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Behandling av saken: 
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42/17  Kontrollutvalget      04.12.17 

  Kommunestyret 

 

 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport – ” Mobbing i grunnskolen i 

Oppdal” 
 

 

Saksdokumenter: 

- Forvaltningsrevisjonsrapport av 24.11.17 – utarbeidet av Revisjon Fjell IKS 

  

 

 

Bakgrunn: 

Kontrollutvalget i Oppdal behandlet i møte 30.01.2017 under sak 09/2017 Eventuelt en 

omprioritering av forvaltningsrevisjon for 2017. Bakgrunnen for omprioriteringen er at 

det i media har kommet fram mobbesaker fra andre kommuner. Rådgiver for oppvekst i 

Oppdal kommune orienterte utvalget i sak 25/2016 om rutiner og kommunens 

håndtering av mobbing i skolen samt svarte på spørsmål fra utvalget. I tillegg har det 

også vært oppslag om mobbesaker i skolene i Oppdal kommune. Kontrollutvalget er 

opptatt av at skolenes håndtering av mobbing løses på en god måte. Utvalget ønsker 

derfor å foreta en forvaltningsrevisjon som gjennomgår Oppdal kommune sin håndtering 

av mobbesaker i grunnskolen, det vil si fra 1. til 10. trinn i skolen. 

 

Det foreligger nå en endelig rapport til behandling. 

 

 

Formål: 

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan skolene arbeider med trivsel på skolen, 

hvordan de arbeider systematisk for å avdekke mobbing, hvilke tiltak som iverksettes og 

hvordan disse tiltakene følges opp. 

Hvis avvik avdekkes, kan dette bidra til at rutiner og praksis forbedres. 

 

Problemstillinger: 

I undersøkelsen er det arbeidet med følgende problemstilling: 

 

 Arbeides det aktivt og systematisk for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing 

i grunnskolene i Oppdal kommune? 

 

Problemstillingen er søkt belyst i forhold til: 

- Forebyggende arbeid 

- Avdekking av mobbing 

- Oppfølging av mobbesaker 

 

 

Avgrensning: 
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Prosjektet vil ikke berøre psykososialt miljø blant ansatte ved skolene, og det vil heller 

ikke belyse det fysiske skolemiljøet. Forhold som ligger utenfor virkeområde i 

opplæringsloven kapittel 9a vil ikke være en del av undersøkelsen. 

Viktige endringer i Opplæringsloven som gjelder skolemiljø tredde i kraft den 

01.08.2017. 

Endringene er presentert i rapportens kapittel 1.4, og inngår ikke som grunnlag for 

revisjonskriterier i denne forvaltningsrevisjonen. Videre i rapporten vil alle henvisninger 

og utdrag fra opplæringsloven være til tidligere lov som var gjeldene fram til 31.07.2017. 

Revisor har ikke tatt inn vurderinger etter andre undersøkelser som er gjennomført på 

skolene. 

Fokus i denne forvaltningsrevisjonen rettes mot gjennomføring av egen 

spørreundersøkelse som beskrevet i kapittelet metode.  

 

 

Rådmannens uttalelse: 

Rådmannens uttalelse følger rapporten som vedlegg.  

 

 

Revisors konklusjon og anbefalinger: 

Revisor har konstatert at alle skolene har rutiner for forebyggende arbeid, og for 

avdekking og oppfølging av mobbing og krenkende atferd. Med grunnlag i konklusjonene 

er det utarbeidet to anbefalinger som presenteres nedenfor. 

 

Alle barneskolene har utarbeidet egne handlingsplaner, mens Oppdal ungdomsskole ikke 

har samlet sine rutiner i en handlingsplan. Ungdomsskolen er en særdeles viktig arena og 

revisjonens anbefaling er at rådmannen vurderer om også ungdomsskolen bør utarbeide 

en samlet handlingsplan mot mobbing. 

 

Revisjonen anbefaler at rådmannen benytter rapporten i det videre arbeidet med 

implementering av rutiner i skolene etter endringer i opplæringsloven fra 1. august 2017. 

 

Saksvurdering: 

Sekretariatet er av den oppfatning at Revisjon Fjell IKS har avgitt en rapport i tråd med 

vedtatt prosjektbeskrivelse og kontrollutvalgets bestilling. 

 

Sekretariatet vil tilrå at kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling. 

 

 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

Forvaltningsrevisjonsrapporten " Mobbing i grunnskolen i Oppdal " tas til etterretning. 

 

Kommunestyret ber rådmannen følge revisjonens anbefaling å sørge for at det utarbeides 

en samlet handlingsplan mot mobbing for ungdomsskolen. 

Kommunestyret ber rådmannen benytte rapporten i det videre arbeidet med 

implementering av rutiner i skolene etter endringer i opplæringsloven fra 1. august 2017 

 

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2018. 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

 

Kommunestyrets vedtak: 
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