Møteinnkalling
Kontrollutvalget Skiptvet

Møtested:
Tidspunkt:

Skiptvet kommune, rådhuset, møterom Lund
06.11.2019 kl. 08.30-12:00

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretariatet ved Anita Rovedal,
telefon 908 55 384 eller e-post anirov@fredrikstad.kommune.no.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Skiptvet, 31.10.2019
Herman Foss
Kontrollutvalgsleder
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Kontrollutvalget Skiptvets møte 06.11.2019

Sakliste

PS 19/22

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.09.2019

PS 19/23

Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2020

PS 19/24

Prosjektbeskrivelse til forvaltningsrevisjonsprosjekt
"Kommuneplanarbeid/byggesaksbehandling"

PS 19/25

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Grunnskole spesialundervisning/rutiner og tiltak ved mobbing"

PS 19/26

Møtereglement kontrollutvalget valgperioden 2019 -2023

PS 19/27

Kontrollutvalgets møteplan for første halvår og årsplan
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2019/18031
5
221689/2019
510/127
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato
06.11.2019

Utvalgssaksnr.
19/22

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.09.2019

Sekretariatets innstilling

Protokoll fra Skiptvet kontrollutvalg 11.09.2019 godkjennes
Skiptvet kontrollutvalg vedtar følgende praksis for godkjenning av protokoll (møtebok):
 Forslag til protokoll sendes til medlemmene for godkjenning så snart som mulig
etter møtet
 Det gis en frist for tilbakemelding. Hvis merknad(er) ikke er mottatt innen
fristen, er protokollen godkjent.
 Hvis det foreligger merknad, sendes merknaden(e) over til alle som fikk
utkastet i første runde med ny frist for tilbakemelding. Protokollen er godkjent
så snart det ikke foreligger merknad innen siste frist.
 Protokollen sendes kommunen som sørger for at den gjøres tilgjengelig på nett
 Protokollen signeres i påfølgende møte, som minimum av leder og et annet
medlem.

Vedlegg
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.09.2019
Saksopplysninger
Praksis i kontrollutvalget er at møteprotokollen sendes ut og godkjennes pr e-post, for så at
den legges frem i påfølgende møte for formell godkjenning og signering. Minst to
medlemmer, hvorav den ene er leder, må signere protokollen.
I og med at dette er første møte for nytt kontrollutvalg, legges protokollen med saken. Dette
er ikke vanlig praksis, da prokollen vanligvis allerede er lest og godkjent pr. mail, samt ligger
tilgjengelig på kommunens nettsider.
Følgende skal fremgå av protokollen, jfr kommuneloven § 11-4 Møtebok
Det skal føres møtebok for møter i alle folkevalgte organer. Med unntak av delene som er
unntatt fra offentlighet, skal møteboken være tilgjengelig for allmennheten. Møteboken skal
inneholde opplysninger om a) tid og sted for møtet b) hvem som møtte, og hvem som var
fraværende c) hvilke saker som ble behandlet d) hvilke vedtak som ble truffet e)
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avstemningsresultat. Hvis det blir vedtatt at et møte skal lukkes, skal hjemmelen for vedtaket
tas inn i møteboken. Det samme gjelder for vedtak om at et medlem av organet er inhabilt
eller får fritak av personlige grunner
Vurdering
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å godkjenne protokollen fra møtet 11.09.2019
samt vedta saksbehandlingsregler for godkjenning av protokoll.
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Møteprotokoll
Kontrollutvalget Skiptvet
Møtedato:
Tidspunkt:
Møtested:
Fra – til saksnr.:

11.09.2019,
fra kl. 08.30 til kl. 10:00
Skiptvet kommune, møterom Lund
19/15 – 19/21

MEDLEMMER
Herman Foss, leder
Pål E. Simensen
Jorunn Lilleng
Una Mathisen
Odd Øyvind Lund

MØTT

VARAMEDLEMMER
X
X
X
Forfall
Ikke Møtt

Ikke innkalt

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 5.
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Ida Haaby
Møtende fra revisjonen: Pavel Makarov og Jehona Rukiqi
Møtende fra administrasjonen: Per Egil Pedersen og Kjell Ove Liborg

…………………….
Herman Foss

…………………….
Pål E. Simensen

…………………..
Una Mathisen

……………………
Odd Øyvind Lund

…………………….
Jorunn Lilleng

Merknader
Kontrollutvalget Skiptvets møte 11.09.2019

Sakliste

PS 19/15

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.05.19

PS 19/16

Orientering fra rådmannen - forvaltningsrevisjonsrapport "Kjøp av tjenester"

