeid med, skolens læringsmiljø og pedagogiske utfordringer.
Alle ansatte ved Lø skole har jevnlig blitt kurset siden oppstarten.
Av andre fokusområder, står det på hjemmesiden om «systematisk observasjon av lesing»
og «trivselsleder» (TL). Under det stedlige tilsynet, ble det også tydelig at skolen er en
«vi-skole», hvor fellesskapet og «våre elever» står sterkt.

1

Hentet fra kommunefakta Steinkjer https://www.ssb.no/kommunefakta/steinkjer, sist besøkt 13.08.2020
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1.1.2 Forholdene under det stedlige tilsynet
Som de andre skolene i landet, hadde også de fleste elevene ved Lø skole hjemmeundervisning vårhalvåret 2020. Da skolen startet på igjen i august, var dette under «gul
beredskap». Dette innebar blant annet at hele skoleklasser ble regnet som én kohort, og
at de ulike kohortene skulle ha egne områder i skolegården i pauser og i friminutt. Ved Lø
skole har de organisert tilsyn i overganger og friminutt ved at de voksne følger «sitt» trinn
i alle slike situasjoner. Forholdene har således påvirket skolens rutiner, og dermed også
våre vurderinger.
Videre har Steinkjer kommune hatt en overgang fra ett tidligere saksbehandlingssystem
til ett nytt; «Elements». Slik det framkom av samtaler med skoleeier, rektor og ansatte,
var tilgangene for alle ansatte ikke fullt ut på plass på tilsynstidspunktet. Dette forholdet
har dermed påvirket skolens rutiner for dokumentasjon.

1.1.3 Faste møter ved Lø skole
Lø skole sin møtestruktur er en sentral del av hvordan skolen arbeider. De ansatte har
gjennom egenvurderingen i RefLex2 (heretter omtalt som egenvurderingen), opplyst om
fast møteaktivitet ved skolen. Rektor har utdypet dette videre, med informasjon om
hyppighet, deltakere og formål for de ulike møtene. Faste møter ved Lø skole er følgende:
•

LP-møte hver tirsdag, hvor lærerne deles i to grupper. Formålet er å analysere
opprettholdende faktorer, og slik sette inn tiltak rundt elevens miljø ved at ansatte,
kalt «veisøker», kommer med caser, og at det gis en form for kollegaveiledning.

•

Teammøter hver tirsdag og fredag, hvor både lærere og andre ansatte tilknyttet trinnet
deltar. Her drøftes hva som kan være utfordrende for elevene, og hva slags tiltak de
ønsker å jobbe videre med.

•

Møter i pedagogisk forum på tirsdager og torsdager. Rektor opplyser om at de i denne
tiden har et «aktualitetskvarter», hvor mange praktiske spørsmål blir tatt opp, og der
de også fanger opp om noe har vært ugreit for elever.

•

Møter mellom rektor og miljøterapeut hver mandag. Rektor opplyser at de diskuterer
forebyggende tiltak som TL-aktiviteter og aktiviteter i elevrådet. Her går de også
gjennom om det er elever som de mistenker eller vet at ikke har det trygt og godt. De
blir også enige om hvilke tiltak de ønsker å arbeide videre med.

•

Møter i læringsmiljøgruppa hver onsdag. Rektor opplyser at hun, spesialpedagogisk
rådgiver, miljøterapeut og inspektør er faste møtedeltakere. Målet er å fange opp ulike
utfordringer som elever kan ha.

•

Møter i tverrfaglig team første onsdag i måneden. Rektor opplyser at deltakerne er de
samme som deltar i læringsmiljøgruppa, samt helsesykepleier, barnevern (BVT) og
pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Her drøftes problemstillinger knyttet til
læringsmiljøet til elevgrupper eller enkeltelever.

RefLex er et nettbasert verktøy som skal gi barnehager, barnehagemyndighet, offentlige- og frittstående
skoler og skoleeiere hjelp til å vurdere om egen praksis er i samsvar med regelverket.
2
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1.2 Tilsynstema og gjennomføringen av tilsynet
Temaet for tilsynet er «Skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt
skolemiljø». Vi har kontrollert følgende undertema:
1. Plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved
mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf.
opplæringsloven §§ 9 A-2, 9 A-3 og 9 A-4.
Formålet med dette tilsynet er å kontrollere om kommunen, herunder skolen, oppfyller
kravene i regelverket når det gjelder skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et
trygt og godt skolemiljø. Vi har ikke sett på hvordan kommunen, herunder skolen, oppfyller
andre krav i regelverket. I denne tilsynsrapporten presenterer vi våre observasjoner,
vurderinger og konklusjoner.

1.2.1 Prosessen rundt tilsynet
Vi åpnet tilsyn med Steinkjer kommune ved Lø skole i brev av 15.06.2020. Kommunen ble
pålagt å levere dokumentasjon til oss, og til å gjennomføre en egenvurdering i RefLex. Vi
har også fått skriftlig dokumentasjon som viser skolens praksis på skolemiljøområdet i
forbindelse med tilsynet.
Det stedlige tilsynet
Vi gjennomførte det stedlige tilsynet over to dager, 3. og 4. september 2020.
Vi startet med et åpningsmøte den første dagen for de ansatte som skulle delta i intervju.
Vi gjennomførte deretter intervju med to elevgrupper; representanter fra elevrådet fra
1. - 4. klasse, i alt åtte elever, og representanter fra elevrådet fra 5. - 7. klasse, også åtte
elever. Vi gjennomførte deretter et gruppeintervju med én lærer fra hvert trinn fra 1. - 4.
klasse, og et gruppeintervju med én lærer fra hvert trinn fra 5. - 7. klasse. Den andre
dagen gjennomførte vi ytterligere to gruppeintervjuer; ett med ansatte som har et særlig
ansvar for skolemiljø, og ett med skolens ledergruppe, foruten rektor. Deretter intervjuet
vi rektor, og til slutt intervjuet vi skoleeier.
Kommunens mulighet til å uttale seg
Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til kommunen den 16.09.2020. I den presenterte vi våre
foreløpige observasjoner, vurderinger og konklusjoner. Vi gjennomgikk den foreløpige
rapporten for alle ansatte på skolen, samt skoleeier, i et sluttmøte den 17.09.2020.
Kommunen skrev til Fylkesmannen den 01.10.2020 at kommunen har valgt å ikke komme
med tilbakemeldinger på foreløpig tilsynsrapport. Det framgikk at kommunen har valgt å
igangsette et arbeid knyttet til lovbruddet vedrørende varslingsplikten, for å sikre en lovlig,
felles forståelse og praksis i kommunen.

1.3 Sentrale begreper i kontrollspørsmålene
I flere av kontrollspørsmålene er det stilt spørsmål om rektor «sikrer», «sørger for» eller
«følger opp». Kravene om at rektor skal sikre, følge opp eller sørge for, viser til rektors
plikt til å arbeide systematisk slik at kravene i loven blir oppfylt.
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1.3.1 Rektor skal sikre
At rektor skal sikre at skolen oppfyller et krav i regelverket, betyr at vi undersøker om
rektor har bestemt en fast fremgangsmåte for hvordan skolen skal oppfylle kravet. Dette
er nødvendig der regelverket gir skolen et handlingsrom for hvordan de skal oppfylle
kravet, slik at skolen selv må operasjonalisere hvordan den enkelte skal gå fram i hver
enkelt sak. Det er ikke et krav at fremgangsmåten er skriftlig, men den må være egnet til
å sikre at kravet i loven blir oppfylt i alle saker på den aktuelle skolen. Rektor må i tillegg
følge opp at de som jobber på skolen bruker fremgangsmåten i praksis. Dersom skolen
ikke har hatt saker der det har vært nødvendig å bruke fremgangsmåten, undersøker vi
om rektor har gjort det som er nødvendig for at fremgangsmåten vil bli fulgt, når skolen
får en slik sak.

1.3.2 Rektor skal følge opp
I noen tilfeller har ikke skolen et handlingsrom for hvordan de skal oppfylle kravet, fordi
fremgangsmåten er gitt. At rektor skal følge opp at skolen oppfyller et krav i regelverket,
betyr at rektor må forsikre seg om at den bestemte fremgangsmåten blir oppfylt i praksis
på skolen. For deltema 2 i tilsynet om skolens aktivitetsplikt, heter det for eksempel:
«Følger rektor opp at skolen gjennomfører tiltak i samsvar med aktivitetsplanen?». Her er
det aktivitetsplanen som viser fremgangsmåten, men rektor må følge opp at det som står
i aktivitetsplanen blir gjennomført.

1.3.3 Rektor skal sørge for
At rektor skal sørge for at et krav blir oppfylt, betyr at oppgaven er av en slik art at det
ikke er nødvendig med en fast fremgangsmåte. Dette kan gjelde mindre oppgaver eller
aktiviteter. For eksempel: «Sørger rektor for at alle som jobber på skolen, griper inn mot
krenkelser som for eksempel utestenging, isolering, baksnakking, mobbing, vold,
diskriminering og trakassering, dersom det er mulig?».

1.3.4 Spørsmål uten krav
Når kontrollspørsmålet ikke inneholder krav om at rektor skal «sikre», «følge opp» eller
«sørge for», betyr det at vi ikke vurderer det systematiske arbeidet til rektor, men her vil
vi bare vurdere om skolen oppfyller kravet i praksis.

1.4 Om tilsynsrapporten – vedtaket
Våre vurderinger i denne rapporten, altså dette vedtaket, baserer seg på opplysninger som
kommer frem i:
•
•
•

ansattes vurdering av egen praksis på skolemiljøområdet via RefLex
dokumentasjonen Steinkjer kommune og Lø skole har sendt (se oversikt i vedlegg)
intervju med elever, ansatte, rektor og skoleeier

Vår forståelse av skolens praksis, som vi presenterer under de ulike punktene i denne
tilsynsrapporten, er derfor hentet fra disse tre overnevnte informasjonskildene. Om
informasjonen framkommer i flere av de overnevnte kildene, vil vi ikke nødvendigvis gjenta
dette for hver kilde.
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2 Plikten til å følge med og gripe inn, varsle,
undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller
kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt
skolemiljø
Aktivitetsplikten er beskrevet i opplæringsloven § 9 A-4.
Rektor har ansvar for at skolen jobber kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen,
miljøet og tryggheten til elevene, slik at plikten til å følge med og gripe inn, varsle,
undersøke og sette inn tiltak ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et
trygt og godt skolemiljø blir oppfylt, jf. oppll. § 9 A-3.

2.1 Elevens subjektive opplevelse
Har alle som jobber på skolen, kunnskap om at det er elevens subjektive opplevelse som
avgjør om eleven har et trygt og godt skolemiljø?

2.1.1 Rettslig krav
Det er elevenes egne subjektive opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende.

2.1.2 Våre observasjoner
Egenvurderingen
I skolens egenvurdering svarer alle at elevens subjektive opplevelse legges til grunn for
arbeidet med elevens skolemiljø.
Kommunens og skolens innsendte dokumentasjon
I Steinkjer kommunes «Plan for et trygt og godt skolemiljø» (heretter omtalt som
kommunens plan), står det at «det er den enkelte elevs subjektive opplevelse av å bli
krenket som er utgangspunktet for skolens anvendelse av opplæringsloven § 9 A». I
kommunens varselskjema, som ligger vedlagt kommunens plan, framkommer det at
«skolen plikter å sette inn tiltak hvis elever opplever at de ikke har det trygt og godt på
skolen» (kommunens utheving). I Steinkjer kommunes «Prosedyre for å forebygge,
avdekke og håndtere krenkende atferd/mobbing i skolen (…)», (heretter omtalt som
kommunens prosedyre), står det om plikten til å undersøke, at plikten «(…) betyr at skolen
skal undersøke elevens opplevelse av skolemiljøet. Skolen skal ikke skaffe og vurdere bevis
for eller mot at eleven har blitt krenket eller mobbet» (kommunens utheving).
Informasjon fra intervjuer
Vi får høre under intervjuene med elevene at de hovedsakelig opplever å bli tatt på alvor
og at de blir hørt. De føler at de alltid kan si ifra til voksne om det skulle være noe.
Vi får høre under de ulike intervjuene med de ansatte at det ikke spiller noen rolle hva de
som ansatte mener, men at det er elevens opplevelser som er gjeldende; «vi jobber ut fra
det som eleven opplever». De bemerker videre at elevens opplevelse kan forandre seg. De
informerer om at de minner hverandre på dette på lærerrommet i det daglige, og i formelle
og uformelle møter. Videre viser de til ulike typer kursing med aktuelle foredragsholdere
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om tema som i tillegg har bevisstgjort dem på dette. Observasjon og samtaler nevnes som
ulike måter å belyse elevens subjektive opplevelse på.
Rektor informerer om at hun har samtaler med elever, nettopp med den hensikt å få tak i
hvordan elevene egentlig har det, og hvordan de opplever skolehverdagen sin. Hun har
utarbeidet et skjema som hun bruker til dette formålet. Hun har påpekt overfor personalet
at det er hvordan elevene oppfatter ting som er viktig, og at bagatellisering ikke er lov.

2.1.3 Våre vurderinger
Fylkesmannen vurderer at det kommer klart fram av den samlede informasjonen at skolens
ansatte har kunnskap om at det er elevens opplevelse som er avgjørende for elevens rett
til et trygt og godt skolemiljø. Momenter som taler for dette, er at elevene opplever å bli
tatt på alvor, at de ansatte kontinuerlig bevisstgjøres i form av formelle og uformelle møter,
og at de kan bruke ulike kilder for å belyse elevens subjektive opplevelse.
Et ytterligere moment er at det i kommunens rutiner eksplisitt står at det er den enkelte
elevs subjektive opplevelse som er avgjørende for skolens anvendelse av opplæringsloven
§ 9 A. Vi vil særlig fremheve at det står at skolen ikke skal skaffe eller vurdere bevis for
eller mot at en elev opplever å ha blitt krenket.

2.1.4 Konklusjon
Fylkesmannen konkluderer med at det er sannsynlig at alle som jobber på skolen, har
kunnskap om at det er elevens subjektive opplevelse som avgjør om eleven har et trygt
og godt skolemiljø.

2.2 Plikten til å følge med
Sikrer rektor at alle som jobber på skolen, følger med på om elevene har et trygt og godt
skolemiljø, og at de følger spesielt godt med på elever med en særskilt sårbarhet?

2.2.1 Rettslig krav
Alle som jobber på skolen, skal være oppmerksomme på forhold eller oppførsel som kan
tyde på at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. De skal følge spesielt godt med på
sårbare elever. De må skaffe seg informasjon fra elevene om hvordan de opplever
skolemiljøet. Det er elevenes egne subjektive opplevelse av skolemiljøet som er
avgjørende. De som arbeider på skolen skal dokumentere hvordan de følger med. Rektor
skal sikre at alle som jobber på skolen vet at de skal følge med, og følge opp at det blir
gjort.

