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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak som tar utgangspunkt i de 
opplysningene og den informasjon kontrollutvalget fikk i denne sak til 
førstkommende møte. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren vurdere hvilke aktører og personer som 
kommunedirektøren mener er hensiktsmessig at informerer utvalget på dette 
saksområdet. 

 
Saksopplysninger 
Leder av kontrollutvalget har oversendt spørsmål til sekretariatet om opplysninger knyttet til 
skolen og skolemiljøet i forbindelse med hendelser som mobbing, kjøp og salg av narkotika 
og knivstikking. 
Dette er opplysninger om alvorlige forhold som kan kreve kontrollutvalgets oppfølging over 
tid. Det er hensiktsmessig med en «innledende» orientering hvor formålet er å gi 
kontrollutvalget og Kontrollutvalgssekretariatet en oversikt og innføring som legger 
grunnlaget for hvem og hvor kontrollutvalget vil rette sine eventuelle spørsmål til ved en 
senere anledning. 
Sekretariatet har bedt kommunedirektøren legge opp til en overordnet orientering som skal gi 
kontrollutvalget den nødvendig oversikt til å følge opp denne og lignende saker til høsten. 
Kommunedirektøren er bedt om orientere utvalget orientering på overordnet nivå om aktuelle 
opplysninger knyttet til: 

• Kommunens overordnede rolle, ansvar og myndigheter 
• Hvilke kommunale enheter kobles inn ved slike hendelser? 
• Hvordan koordinerer kommunen sin innsats – er det faste rammer for 

informasjonsutveksling mellom de ulike enheter i kommune.? 
• Hvilke andre etater og aktører samarbeider kommunen med? 
• Andre etaters og aktørers overordnede rolle, ansvar og myndighet – hva kan, bør eller 

skal de gjøre? 
• Kommunens handlingsrom og myndighet ovenfor den som mobber, blir mobbet, eller 

bærer kniv på skolen. 
• Hvordan håndterer kommunen at en eller flere elever blir utsatt for knivtrusler? 

Vurdering og konklusjon 
Dagens orienteringer er den første av flere. Kontrollutvalget vil få flere anledninger til å stille 
spørsmål både av generell og konkret karakter. 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget og ta kommunedirektørens redegjørelse til orientering 
og at kontrollutvalget bygger på disse i det videre oppfølgingsarbeidet. 
 
 


