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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen om ungdata-undersøkelsen til orientering. 
 
Vedlegg 
Rapport ungdata Hitra 2021 ungdomsskole 
      
      
 
Saksopplysninger 
Ungdata-undersøkelsene omfatter et bredt spekter av temaområder. Det er spørsmål om 
foreldre, venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel. På ungdomstrinnet og i 
videregående opplæring er det også med spørsmål om rusmiddelbruk, seksualitet, 
risikoatferd og vold.  
Siden 2010 har 915 000 ungdommer fra nesten samtlige norske kommuner deltatt i 
ungdomsdelen av Ungdata-undersøkelsene, og siden 2017 har over 150 000 barn på 
mellomtrinnet (5.-7. trinn) svart på Ungdata junior-undersøkelsen. Ungdata gir dermed et 
godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag. (Informasjon hentet fra ungdata.no 
29.august 2022) 
 
Rapporten for ungdataundersøkelsen for Hitra 2021 er vedlagt, og det henvises til rapporten 
for mer informasjon om undersøkelsen. 
 
I sak 23/21 «Orientering fra kommunedirektøren - Bekymringer knyttet til ulike hendelser i 
skolemiljøet» fikk kontrollutvalget en orientering om hvilke grep som er tatt for å jobbe med 
forbedringstiltak. Et av tiltakene var å bruke resultatene fra Ung-data undersøkelsen som 
foreligger. I dette møtet ble det bl. a gjort et vedtak om at  kommunedirektøren presenterer 
UNG-data undersøkelsen når denne foreligger.  
I mellomtiden er det igangsatt en forvaltningsrevisjon for skolemiljø om hvor formålet bl. a er 
å undersøke om skolene jobber forebyggende for å sikre et trygt og godt skolemiljø, se sak 
2/22 «Forvaltningsrevisjon av slkolemiljø – prosjektplan.  
På denne bakgrunnen er det hensiktsmessig at utvalget er kjent med ungdata-
undersøkelsen for Hitra og hvordan kommunen bruker undersøkelsen i sitt forbedringsarbeid 
før forvaltningsrevisjonen legges frem. Kommunedirektøren eller den som 
kommunedirektøren utpeker vil orientere utvalget i sakens anledning.  
 
Vurdering og konklusjon 
Om det ikke kommer frem opplysninger som gjør det nødvendig med videre oppfølging kan 
utvalget ta informasjonen til orientering.  
 
 
 