2.2.2 Våre observasjoner
Følge med generelt på elevene
Egenvurderingen
I egenvurderingene svarer alle «ja» på at de har fått kompetanse til å gjenkjenne tegn på
en elevs utrygghet og manglende trivsel, og de svarer bekreftende på at alle som jobber
på skolen alltid følger med på elevene. Videre i egenvurderingen svarer alle «ja» på at de
innhenter informasjon om hvordan elevene generelt opplever skolemiljøet. Det
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framkommer i kommentarer i egenvurderingen at inspeksjonen har blitt forsterket, både i
friminutt og overganger, og at de voksne observerer aktivt. Det vises til gjennomgang av
skoleområdet og inspeksjonsrutiner i den forbindelse.
Elevgruppene generelt er tema på ulike møter, og de får informasjon om tegn de skal se
etter for å gjenkjenne at en elev ikke har det trygt og godt. Videre framgår det at alle
ansatte har et ansvar for alle elever, og det vises til god informasjonsflyt mellom de
ansatte.
Av undersøkelser for å følge med på hele elevgrupper, gjennomføres Klassetrivsel,
Elevundersøkelsen, og elev- og utviklingssamtaler med utviklede samtaleark som forarbeid
til disse.
Godt foreldresamarbeid blir også nevnt som et verktøy for å følge med på elevene, og for
å fange opp om noen ikke har det trygt og godt på skolen. Det vises til en fast praksis med
å ta kontakt med foreldrene tidlig.
Kommunens og skolens innsendte dokumentasjon
Skolens innsendte dokumentasjon viser at de innhenter informasjon om hvordan elevene
på generelt grunnlag har det via faste maler for elevsamtaler og utviklingssamtaler. Selve
samtalearket for elevsamtalen, gir også mulighet til elev og foresatte å snakke om trygghet
og trivsel på skolen.
Skolens inspeksjonsplan viser oversikt over når de ulike trinnene har ansvar for å følge
med, og i e-post fra rektor, framkommer det at teamene samsnakker og setter opp en
plan for hvem som til enhver tid skal ha inspeksjon med klassene. I forbindelse med gul
beredskap og økt behov for voksentetthet i kohortene, skriver rektor til ansatte, om
15 minutter mer inspeksjon i uka per voksen, at «(…) tatt i betraktning at det sannsynligvis
blir færre episoder når ansatte på teamet alltid er sammen med elevene, så er nok dette
en god investering (…)». Skolen har også sendt eksempel på hvordan de har fanget opp
risikoområder for et trinn, og hvordan de iverksatte tiltak for å kunne følge bedre med på
dette området og på denne elevgruppen.
I kommunens plan framgår det tidspunkt for når Elevundersøkelsen skal være
gjennomført, og at resultatene skal drøftes på det enkelte teamet, i personalet, i elevrådet
og i skolemiljøutvalget. Videre i kommunens plan står det at trivselsundersøkelsen skal
gjennomføres systematisk hvert år, og ved behov, på alle trinn, etterfulgt av analyse og
utarbeidelse av plan for oppfølging. Dette er presisert i Lø skoles «Plan for et trygt og godt
læringsmiljø» (heretter omtalt som skolens plan), hvor det står at Klassetrivsel og
Elevundersøkelsen skal gjennomføres på høsten, mens en ikke-anonymundersøkelse skal
gjennomføres i november og mars. I samme plan står det at ved skoleårets oppstart, og
jevnlig utover året, skal være en gjennomgang av skolens inspeksjonsrutiner. I skolens
«Minneliste ved skolestart høsten 2020» står det at det i tillegg til elevsamtaler og
utviklingssamtaler på høsten, også skal gjennomføres startsamtaler med elever i 1. klasse.
Videre for å følge med på elevene, har skolen sendt en møteoversikt, og fremhever blant
annet de ukentlige teammøtene hvor elevenes trygghet og trivsel er fast tema, det
ukentlige møtet mellom rektor og miljøterapeut, det ukentlige LP-møtet, samt pedagogisk
forum som er to ganger i uken. Skolen har også sendt et eksempel på hvordan de følger
med på et helt trinn, og i dette dokumentet framgår det informasjon om fast oppstilling og
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strukturer ved overganger, og informasjon om hvordan de følger med på ulike
risikoområder. I kommunens prosedyre framkommer det videre informasjon om hvordan
skolens ansatte kan følge med på, og identifisere, elever som ikke har det trygt og godt
ved å snakke med dem, aktivt observere elevgruppene, og å være tydelig til stede.
Informasjon fra intervjuer
Under intervjuene får vi høre at ansatte har fått kompetanseheving for å kunne gjenkjenne
tegn på at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Her nevnes fokus på ulike
planleggingsdager, med eksterne foredragsholdere som Arve Thorshaug fra Nord
universitet, med fokus på risiko- og beskyttelsesfaktorer i forbindelse med «Robuste barn»,
og hvordan de kan være på utkikk etter tegn på om en elev ikke har det trygt og godt.
Psykolog Per Isdal, psykolog Trygve Børve, og håndballpresident Kåre Geir Lio, blir også
nevnt som eksterne foredragsholdere som har gitt de ansatte aktuell kompetanse. Ansatte
som ikke har et direkte ansettelsesforhold til skolen, som renholdsarbeidere og vaktmester,
har ikke deltatt på slike kurs, og det opplyses om at de ansatte er usikre om disse har fått
den samme kompetansen som de andre som arbeider på skolen.
Om møtevirksomheten skolen har, forteller de om pedagogisk forum, med dets aktualitetskvarter, som brukes for å snakke om elevgrupper og enkeltelever om noe har oppstått.
Her deltar alltid rektor, pedagogisk personale og miljøterapeut, og det skrives referat fast,
slik at assistenter som er på SFO denne tiden også kan få relevant informasjon om elevene.
Assistentene deltar imidlertid på teammøtene, hvor klasselisten brukes for å snakke om
alle elevene, og på denne måten følge med på alle elevene i klassen. Det er imidlertid ulik
praksis på når det dokumenteres hva som blir tatt opp på teammøtene, og rektor får heller
ikke deltatt på alle disse møtene. Det opplyses om at rektor også har møter med SFO
jevnlig, og informasjonsflyten mellom skole og SFO blir ivaretatt på denne måten.
For å skaffe informasjon fra elevene om hvordan de opplever skolemiljøet, informeres det
om at alle klassene har en eller annen form for samling om morgenen, eller morgenmøte
som det kalles på småtrinnet, hvor elevene blir gitt mulighet til å uttrykke hvordan de har
det. Videre forteller de at de er tett på i inspeksjon og overganger, og de uttrykker at de
er heldige som har sine faste grupper som de følger med på hele tiden. Alle overganger
blir sikret, fordi de som arbeider i hver enkelt klasse følger med elevene i både overganger
og i friminuttene. Likevel blir det uttrykt et savn etter å også møte andre elever, og de
ansatte begrunner dette med at «alle er våre elever». Rektor følger opp inspeksjonen, og
hun er også av og til ute i friminutt selv. Det nevnes også en inspeksjonsinstruks, men det
er usikkert om denne foreligger skriftlig. Det blir likevel opplyst at det finnes en fast
fremgangsmåte for inspeksjon i intervjuene.
Når det gjelder det å skaffe informasjon om hvordan elevene opplever skolemiljøet utenom
overgangssituasjoner og friminutt, gjennomfører klassene ulike typer screeninger, som
smilemunnskalering, tommel opp eller tommel ned, eller spørsmål om hvordan de har det,
tilpasset aldersgruppen. Lærerne bruker også relasjonssirkel for å kartlegge relasjoner til
elevene, men hverken dette, eller de andre screeningene er en del av en fast
fremgangsmåte på å følge med på elevene generelt. Det faste ligger i startsamtaler for
elever i 1. klasse, Klassetrivsel, Elevundersøkelsen, og elev- og utviklingssamtaler med
tilhørende skjema.
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Følge spesielt godt med på særskilt sårbare elever
Egenvurderingen
I egenvurderingene svarer alle bekreftende på at de er kjent med hvilke forhold som kan
gjøre en elev særskilt sårbar, og alle har svarer «ja» på om de følger spesielt godt med på
de særskilt sårbare elevene. Det framkommer i kommentarer i egenvurderingen at de ulike
teamene har god oversikt over særskilt sårbare elever, da dette er tema på de ukentlige
møtene. Særskilt sårbare elever er videre tema i pedagogisk forum og LP-møtene også.
Temaet særskilt sårbare elever blir drøftet i læringsmiljøteamet ved skolen, og elever som
de anser for å være særskilt sårbare kan også drøftes i dette fora for å få innspill fra
deltakerne. Videre viser kommentarene til de tidligere nevnte kursingene, med blant annet
fokus på beskyttelses- og risikofaktorer for elever.
Forsterket inspeksjon på enkeltelever, og eksempler på at forsterket inspeksjon er blitt
gjennomført i vår, blir også kommentert, og miljøterapeut og assistenter nevnes spesifikt
her.
Kommunens og skolens innsendte dokumentasjon
I skolens innsendte dokumentasjon, viser de i «Utviklingsplan (virksomhetsplan) for
perioden 2019-2022» for Lø skole» (heretter omtalt som skolens utviklingsplan) til at det
gjennomføres overgangsmøter mellom barnehagene og Lø skole for kunnskapsoverføring
hvert år, samt startsamtaler med elever i 1. klasse. Videre i samme plan framkommer det
at skolen har et særlig fokus på fravær, samarbeid skole og hjem, og om alle elevene har
noen å være sammen med. I tillegg kommer det fram at LP-møter brukes til å identifisere
elever med en særskilt sårbarhet.
Videre har skolen sendt eksempel på hvordan rektor ber en ansatt om å følge spesielt med
på én elev, og denne elevens samspill med andre, samt at den ansatte blir bedt om å
dokumentere observasjonene. Andre e-poster og notater rektor har sendt, viser også
hvordan de følger med på elever som de vurderer for å være særskilt sårbare.
Skolen har også sendt skjema for elevsamtale med spørsmål som bidrar til å fange opp
særskilt sårbarhet knyttet til elevenes relasjoner til elever og voksne. Videre gir
samtalearket til elevsamtalen både foresatte og elever mulighet til å informere om særskilt
sårbarhet hos eleven.
Informasjon fra intervjuer
Når det gjelder informasjon som kom fram i intervjuene, viser de en bred forståelse for
særskilt sårbarhet. De forteller om ulike risikofaktorer, som både omhandler pedagogiske,
helsemessige og sosiale behov hos elevene, og at forhold både på skole, hjem og/eller
fritid kan være sentrale. Det framkommer også at de legger til grunn at en elev ikke
nødvendigvis trenger å ha det utrygt, selv om han eller hun er å anse som særskilt sårbar.
Når det gjelder fremgangsmåte for å følge med på elever som er å anse som særskilt
sårbare, blir startsamtalen med elever i 1. klasse nevnt. Videre blir det faktum at
kontaktlærer har møter med hjemmene tidlig på skoleåret for å få informasjon som kan
være av betydning for om elevene i 1. klasse er å anse som særskilt sårbare, også løftet
fram.
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Kontaktlærer blir fremhevet som særlig sentral når det gjelder å følge med på særskilt
sårbare elever, både for å følge med spesifikt på eleven, men også med tanke på
informasjonsflyt, kontakt med hjemmet, og kontakt med eleven selv. Det blir sagt at
kontaktlærere fortløpende fanger opp fordi de er så tett på elevene, elevene drøftes
deretter i teammøter, kontaktlærer deler så informasjon med relevante voksne, og med
miljøterapeut, assistenter og rektor, som også får denne informasjonen fra kontaktlærer.
Også morgenmøtene blir nevnt, hvor elevene blir gitt mulighet til å uttrykke hvordan de
har det. Her kan de voksne i klassen også følge spesielt med på elevene som er å anse
som særskilt sårbare, eller fange opp om elever er å anse som særskilt sårbare.
Miljøterapeut og assistenter blir også løftet fram som sentrale personer når det gjelder det
å følge spesielt med etter at en elev med særskilt sårbarhet er fanget opp. De får ofte
«oppdrag om å observere spesifikke elever», og observasjonene blir gjort både i
klasserom, overgangssituasjoner, og i friminutt. Miljøterapeut og assistenter blir ansett for
å være svært fleksible med tanke på muligheter til å ta disse «oppdragene». Informasjonen
når videre rektor ved at rektor og miljøterapeut har ukentlige møter. I tillegg oppleves
rektor som svært tilgjengelig for ansatte, slik at de kan stikke innom kontoret hennes eller
kontakte henne på andre måter for å informere om særskilt sårbare elever. Rektor har
videre møter med SFO, både for å gi og motta informasjon om særskilt sårbare elever. Det
holdes også et personalmøte for ansatte som arbeider mye i SFO og rektor en gang i
måneden.
Av andre møter, blir spesielt pedagogisk forum med aktualitetskvarteret nevnt, der det blir
gitt informasjon om særskilt sårbare elever som det skal følges ekstra godt med på, og
hvordan det skal følges med. Her deltar også rektor. I tillegg blir teammøtene nevnt, med
fast runde om elevgruppen som gjennomgås, og elever som anses for å være særskilt
sårbare drøftes.
Foruten tett samarbeid med hjemmene når elevene starter i 1. klasse, og kontaktlærers
dialog med foresatte, blir det generelle samarbeidet mellom skole og hjem løftet fram. Det
beskrives en fortløpende dialog med hjemmene, hvor terskelen for å ta kontakt er lav
begge veier. Det kommer fram at det ikke alltid er enighet om hvorvidt en elev er å anse
som særskilt sårbar, men skolen fastholder likevel at de følger spesielt med på disse
elevene, fordi de vurderer at det er til elevens beste.
Hvordan skolen dokumenterer at de følger med
Egenvurderingen
I egenvurderingene svarer alle «ja» på spørsmålet om de dokumenterer hva som blir gjort
for å følge med. I kommentarer til egenvurderingene, framkommer det at de ansatte anser
seg som veldig flinke til å dokumentere hvordan de følger med på enkeltelever, at de lager
notater ved samtaler og SMS ‘er, notater etter observasjoner, og at enkelte elever har
egne logger som de skriver i fortløpende. Skolen opplyser videre om at all dokumentasjon
legges i skolens nye saksbehandlingssystem, Elements.
Informasjon fra intervjuer
Når det gjelder informasjon som kommer fram i intervjuene, forteller de at alle har
skrivetilgang i Elements, men at assistenter ikke har pc tilgjengelig for å dokumentere
digitalt. Skolens sekretær blir løftet fram som en sentral person i dokumentasjonsarbeidet,
da hun ofte skanner lapper, notater og sider fra loggbøker inn i elevens mapper i Elements.
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Videre opplyser de om at Elements er et nytt system for kommunen og skolen, og at det
har vært noen utfordringer knyttet til det å gå over til et nytt system. Det informeres videre
om at det ikke er direkte bestemt hva som skal dokumenteres, og at de ofte spør rektor
om dette.
Når det gjelder praksisen for det å faktisk dokumentere, framkommer det at det er flere
ulike praksiser. Noen skriver ned det som er observert hver dag, i bøker som er innelåst,
mens andre noterer digitalt rett inn i et notat i elevens mappe. Det som løftes fram er at
det i perioder, og for enkeltelever, dokumenteres fortløpende og nøye.
Elevenes opplevelse av hvordan skolen følger med
I elevintervjuene forteller elevene at de voksne har på seg gule vester, at elevene ser de
med en gang, og at de er der elevene er. De forteller at det er flere voksne ved ballbingen,
og at det er behov for dette. Ved sykkelstativet er det også godt med voksne, forteller de.
Ved fotballbanen er det ikke like mange voksne, men dette er det behov for sier de. Ufodissen, og grøntområdet ved brakkene, blir også nevnt som områder det bør være flere
voksne. Oppsummert sier begge elevgruppene at det er mange voksne ute for å følge med
på dem, og at de er trygge på å få hjelp om det er behov for det.
Elevene forteller at det er klare regler for overgangssituasjoner, og at de må gjøre
aktiviteten, som for eksempel å gå inn etter friminutt, på nytt, om det ikke gjennomføres
som avtalt. Videre forteller de at det er rolig og fint i garderobesituasjoner, og i
klasserommene. De voksne følger godt med der.
Noen elever forteller at de har svart på spørsmål om hvordan de har det, foruten de
planlagte klassetrivselsundersøkelsene. De blir imidlertid ikke spurt om hvor det er lurt at
de voksne følger med på elevene, eller hvordan.