PS 19/17

Planlagte ressurser og tidsforbruk - IØKR IKS

PS 19/18

Overordnet revisjonsstrategi 2019

PS 19/19

Revisjonens oppdragsvurdering

PS 19/20

Informasjon fra revisjonen

PS 19/21

Eventuelt
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PS 19/15 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.05.19
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.05.19 godkjennes
Rakkestad, 07.08.2019
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 11.09.2019:
Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 11.09.2019:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.05.19 godkjennes
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PS 19/16 Orientering fra rådmannen - forvaltningsrevisjonsrapport
"Kjøp av tjenester"
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapport «Kjøp av tjenester» foreløpig til orientering.
2. Kontrollutvalget avbestiller oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Kjøp av
tjenester» fra Indre Østfold kommunerevisjon IKS
Rakkestad, 28.08.2019
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 11.09.2019:
Rådmannen orienterte
- I avslutningsfase i nåværende innkjøpssamarbeid
- Nytt innkjøpssamarbeid med Aremark og Marker kommuner
- Egen programvare - verktøy som ivaretar anbefalingene som ble gitt i
forvaltningsrevisjonsrapporten.
- Ser på fornyelse av rammeavtale
Rådmannens redegjørelse vedlegges protokollen.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 11.09.2019:
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapport «Kjøp av tjenester» til orientering.
2. Kontrollutvalget avbestiller oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Kjøp av
tjenester» fra Indre Østfold kommunerevisjon IKS
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PS 19/17 Planlagte ressurser og tidsforbruk - IØKR IKS
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Kontrollutvalget tar Planlagte ressurser og tidsforbruk 2019 for Skiptvet kommune til
orientering.
Rakkestad, 23.08.2019
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 11.09.2019:
Revisjonen fikk ordet og orienterte
Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 11.09.2019:
Kontrollutvalget tar Planlagte ressurser og tidsforbruk 2019 for Skiptvet kommune til
orientering.
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PS 19/18 Overordnet revisjonsstrategi 2019
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Overordnet revisjonsstrategi 2019 tas til orientering
Rakkestad, 12.08.2019
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 11.09.2019:
Revisor orienterte
- Fokus på internkontrollrutiner
Vedtak som innstilt.
Kontrollutvalget tar overordnet strategi for regnskapsrevisjon til orientering.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 11.09.2019:
Kontrollutvalget tar overordnet strategi for regnskapsrevisjon til orientering.

PS 19/19 Revisjonens oppdragsvurdering
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Kontrollutvalget tar revisjonens oppdragsvurdering til orientering.
Rakkestad, 23.08.2019
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 11.09.2019:
Revisjonen orienterte.
- Kommer til å sende engasjementsbrev til nytt kontrollutvalg og kommunestyret som går
på beskrivelse av hele oppdraget
Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 11.09.2019:
Kontrollutvalget tar revisjonens oppdragsvurdering til orientering.
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PS 19/20 Informasjon fra revisjonen
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisjonen til orientering.
Rakkestad, 14.08.2019
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 11.09.2019:
Sammenslåing med Østfold kommunerevisjon til Østre viken kommunerevisjon 01.01.2020
Selskapsavtale vedtatt i styrene til begge enhetene, avventer endelig vedtak
representantskapsmøte.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 11.09.2019:
Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisjonen til orientering.
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PS 19/21 Eventuelt
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Saken legges frem uten innstilling
Rakkestad, 07.08.2019
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 11.09.2019:
Sekretariatet opplyste om stauts i kontrollutvalgssekretariatet
- Eiersituasjon
- Mulig inntreden i Østfold kontrollutvalgssekretariat

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 11.09.2019:
Kontrollutvalget tar informasjonen fra sekretariatet til orientering.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2019/18031
1
217733/2019
510/127
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato
06.11.2019

Utvalgssaksnr.
19/23

Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2020

Sekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2020 med kostnadsramme på
kr. 959 613,2. Budsjett for kontrollarbeidet 2020 oversendes ordfører for videre politisk behandling.
Kontrollutvalgets forslag skal følge innstillingen til årsbudsjettet, jfr. § 2 i Forskrift om
kontrollutvalg og revisjon.

Vedlegg
 Samlet budsjett for kontrollarbeidet
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Budsjett for indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS, vedtatt i
representantskapsmøte 11.10.2019.
 Budsjett for indre Østfold kommunerevisjon IKS, vedtatt i representantskapsmøte
11.10.2019.

