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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget viser til forslaget til plan for prosjektet Grunnskole, og ber 
revisjonen ta med alle disse tre problemstillingene i prosjektet: 
· Arbeides det aktivt og systematisk for å avdekke og håndtere mobbing i 

grunnskolene i Inderøy? 
· Arbeides det aktivt og systematisk med arbeidsmiljø for de ansatte i 

grunnskolen i Inderøy? 
· Er skolenes rutiner og praksis for rapportering og håndtering av avvik 

tilfredsstillende? 

2. Utvalget godkjenner at prosjektet vil kreve større timeressurs og bli ferdigstilt senere 
enn revisjonens forslag, og ber om å bli orientert om ressursrammen når den er 
endelig definert. 

 
 
Vedlegg 
Prosjektplan Grunnskole 
Egenerklæring forvaltningsrevisor 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i sak 04/21 i møte 09.02.2021: 
 
« 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med temaet grunnskole. 
   2. Prosjektplan legges fram i neste møte. 
   3. Prosjektet bør se på om grunnskolen i Inderøy 
- legger til rette for tilpasset undervisning uten omfattende bruk av spesialundervisning 
- har tiltak for å øke mestringsnivået på nasjonale prøver 
- sikrer elevene et godt arbeidsmiljø og har tiltak mot mobbing 
- sikrer de ansatte et godt arbeidsmiljø og har tiltak for å løse konflikter 
- registerer og svarer på avvik 
- har god kommunikasjon mellom sektorledelse og ansatte» 
 
Forvaltingsrevisor tok kontakt med utvalgets sekretær og understreket at det ikke var 
realistisk å lage ett prosjekt av de seks ulike punktene kontrollutvalget ønsket å ha med. Ut 
fra tidligere signaler fra kontrollutvalget tilrådde sekretæren å prioritere spørsmålsstillinger 
som gjelder elever og ansattes arbeidsmiljø. 
 
Revisjon Midt-Norge la 09.03.2021 fram forslag til prosjektplan. Her er de tre punktene 
knyttet til elevenes arbeidsmiljø, ansattes arbeidsmiljø og håndtering av avvik med, men 
revisor har satt opp to alternative prosjekt, ett som bare omhandler elevenes arbeidsmiljø og 
ett som gjelder ansattes arbeidsmiljø og avvikshåndtering. 
 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget bestilte i utgangspunktet et svært omfattende prosjekt. Det er ikke vanskelig 
å se revisors innvendinger mot et prosjekt som skal omfatte «alt» i grunnskolen. På den 



andre siden må ikke prosjektet bli så innsnevret at utvalgets intensjon om et bredt blikk på 
sektoren blir borte. Da må heller ressursrammen for prosjektet utvides og leveringsdatoen 
forskyves. Signaler og tidligere drøftinger i kontrollutvalget peker mot å prioritere arbeids-
miljø, både for elever og ansatte, pluss avvikshåndtering. 
 
 