2.2.3 Våre vurderinger
Sikrer rektor at alle som jobber på skolen, på generelt grunnlag, følger med på om elevene
har et trygt og godt skolemiljø?
Det som taler imot at rektor sikrer at alle som arbeider på skolen følger med på om elevene
har det trygt og godt på skolen, er blant annet at ansatte uten et fast ansettelsesforhold
til skolen (som renholdere og vaktmester), ikke har deltatt på møter hvor det er blitt gitt
kompetanse om hvordan man skal gjenkjenne tegn på utrygghet og manglende trivsel.
Det er dermed usikkert om disse innehar kompetanse for å være oppmerksomme på
forhold eller oppførsel som kan tyde på at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. En
eventuell skriftliggjøring av hvordan man kan gjenkjenne tegn på utrygghet og manglende
trivsel hos elevene, kan for eksempel sikre at også nyansatte, vikarer og andre som
arbeider på skolen, tilegner seg denne kompetansen. Dette under den forutsetning at det
skriftlige dokumentet regelmessig gjøres kjent og tilgjengelig for de som arbeider på
skolen.
Vi ser heller ikke at det foreligger en fast fremgangsmåte på at det blir skrevet referat
etter teammøter. Dette kan medføre en risiko når det gjelder det at rektor skal følge opp,
og bli oppdatert på, hvordan det følges med på elevgruppen. Videre foreligger det ingen
tydelige føringer for hvordan det skal dokumenteres at det følges med på generelt
grunnlag, og dette kan redusere muligheten til at rektor følger opp.
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Det som taler for at rektor sikrer at alle som arbeider på skolen følger med på om elevene
har det trygt og godt, er fokuset i planleggingsdager og møter som sannsynliggjør at de
som arbeider på skolen er oppmerksomme på forhold eller oppførsel som kan tyde på at
en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
Vi vurderer at både den tette oppfølgingen i friminutt gjennom inspeksjonsplanen, og
inspeksjonsinstruksen som er kjent, de gode rutinene for å følge med i overgangssituasjoner, kartlegging av risikoområder, og informasjon gitt i intervjuene om hvordan de
aktivt følger med, bidrar til å sannsynliggjøre at de som arbeider på skolen følger med.
Elevens opplevelse av hvordan de voksne følger med, og at de opplever at det er mange
voksne både ute, i klasserommet og ved overgangssituasjoner, er videre et tungtveiende
moment i vår vurdering. Vi bemerker imidlertid at elevene forteller at de ikke har blitt spurt
om hvor eller hvordan det er lurt at de voksne følger med på elevene, og som vist i
elevintervjuet, har elevene mange tanker om blant annet hvor det er lurt med flere voksne
i friminuttene. I den forbindelse gjør vi oppmerksom på at fortløpende elevmedvirkning,
kan være nyttig for å sikre gode fremgangsmåter for å følge med, som er i tråd med de
lokale behovene på den enkelte skole.
Vi vurderer videre at startsamtaler med elever i 1. klasse, planlagte screeninger som
Klassetrivsel og Elevundersøkelser, og enklere screeninger med smilemunn og tommel
opp/ned, er egnet for å følge med på elevene. Videre vurderer vi at spørsmålene i skjema
i tilknytning til elevsamtale og til utviklingssamtalen, er egnet for å fange opp og skaffe
informasjon fra elevene om hvordan de opplever skolemiljøet sitt. Dette er momenter som
vi vurderer at sannsynliggjør at rektor sikrer at alle som arbeider på skolen følger med på
om elevene har det trygt og godt på skolen.
Et annet tungtveiende moment som taler for at for at rektor sikrer at alle som arbeider på
skolen følger med på om elevene har det trygt og godt på skolen, er at informasjonsflyten
mellom alle leddene i skolen, både i det uformelle og daglige, men også gjennom møtetiden
og innholdet i møtene som er fastsatt, vurderes å være god. Dette gjelder informasjonsflyt
både mellom kontaktlærere, assistenter, miljøarbeidere, skoleledelsen og rektor. Rektor
blir i samtlige intervju fremhevet som en tilgjengelig rektor, som tar seg tid til å følge opp
henvendelser som kommer fra ansatte. De forholdsvis små forholdene ved Lø skole, legger
i så måte til rette for at rektor sikrer at alle som arbeider på skolen vet at de skal følge
med, og at hun får fulgt opp at dette blir gjort. Vi vurderer derfor at det følges tilstrekkelig
opp fra rektor.
Delkonklusjon:
Rektor sikrer at alle som jobber på skolen, på generelt grunnlag, følger med på om elevene
har et trygt og godt skolemiljø.
Sikrer rektor at alle som jobber på skolen følger spesielt godt med på elever med en
særskilt sårbarhet?
Et moment som taler for at rektor sikrer at alle som jobber på skolen følger spesielt med
på elever med en særskilt sårbarhet, er at de ansatte har en felles, enhetlig og vid
forståelse for hva som kan gjøre en elev særskilt sårbar.
Vi vurderer at møtearenaene som pedagogisk forum og teammøtene, er egnede arena for
å fange opp elever med en særskilt sårbarhet, gi informasjon om at det skal følges spesielt
godt med på enkeltelever, samt drøfte hvordan det skal følges med på dem.
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Vi vurderer videre at det er sannsynlig at kontaktlærer og andre ansatte fortløpende fanger
opp elever med særskilt sårbarhet, og at denne informasjonen når rektor. Rektor kan på
denne måten følge opp at de ansatte følger spesielt godt med på elever som de anser for
å være særskilt sårbare. Et tungtveiende moment for vår vurdering er videre at rektor og
miljøterapeut har ukentlige treffpunkt hvor elever som anses for å være særskilt sårbare
drøftes spesifikt.
Vi vurderer også at samme fremgangsmåte som ved dokumentasjon av hvordan de følger
med på elevene generelt, blir fulgt når de dokumenterer hvordan de følger spesielt godt
med på sårbare barn, men i enda større grad, og med en enda klarere fremgangsmåte.
Dette gjelder spesielt der assistent eller miljøterapeut observerer, og teammøter som
omhandler særskilt sårbare elever. Dette har skolen vist gjennom eksempler på i
innsending av dokumentasjon.
Et annet tungtveiende moment som taler for at for at rektor sikrer at alle som arbeider på
skolen følger spesielt godt med på sårbare elever, er også her, som ved vurderingen av
om de som arbeider på skolen følger med på elevene generelt, at informasjonsflyten
mellom alle leddene i skolen, vurderes for å være god. Vi vurderer at alle har en aktiv rolle
i det som ligger i å følge spesielt godt med på sårbare elever. Igjen taler de forholdsvis
små forholdene ved Lø skole for at rektor sikrer at alle som arbeider på skolen vet at de
skal følge spesielt godt med på sårbare elever, og at hun får fulgt opp at dette blir gjort.
Vi vurderer derfor at det følges tilstrekkelig opp fra rektor.
Delkonklusjon:
Rektor sikrer at alle som jobber på skolen, følger spesielt godt med på sårbare elever.

2.2.4 Konklusjon
Fylkesmannen konkluderer med at rektor har sikret at alle som arbeider på skolen, følger
med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og at de følger spesielt godt med på
elever med en særskilt sårbarhet.

2.3 Plikten til å gripe inn
Sørger rektor for at alle som jobber på skolen, griper inn mot krenkelser som for eksempel
utestenging, isolering, baksnakking, mobbing, vold, diskriminering og trakassering,
dersom det er mulig?

2.3.1 Rettslig krav
Plikten til å gripe inn handler om umiddelbart å stanse negativ oppførsel, for eksempel ved
å bryte opp en slåsskamp eller stanse en utfrysningssituasjon. Alle som jobber på skolen,
skal ha nulltoleranse mot krenkelser som for eksempel utestenging, isolering, baksnakking,
mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Det skal dokumenteres hvordan det gripes
inn. Rektor skal sørge for at alle som jobber på skolen griper inn mot krenkelser.

16

2.3.2 Våre observasjoner
Egenvurderingen
I egenvurderingene svarer alle «ja» på at de er kjent med hvordan de skal gripe inn mot
krenkelser, at alle alltid griper inn mot krenkelser, og at de dokumenterer inngripener. I
kommentarene til egenvurderingen skriver de at de griper inn dersom krenkelsene er
synlige og åpenbare. Når det gjelder dokumentasjon, skriver de at enkeltstående hendelser
ikke alltid blir dokumentert, at alvorlighetsgraden spiller en rolle vedr. dokumentasjon,
men at det de dokumenterer alvorlige saker.
Kommunens og skolens innsendte dokumentasjon
I skolens innsendte dokumentasjon, framkommer det i kommunens prosedyre hvilke
krenkelser det skal gripe inn mot, og at alle ansatte har en plikt til dette; «hvis du som
ansatt i skolen overhører for eksempel hatytringer eller observerer mer indirekte
krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking, skal du gripe inn umiddelbart og
stoppe situasjonen». Det står videre at plikten begrenser seg til inngripen som er mulig å
gjennomføre. I «Varselskjema», som er vedlagt kommunens prosedyre, står det i punktet
Hendelse: hvem – hva – hvor – når, skal «fylles ut av den som ser en hendelse og har
grepet inn/den som har fått kjennskap til eller har mistanke om noe».
Skolen har videre sendt eksempler på hvordan de har grepet inn i ulike situasjoner, i form
av notater etter hendelser.
Informasjon fra intervjuer
I intervjuene får vi høre at ansatte har en felles forståelse av hva det å gripe inn betyr
gjennom mange eksempler. De uttaler blant annet at det gjelder umiddelbare krenkelser
som de skal stoppe, men også hendelser som er i ferd med å oppstå, som de kan veilede
elevene ut av. Flere viser en lav terskel for å gripe inn, og de uttaler at deres kjennskap til
elevene gjør at de griper på et tidlig tidspunkt for enkelte elever, for på denne måten å
unngå at situasjoner utarter til krenkelser. Ord som veileder og korrigerer blir nevnt i
intervjuene, og det blir for eksempel sagt at de ansatte går bort og deltar i samtaler mellom
elever. Det blir påpekt at elevene ikke trenger å føle at det er en inngripen, når de voksne
griper inn. Det framkommer videre at de griper inn overfor alle elever, uavhengig av hvilket
trinn elevene går på, eller hvilket trinn den voksne som griper inn hovedsakelig er
tilknyttet.
Når det gjelder hvordan rektor sørger for at alle griper inn, uttaler samtlige at det snakkes
ofte om det i pedagogisk forum, også om hva som er ønsket atferd, og hva som ikke er
greit, og som de dermed må gripe inn i. Alle informerer om at de har fått beskjed av rektor
om at det er en plikt å gripe inn, og kommunens plan med eksempler på krenkelser blir
gjennomgått ved oppstart av skoleåret. Det framkommer også at rektor, i tillegg til å være
tydelig på at det skal gripes inn, også har informert om hva som må gjøres slik at det blir
færre situasjoner å gripe inn i. En ansatt sier at rektor gir dem redskaper for hvordan de
skal håndtere ulike situasjoner, og at de drøfter hvordan de skal gripe inn.
Elevene gir under intervjuet inntrykk av at det generelt gripes inn overfor krenkelser som
finner sted på skolen. Elevene gir eksempler, som at de ansatte kan skille elever fysisk fra
hverandre, eller at de kan ha samtaler med elever slik at de får «ordnet opp». Alle elevene
er entydige i at de ansatte griper inn, og at de voksne alltid vil forsøke å stoppe noe
negativt som skjer. De opplever at det hjelper når de voksne veileder og griper inn. Elevene
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forteller videre at de av og til må si ifra om hendelser som ikke er så lett å observere, som
utestenging, men at de opplever at det også gripes inn i slike tilfeller når de voksne gjøres
oppmerksomme på det.
Ved dokumentering av situasjoner det er grepet inn i, framkommer det at alvorlige saker
alltid blir dokumentert. Selv om mindre inngripen ikke alltid dokumenteres, dokumenteres
likevel hendelsesforløpet. Det blir dokumentert direkte i notat i elevens digitale mappe i
Elements, eller i en bok eller på en lapp, som skolesekretæren skanner inn på et senere
tidspunkt. Flere nevner at skolen med fordel kan utarbeide tydeligere fremgangsmåter for
å dokumentere situasjoner det er grepet inn i. Når det gjelder dokumentasjon der en
ansatte har grepet inn med tvang eller makt, er imidlertid informasjonen om fremgangsmåten entydig. Da blir det skrevet avviksmelding sammen med rektor, i systemet EQS.

2.3.3 Våre vurderinger
Vi vurderer at ansatte har en felles forståelse av hva en krenkelse det skal gripes inn mot
er. Det er en lav terskel for å gripe inn, og en bred forståelse av hva plikten innebærer. I
intervjuene nevnes både forebyggende arbeid, veiledning og samtaler, som i grunn kan
minne om undersøkelser. Dette er i seg selv positivt, men om vi ser dette i sammenheng
med det som sies om praksisen for å dokumentere, vurderer vi at det kan være uheldig
når det ikke foreligger tydelige føringer for når det skal dokumenteres.
Vi vurderer videre at det er sannsynlig at de som arbeider på skolen griper inn på en
forsvarlig måte, at det er kjent når det skal gripes inn, og at alle griper inn overfor alle
elever. Dette styrkes ytterligere av at elevene selv opplever at det gripes inn.
Selv om det ikke er en del av gripe inn-plikten, finner vi det videre positivt at de ansatte
bevisstgjøres på hvordan det forebyggende arbeidet kan redusere behovet for inngripener.
Dette gjelder for eksempel gode rutiner i overgangssituasjoner, tett oppfølging i friminutt,
eller utstrakt bruk av samtale som veiledningsmetode.
Vi ser at skolen har en bred forståelse for hva plikten til å gripe inn innebærer. Skolens
beskrivelse av hvordan de dokumenterer inngripener, blir derfor farget av denne
forståelsen. Likevel finner vi det overveiende sannsynlig at skolen har en fast praksis for å
dokumentere faktiske inngripener. Dette gjelder både verbale og fysiske former for
inngripener med det formålet å stoppe en krenkelse.

2.3.4 Konklusjon
Fylkesmannen konkluderer med at rektor har sørget for at alle som jobber på skolen, griper
inn mot krenkelser som for eksempel utestenging, isolering, baksnakking, mobbing, vold,
diskriminering og trakassering, dersom det er mulig.

2.4 Plikten til å varsle rektor
Sikrer rektor at alle som jobber på skolen, varsler rektor dersom de får mistanke om eller
kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø?
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2.4.1 Rettslig krav
Plikten til å varsle rektor gjelder all mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et
trygt og godt skolemiljø. Tilsvarende gjelder tilfeller der en elev sier ifra om at han eller
hun ikke opplever skolemiljøet som trygt og godt.
Å ha en mistanke vil si å ha en følelse av eller antagelse om at eleven ikke har det trygt
og godt på skolen. Rektor skal sikre at alle som jobber på skolen vet at de skal varsle, og
følge opp at det blir gjort. Det som gjøres for å varsle, skal dokumenteres.