Saksopplysninger
Av forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2, Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av
budsjettet for kontrollarbeidet fremgår det at kontrollutvalget skal utarbeide forslag til
budsjett for kontrollarbeidet i kommunen, og at forslaget skal følge innstillingen til
årsbudsjettet til kommunestyret.
I kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal kontrollutvalgets egen drift og kjøp av
sekretariats- og revisjonstjenester innarbeides.
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Budsjettforslaget til kontrollutvalgets egen drift bygger på en forventning om møteaktivitet
på i alt fem møter i 2020. Til kontrollutvalgets egen drift er det innarbeidet godtgjørelse til
leder og møtegodtgjørelse til øvrige medlemmer i tråd med reglement for godtgjørelse til
folkevalgte i kommunen. Samlet vil møtegodtgjørelse inkludert pensjon og
arbeidsgiveravgift utgjør kr. 38 200,I forslaget er det foreslått kr 37 000,- til kurs/opplæring, kr 5000,- til skyss/kostgodtgjørelse
og kr 1000,- til bevertning i møtene.
Budsjettforslaget til kontrollutvalgets egen drift vil medføre en samlet kostnad på kr 81 200Budsjett 2020 for Indre Østfold kommunerevisjon IKS og Indre Østfold
kontrollutvalgssekretariat IKS er vedtatt i representantskapsmøte 11.10.2019.
I henhold til budsjettvedtaket og selskapsavtalen («fordelingsnøkkelen») vil Skiptvet
kommunes andel for sekretariatstjenesten i 2020 utgjøre kr. 130 700,- Totalbudsjettet til
sekretariatet er kr 1 892 500,- Budsjettet for sekretariatstjenesten må betraktes som et
budsjett for første halvår, og vil bli regulert av representantskapet når eiersituasjonen er
avklart. For første halvår innebærer budsjettet en kostnadsøkning på omlag 3%
sammenlignet med budsjettet for 2019.
Av revisjonens totale budsjettramme for 2020 er Skiptvet kommunes andel
kr 697 713,Nytt av året er at det i budsjettforslaget posteres med kr. 50 000.- i reserve til uforutsette
revisjonstjenester. Bakgrunnen for dette er at revisjonen fusjoneres med et annet
revisjonsselskap og innfører ny prismodell. Det er noe uklarhet om hvilket tjenesteomfang
som ligger i revisjonskostnaden, og hva som eventuelt måtte forventes av
tilleggsfakturering.
Prismodellen går ut på at selskapet finansieres ved at deltakerkommunene betaler sin andel
av pensjonspremien, og deretter betales det for bruk av timer på oppdraget for den enkelte
kommune. Hoveddelen av kostnadene fordeles etter bruk.
Selskapet skal utføre revisjon av de deltakende kommuner i henhold til kommuneloven med
tilhørende forskrifter om revisjon og kontrollutvalg. Slik sekretariatet ser det innebærer det
at kontrollutvalget som minimum skal få fremlagt forvaltningsrevisjon av
kommuneforvaltningen, forvaltningsrevisjon i selskap og eierskapskontroll, samt oppfølging
av foregående års revisjonsrapporter, men at område og omfang til dels defineres av
kommunenes faktiske behov for revisjonstjenester (internkontroll) og til dels av
kontrollutvalgets bestillinger. I tillegg vil det leveres risiko og vesentlighetsvurdering med
planverk, samt ordinært, løpende oppdrag for regnskapsrevisjon inkludert revisors beretning
for årsregnskapet.
En representant for Indre Østfold kommunerevisjon IKS vil redegjøre nærmere for budsjett
2020 i møtet.
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Vurdering
For å ivareta kontrollutvalgets oppgaver fremmer sekretariatet følgende forslag til
Samlet budsjett for kontrollarbeid 2020
Kontrollutvalget:
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS:
Indre Østfold kommunerevisjon IKS
Avsatt reserve til uforutsette revisjonskostn.
Sum:

kr. 81 200,kr. 130 700,kr. 697 713,kr. 50 000,kr. 959 613,-

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget godkjenner forslaget til budsjett for kontrollarbeid
for 2020, og at budsjettforslaget oversendes ordfører for videre politisk behandling jfr. § 2 i
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Vedlegg
Budsjett for kontrollarbeidet 2020 - Skiptvet kommune

Tekst

Budsjett 2018

Møtegodtgjørelse
Ledergodtgjøring
Tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Bevertning
Kurs/opplæring
Kjøregodtgjørelse

15 000
18 500
4 800
1 000
35 000
5 000

Kjøp av revisjonstjenester
fra IØKR IKS

595 426

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Forslag til budsjett 2020

14 219,80
-

15 000
18 500
4 700
1 000
37 000
5 000

15 000
18 500
4 700
1 000
37 000
5 000

553 090,00

595 426

697 713

-

Uforutsette
revisjonstjenester

-

-

-

50 000*

Kjøp av sekretariat tjenester
fra IØKUS IKS

123 144

123 144,00

123 144

130 700

797 870

690 453,80

799 770

959 613

Overføringer til andre
Sum
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*Pga. ny
prismodell
fra
revisjonen

Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2019/18031
6
221740/2019
510/127
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato
06.11.2019

Utvalgssaksnr.
19/24

Prosjektbeskrivelse til forvaltningsrevisjonsprosjekt
"Kommuneplanarbeid/byggesaksbehandling"

Sekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsen for forvaltningsrevisjonsprosjekt
Kommuneplanarbeid/byggesaksbehandling, med følgende problemstillinger:



I hvilken grad sikrer kommunen en forsvarlig saksbehandling av plan- og
byggesaker?
I hvilken grad sikrer kommunen at habilitet og likebehandling ivaretas ved
behandlingen av plan- og byggesaker?

