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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber revisor gjennomføre en 
forvaltningsrevisjon av psykososialt skolemiljø innenfor en ressursramme på 350 timer med 
levering til sekretariatet innen 15. oktober 2022. 
 
Vedlegg 
Prosjektplan 
Egenerklæring uavhengighet 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon med tema skolemiljø i sak 41/21. Temaet er et 
prioritert område i plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. I vedtaket ble revisor bedt om å 
utarbeide en prosjektplan på bakgrunn av saksfremlegget og innspill gitt under behandlingen 
av saken. 
Revisor har utarbeidet en prosjektplan hvor følgende problemstillinger skal besvares 
gjennom forvaltningsrevisjonen: 

1. Jobber skolene forebyggende for å sikre et trygt og godt skolemiljø? 
2. Overholder skolen aktivitetsplikten i tråd med opplæringsloven og kommunens egen 

prosedyrer? 
Forvaltningsrevisjonen vil ikke være en fullstendig gjennomgang av alle aspekter ved 
skolemiljøet, men på hvordan det forebyggende arbeidet gjennomføres og hvordan 
aktivitetsplikten overholdes. Prosjektet avgrenses mot å se på det fysiske skolemiljøet til 
elevene, og forholdet til lærernes rettsvern. 
Det vises til vedlagt prosjektplan for ytterligere informasjon. 
Vedlagt følger også revisors egenerklæring av egen uavhengighet til å gjennomføre denne 
forvaltningsrevisjonen. 
Vurdering 
Prosjektplanen svarer ut flere, men ikke alle problemstillinger som ble spilt inn under 
behandlingen av sak 41/21. At alle sider av skolemiljøet skal belyses gjennom en 
forvaltningsrevisjon kan bli svært omfattende og ressurskrevende. Det kan derfor være 
hensiktsmessig å begrense antall problemstillinger som skal besvares. 
Prosjektplanen synes å ha et hensiktsmessig omfang og tar sikte på å svare ut viktig 
problemstillinger knyttet til psykososialt skolemiljø. 
Konklusjon 
Utvalget kan slutte seg til prosjektplanens problemstillinger og ressursramme på 350 med 
leveringstidspunkt 15.10.2022. 
Uavhengig av sekretariatets vurdering bør utvalget på selvstendig grunnlag, vurdere om 
prosjektplanen er i tråd med de forventninger utvalget har til prosjektet, både 
forvaltningsrevisjon, herunder ressursramme og leveringstidspunkt. Utvalget kan om 
nødvendig presisere, endre, avgrense eller utdype problemstillingene for prosjektet. 
 
 

http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2020/11/0002-41_21-Bestilling-av-forvaltningsrevisjon-Skolemiljo.pdf
http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2019/10/Plan-for-forvaltningsrevisjon-2020-2024-vedtatt-av-kommunestyret.pdf