2.4.2 Våre observasjoner
Egenvurderingen
I egenvurderingene svarer alle «ja» på spørsmålet om de har fått kompetanse til å
gjenkjenne tegn på en elevs utrygghet og manglende trivsel, og skriver blant annet at
pedagogisk personale og assistenter har fått god opplæring for å gjenkjenne slike tegn.
Videre skriver de at det er stadig økt fokus på slike tegn gjennom ukentlige drøftinger i
teammøter, pedagogisk forum og læringsmiljøgruppa, samt på planleggingsdager. De viser
også til mulige tegn og sårbarheter.
De ansatte svarer også bekreftende på om alle alltid varsler rektor ved mistanke om eller
kjennskap til at en elev alltid har det trygt og godt. De skriver at de varsler alltid i akutte
og alvorlige saker, og ved gjentakelser, men at enkelthendelser og mindre alvorlige saker
ikke alltid varsles.
Når det gjelder spørsmålet om de alltid dokumenterer varselet til rektor, svarer én av
gruppene «nei». Gruppene skriver som kommentarer at de i stor grad dokumenterer, men
at de bør ha en ryddigere praksis på det. Én gruppe skriver at rektor noterer varselet, men
at det er situasjonsbetinget om flere dokumenterer. Ledergruppen skrivet at alle saker skal
varsles på varslingsskjema fra skolestart 2020.
Kommunens og skolens innsendte dokumentasjon
I kommunens prosedyre står det at det skal være lav terskel for hva som skaper mistanke
om at en elev ikke har det bra på skolen, og at plikten til å varsle rektor gjelder for all
mistanke. Videre eksemplifiseres hva en slik mistanke kan basere seg på. Det framgår
videre av samme prosedyre at skolen skal utarbeide rutiner for varsling, samt at disse skal
gjøres kjent for alle ansatte. I varselskjemaet som er vedlagt prosedyren, står det at
varselskjemaet skal leveres til kontaktlærer, som så videreformidler varselskjema til rektor
etter utfylling. Under Hendelse: hvem – hva – hvor – når, står det at rubrikken skal fylles
ut av enten den som har grepet inn, eller «(…) den som har fått kjennskap til eller mistanke
om noe».
Skolen har videre sendt eksempler på notater der det framgår at rektor er varslet.
Informasjon fra intervjuer
Under intervjuene forklares begrepet «mistanke om» med for eksempel at de ansatte har
gjort observasjoner som kan tilsi at en elev ikke har det trygt og godt, men at de ikke er
helt sikre. Det blir også forklart med at «det skurrer litt», at en elev kan endre atferd, og
at det ikke behøver å være noe konkret. Begrepet «kjennskap til» forklares med at det er
noe de har hørt fra eleven selv, andre elever, eller foresatte.

19

Når det gjelder å varsle rektor ved mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt,
kommer det fram at fremgangsmåten er at den som får mistanke varsler kontaktlærer.
Deretter blir mistanken drøftet i teammøte, og så undersøker teamet hva det handler om,
for eksempel ved at de snakker med eleven, og gjerne elevens foresatte. Det blir sagt at
de ansatte har respekt for rektors arbeidsoppgaver, og at de har ulik terskel for når de
varsler ved «mistanke om». Ofte vurderes alvorlighetsgraden av mistanken før rektor
varsles. Når «mistanken om» går over til «kjennskap til», varsles rektor alltid.
Rektor kan selv være med på teammøter når en mistanke drøftes, og dermed få et varsel
på denne måten. Hun uttrykker at hun har tiltro til at teamet ordner opp ved mindre
alvorlige tilfeller, men om det foregår over tid, vil hun få beskjed. Det er en uttalt praksis
at det skal sies til rektor at «dette er et varsel» om varselet er muntlig. Rektor forteller at
det ikke er en fast fremgangsmåte på hvordan det skal varsles, og at det kan skje muntlig,
på sms eller e-post. Det viktige, understreker rektor, er at hun får varselet.
Vedrørende dokumentering av varsel til rektor, sier noen at de selv skriver ned at de har
varslet rektor. Videre kommer det fram at rektor selv skriver ned varselet i eleven sin
mappe i Elements. Dersom avviksskjema er aktuelt, dokumenteres varslet overfor rektor
gjennom selve skjemaet.

2.4.3 Våre vurderinger
Vi vurderer at rektor har gitt ansatte relevant kompetanse knyttet til varslingsplikten når
det gjelder det å gjenkjenne tegn på en elevs utrygghet og manglende trivsel. Dette
kommer fram av ansattes redegjørelse for hva de legger i begrepene «mistanke om» og
«kjennskap til», og at de viser en felles praksis når det gjelder å identifisere elever som
ikke har det trygt og godt.
Vi vurderer videre at det er en fast fremgangsmåte for å varsle kontaktlærer ved mistanke
om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Vi finner imidlertid ikke at det er en
fast og lovlig fremgangsmåte for å varsle rektor ved «mistanke om». Vi begrunner dette
med at det kommer fram flere opplysninger i både egenvurderingen og i intervjuene som
taler for at enkelthendelser og mindre alvorlige saker ikke alltid varsles. Da igangsetter
teamet ofte selv undersøkelser, og varsler kun rektor hvis mistanken viser seg å være
reell.
Til tross for at vi ikke finner det sannsynlig at all mistanke varsles i tråd med varslingsplikten og loven, vurderer vi at det er sannsynlig at alle varsler dersom de har «kjennskap
til» at en elev ikke har det trygt og godt. Vi begrunner dette med at ansatte varsler i akutte
og alvorlige saker, ved gjentakelser, og ved kjennskap til at en elev ikke har det trygt og
godt på skolen. Vi vurderer videre at de rutinene som kommunen har (jf. kommunens
prosedyre), er egnet til å sikre at alle varsler i tråd med regelverket. Det er derfor viktig
at rektor følger opp at kommunens etablerte rutine for varsling gjennomføres i praksis på
skolen.
Når rektor mottar et varsel, vurderer vi at det er sannsynlig at rektor dokumenterer
varselet, selv om varslingsskjemaet som skulle blitt innført, ikke er innført på tilsynstidspunktet.
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Avslutningsvis viser vi til at all mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt skal
varsles, slik at rektor får en overordnet og fullstendig oversikt over hvordan elevene på
skolen har det, jf. Prop. 57 L (2016-2017) side 23. Dersom rektor får gjentatte eller flere
varsler knyttet til ansattes mistanke om en enkeltelev sitt skolemiljø, vil rektor ha et større
grunnlag for å kunne ivareta elevens rett til et trygt og godt skolemiljø. Dette uavhengig
av om man gjennom nærmere undersøkelser avdekker at aktivitetsplikten er utløst, eller
om man skal jobbe forebyggende for å ivareta elevens rett til et trygt og godt skolemiljø.

2.4.4 Konklusjon
Fylkesmannen konkluderer med at rektor ikke har sikret at alle som jobber på skolen,
varsler rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og
godt skolemiljø.

2.5 Plikten til å varsle snarest
Sikrer rektor at alle som jobber på skolen, varsler rektor så raskt som saken tilsier?

2.5.1 Rettslig krav
Saken bestemmer hvor raskt rektor må få varsel.

2.5.2 Våre observasjoner
Egenvurderingen
I egenvurderingene svarer alle «ja» på at rektor har avklart hvilke saker som skal varsles
straks, og hvor raskt ansatte skal varsle om andre saker. Det står at rektor skal ha beskjed
om alvorlige saker straks, mens mindre alvorlige saker skal varsles innen rimelig tid.
Ledelsen skriver at de har gitt beskjed om at vold og krenkelser skal varsles straks. På
spørsmålet om rektor følger opp at alle som jobber på skolen varsler henne så raskt som
saken tilsier i praksis, svarer også alle bekreftende.
Kommunens og skolens innsendte dokumentasjon
I kommunens prosedyre står det at det skal varsles raskt, men den inneholder ikke mer
informasjon om hva som ligger i «raskt». I varslingsskjemaet skal dato og hvem som
varsler utfylles, som gjør det mulig for rektor å følge opp at det varsles så raskt som saken
tilsier. Det kommer ikke fram av varslingsskjemaet at det skal varsles raskt, eller
tidsaspektet for når kontaktlærer skal varsle rektor.
Informasjon fra intervjuer
I intervjuet sier de ansatte at de varsler rektor «så fort som mulig». Eksempler som nevnes
er blant annet en gang da rektor ble ringt fra klasserommet på grunn av en situasjon som
oppstod, at en elev er sendt for å hente rektor, eller at en ansatt gikk rett til rektors kontor
for å varsle umiddelbart om en sak. Rektor sier selv at hun ønsker å bli varslet samme
dag, og en ansatt sier at det eneste tilfellet hvor rektor ikke blir varslet samme dag, er om
rektor er syk.
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2.5.3 Våre vurderinger
På den ene siden vurderer vi at det er sannsynlig at alle som jobber på skolen, varsler
rektor så raskt som saken tilsier. Dette på bakgrunn av vår vurdering av at det er en
innarbeidet rutine for å varsle rektor straks om alvorlige saker, og at det er entydig i
intervjuene at rektor varsles så snart som mulig. Både ansatte og rektor viser til at
tidsaspektet er samme dag.
På den andre siden, viser vi til våre vurderinger av kontrollspørsmålet om plikten til å
varsle rektor over. Vi fant det sannsynlig at flere ansatte først drøfter saken i team dersom
de får mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, deretter undersøker
de saken nærmere, og at saken først blir varslet rektor når de har fått «kjennskap til». Vi
vurderer at denne fremgangsmåten øker sannsynligheten for at ikke «kjennskap til» blir
varslet til rektor så raskt som saken tilsier. Vi vurderer også at det foreligger en stor risiko
for at eventuelle «mistanker om», som etter nærmere undersøkelser ikke fører til
«kjennskap til», til slutt ikke blir varslet videre til rektor, men stopper opp hos
kontaktlærer. Vi kan av den grunn ikke konkludere med at det er sannsynlig at rektor har
sikret at alle varsler blir varslet til rektor så raskt som saken tilsier det.

2.5.4 Konklusjon
Fylkesmannen konkluderer med at rektor ikke har sikret at alle som jobber på skolen,
varsler rektor så raskt som saken tilsier.

2.6 Rektor sin plikt til å varsle skoleeier
Varsler rektor skoleeieren om alvorlige tilfeller?

2.6.1 Rettslig krav
Rektor skal varsle skoleeieren om alvorlige tilfeller. Dette kan gjelde saker der krenkelsene
er særlig voldelige eller integritetskrenkende, eller der skolen over noe tid ikke har klart å
løse en sak. Det som gjøres for å varsle, skal dokumenteres.

2.6.2 Våre observasjoner
Egenvurderingen
I egenvurderingene svarer rektor at hun varsler skoleeier om alvorlige tilfeller, og viser til
kommunens rutine for varsling til skoleeier.
Kommunens og skolens innsendte dokumentasjon
I kommunens prosedyre står det at rektor skal varsle rektor i alvorlige tilfeller, og at det
er en skjønnsmessig vurdering hva som regnes som et alvorlig tilfelle. Prosedyren
inneholder videre fire eksempler på hva som kan være «alvorlige tilfeller».
Informasjon fra intervjuer
Når det gjelder hva rektor anser for å være «alvorlige tilfeller», nevner hun at en elev for
eksempel har vært utsatt for vold flere ganger, og tilfeller der det begynner å bli dårlig
relasjon mellom hjemmene til to eller flere elever. Hun viser videre til hva skoleeier
karakteriserer som alvorlige tilfeller i kommunens prosedyre. Hun informerer også om at
hun varsler skoleeier i tilfeller der skolen ikke har klart å bedre skolemiljøet til en elev i en
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sak som har pågått over tid. Rektor forteller videre at hun ofte varsler skoleeier på e-post
etter en samtale, og at det en gang ble avtalt et møte med skoleeier. Når det gjelder
dokumentasjon av varselet, sier rektor at ingen fast fremgangsmåte er avklart.
Skoleeier sier at det er forskjellig fra skole til skole når det gjelder hva det varsles om,
men at han ikke får overraskelser vedrørende varsler om alvorlige tilfeller. Han er trygg på
at rektor ved Lø skole alltid varsler han om alvorlige tilfeller. I «alvorlige tilfeller» legger
han blant annet klager på aktivitetsplanen, melding til Fylkesmannen, grove tilfeller som
vold, krenkelser i form av rasistiske uttalelser, eller krenkelser som har pågått over tid.
Han informerer om at det ikke er jobbet fram noe konkret med tanke på felles forståelse
av «alvorlige tilfeller», men viser til kommunens prosedyre.
Når det gjelder hvordan skoleeier varsles, forteller han at han får varsel per telefon eller
e-post, og at de deretter har et møte for å drøfte saken. Han kan også få varsel som et
notat i postsystemet til kommunen, hvor det da kommer som er restanse til han. Om hvor
raskt han skal varsles, sier han at det skal skje så fort som mulig. Det står ikke spesifisert
skriftlig hva «så fort som mulig» er, men det er en innarbeidet forståelse for at dette betyr
én til to dager. Han opplever at skolene varsler raskt.
Videre forteller skoleeier at de skriver et referat hvis de har hatt et møte, eller at de skriver
en notis i elevmappen. På spørsmålet om det er avklart hvem som dokumenterer, sier han
at «den er uklar».

2.6.3 Våre vurderinger
Vi vurderer at det er overveiende sannsynlig at rektor varsler skoleeier om alvorlige
tilfeller. Vi begrunner dette med at det foreligger en felles forståelse mellom rektor og
skoleeier av hva som er «alvorlige tilfeller» gjennom definisjonen i selve prosedyren, og
gjennom det de informerer om i intervjuene. Et annet moment som styrker vår konklusjon,
er at det er en fremgangsmåte for hvordan dette skal skje.
Selv om på intervjutidspunktet var uklart hvem som skal dokumentere et varsel til
skoleeier, og hvordan dette skal gjøres, informerte skoleeier i vår oppsummering som fant
sted direkte etter intervjuene (rektor og inspektør deltok også), at kommunen vil lage en
rutine som gjelder nettopp dette. Selv om det ikke foreligger noen avklaringer rundt hvem
som skal dokumentere, samt hvordan dokumenteringen skal skje, finner vi det likevel
sannsynlig at varsel mellom rektor og skoleeier blir dokumentert i en eller annen form i
praksis. Vi viser i den forbindelse til at opprettelse av notat i Elements og skriftlig
dokumentasjon i form av e-postkorrespondanse, ble nevnt som eksempler på
dokumentasjon av varsel.

2.6.4 Konklusjon
Fylkesmannen konkluderer med at rektor varsler skoleeieren om alvorlige tilfeller.

2.7 Plikten til å undersøke
Sikrer rektor at skolen undersøker saken når skolen har mistanke om eller kjennskap til at
en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø?
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2.7.1 Rettslig krav
Så snart skolen får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt
skolemiljø skal skolen undersøke saken nærmere.
Alle elever som er involvert i saken, har rett til å uttale seg. Skolen skal tilrettelegge og
ufarliggjøre samtalen. Elevene kan ha med seg foreldrene eller andre som støtte eller få
dem til å uttale seg på sine vegne.
Undersøkelsene skal få frem fakta om situasjonen, bakgrunnen for elevens opplevelse, og
hva i elevens omgivelser som påvirker hvordan eleven opplever skolemiljøet. Skolen må
innhente nok informasjon til å avdekke hva som har skjedd, og om én eller flere elever
opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt. Skolen skal dokumentere hvordan de
undersøker saken. Rektor skal sikre at alle som jobber på skolen vet at de skal undersøke,
og følge opp at det blir gjort.