2. Kontrollutvalget ber revisjonen holde utvalget løpende orientert om framdriften i
prosjektet.

Vedlegg
 Forslag prosjektbeskrivelse til kontrollutvalget i Skiptvet kommune:
Kommuneplanarbeid/byggesaksbehandling.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Revisjonsplan 2019-2020 Skiptvet kommune, vedtatt av kommunestyret 30.10.2018
sak 18/76.
 Overordnet analyse – Skiptvet kommune (vedlegg til revisjonsplanen)

Saksopplysninger
Forvaltningsrevisjonsprosjekt Kommuneplanarbeid/byggesaksbehandling er det første av to
vedtatte prosjekter i revisjonsplan for 2019-20208. Det er satt av 200 timer til
gjennomføringen.
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Kontrollutvalget valgte prosjekt blant annet på bakgrunn av «Overordnet analyse», som
vurderte ulike risikofaktorer innenfor kommunens tjenesteområder. Kommuneplanarbeid og
byggesaksbehandling var en av tjenestene som ble pekt ut av revisjonen som aktuelt tema
for forvaltningsrevisjon, da med henblikk på forvaltingens regeletterlevelse på området.
I prosjektbeskrivelsen presenteres bla forslag til problemstilling og metodikk, samt en
beskrivelse av prosjektets organisering og innhold. Problemstillingen som skal besvares i en
forvaltningsrevisjonsrapport skal ta utgangspunkt i kontrollutvalgets bestilling
(revisjonsplanen) og utvalgets hensikt med revisjonen.
Utvalget står fritt til å gjøre endringer eller å spisse problemstillingene ytterligere,
dersom det blir funnet hensiktsmessig.
I pkt. fire «Utdyping av prosjektoppgaven» avgrenses prosjektet til plan -og byggesaker, og
det fremgår at metodebruk vil være intervju og dokumentkontroll. Utdypingen er ikke
uttømmende. For prosjektet foreslår revisjonen følgende problemstillinger:



I hvilken grad sikrer kommunen en forsvarlig saksbehandling av plan- og
byggesaker?
I hvilken grad sikrer kommunen at habilitet og likebehandling ivaretas ved
behandlingen av plan- og byggesaker?

Det vises forøvrig til prosjektbeskrivelsene som følger saken som vedlegg.
Vurdering
Etterprøving og kontroll av forvaltningen er en vesentlig og lovpålagt del av kontrollutvalgets
oppgave. Gjennom forvaltningsrevisjon skal innbyggere og folkevalgte i kommunen få
informasjon om administrasjonen etterlever regelverk, utnytter ressursene hensiktsmessig
og når fastsatte mål etter vedtak i kommunestyret eller fra sentrale myndigheter.
Forvaltningsrevisjon skal fungere som kontrollmekanisme mellom kommunestyret og
administrasjonen, i tillegg til å gi læringseffekt.
Sekretariatet vurderer revisjonens forslag til prosjektbeskrivelser å være i tråd med
kontrollutvalgets intensjoner for valg og bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt.
Sekretariatet har ingen kommentarer til metode og gjennomføring og anbefaler utvalget å
vedta den forelagte prosjektbeskrivelsen.
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PROSJEKTBESKRIVELSE

«Kommuneplanarbeid/byggesaksbehandling» - Skiptvet kommune
1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Revisjonen skal i henhold til kommuneloven kapittel 12 § 78 og forskrift om revisjon av
1.juli 2004 kapittel 3 § 6, utføre forvaltningsrevisjon. Etter forskriftens § 7 innebærer
forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, herunder om:
a) Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
b) Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er
satt på området.
c) Regelverket etterleves.
d) Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige.
e) Beslutningsgrunnlaget fra administrasjon til de politiske organ samsvarer med
offentlige utredningskrav.
f) Resultatene i tjenesteproduksjon er i tråd med kommunestyrets forutsetninger
og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.
2. PROSJEKTETS PROBLEMSTILLINGER:
I hvilken grad sikrer kommunen en forsvarlig saksbehandling av plan- og byggesaker?
I hvilken grad sikrer kommunen at habilitet og likebehandling ivaretas ved behandlingen av
plan- og byggesaker?
3. PREMISSER FOR PROSJEKTARBEIDET
Prosjektet gjennomføres av prosjektteamet i samarbeid med Indre Østfold
Kommunerevisjon IKS.






Prosjektteamet forbereder prosjektet.
Kartlegging av organisering og innhenting av materiale gjennomføres av prosjektteamet.
Prosjektteamet har ansvaret for å avslutte arbeidet med prosjektrapporten.
Rapporten oversendes kontrollutvalget etter vanlige rutiner.
Det er forventet at Rogaland Revisjon IKS vil bruke 200 timer på gjennomføringen av
prosjektet.

