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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering. 
 
Vedlegg 
Skriftlig tilbakemelding sak 47-20 - Vold og trusler i skolen 
Handlingsplan mot vold og trusler skole og SFO Verdal 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak etter 
forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp, og skal rapportere tilbake til kommunestyret om dette (jf. 
kommuneloven § 23 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5). 
 
I 2019 levert kontrollutvalget Forvaltningsrevisjon - Vold og trusler i skolen. Denne ble 
behandlet i kommunestyret den 25. november 2019. Kontrollutvalget fulgte opp 
kommunestyrets vedtak i sak 47/20 den 30. november 2020. Kontrollutvalget gjorde slikt 
vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra konstituert kommunedirektøren til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om en ny orientering våren 2021 

 
Bakgrunnen for kontrollutvalgets vedtak var at ikke alle elementene i kommunestyrets vedtak 
i sak 105/19 var fulgt opp. Kommunestyrets vedtak var: 

1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at ansatte ved skolene gis grundig 
opplæring i til enhver tid gjeldende avvikssystem. 

2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for en god og ensartet avvikskultur og at det 
foreligger en felles oppfatning av begrepet «avvik» og når avvik skal meldes. 

3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for økt fokus på å forebygge og avdekke 
risiko samt mer systematisk oppfølging med tiltak og evaluering. 

4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at ansatte gjennomfører tilstrekkelig 
opplæring i hvordan de skal håndtere konkrete volds- og trusselsituasjoner. 

5. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner og handlingsplaner har et 
tilstrekkelig innhold til å kunne ivareta et godt arbeidsmiljø og at disse etterleves i 
henhold til lov og forskrift. 

6. Kommunestyret ber rådmannen rapportere om status og oppfølging av disse innen 
utgangen av 2020. 

7. Kommunestyret tar rapporten for øvrig til orientering. 
8. Utvalg mennesker og livskvalitet og administrasjonsutvalget skal følge opp denne 

saken jevnlig frem mot rådmannens statusrapport, på tiltak og oppfølging av disse, 
innen utgangen av 2020 

 
Link til kommunestyrets møte 25. november 2019, se sak 105/19: 
https://www.verdal.kommune.no/Politikk/2019-2023-Kommunestyret/20191125/ 
 
Kommunedirektøren er bedt om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding på 

https://www.verdal.kommune.no/Politikk/2019-2023-Kommunestyret/20191125/


kommunestyrets vedtak. Kommunedirektørens svar av 25. mai i år er vedlagt sammen med 
kommunens handlingsplan ved utagering og trusler Skole og SFO. Svaret viser at 
kommunen har jobbet med oppfølgingen av kommunestyrets vedtak, men at det fortsatt er 
forhold kommunen ikke har kommet helt i mål med. Kommunedirektøren vil i tillegg til det 
skriftlige svaret supplere med en orientering i møtet, samt kunne svare på spørsmål fra 
kontrollutvalget. 
 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til 
forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp, og rapportere dette tilbake til kommunestyret (jf. 
kommuneloven § 23 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5). 
 
Kontrollutvalget må ut fra informasjonen som er gitt vurdere om kommunedirektørens 
tilbakerapportering svarer ut kommunestyrets vedtak, og om oppfølgingen av saken med 
dette kan avsluttes fra kontrollutvalgets side. 
 
Tilbakerapportering til kommunestyret kan normalt gjøres gjennom kontrollutvalgets 
årsrapport, men i helt spesielle tilfeller som egen sak til kommunestyret. 
 
 
 