2.7.2 Våre observasjoner
Kunnskap om undersøkelsesplikten
Egenvurderingen
I egenvurderingene svarer alle gruppene «ja» på at de alltid undersøker saken når de får
mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. De skriver
at det ligger i skolens rutiner, og at undersøkelsene tilpasses saken.
Kommunens og skolens innsendte dokumentasjon
I kommunens prosedyre står det at plikten til å undersøke skal ha like lav terskel som det
å varsle. Skolen har også sendt dokumentasjon på hvordan de undersøker saker i praksis.
Informasjon fra intervjuer
Det kommer frem under intervjuene at de ansatte vet at de har en undersøkelsesplikt som
utløses når de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på
skolen. Det kommer også fram at skolen må undersøke i etterkant av at de har mottatt
varsel vedrørende en elevs skolemiljø.
Hvordan skolen går frem for å undersøke og dokumentasjon
Egenvurderingen
I kommentarer til egenvurderingene kommer det fram at de ved undersøkelser starter med
å snakke med involverte elever, samtaler med hjemmene, drøftinger på team og med
miljøterapeut, og deretter observasjoner. Alle svarer «ja» på spørsmålet om de
dokumenterer undersøkelsene, og de skriver at de gjør dette i stor grad. Det framkommer
imidlertid at det er behov for en ryddigere praksis på dette med dokumentasjon, og at det
er forbedringspotensialer på dette området. Andre skriver at undersøkelsene
dokumenteres i elevmappen, og det skrives i elevens aktivitetsplan, om en aktivitetsplan
opprettes.
Kommunens og skolens innsendte dokumentasjon
I kommunens prosedyre står det at det kan være aktuelt å undersøke hendelser tilbake i
tid eller forhold utenfor skolen, dersom disse påvirker elevens hverdag på skolen. Videre
er det tre eksempler på hva skolen kan gjøre for å undersøke en sak.
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Informasjon fra intervjuer
Vi får høre under intervjuene at de i team, eller i samråd med rektor, finner den måten det
er best å starte på. Ofte beslutter de at det første er å samtale med eleven, og at de
deretter er tettere på eleven og gruppen for å observere i friminutt. En gruppe beskriver
at de «(…) går rett i observasjonsmodus». De undersøker videre om noe har skjedd
hjemme, og de snakker med andre ansatte med det formål å få et totalbilde over hvordan
eleven har det. De sier at de undersøker bredt, og tilpasser undersøkelsene, «(…) både for
den som er utsatt, og den som utsetter». De informerer videre at de kan bruke møtene i
LP for å drøfte opprettholdende faktorer, og at de kan bruke den sosiometriske
undersøkelsen «Spekter» ved behov. De sier at det ikke nødvendigvis er en fast
fremgangsmåte for hvordan det skal undersøkes, men at det blir avklart med ledelsen.
Elevenes rett til å bli hørt i undersøkelsesfasen
Egenvurderingen
Alle svarer «ja» på spørsmålet om involverte elever alltid blir hørt når de undersøker saker.
De skriver at dette er en vanlig rutine.
Kommunens og skolens innsendte dokumentasjon
Skolen har sendt dokumentasjon som viser eksempler på at elever blir hørt i praksis. Videre
viser kommunens prosedyre at kontaktlærer har ansvar for å ha samtaler med involverte
elever. Det står også at skolen skal sørge for elevenes medvirkning når de undersøker
saker, og at dette gjøres ved at involverte elever blir hørt.
Informasjon fra intervjuer
Det framkommer i samtlige intervjuer at elever alltid blir hørt når skolen skal undersøke
saker. Dette gjøres både av kontaktlærer, og ofte også av miljøarbeider og/eller rektor.
Elevene forteller at de voksne kan snakke med elever på gangen hvis de er kjent med at
en elev ikke har det bra.
Formålene med undersøkelsene
Egenvurderingen
Alle svarer bekreftende på spørsmålet om undersøkelsene alltid får frem fakta om
situasjonen, bakgrunnen for elevens opplevelse, og hva i elevens omgivelser som påvirker
hvordan eleven opplever skolemiljøet sitt. Som kommentar står det at skolen alltid forsøker
å belyse saken fra så mange sider som mulig, og at de bruker alle informasjonskilder for
å kartlegge informasjonen og de reelle fakta i saken.
Kommunens og skolens innsendte dokumentasjon
I kommunens prosedyre står det at skolen skal undersøke elevens opplevelse av
skolemiljøet. Videre står det at undersøkelsene må ha som formål å få frem fakta om
situasjonen og hva som påvirker hvordan eleven opplever skolemiljøet.
Informasjon fra intervjuer
Vi får høre i intervjuene at de forsøker å finne ut av opprettholdende faktorer og hva eleven
opplever. Videre undersøker de hva som ligger bak elevens opplevelse, og hva som
påvirker elevens skolemiljø. Dette ligger ofte i «bestillingen» til miljøterapeut eller
assistent. Skolen forsøker videre å få tak i informasjon om behov for tiltak, og hva som
skal til for at eleven skal få en god skolehverdag igjen. Det er entydig i intervjuene at de i
tillegg til elevens subjektive opplevelse, også undersøker konteksten rundt eleven(e).
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2.7.3 Våre vurderinger
Kunnskap om undersøkelsesplikten
Fylkesmannen vurderer at alle ved skolen er kjent med at de har en plikt til å undersøke
når de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen.
Vi bygger dette på den muntlige og skriftlige informasjonen vi har fått gjennom tilsynet.
Videre kommer det fram vedrørende varslingsplikten, at undersøkelser blir igangsatt så
snart en ansatt får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.
Hvordan skolen går frem for å undersøke og dokumentasjon
Selv om det ikke foreligger en skriftlig rutine knyttet til fremgangsmåten for å undersøke,
får vi høre i intervjuene at det foreligger en lik praksis for fremgangsmåte. Måten skolen
går fram for å undersøke, blir redegjort for på en kjent og plausibel måte i alle intervjuene.
Vår vurdering av at skolen har en fast fremgangsmåte for å undersøke saker, underbygges
videre av innsendte eksempler på hvordan skolen har undersøkt enkeltsaker.
Når det gjelder dokumentasjon av undersøkelsene, finner vi det sannsynlig at skolen
dokumenterer undersøkelsene i Elements. Vi begrunner dette med at det er vist i praksis,
og det framkommer i intervjuene at dette er praksis. Vi anbefaler imidlertid skolen å gjøre
dokumentasjonspraksisen tydeligere for ansatte, slik det ble nevn i egenvurderingen.
Elevenes rett til å bli hørt i undersøkelsesfasen
Vi vurderer videre at det er sannsynlig at eleven som skolemiljøsaken omhandler, samt
andre involverte elever, blir hørt som en naturlig del av skolens oppfyllelse av
undersøkelsesplikten. Vi begrunner dette med at kommunens prosedyrer, de ansattes
uttalelser i intervjuene, og egenvurderingene, taler for at alle elever blir hørt i
undersøkelsesfasen. Vi vurderer videre at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at
skolen innhenter tilstrekkelig informasjon om hva som har hendt, og om hva som er
elevens subjektive opplevelse av sitt skolemiljø.
Formålene med undersøkelsene
Vi vurderer at det er sannsynlig at skolens undersøkelser har som formål å finne fakta,
bakgrunnen for, og hvilke forhold det er som påvirker elevens opplevelse av sitt skolemiljø.
Vi begrunner dette med at vi under intervjuene får høre at skolen har god innsikt i hva
undersøkelsene skal ha som formål å finne ut av, samt at vi under intervjuene får inntrykk
av at det undersøkes grundig og bredt. At elevenes rett til å bli hørt nevnes som en sentral
del av fremgangsmåten for å undersøke, videre at skolen kommer med eksempler på
hvordan de undersøker på ulike nivå, bidrar til å sannsynliggjøre at det undersøkes i tråd
med lovkravet. I lys av at skolens prosedyre nevner eksplisitt at skolens undersøkelser
skal dokumenteres, sammenholdt med at dette bekreftes under intervjuene, finner vi det
sannsynlig at skolens undersøkelser dokumenteres. Det faktum at skolens undersøkelser
dokumenteteres, sammenholdt med at rektor har det overordnede ansvaret for å utforme
aktivitetsplanen, gjør at vi finner det sannsynlig at rektor følger opp at det undersøkes i
samsvar med skolens faste fremgangsmåte.

2.7.4 Konklusjon
Fylkesmannen konkluderer med at rektor sikrer at skolen undersøker saken når skolen har
mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
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2.8 Plikten til å undersøke snarest
Sikrer rektor at skolen undersøker saken snarest?

2.8.1 Rettslig krav
Så snart skolen får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt
skolemiljø, skal skolen undersøke saken nærmere. Skolen skal dokumentere hvordan de
undersøker saken. Rektor skal sikre at alle som jobber på skolen vet at de skal undersøke,
og følge opp at det blir gjort.

2.8.2 Våre observasjoner
Egenvurderingen
I egenvurderingene svarer alle bekreftende på spørsmålet om de alltid undersøker saken
snarest. Som kommentar skriver de at de undersøker så raskt det lar seg gjøre, og at det
også avhenger av alvorlighetsgraden. Det vises videre til at de omprioriterer personalet
om saken må undersøkes med en gang.
Kommunens og skolens innsendte dokumentasjon
I skolens prosedyre, står det at saker skal undersøkes «med en gang» om noen på skolen
ser eller mistenker at en elev ikke har det trygt og godt.
Informasjon fra intervjuer
I intervjuene sier ansatte at det ikke foreligger noe skriftlig for når det skal undersøkes,
men at «det ligger for oss – vi gjør det bare». De sier at de handler fort, og at de avholder
møter også for å undersøke saker nærmere. På videre spørsmål om hva de legger i snarest,
sier de samme dag, eller dagen etter. I enkelte tilfeller kan de måtte vente til to dager
etter de har fått mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.
Rektor informerer om at «snarest» for henne betyr at de skal snakke med eleven og
elevens foresatte samme dag hvis det er alvorlig, eller dagen etterpå om det kan vente til
da. Én forteller om et eksempel hvor han fikk kjennskap til at en elev ikke hadde det trygt
og godt i et møte med foreldrene på en fredag, og hvor undersøkelser med samtaler og
observasjoner ble igangsatt på mandagen etter. Det kommer fram i intervjuene, som nevnt
tidligere, at ansatte ofte undersøker før de varsler rektor ved mistanke om at en elev ikke
har et trygt og godt skolemiljø.

2.8.3 Våre vurderinger
Vi vurderer at de helhetlige opplysningene som kommer fram i både egenvurderingene,
kommunens prosedyre og i intervjuene, gir et inntrykk av at skolen har en innarbeidet
praksis med å undersøke skolemiljøsaker «snarest», og at dette i praksis betyr innen et
par-tre dager. Vi finner det således sannsynlig at skolen har en felles forståelse for hva det
vil si å undersøke saken «snarest», og at skolen har en innarbeidet praksis som sikrer at
det undersøkes «snarest». Vi gjør likevel skolen og skoleeier oppmerksomme på fordelene
ved skriftliggjøring av den felles forståelsen og fremgangsmåten knyttet til
undersøkelsesplikten. En skriftlig rutine vil for eksempel øke sannsynligheten for at den
felles forståelsen og den etablerte fremgangsmåten alltid følges i alle enkeltsaker, og også
av nyansatte og vikarer.
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2.8.4 Konklusjon
Fylkesmannen konkluderer med at rektor sikrer at skolen undersøker saken snarest.

2.9 Elevenes rett til å uttale seg om innholdet i
aktivitetsplanen
Sikrer rektor at berørte elever får uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen?

2.9.1 Rettslig krav
Eleven som tiltakene gjelder, har rett til å uttale seg. Skolen skal tilrettelegge og
ufarliggjøre samtalen. Eleven kan ha med seg foreldrene eller andre som støtte, eller få
dem til å uttale seg på sine vegne.

2.9.2 Våre observasjoner
Egenvurderingen
I egenvurderingene svarer alle «ja» på spørsmålet om elevene alltid får uttale seg om hva
som skal være innholdet i aktivitetsplanen. De skriver at eleven selv deltar på møter når
innhold i aktivitetsplanen diskuteres, og at de får komme med forslag på tiltak.
Kommunens og skolens innsendte dokumentasjon
I kommunes prosedyre, under «Hva er egnede tiltak», står det at det er viktig å ivareta
elevenes rett til å bli hørt for å finne frem til egnede tiltak. I ett av prosedyrens vedlegg,
«Aktivitetsplan», er det en egen rubrikk for oppsummering av samtaler med elev og
foresatte. Nederst i malen for aktivitetsplan, står; «Det bekreftes at involvert elev/
involverte elever er hørt og det er vurdert hva som er best for eleven/elevene».
I kommunens plan er det henvist til barnekonvensjonen, med underoverskriften «Lytt til
barnet». Der står det at barn har en rett til å uttale seg om alle forhold som angår dem,
men at det ikke har noen plikt til å uttale seg. Det står videre at elevens syn skal
undersøkes, og at dette synet skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet.
Skolen har også sendt eksempler på aktivitetsplaner som viser at elevene har fått uttale
seg om innholdet i planen. Der kommer det også fram at rektor har hovedansvaret for
aktivitetsplanen.
Informasjon fra intervjuer
I intervjuene får vi høre at rektor har som fast praksis å snakke med eleven(e) som saken
gjelder, av og til eleven alene, men som oftest med sine foreldre. Videre får vi høre at
elevene alltid får uttale seg om tiltakene i møte med rektor, samt hvordan de opplever
situasjonen der og da.
Rektor informerer om at det legges til rette for at elevene alltid skal få uttale seg ved at
de deltar i møte med rektor og foresatte når innholdet i aktivitetsplanen drøftes. Rektor
omtaler dette som et samarbeid. Om en elev ikke ønsker å delta i et slikt møte, blir eleven
hørt separat.
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Berørte elever blir også informert og får uttale seg. Rektor sier at åpenhet er selvfølgelig
best, men at de hensyntar vern om sensitive opplysninger.

2.9.3 Våre vurderinger
Et moment som taler sterkt for at det foreligger en fast fremgangsmåte som sikrer at
elever alltid får uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen, er at det er
samsvar mellom svarene i intervjuene, og kommunens plan og kommunens prosedyre.
Det at rektor alltid er med på disse møtene, gjør at hun selv sikrer, og med dette følger
opp, at elevene alltid får uttale seg, også om elevene ikke ønsker å delta i møtet. At elever
blir hørt selv om de ikke ønsker å delta i et slikt møte, vurderer vi at er i tråd med lovkravet
om at samtalen skal tilrettelegges i samsvar med elevens ønsker og behov. Vi vurderer
derfor at det er overveiende sannsynlighet for at elevene ved Lø skole alltid får uttale seg
om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen. At det er uttrykkelig nevnt i
aktivitetsplanen at elevene skal bli hørt, bidrar også til å styrke vår konklusjon.

2.9.4 Konklusjon
Fylkesmannen konkluderer med at rektor sikrer at berørte elever får uttale seg om hva
som skal være innholdet i aktivitetsplanen.

2.10 Plikten til å sette inn egnede tiltak
Sikrer rektor at skolen setter inn egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og godt
skolemiljø ikke er oppfylt?