4. UTDYPING AV PROSJEKTOPPGAVEN:
Dette prosjektet gjelder plan- og byggesaker. Med plansaker tenkes det her på
reguleringsplaner.
Prosjektet er planlagt gjennomført ved hjelp av intervjuer av sentrale nøkkelpersoner
innen avdeling plan, land og teknikk, samt gjennomgang av rutiner og relevante plan- og
Kommuneplanarbeid/byggesaksbehandling – Skiptvet kommune
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byggesaker. Det kan bli aktuelt å intervjue medlemmer av Hovedutvalg for Plan, Landbruk
og Teknikk.
For plansaker kan det også være aktuelt å se på om kommunens arealplaner
(kommuneplanen og reguleringsplaner) er oppdaterte og tydelige nok for en effektiv
behandling av plan- og byggesaker. For å kunne svare på om kommunen har en forsvarlig
saksbehandling, vil vi også trekke inn om kommunen har tilstrekkelig kompetanse og
kapasitet på området.
Ovennevnte utdyping er ikke uttømmende, og aktuelle kontroll- og tilsynshandlinger vil bli
videre utdypet i forvaltningsrevisjonsrapporten.
5. REVISJONSKRITERIER kan bli utledet av:
 Plan og bygningsloven
 Forvaltningsloven
 Etiske retningslinjer
 Delegasjonsreglement
Det tas forbehold om at andre revisjonskriterier kan være aktuelle.
6. AVGRENSING AV PROSJEKTET
Prosjektet avgrenses til nevnte problemstilling. Dersom det underveis avdekkes
problemstillinger som ikke er nevnt i denne prosjektbeskrivelsen vil disse bli tatt opp med
kontrollutvalget dersom de er av vesentlig art.
7. PROSJEKTORGANISASJON
Prosjektleder:
Prosjektgruppe:
Prosjektperiode:
Vedtaksorgan:
Initiativtaker:
Organisasjonsledd som omfattes av
prosjektarbeidet

Rune Eskeland
Elin Fagerheim Bjerke og Rune Eskeland
Fra: 10.11.19
01.02.20
Kontrollutvalget og kommunestyret i Skiptvet
kommune
Kontrollutvalget i Skiptvet kommune
Skiptvet kommune, avdeling plan, landbruk
og teknikk

Kommuneplanarbeid/byggesaksbehandling – Skiptvet kommune

18

Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2019/18031
4
219294/2019
510/127
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato
06.11.2019

Utvalgssaksnr.
19/25

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Grunnskole spesialundervisning/rutiner og tiltak ved mobbing"

Sekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens vurderinger og tar oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapport Grunnskole – spesialundervisning/rutiner og tiltak ved
mobbing til orientering.
Kontrollutvalget registrer at rapporten viser at det fortsatt gjenstår noe arbeid med å
etablere rutiner og planverk som sikrer likebehandling og dokumentasjon i alle ledd av
saksbehandlingen.
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret tar oppfølgingsrapport Grunnskole – spesialundervisning/rutiner og
tiltak ved mobbing til orientering.
Kommunestyret ber administrasjonen sørge for at
- i saker der det ikke er mulig å saksbehandle innen en måned før henvisning til
vedtak er fattet, må skolen underrette de involverte i form av et foreløpig svar.
Kommunen bør utarbeide en rutine for dette.
-

å sammenstille et helhetlig planverk, med tilhørende maler og prosedyrer i arbeidet
mot mobbing i grunnskolen.

-

å ha fokus på habilitetskrav i planverk som omhandler arbeid mot mobbing.

Samt at planverk og rutiner gjøres gjeldene for begge skolene.

Vedlegg
 Oppfølging av vedtak om forvaltningsrevisjonsrapport: «Grunnskole –
spesialundervisning/rutiner og tiltak ved mobbing»
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Kommunestyrevedtak 18/23 27.04.2018: Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Grunnskole
– spesialundervisning/rutiner og tiltak ved mobbing» Skiptvet kommune
Saksopplysninger
Formålet med oppfølgingsrapporter er å vurdere kommunens etterlevelse av
kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjonsrapporter.
Kontrollutvalget skal påse at vedtak om forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp, og siden
melde til kommunestyret om hvordan vedtaket og revisors anbefalinger har blitt fulgt opp av
administrasjonen. Kontrollutvalget skal også vurdere om vedtaket er fulgt opp på en
tilfredsstillende måte.
Hovedfunn i forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2018:
Om spesialundervisning fant revisjonen at det var godt tilrettelagt for spesialundervisning i
grunnskolen i Skiptvet, men at flere elever skulle vært oppdaget på småtrinnet. Revisjonen
fant også mangler ved dokumenteringen av saksbehandlingen og vedtakene. Den
manglende arkiveringen/dokumentasjon gjorde at revisjonen ikke kunne bekrefte om
arbeidet rundt spesialundervisning var i henhold til lovverk.
Til problemstillingen om rutiner ved varsel om mobbing og oppfølging av slike varsler,
vurderte revisor at kommunen ikke har et samlet planverk eller ensartet praksis. De ansatte
og ledelsen ved skolene hadde stort fokus på problematikken, men igjen var det mangler
ved dokumenteringen av tiltakene som ble gjennomført. Heller ikke her kunne revisor
bekrefte at varsler ble fulgt opp i henhold til lovverk, selv om det forelå gode rutiner og
planer.
Samlet viste kontrollen at skolene har fokus på og rutiner for spesialundervisning og
mobbing. Imidlertid avdekket revisjonen at det var et forbedringspotensial, særlig med tanke
på å dokumentere tiltak og vedtak. Revisjonen fremmet tre anbefalinger til
forbedringsområder til spesialundervisning og seks anbefalinger knyttet til rutiner og tiltak
mot mobbing.
Kommunestyrets vedtak i sak om forvaltningsrevisjonsrapport: «Grunnskole –
spesialundervisning/rutiner og tiltak ved mobbing» var at administrasjonen skulle følge opp
og iverksette de 9 anbefalingene.
Grunnlaget for revisjonens vurdering i oppfølgingsrapporten er gjort på bakgrunn av
rådmannens tilbakemelding om hvordan vedtaket er fulgt opp, samt kontroll av oversendt
dokumentasjon. Revisor konkluderer med at fire av ni anbefalinger er fulgt opp, to er delvis
fulgt opp mens tre anbefalinger er vurdert som ikke oppfulgt:


Anbefaling 2: Revisjonen anbefaler i saker der det ikke er mulig å saksbehandle innen en
måned før henvisning til vedtak er fattet, må skolen underrette de involverte i form av et
foreløpig svar. Kommunen bør utarbeide en rutine for dette.



Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler kommunen å sammenstille et helhetlig planverk, med
tilhørende maler og prosedyrer i arbeidet mot mobbing i grunnskolen.



Anbefaling 7: Revisjonen anbefaler kommunen å ha fokus på habilitetskrav i planverk
som omhandler arbeid mot mobbing

Vurdering
Sekretariatet vurderer at det fra administrasjonens side har vært en noe mangelfull
oppfølging av kommunestyrets vedtak, slik det fremgår av revisjonens oppfølgingsrapport.
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Revisjonen vil være til stede i møtet og orientere om rapporten.
Kommunestyret behandlet rapporten 27.04.2018 og vedtok at den skulle følges opp et år
senere. Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan anse eget oppfølgingsansvar som
overholdt ved at forvaltningsrevisjonsprosjektet er fulgt opp med oppfølgingsrapport, dog
noe forsinket. I kommunestyrets vedtak del B går det frem at ut fra «revisors skjønn» skulle
det ved oppfølging av vedtaket gjennomføres enkelte «stikkprøver/kontrollhandlinger».
Sekretariatet vurderer at revisjonen ikke har gjennomført stikkprøvekontroller og registrer at
det det på side fire i rapporten står at «Revisjonen kontrollerer vedtakets bokstav A og
underliggende anbefalinger.»
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta oppfølgingsrapporten til orientering, og innstille
til kommunestyret om at anbefalingene som ikke har blitt fulgt opp skal følges opp.
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OPPFØLGINGSRAPPORT
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OPPFØLGING AV VEDTAK OM FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT:
«GRUNNSKOLE – SPESIALUNDERVISNING /
RUTINER OG TILTAK VED MOBBING»
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1. Bakgrunn
mobbing», er utarbeidet som følge av bokstav B
i følgende vedtak:

1.1. Innledning
Revisjonens oppfølging av kommunestyrets
vedtak om forvaltningsrevisjonsrapport «Grunnskole – spesialundervisning / rutiner og tiltak ved

By/Kommunestyrets vedtak i sak 18/023 (27.04.2018):
A. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Grunnskole – spesialundervisning/rutiner og
tiltak ved mobbing» til orientering, og ber administrasjonen følge opp rapportens 9 anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak.
B. Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved å bestille oppfølgingsrapport, hvor det ut fra revisors
skjønn er gjennomført enkelte stikkprøve/kontrollhandlinger. Oppfølgingsrapporten leveres et
år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret.

Revisjonsrapportens anbefalinger:
Anbefaling 1: Revisjonen anbefaler kommunen å fortsette sitt arbeid for tidlig innsats, dette for å redusere antall vedtak om spesialundervisning på ungdomstrinnet
Anbefaling 2: Revisjonen anbefaler i saker der det ikke er mulig å saksbehandle innen en måned før
henvisning til vedtak er fattet, må skolen underrette de involverte i form av et foreløpig svar. Kommunen bør utarbeide en rutine for dette.
Anbefaling 3: Revisjonen anbefaler kommunen om å ha fokus på at følgende dokumentasjon blir arkivert for hver enkelt elev med vedtak om spesialundervisning:
-

Dokumentasjon på henvisninger

-

Dokumentasjon på sakkyndige vurdering.

-

Dokumentasjon på samtykke fra foreldre/foresatte før henvisning til PPT og før vedtak om
spesialundervisning

-

Dokumentasjon på individuell opplæringsplan.