2.10.1 Rettslig krav
Plikten til å sette inn tiltak gjelder uavhengig av årsaken til at eleven ikke opplever
skolemiljøet som trygt og godt.
Skolen skal velge tiltak ut fra faglige vurderinger av hva som er egnede tiltak. Vurderingene
skal basere seg på kunnskap, prinsipper og verdier som er utviklet og anerkjent av
kompetente fagmiljøer. Skolen må tilpasse tiltakene til saken og elevens helhetlige behov.
Skolen må ta stilling til hva som er elevens beste i saken. Dette gjelder også for andre
elever som er involvert i saken, eller som blir direkte påvirket av tiltakene. Momenter i
vurderingen kan være elevens syn på hva som bør være innholdet i aktivitetsplanen,
elevens identitet og karaktertrekk og egenskaper, familiemiljø og nære relasjoner,
beskyttelse, omsorg og sikkerhet, sårbarhet eller sårbare situasjoner, elevens rett til liv og
utvikling, elevens fysiske og psykiske helse, og elevens rett til utdanning. Det skal sterke
hensyn til for at skolen kan sette elevens beste til side. Skolen må ta stilling til hvor stor
vekt elevens beste skal ha.
Samlet sett skal skolen gjennomføre de tiltakene som med rimelighet kan forventes av
skolen i den enkelte saken. Rektor skal sikre at dette blir gjort.

29

2.10.2 Våre observasjoner
Krav til å sette inn tiltak
Egenvurderingen
I egenvurderingene svarer alle «ja» på spørsmålet om de alltid setter inn tiltak der en elev
ikke har et trygt og godt skolemiljø. Som kommentar skriver de at det alltid utarbeides en
aktivitetsplan, og at denne blir lagt fram og gjennomgått for alle ansatte på trinnet.
Skolens fremgangsmåte og dokumentasjon
Kommunens og skolens innsendte dokumentasjon
Skolen har sendt eksempler på aktivitetsplaner hvor det framgår at rektor har
hovedansvaret. Dette framkommer også av kommunens prosedyre, hvor det står at rektor
er ansvarlig for å utarbeide aktivitetsplanen.
Informasjon fra intervjuer
I intervjuene får vi høre at de gjerne starter med en idédugnad, og at de velger ut ett til
to tiltak som de prøver ut om gangen. Rektor deltar i denne prosessen, sammen med andre
ansatte, eleven selv og elevens foreldre. Tiltakene blir dokumentert i en aktivitetsplan som
rektor skriver, og denne legges i mappa til eleven det gjelder.
Tiltakenes egnethet og hensynet til elevenes beste
Egenvurderingen
I egenvurderingene svarer alle «ja» på spørsmålet om tiltakene er tilpasset saken i type
og omfang, og at de er basert på elevens helhetlige behov og elevens beste.
Kommunens og skolens innsendte dokumentasjon
I kommunens mal for aktivitetsplan er det en egen rubrikk for å skrive en oppsummering
av samtaler med elever og foresatte. Det skal videre bekreftes at involverte elever er hørt,
og at barnets beste er vurdert.
I kommunens prosedyre står det om egnede tiltak at skolen må høre barnet og vurdere
hensynet til barnets beste. Prosedyren viser videre til at undersøkelser er nødvendige for
å kunne sette inn egnede tiltak. Det kommer også fram av prosedyren at skolen skal søke
råd til aktuelle hjelpeinstanser ved behov.
Informasjon fra intervjuer
I intervjuene får vi høre at de tenker på behovene til eleven. Behovene er kartlagt ved for
eksempel en analyse av opprettholdende faktorer, og at de på bakgrunn av kartleggingen
velger tiltak de skal sette inn. Dette omtales som en selvfølge av de ansatte. De sier videre
at de kjenner elevene godt, at de bruker erfaringene de har, og innhenter informasjon fra
foreldre og andre ansatte for å igangsette tiltak som er i samsvar med elevens behov.
Rektor forteller at hun ser på ulike momenter, som elevens opplevelse, informasjon fra
foresatte, ansatte sine vurderinger, forholdet til andre elever og miljøet rundt.
Vi får også annen informasjon om at skolen kan sette inn tiltak på systemet rundt en elev,
på bakgrunn av elevens behov og konteksten eleven er i, som for eksempel tiltak overfor
samspillet mellom elevene. De ukentlige møtene i læringsmiljøgruppa blir også nevnt som
en arena hvor egnede tiltak diskuteres, samt tverrfaglig team.
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Rektor sier at tiltakene alltid er tilpasset saken og elevens helhetlige behov, og at hun selv,
på grunnlag av informasjonen som er innhentet, gjør en vurdering av barnets beste når
hun skal lage en plan. Hun viser også til et eksempel der skolen gjennomførte et tiltak
knyttet til oppfølging i friminutt, til tross for at foresatte ikke ønsket dette, da skolen
vurderte at dette var til elevens beste.

2.10.3 Våre vurderinger
Krav til å sette inn tiltak
Vi vurderer at det er overveiende sannsynlig at skolen setter inn tiltak når undersøkelser
viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dette kommer klart frem av de samlede
opplysningene vi har fått.
Skolens fremgangsmåte og dokumentasjon
Vi vurderer at opplysningene fra intervjuene samsvarer med kommunens prosedyre, noe
som sannsynliggjør at fremgangsmåten beskrevet i prosedyren er blitt innarbeidet som en
del av skolens reelle praksis. Det at rektor skriver aktivitetsplanen, gjør at hun også følger
opp at en aktivitetsplan faktisk skrives, dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
Rektor ivaretar således også dokumentasjonskravet.
Tiltakenes egnethet og hensynet til elevenes beste
Det rettslige grunnlaget viser til at skolen skal sette tiltak på bakgrunn av faglige
vurderinger om hva som er egnede tiltak. Disse vurderingene skal basere seg på kunnskap,
prinsipper og verdier som er utviklet og anerkjent av kompetente fagmiljø. I intervjuene
framkommer det at tiltak som iverksettes, blir satt inn på bakgrunn av erfaringer som de
ansatte har gjort seg tidligere. På en side kan dette tale imot at tiltakene direkte baserer
seg på kunnskap, prinsipper og verdier som er utviklet og anerkjent av kompetente
fagmiljø. På en annen side er det mulig at de ansattes erfaringer baserer seg på nettopp
kunnskap, prinsipper og verdier fra kompetente fagmiljø. Vi viser i den forbindelse til at
ansatte har gjennomført ulike kompetansehevende tiltak som er av betydning for deres
mulighet til å sette inn egnede tiltak overfor elever som ikke har det trygt og godt. I
intervjuene kommer det også tydelig fram at skolen innhenter informasjon fra mange
kilder, at tiltakene tilpasses den enkelte elevs behov, og at elevens beste blir vurdert i hver
sak. Dette gjør at vi vurderer det som sannsynlig at skolen setter inn egnede tiltak tilpasset
elevens helhetlige behov.
Når det gjelder vurdering av om tiltakene som settes inn ivaretar hensynet til elevens
beste, vurderer vi det som positivt at rektor, gjennom malen for aktivitetsplan, må bekrefte
at barnets beste er vurdert og avveid mot andre relevante hensyn. Vi bemerker imidlertid
at vurderingen av hva som er elevens beste med fordel kan synliggjøres ved for eksempel
å vise hvilke momenter som er vurdert, hvordan de er vurdert, og hvilken vekt
vurderingene har fått. Skolens tverrfaglige møter med aktuelle hjelpeinstanser bidrar
videre til at skolen kan identifisere aktuelle tiltak knyttet til elevens helhetlige behov, og
på denne måten ivareta hensynet til barnets beste ved utformingen av aktivitetsplanen.

2.10.4 Konklusjon
Fylkesmannen konkluderer med at rektor sikrer at skolen setter inn egnede tiltak dersom
en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø ikke er oppfylt.
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3 Våre reaksjoner
3.1 Pålegg om retting
I kapittelet ovenfor har vi konstatert at kommunen ikke oppfyller regelverket på alle
områder. Vi pålegger dere å rette opp følgende, jf. kommuneloven § 30-4:
Skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø
1. Steinkjer kommune må sørge for at Lø skole oppfyller plikten til å følge med og gripe
inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke om eller kjennskap til at en elev
ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. §§ 9 A-2, 9 A-3 og 9 A-4.
Steinkjer kommune må i den forbindelse se til at
a) rektor sikrer at alle som jobber på skolen, varsler rektor dersom de får mistanke
om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
b) rektor sikrer at alle som jobber på skolen, varsler rektor så raskt som saken tilsier.

3.2 Oppfølging av påleggene
Kommunen skal iverksette tiltak for å rette brudd på regelverket umiddelbart. Når
påleggene er rettet, skal kommunen erklære at retting er gjennomført og redegjøre for
hvordan kommunen har rettet.
Frist for innsending er 07.12.2020. Vi vil ikke avslutte tilsynet før kommunen, gjennom
erklæringen og redegjørelsen, har vist at pålegget er rettet.
Når vi avslutter tilsynet, vil vi utarbeide et informasjonsskriv for elever og foreldre som
oppsummerer tilsynet og skolens tiltak.
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4 Kommunen har rett til å klage
Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b.
Kommunen kan klage på enkeltvedtaket.
Hvis dere klager, må dere gjøre det innen tre uker. Fristen gjelder fra beskjed om brevet
har kommet frem til dere, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Dere sender klagen til oss. Vi
har muligheten til å omgjøre vedtaket. Hvis vi ikke er enig med dere, sender vi klagen til
Utdanningsdirektoratet som avgjør saken.
I forvaltningsloven § 32 kan dere se hvordan dere skal utforme klagen.
Dere kan be om at vi ikke setter i verk vedtaket før klagefristen er ute, eller klagen er
endelig avgjort av Utdanningsdirektoratet, jf. forvaltningsloven § 42.
Dere er part i saken og har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18.

Trondheim, 7. oktober 2020

Gitte Franck Sehm
Tilsynsleder
og
Maria Teresa Langseth Martinez
Tilsynsmedlem
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Steinkjerbygg KF - Orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
11.12.2020

Saknr
45/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 037
Arkivsaknr
20/489 - 1
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
Saksopplysninger
Steinkjerbygg KF er kommunens redskap for bygging av nye boliger og formålsbygg samt at
de har et ansvar for byfornyelsen i sentrum.
Hvert år får kontrollutvalget en orientering fra Steinkjerbygg KF ifm årsoppgjøret, sist 4. mai i
år. Kontrollutvalget i «gamle Steinkjer» anbefalte i sak 26/19 det nye kontrollutvalget å ha
jevnlige orienteringer om Steinkjerbygg KF. Dette har det nye kontrollutvalget ønsket følge
opp ved behov.
Foretaket har mange prosjekter på gang og her nevnes bl.a.:
· O2
· Samfunnshuset
· Kulturhuset
· Mære skole og barnehage
· Martenshagen
· Fotballhall
I tillegg har kommunestyret i oktober gjort vedtak om å overføre Dampsaga bad AS til
Steinkjerbygg AS, med de utfordringer som ligger i bygningsmassen der.
Foretaket har også alt ansvar for kjøp, forvaltning, drift, vedlikehold og renhold knyttet til
boliger, formålsbygg og eiendom for øvrig.
Steinkjerbygg KF ved administrerende direktør er bedt om å gi en generell orientering om:
· Pågående byggeprosjekt – status og utfordringer
· Prosjekter som er vedtatt og under oppstart – status og utfordringer
· Prosjekter som er under planlegging
· Annet som kan være av interesse for kontrollutvalget.

Vurdering
Steinkjerbygg KF er kommunens redskap for bygging av nye boliger og formålsbygg samt
byfornyelse. Det er mange store byggeprosjekter pågang. Det er viktig for kontrollutvalget å
være orientert og ha en viss kjennskap til hva som foregår i foretaket
Det er lagt opp til at saken kan tas til orientering, så fremt det ikke er forhold kontrollutvalget
har kommentarer til.

Orientering fra kommunedirektøren - Barnehagedekningen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
11.12.2020

Saknr
46/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/374 - 4
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
Saksopplysninger
Kommunedirektøren er bedt om å gi en orientering om barnehagedekningen i kommunen
både når det gjelder kommunale og private barnehager.
En er blitt kjent med at private barnehager i Steinkjer sliter økonomisk. Noen har bestemt seg
for å legge ned, andre signaliser at konsekvensen kan være at driften legges ned.
Hvilke utfordringer og konsekvenser har dette for barnehagedekningen i kommunen.

Vurdering
Så fremt kontrollutvalget selv ikke bestemmer noe annet anbefales det at kontrollutvalget tar
informasjonen fra kommunedirektøren til orientering.

Orientering fra kommunedirektøren - Status barnevernstjenesten
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
11.12.2020

Saknr
47/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/374 - 5
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
Saksopplysninger
På fylkesmannens nettsider den 19. november kunne en bl.a. lese:
Fylkesmannen i Trøndelag har gjennomført en undersøkelse overfor fylkets 22
barnevernstjenester. 20 av 22 barnevernstjenester har svart på spørsmål om blant
annet antall mottatte bekymringsmeldinger og om alvorlighetsgraden i meldingene.
Undersøkelsen tar for seg perioden 1.september til 15.november 2020.
-Det er grunn til å rope et varsku. Vi ser nå at mange barn har det veldig krevende, sier
oppvekst- og velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Trøndelag.
13 av de 20 tjenestene som har svart melder om økning i antall meldinger til
barnevernet. Fire av tjenestene har en økning på over 75 prosent.
Oppvekst- og velferdsdirektøren presiserer at det er en kort tidsperiode som er
undersøkt, men at funnene bekrefter det inntrykket Fylkesmannen har om situasjonen i
Trøndelag.
Hele innlegget kan lese her:
https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Barn-og-foreldre/Barnevern/antallbekymringsmeldinger-oker-kraftig/
Kommunedirektøren er bedt om å gi en orientering om situasjonen i Steinkjer og InnTrøndelag barnevernstjeneste.

Vurdering
Så fremt kontrollutvalget selv ikke bestemmer noe annet anbefales det at kontrollutvalget tar
informasjonen fra kommunedirektøren til orientering.

Orientering fra kommunedirektøren - Barnevernstjenesten mot 2022
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
11.12.2020

Saknr
48/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/374 - 6
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
Saksopplysninger
Barnevernsreformen trer i kraft 1. januar 2022. Reformen handler om overføring av faglig og
økonomisk ansvar, fra stat til kommune. Det er forventet at nasjonal politikk vises i
kommunal praksis.
Kommunedirektøren er bedt om å gi kontrollutvalget en orientering om hvordan kommunen
jobber for å rigge seg for å møte endringene som kommer fra 2022.
Vurdering
Så fremt kontrollutvalget selv ikke bestemmer noe annet anbefales det at kontrollutvalget tar
informasjonen fra kommunedirektøren til orientering.

Orientering fra kommunedirektøren - Kommunedirektørens
budsjettforslag 2021, utfordringsbildet
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
11.12.2020

Saknr
49/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/374 - 7
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
Saksopplysninger
Kommunedirektøren har den 29. oktober lagt frem forslag til budsjett 2021 og økonomiplan
2021-2024. Dette kan leses på kommunens nettside.
Kommunedirektøren er bedt om å gi en orientering om sitt forslag til budsjett 2021 og
utfordringsbildet kommunedirektøren ser.
Saken ble behandlet i formannskapet 1. desember. Formannskapets budsjettinnstilling skal
ligge til offentlig ettersyn i minimum to uker før det behandles i kommunestyret den 16.
desember. Formannskapets behandling og innstilling vil ikke bli gjennomgått her.

Vurdering
Denne saken er ment som en orientering fra kommunedirektøren til kontrollutvalget på de
utfordringer som ligger i kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 20212024.
Det er lagt opp til at kontrollutvalget kan ta denne saken til orientering.

Forvaltningsrevisjon Vann og avløp - Prosjektplan
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
11.12.2020

Saknr
50/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
20/343 - 4
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for vann og avløp.
Kontrollutvalget ber om at prosjektet ferdigstilles innen:
·

Vedlegg
Prosjektplan - Vann og avløp
Saksopplysninger
Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt av kommunestyret i sak 25/20. Iht. planen
er vann og avløp prioritert som første prosjekt.
Kontrollutvalget gjorde slikt vedtak i sak 33/20:
1. Kontrollutvalget ber revisor starte opp arbeidet med forvaltningsrevisjon - vann og
avløp og utarbeide forslag til prosjektplan til neste møte.
2. Kontrollutvalget ønsker at forvaltningsrevisjonen skal fokuserer på:
• FNs bærekratmål
• Vannkvalitet
• Selvkost opp mot vedlikehold og investeringer vann og avløp
• Vann til alle på tilnærmet like vilkår
Revisjon Midt-Norge SA bekreftet oppdraget i brev av 25. september, og prosjektplan ble
mottatt den 25. november.
Prosjektplanen beskriver bl.a. mandat, kommunens organisering, hvordan prosjektet er tenkt
avgrenset, kilder til revisjonskriterier og metoder for innsamling av data. Revisor har også
vurdert sin uavhengighet.
Det er utarbeidet 3 problemstilling med underpunkt for prosjektet:
1. Har Steinkjer kommune et bevisst forhold til FNs bærekraftmål, når det kommer til:
· Likeverdig tilgang til trygt drikkevann til en overkommelig pris (delmål 6.1)
· Vesentlig bedre utnytting av vann i alle sektorer og sikre bærekraftig uttak av og
tilgang til ferskvatn for å bøte på vannmangel og i vesentlig grad redusere tallet
på personer som blir rammet av vannmangel (delmål 6.4)
2. Tilfredsstiller Steinkjer kommune bestemmelser i drikkevannsforskriften når det gjelder:
· Kvalitet på drikkevannet
· Leveringssikkerhet
· Distribusjonssystem

3. Følges selvkostprinsippene som grunnlag for beregning av vann- og avløpsgebyr?
· Beregningsgrunnlag samlet selvkost
· Avskrivninger og kalkulatoriske renter
· Selvkostfond

Det er et estimert timeforbruk på 320. timer. Leveringsdato er ikke oppgitt, men det er
ønskelig at rapporten levers 1.halvår 2021, slik at den kan bli behandlet av kommunestyret
før sommerferien.

Vurdering
Prosjektplanen vil bli gjennomgått av revisor i møtet, og kontrollutvalget har mulighet til å
komme med innspill og forslag til endinger i prosjektplanen.
Dersom utvalget er av den oppfatning at prosjektplanen er dekkende, anbefales det
kontrollutvalget å slutte seg til denne.

FORVALTNINGSREVISJON

Vann og avløp
Oppfølgingen av mål og krav
PROSJEKTPLAN

Steinkjer kommune
November 2020
FR1143

SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN
Problemstilling

1. Har Steinkjer kommune et bevisst forhold til FNs
bærekraftmål, når det kommer til:
o

Likeverdig

tilgang

til

trygt

drikkevann

til

en

overkommelig pris (delmål 6.1)
o

Vesentlig bedre utnytting av vann i alle sektorer og
sikre bærekraftig uttak av og tilgang til ferskvatn for å
bøte på vannmangel og i vesentlig grad redusere
tallet på personer som blir rammet av vannmangel
(delmål 6.4)

2. Tilfredsstiller Steinkjer kommune bestemmelser i
drikkevannsforskriften når det gjelder:
o

Kvalitet på drikkevannet

o

Leveringssikkerhet

o

Distribusjonssystem

3. Følges selvkostprinsippene som grunnlag for
beregning av vann- og avløpsgebyr?
o

Beregningsgrunnlag samlet selvkost

o

Avskrivninger og kalkulatoriske renter

o

Selvkostfond

-

Lov om kommuner og fylkeskommuner

-

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg

-

Forskrift om vannforsyning og drikkevann

-

FNs bærekraftsmål

-

Relevante føringer publisert av mattilsynet

-

Intervju og datainnsamling

-

320 antall timer

-

Levering dato

Kilder til kriterier

Metode

Tidsplan

Prosjektteam
Oppdragsansvarlig revisor: Johannes O. Nestvold,
johannes.nestvold@revisjonmidtnorge.no
Prosjektmedarbeider: Margrete H. Haugum
•

Arve Gausen

•

Mette Sandvik

Eventuelt ekstern bistand
Uavhengighetserklæring
Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved
gjennomføringen av prosjektet.
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors
uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.
Kontaktperson i Steinkjer
kommune

Kommunedirektør i Steinkjer kommune eller den som
kommunedirektøren delegerer

1 MANDAT
I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet
gjennomgått.

1.1

Bestilling

Kontrollutvalget i Steinkjer kommune fattet i sitt møte den 09.09.20, sak 33/20 følgende vedtak
om bestilling:

«1. Kontrollutvalget ber revisor starte opp arbeidet med forvaltningsrevisjon - vann
og avløp og utarbeide forslag til prosjektplan til neste møte.
2. Kontrollutvalget ønsker at forvaltningsrevisjonen skal fokusere på:
•

FNs bærekraftmål

•

Vannkvalitet

•

Selvkost opp mot vedlikehold og investeringer vann og avløp

•

Vann til alle på tilnærmet like vilkår»

Revisor, Tusvik Sæter, var tilstede i bestillingsmøte og noterte ned kommentarer fra møte.
Utvalget stilte spørsmål ved om FNs bærekraft mål var gjort til del av planverket i Steinkjer
kommune. Det ble kommentert i møte at det ikke er nødvendig å gå inn på selve beregningen
for selvkost. Det er videre kommentert at innbyggere på Asphaugen har klaget over ikke å ha
tilgang til kommunalt vann.

1.2

Fakta om, målsettinger og krav til vann og avløp

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 4,5 millioner eller ca 86 % av befolkningen i Norge,
er tilknyttet kommunal vannforsyning og det er per september 2019 registrert 7400
vannforsyningssystemer. Rundt 90 % av Norge befolkning får drikkevannet fra overflatevann,
mens resten benytter grunnvann. I 2018 lekket nesten 30 % av vannet ut av det kommunale
vannledningene. Sverige har til sammenligning 20 %, mens Danmark har under 8 %. Det
nasjonale målet var 25 % innen 2020.

I 2018 ble det gjennomført 4000 lekkasjereparasjoner med en estimert kostand på ca 350
millioner. Alderen sier ingenting direkte om tilstanden til vannledningene, men risikoen for at
det oppstår sprekker og hull øker gjerne med alderen.
Sprekker og hull i vannledningene gir tap av drikkevann. Hvis det oppstår situasjoner med lavt
eller fraværende trykk i vannledningene, kan forurensninger bli sugd inn i vannledningene å
skape sykdomsutbrudd. Forurensningene kan f.eks. komme fra nærliggende avløpsnett1.
Tall fra 2018 viser at 84,3 % av innbyggerne i Steinkjer kommune var tilknyttet kommunal
vannforsyning. Antall høydebasseng er oppgitt til 15 og ledningsnettet har en snittalder på 35
år hvor det meste er lagt etter 19702. For 2019 var selvkostgrad for vann i Steinkjer kommune
på 100 % og andelen total kommunal vannlekkasje på 24,9 %. Fornyet kommunalt ledningsnett
for de siste tre år er i 2019 rapportert til 0,79 %, mens andelen innbyggere tilknyttet kommunalt
vannverk med tilfredsstillende prøveresultat var på 97,2 %3.
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og
stoppe klimaendringene innen 2030. Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for
bærekraftig utvikling.
Hovedmål nummer 6 er å «Sikre bærekraftig vassforvaltning og tilgang til vatn og gode
sanitærforhold for alle». Innenfor hvert hovedmål er det satt opp flere delmål. For hovedmål
nummer 6, knyttet til vann og avløp, er disse delmålene satt opp:
6.1) Innan 2030 sørgje for likeverdig tilgang til trygt drikkevatn til ein overkomeleg
pris for alle
6.2) Innan 2030 sørgje for tilgang til tilstrekkelege og likeverdige sanitær-, hygieneog toalettforhold for alle, med særleg vekt på behova til jenter og kvinner og
personar i utsette situasjonar

1

Mattilsynet,
Status
for
drikkevannsområdet
i
landets
kommuner,
oktober
2019,
hentet
fra:
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/opplysninger_om_vannforsyningssystemer/status_for_drikkevannsomraad
et_i_landets_kommuner.36692/binary/Status%20for%20drikkevannsomr%C3%A5det%20i%20landets%20kommuner
2

Mattilsynet,
Status
for
drikkevannsområdet
i
landets
kommuner,
oktober
2019,
hentet
fra:
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/opplysninger_om_vannforsyningssystemer/status_for_drikkevannsomraad
et_i_landets_kommuner.36692/binary/Status%20for%20drikkevannsomr%C3%A5det%20i%20landets%20kommuner
3

Statistisk
sentralbyrå,
kommunal
vannforsyning,
https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/steinkjer/kommunal-vannforsyning

oppdatert

05.06.20,

hentet

fra:

6.3) Innan 2030 sørgje for betre vasskvalitet ved å redusere forureining, avskaffe
avfallsdumping og mest mogleg avgrense utslepp av farlege kjemikaliar og
materiale, halvere prosenten ubehandla spillvatn og i vesentleg grad auke
gjenvinning og trygg ombruk på verdsbasis
6.4) Innan 2030 vesentleg betre utnyttinga av vatn i alle sektorar og sikre
berekraftig uttak av og tilgang til ferskvatn for å bøte på vassmangel og i vesentleg
grad redusere talet på personar som blir ramma av vassmangel
6.5) Innan 2030 innføre integrert forvaltning av vassressursar på alle nivå, mellom
anna gjennom samarbeid over landegrensene der det er aktuelt
6.6) Innan 2020 verne og byggje opp att vassrelaterte økosystem, inkludert fjell,
skogar, våtmarker, elvar, vassførande bergartar og innsjøar
6.a) Innan 2030 utvide det internasjonale samarbeidet og støtta til å byggje opp
kapasitet i utviklingsland innanfor verksemd og program som er knytte til vass- og
sanitærforhold, mellom anna teknologi for vassoppsamling, avsalting, effektiv bruk
av vassressursar, behandling av avløpsvatn, gjenvinning og ombruk
6.b) Støtte og styrkje medverknad frå lokalsamfunn for å betre forvaltninga av vassog sanitærforhold
Regjeringen vedtok også i 2014 nasjonale mål for vann i Norge. Dette som et resultat av
«WHO/UNECEs, Protokoll for vann og helse». Målene er vedtatt for å oppnå en tilstrekkelig
forsyning av rent vann og tilfredsstillende sanitære forhold for alle
Steinkjer kommune har en kommunedelplan vann og avløp for perioden 2018-20214. Planen
er forankret politisk med vedtak i kommunestyret den 21.03.18, og er dermed ikke oppdatert
med hensyn til kommunesammenslåingen med Verran av 1. januar 2020. Planen sier blant
annet noe om de lokale målsettingene, strategiene for vann og knytter dette opp til en
tiltaksplan. Ett av hovedmålene er som kontrollutvalget har pekt på i sin bestilling: «Vann til
alle på tilnærmet like vilkår»5. Dette kravet kan igjen ses opp mot drikkevannsforskriften § 9
om leveringssikkerhet, herunder om å sikre nok tilgang til helsemessig trygt vann.

4

Kommunedelplan
vann
og
avløp
for
perioden
2018-2021,
hentet
fra:
https://www.steinkjer.kommune.no/getfile.php/4282626.1003.mkpnijpkqawwbq/Kommunedelplan-vann-og-avl%C3%B8p+20182021.pdf
5

FN-sambandet, hentet fra: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Utover dette regulerer drikkevannsforskriften de nærmere kravene til blant annet kvaliteten
på drikkevannet, sikker levering av vann og selve vannforsyningssystemet.
For å ivareta god kvalitet på drikkevatnet skal det gjennomføres farekartlegging. Etter
farekartleggingen skal kommunen ta stilling til hvilke beskyttelsestiltak og hva slags
vannbehandling som eventuelt er nødvendig for å sikre helsemessig trygt drikkevann. Dette
innebærer også at kommunen må gjøre det som skal til for at drikkevannet overholder
grenseverdiene knyttet til kvalitet på drikkevannet. Grenseverdiene skal sikres gjennom at det
tas prøver av drikkevannet.
Når det gjelder leveringssikkerhet skal kommunen sikre at den har utstyret som trengs for
alltid å kunne levere nok helsemessig trygt drikkevann. Leveringssikkerhet handler også om
tilstrekkelige mengder vann og levering av vann i nødstilfeller.
Kommunen skal også sikre at distribusjonssystemet er i tilfredsstillende stand og fungerer
godt. Et distribusjonssystem i dårlig stand kan lett få innsug av forurensninger gjennom
sprekker og hull hvis det skulle oppstå undertrykk. Både tilstanden og driften er viktige for å
kunne levere tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann.

1.3

Kommunens organisering

Steinkjer kommune har organisert enheten «Vann og avløp, utbygging» under Teknisk etat.
Teknisk etat har egen Teknisk sjef og består i alt av 7 underenheter.
Organisasjonskart for Teknisk etat i Steinkjer kommune

6

Kilde: Steinkjer kommune sin hjemmeside
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Steinkjer kommune sin hjemmeside, hentet fra: https://www.steinkjer.kommune.no/teknisk-etat.6219087-478811.html

2 PROSJEKTDESIGN
I kapittel 2 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i prosjektet.
Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli beskrevet.

2.1

Avgrensing

Revisor vurdering er at FNs bærekraftsmål hovedmål nummer 6 (herunder delmål 6.1 og 6.4)
er mest aktuelt for tema i denne revisjonen. Det avgrenses derfor mot andre hovedmål i
bærekraftsmålene.
Bestillingens kulepunkt om «vann til alle på tilnærmet like vilkår» vil være et tema som dekkes
opp under alle de foreslåtte problemstillingene i dette prosjektet. Vi forstår bestillingen dit hen
at kontrollutvalget på dette punktet er særskilt opptatt av de innbyggere som ikke er tilknyttet
kommunal vannforsyning.
Revisor vil avgrense seg til å behandle problemstillingen om vannkvalitet til de bestemmelser
i drikkevannsforskriften som anses som mest sentrale. Det vil fremgå tydelig av rapporten
hvilke krav det er revidert på.
Når det gjelder revisjon knyttet til avløp vil dette avgrense seg til problemstillingen om selvkost.