-

Dokumentasjon på årsrapport

Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler kommunen å sammenstille et helhetlig planverk, med tilhørende
maler og prosedyrer i arbeidet mot mobbing i grunnskolen
Anbefaling 5: Revisjonen anbefaler at det i alle mobbesaker lages en plan over hvilke tiltak som skal
iverksettes, når de skal gjennomføres, hvem som står ansvarlig for tiltakene og når tiltakene skal evalueres.
Anbefaling 6: Revisjonen anbefaler ved saker som omhandler mobbing at all dokumentasjon blir arkivert og journalført på den enkelte elev
Anbefaling 7: Revisjonen anbefaler kommunen å ha fokus på habilitetskrav i planverk som omhandler
arbeid mot mobbing.
Anbefaling 8: Revisjonen anbefaler kommunen å dokumentere/arkivere eventuelle sanksjoner som
blir gitt ved mobbesaker
Anbefaling 9: Revisjonen anbefaler skolene om å fortsette fokuset på opplæring av samtlige ansatte i
arbeidet mot mobbing

OPPFØLGINGSRAPPORT: GRUNNSKOLE – SPESIALUNDERVISNING / RUTINER OG TILTAK VED MOBBING
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1.2. Hjemmel for oppfølging

Administrasjonens redegjørelse for hvordan
vedtaket er fulgt opp, samt innhentet dokumentasjon, danner grunnlaget for revisjonens vurderinger.

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (FOR 2004-06-15 nr. 905) § 12 om
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter
fastslår følgende:
«Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets
eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandling av rapporter om forvaltningsrevisjon følges
opp. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport
om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal
også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.»

Administrasjonen i Skiptvet kommune har i epost til revisjonen datert 14.10.2019, redegjort
for fremdrift på kommunens oppfølging av vedtaket. Revisjonen har også mottatt følgende dokumentasjon i forbindelse med brevet:




1.3. Formål og metode



Formålet med undersøkelsen er å kontrollere om
kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp i kommunen. Revisjonen kontrollerer vedtakets bokstav A og underliggende anbefalinger. Rapporten vil synliggjøre hvilke tiltak som er iverksatt
som følge av vedtaket, og vurdere tiltakenes egnethet opp mot anbefalingenes innhold.






Folder – trivsel og trygghet, august 2019
(Vestgård skole)
Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø ved Kirkelund skole, des.
2018 – ny § 9 A-1
Virksomhetsplan Kirkelund skole 20192020
Årshjul sosiale ferdigheter, Vestgård og
Kirkelund skoler
Førskoleplan 19, ferdig
Rutine overgang barnehage skole/SFO,
Skiptvet kommune
Rutinebeskrivelse – PPT med handlingshjulet
Mal for aktivitetsplan.

Brevet ligger som vedlegg til denne rapporten.
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2.

Oppfølging.

2.1. Vedtatt anbefaling nr. 1:
Revisjonen anbefaler kommunen å fortsette sitt arbeid for tidlig innsats,
dette for å redusere antall vedtak om spesialundervisning på ungdomstrinnet
lom helsestasjon, barnevern, familieterapeut, psykolog, spesialpedagoger, ledelse og ansatte i skoler og barnehager
- evaluert og justert overgangsrutinene
mellom barnehager og skoler, og etablert en analysemodell relatert til det arbeidet som gjøres ved skolen før det
opprettes sak hos PPT etter opplæringslovens § 5-1.
- bidratt i en publikasjon om systemrettet
arbeid i skole og barnehage, og i særdeleshet PPT sin rolle - etter henvendelse
fra KS via Agenda Kaupang. Skiptvet
kommune var en av fire kommuner som
ble spurt om bidrag basert på tilbakemeldinger om at kommunen har lykkes
spesielt godt med systemrettet arbeid.
- innført iPad som verktøy i undervisningen fra 1.-7. trinn. Ungdomstrinnet
bruker PC. Administrasjonen viser til at
dette viser seg å virke svært godt i forhold til tidlig innsats og tilpasset opplæring i de kommunene som har innført
dette.
de siste årene hatt en stor nedgang når det
gjelder antall enkeltvedtak om spesialundervisning.

Bakgrunn for anbefalingen
Under revisjonen i 2017 vurderte revisjonen at Skiptvet kommune har fokus på tidlig innsats, samt fokus på tilpasset opplæring i stedet
for vedtak om spesialundervisning. Det ble imidlertid vist til at det er færre elever med vedtak om
spesialundervisning på små- og mellomtrinnet,
enn på ungdomstrinnet. Det ble vurdert at dette
kan være en indikasjon på at det blir ventet for
lenge med å fatte vedtak om spesialundervisning. Dette var bakgrunnen for at revisjonen anbefalte kommunen å fortsette sitt arbeid for tidlig
innsats.

Administrasjonens redegjørelse
I sin tilbakemelding, datert 14.10.2019, viser administrasjonen til at Virksomhet oppvekst har
sterkt fokus på tidlig innsats og systemrettet arbeid i forhold til spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Det vises til at virksomheten
har:
- et godt samarbeid med PPT, og tverrfaglig samarbeid innad i kommunen mel-

FIGUR 1 - UTVIKLING, ANDEL ELEVER MED SPESIALUNDERVISNING. KILDE: KOSTRA
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mens den er stigende for småtrinnet – jf. Figur 1.
Dette er en utvikling som er i tråd med intensjonene for tidlig innsats.
Revisor vurderer med utgangspunkt i administrasjonens redegjørelse, samt oversendt dokumentasjon, at administrasjonen har fulgt opp
kommunestyrets vedtak om å fortsette sitt arbeid
for tidlig innsats.