2.2

Problemstillinger

Revisor foreslår ut fra ovenfornevnte en revisjon basert på følgende problemstillinger:

1. Har

Steinkjer

kommune

et

bevisst

forhold

til

FNs

bærekraftmål,

når det kommer til:
•

Likeverdig tilgang til trygt drikkevann til en overkommelig pris (delmål 6.1)

•

Vesentlig bedre utnytting av vann i alle sektorer og sikre bærekraftig uttak av
og tilgang til ferskvatn for å bøte på vannmangel og i vesentlig grad redusere
tallet

på

personer

som

blir

rammet

av

vannmangel

(delmål

6.4)

2. Tilfredsstiller Steinkjer kommune bestemmelser i drikkevannsforskriften når
det gjelder:
•

Kvalitet på drikkevannet

•

Leveringssikkerhet

•

Distribusjonssystem

3. Følges selvkostprinsippene som grunnlag for beregning av vann- og
avløpsgebyr?

2.3

•

Beregningsgrunnlag samlet selvkost

•

Avskrivninger og kalkulatoriske renter

•

Selvkostfond

Kilder til kriterier

Aktuelle kilder for revisjonskriterier er:
-

Lov om kommuner og fylkeskommuner

-

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg

-

Forskrift om vannforsyning og drikkevann

-

FNs bærekraftsmål

-

Relevante føringer publisert av mattilsynet

2.4

Metoder for innsamling av data

Revisor vil intervjue sentrale personer på etat/enhetsnivå i kommunen som har kunnskap om
temaet for denne revisjonen. Det vil bli skrevet referat fra gjennomførte intervju og disse vil bli
sendt til verifisering hos de vi intervjuer.
Revisor vil be om å få innsyn i relevant dokumentasjon for å svare ut problemstillingene som
vedtas, dette blant annet knyttet til vannkvalitet, selvkost, oppfyllelse av øvrige mål og krav
mv. Dokumentasjon vil bli innhentet internt fra kommunen, og kan bli innhentet fra eksterne
aktører, eksempelvis fra mattilsynet mv.
Revisor vil vurdere behovet for øvrige metodevalg underveis i revisjonen. Dette dersom vi blir
kjent med opplysninger i revisjonen som tilsier behovet for et større datatilfang.

Inderøy den 25.11.20
Johannes O. Nestvold
Oppdragsansvarlig revisor /s/

KILDER
-

Forskrift om vannforsyning og drikkevann

-

FNs bærekraftsmål

-

Mattilsynet, Status for drikkevannsområdet i landets kommuner, oktober 2019

-

Statistisk sentralbyrå, kommunal vannforsyning, oppdatert 05.06.20

-

Kommunedelplan vann og avløp for perioden 2018-2021

-

Steinkjer kommune sin hjemmeside

VEDLEGG 1: UAVHENGIGHETSERKLÆRING

Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no

Henvendelse fra kontrollutvalget i Snåsa - Brannvesenet Midt IKS
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
11.12.2020

Saknr
51/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
20/491 - 2
Forslag til vedtak
Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak.
Saksopplysninger
Brannvesenet Midt IKS er et interkommunalt selskap med Steinkjer, Lierne, Røyrvik, Snåsa,
Inderøy og Osen som deltagere/eiere.
Kontrollutvalget i Snåsa har gjort slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av
Brannvesenet Midt IKS.
2. Prosjektplan legges fram i neste møte. (10.02.2021)
3. Prosjektet bør inneholde ordinær eierskapskontroll og en
forvaltningsrevisjonsdel som ser på akuttoppgaver, forebygging, feiertjeneste,
forurensning, rekruttering og opplæring.

På bakgrunn av vedtaket har kontrollutvalget fått en forespørsel fra Snåsa om Steinkjer kan
tenke seg å delta i prosjektet.

Plan for eierskapskontroll ble vedtatt i kommunestyre 27.05.2020, sak 25/20. Kontrollutvalget
er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planen. Planen har følgende prioriteringsrekkefølge:
1) Eiermelding og eierstyring, der nye Steinkjer ses under ett.
2) Steinkjer Næringsselskap AS (prioritert nr 3 i plan for forvaltningsrevisjon)
3) Brannvesenet Midt IKS
4) Dampsaga Bad AS
Steinkjer Næringsselskap AS er det eneste selskapet som også er prioritert i plan for
forvaltningsrevisjon, der som prosjekt nr 3.
Plan for eierskapskontroll er nylig vedtatt, og prosjekt nr 1 burde vært gjennomført før det
startes opp nye prosjekt. Gjennomgang av eiermelding og eierstyring vil gi kontrollutvalget et
bedre grunnlag å kontrollere mot, og dermed være premissleverandør for senere
eierskapskontroller.
Eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon er allerede igangsatt for Dampsaga Bad AS, jf
kontrollutvalgets sak 39/20.
Brannvesenet Midt IKS er kun prioritert i plan for eierskapskontroll og ikke i plan for
forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll vil være individuell for hver kommune, mens
forvaltningsrevisjonsdelen vil dreie seg om interne forhold i selskapet og være interessant for
alle eiere.
Et felles prosjekt vil normalt være besparende både for kontrollutvalget, revisjonen og
selskapet dersom flere deltagere/eiere slutter seg til dette. For Steinkjer vil det imidlertid ha
konsekvenser for andre prosjekter som kanskje må skyves ut i tid, eller ikke kan
gjennomføres i det heletatt i planperioden.

Antatt timeforbruk til eierskapskontroll er ca 100 timer pr prosjekt, og for forvaltningsrevisjon
ca 300 timer pr prosjekt, avhengig av omfang. Totalt har Steinkjer ca 550 timer til rådighet pr
år.
Det er foreløpig ikke kjent om de andre eierne vil delta i dette prosjektet. Henvendelsen sier
ikke noe om kostnadsdeling/timeforbruk og hvilken betydning dette vil ha for Steinkjer i bruk
av ressurser hos revisor. Ofte fordeles kostnadene/timene knytet til fellesprosjekter ut fra
eierstørrelse for de som deltar i prosjektet. Eierandelene i Brannvesenet Midt fordeler seg
slik:
Inderøy kommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Osen kommune
Lierne kommune
Røyrvik kommune

14,5 %
5,8%
61,7 %
5,6 %
6,5% 5
5,9%

Dersom Steinkjer skal delta i dette synes det urimelig at over 60% av prosjektet skal dekkes
av Steinkjer. Kostnadsfordelingen bør isteden skje ut fra antall deltagere, og ikke ut fra
eierandeler.
Velger Steinkjer og ikke delta i et felles prosjekt, vil rapporten normalt bli offentlig i ettertid.
Kontrollutvalget kan derfor få kunnskap om resultatet etter forvaltningsrevisjonen i selskapet,
men vil ikke få være med på å sette agenda for innholdet i forvaltningsrevisjonsdelen.

Vurdering
Kontrollutvalget må ta stilling til om det ønsker å delta i en kombinert eierskapskontroll og
forvaltningsrevisjon sammen med andre deltagere/eiere i Brannvesenet Midt IKS.
Dersom kontrollutvalget skal delta i et fellesprosjekt, må kontrollutvalget få være med på å
sette agenda for innholdet i prosjektet. Kostnadsfordelingen må skje ut fra antall deltagere,
og ikke ut fra eierandeler. Kommunestyret må bli informert om en omprioritering, da det
avviker fra begge planverkene.
Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak.

Årsplan 2021
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
11.12.2020

Saknr
52/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/43 - 14
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2021, med
følgende møtedatoer:

Vedlegg
Utkast - årsplan 2021
Saksopplysninger
Kontrollutvalget ga innspill til årsplanen 2021 i møte den 30. oktober, sak 42/20. Innspillene
er forsøkt innarbeidet i årsplanen.
Årsplanen må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg.
Kontrollutvalget må ha rom til å omprioritere dersom det skulle oppstå spesielle saker
gjennom året. Det er også noe usikkerhet ved gjennomføring og planlegging av fysiske
møter og virksomhetsbesøk pga Covid -19.
Det er lagt opp til 7 møter i 2021. Årsplanen er vist i vedlegg
Årsplanen vedtas av kontrollutvalget selv, men kan sendes kommunestyret til orientering.
Årsplanen tar for seg både de lovpålagte oppgaver og andre oppgaver kontrollutvalget vil ta
for seg som er definert som kontrollarbeid.
Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver
Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget skal
påse at:
a. kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
b. det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med
gjeldende bestemmelser og vedtak
c. det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen
har eierinteresser i
d. det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv.
(eierskapskontroll)
e. vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt
opp.

Regnskapsrevisjon
Utvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, at
regnskapsrevisjonen blir utført i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og
avtaler med revisor, og at regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene
som blir stilt i lovverket.
Eksempler på saker som ivaretar dette er revisors uavhengighetserklæring, revisjonsstrategi,
etterlevelseskontroll. Revisors beretning inngår i saken - kontrollutvalgets uttalelse til
årsregnskapet.

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens, og kommunens to foretaks årsregnskap og
årsberetning.
Kommunedirektøren og økonomisjef samt foretakenes øverste ledelse bør være til stedet i
møtet når regnskap og årsberetning for foregående år behandles.
Forvaltningsrevisjon
Plan for forvaltningsrevisjon er vedtatt av kommunestyret 27. mai 2020, sak 25/20. Følgende
er prioritert i planen:
1) Vann og Avløp (startet opp i 2020)
2) Kulturtilbudet til barn og unge (oppstart 2021)
3) Steinkjer Næringsselskap AS (oppstart 2022)
4) Rus- og psykiatri
5) Avvik og avviksmeldinger
6) Følgende fire prosjekter prioriteres i uprioritert rekkefølge:
· Kvalitet i skolen
· Tidlig innsats
· Inn-Trøndelag Vekst AS
· Barnevern
Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planen
Kontrollutvalget skal se til at administrasjonen setter i verk vedtak som er gjort av
kommunestyret, og rapportere om dette tilbake til kommunestyret. Her foreligger det ingen
tidligere forvaltningsrevisjoner å følge opp.
Eierskapskontroll
Plan for eierskapskontroll er vedtatt av kommunestyret 27. mai 2020, sak 24/20. Følgende er
prioritert i planen:
1) Eiermelding og eierstyring, der nye Steinkjer ses under ett (oppstart 2021)
2) Steinkjer Næringsselskap AS (oppstart 2022)
3) Brannvesenet Midt IKS (oppstart 2023)
4) Dampsaga Bad AS (startet opp i 2020)
Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planen
Kontrollutvalget skal se til at administrasjonen setter i verk vedtak som er gjort av
kommunestyret, og rapportere om dette tilbake til kommunestyret. Her foreligger det ingen
tidligere eierskapskontroller å følge opp.
Budsjett for kontrollarbeidet
Kontrollutvalget skal hver høst sette opp forslag til årsbudsjett for revisjon, sekretariatet og
kontrollutvalgets egen drift. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter
kommuneloven § 14-3 til kommunestyret, se også § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.
Rapportering til kommunestyret
Kontrollutvalget skal minst en gang i året rapportere om resultatene av sitt arbeid til
kommunestyret (kontrollutvalgets årsrapport).

Annet kontrollarbeid, ikke lovpålagt
Orienteringer fra administrasjonen:
Dersom det er ønskelig av hensyn til behov for saksopplysninger, kan kontrollutvalget
innkalle kommunedirektøren i forbindelse med behandling av saker i møtene.

Kontrollutvalget kan også be om orienteringer på ulike fagområder for å øke kunnskapen om
disse, uten at det nødvendigvis er knyttet til en spesifikk kontrollsak.
Virksomhetsesøk
For å ha god kjennskap til hele kommunen, vil kontrollutvalget besøke ulike virksomheter og
ev. kommunale selskap.
Pga Covid 19, kan besøk alternativt bli lagt opp som orientering fra virksomhet i 2021.
Følgende er foreslått:
· Besøk ved virksomhet som geografisk ligger i gamle Verran kommune
· Ev. besøk i tilknytning til planlagt/bestilt forvaltningsrevisjon

Gjennomførte tilsyn i kommunen
Flere statlige organer fører tilsyn med kommunen. Rapport etter slike tilsyn forsøkes lagt
frem for kontrollutvalget til orientering.
Henvendelser fra publikum
Alle skriftlige henvendelser som kommer inn til sekretariatet blir vurdert, og gjort kjent for
kontrollutvalget. Hvis saken er innenfor kontrollutvalgets virkeområde legges den frem som
egen sak i kontrollutvalget.
Oppfølging av saker
For å kunne følge opp tidligere saker, vil utvalget en gang i året få lagt fram en slik sak.
Denne kommer i tillegg til oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjoner og
eierskapskontroller.
Kontakten med kommunestyret
Kontrollutvalget skal arbeide for å få en best mulig kommunikasjon med kommunestyret,
både gjennom sakene kontrollutvalget oversender og ved ev. orienteringer om
kontrollutvalgets virksomhet.
Kontrollutvalget er pliktig til å ta saker de får oversendt fra kommunestyret til behandling.
Kontrollutvalgets faglige oppdatering
Medlemmene i kontrollutvalget får årlig mulighet til å delta på kurs og konferanser som
arrangeres både lokalt og nasjonalt. Som følge av Covid -19 kan mange av disse bli erstattet
av digitale konferanser og kurs.
Av foreløpige kjente tilbud innenfor kontrollarbeid i 2021 nevnes her: ·
· NKRF kontrollutvalgskonferanse 21.-22. april på Gardermoen, ·
· FKT kontrollutvalgskonferanse 1.-2. juni i Ålesund ·
· Konsek-dagen i oktober/november

I forkant av at kontrollutvalget skal avgi uttalelse til årsregnskap 2021, er det ønskelig at
kontrollutvalget får en innføring i regelendringene iht. ny kommunelov.
Media
Kontrollutvalget har vedtatt egen kommunikasjonsstrategi som bl.a. sier noe om hvordan
utvalget skal forholde seg til media.
Annet
Kontrollutvalget kan ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan
defineres som kontrollarbeid, men skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt

av kommunens folkevalgte organer eller av administrasjonen etter delegert fullmakt.

Vurdering
Årsplan med møteplan som er utarbeidet for 2021 lister opp de faste oppgavene knytte til
kontrollarbeidet, inkl. regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
I tillegg kommer saker kontrollutvalget får oversendt fra kommunestyret eller fra revisor, tar
opp på eget initiativ og saker kontrollutvalget tar opp på grunnlag av henvendelser utenfra.
Møteplanen viser møteintervaller og hvilke faste saker som skal behandles i kontrollutvalget
til ulike tider av året. Fastsettelse av møtedatoer gjøres i møte.
Årsplan med møteplan skal ikke vedtas av kommunestyret, men kan sendes kommunestyret
til orientering dersom kontrollutvalget ønsker det.

Års- og møteplan for kontrollutvalget 2021
Aktiviteter/saker

jan/feb

mar

apr/mai

jun

Aug/sep

okt

nov/des

Mulige møtedatoer

22/1,
el. 29/1

12/3

30/4, el.
3/5

11

27/8, el
3/9

15/10,
el
29/10

26/11,
el. 2/12

X

X

X

X

X

X

X

Referatsaker
Orientering fra kommunedirektøren
• Årsoppgjøret
• Reorganisering Dampsaga
Orientering fra Steinkjerbygg KF
• Årsoppgjøret
Orientering fra Steinkjer
kommuneskoger Ogndalsbruket KF
• Årsoppgjøret
Kontrollutvalgets uttalelse om
årsregnskap og årsberetning
Kommunen og foretakene

X
X
X
X
X
X

Vedtaksoppfølging
Oppfølging gjennomført–
forvaltningsrevisjon/ eierskapskontroll
Årsmelding for kontrollutvalget

X

Budsjett for kontrollutvalget

(x)

X
X

Budsjettkontroll

X

Revisjonsstrategi

X

Etterlevelseskontroll
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors
uavhengighetserklæring
Bestilling –
forvaltningsrevisjon/ eierskapskontroll
Prosjektplan –
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll
Rapport –
forvaltningsrevisjon/ eierskapskontroll
Dialog med revisor – pågående saker

X
X
X
X

X

X

X
X

Års- og møteplan

X

Opplæring
Godkjenning av møteprotokoll
Virksomhetsbesøk
• Virksomhet i gamle Verran
• I tilknytning til F.revisjon

X

X

X

X

X
X

(x)

X

X

X

Møteprotokoll 11.12.2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
11.12.2020

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/492 - 1
Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.12.2020, godkjennes.

Saknr
53/20