Revisjonens vurdering
Revisor har hentet ut nye tall fra
KOSTRA som viser utviklingen i andel elever i
grunnskolen i Skiptvet kommune som får spesialundervisning, fram til og med 2018. Trenden
(stiplet linje) viser at andelen elever med spesialundervisning i Skiptvetskolen er nedadgående
totalt sett, og for mellom-, og ungdomstrinnet,

2.2. Vedtatt anbefaling nr. 2:
Revisjonen anbefaler i saker der det ikke er mulig å saksbehandle innen en
måned før henvisning til vedtak er fattet, må skolen underrette de involverte i form av et foreløpig svar. Kommunen bør utarbeide en rutine for
dette
Bakgrunn for anbefalingen
Revisjonens vurdering

Under revisjonen i 2017 vurderte revisor
at saksbehandlingstiden er over en måned i de
aller fleste sakene om spesialundervisning ved
Kirkelund skole. Revisor kunne av dokumentasjonen ikke se at det forelå foreløpig svar til de
involverte ved noen av skolene. Revisjonen anbefalte derfor at skolen endret sine rutiner slik at
saker der det ikke er mulig å saksbehandle innen
en måned, fra henvisning til vedtak er fattet, må
skolen underrette de involverte i form av et foreløpig svar.

I dokumentet «Virksomhetsplan Kirkelund skole 2019-2020 finner revisor kapitlene
«Rutinebeskrivelse for Spesialundervisning,
Opplæringsloven § 5-1» og Rutiner rundt utarbeidelse av IOP etter Opplæringsloven § 5-1».
Revisor kan ikke se at saksbehandlingsregler
knyttet til foreløpig svar ved lang saksbehandlingstid er omfattet av rutinene for spesialundervisning. Revisjonen har ikke foretatt ytterligere
kontrollhandlinger for å undersøke i hvilken grad
det foreligger foreløpig svar i nye saker om spesialundervisning. Revisjonen vurderer med dette
som utgangspunkt at kommunestyrets vedtak
ikke er fulgt opp på dette punktet.

Administrasjonens redegjørelse
I sin redegjørelse, datert 14.10.2019,
oppgir administrasjonen at virksomheten har rutiner for dette, og viser til malene som er vedlagt
i dokumentasjonen.
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2.3. Vedtatt anbefaling nr. 3
Revisjonen anbefaler kommunen om å ha fokus på at følgende dokumentasjon blir arkivert for hver enkelt elev med vedtak om spesialundervisning:
-

Dokumentasjon på henvisninger

-

Dokumentasjon på sakkyndige vurderinger.

-

Dokumentasjon på samtykke fra foreldre/foresatte før henvisning til
PPT og før vedtak om spesialundervisning.

-

Dokumentasjon på individuell opplæringsplan

-

Dokumentasjon på årsrapport
Bakgrunn for anbefalingen

Revisjonens vurdering

Med utgangspunkt i gjennomgang av
elevmapper i arkivet vurderte revisjonen i 2017
at det var en del mangler i dokumentasjonen, og
anbefalte derfor at kommunen skulle ha fokus på
at ovennevnte dokumentasjon blir arkivert for
hver enkelt elev med vedtak om spesialundervisning.

Revisjonen vurderte i 2017 at det var utarbeidet mange gode rutiner og systemer for
saksbehandling og vedtak om spesialundervisning ved skolene i Skiptvet, og vurderte dette
som positivt. Revisjonen fant imidlertid mangler i
dokumentasjonen, som gjorde at revisjonen ikke
kunne bekrefte om arbeidet vedrørende spesialundervisning var i henhold til lovverk. I sin redegjørelse oppgir administrasjonen at dette nå er
på plass, og revisjonen vurderer med det at administrasjonen har fulgt opp kommunestyrets
vedtak på dette punktet.
Revisjonen har ikke foretatt ytterligere kontrollhandlinger for å undersøke om anbefalingen
er fulgt opp.

Administrasjonens redegjørelse
I sin redegjørelse, datert 14.10.2019,
oppgir administrasjonen at dette er på plass. Det
vises også til skjemaer i oversendt dokumentasjon når det gjelder punktet om dokumentasjon
på samtykke fra foreldre/foresatte før henvisning
til PPT.

2.4. Vedtatt anbefaling nr. 4:
Revisjonen anbefaler kommunen å sammenstille et helhetlig planverk, med
tilhørende maler og prosedyrer i arbeidet mot mobbing i grunnskolen
Bakgrunn for anbefalingen

planverket. Revisjonen anbefalte derfor kommunen å sammenstille et helhetlig planverk, med tilhørende maler og prosedyrer for enklere å ha en
oversikt over hvilket planverk som gjelder.

Under revisjonen i 2017 vurderte revisjonen at Skiptvet kommune hadde utarbeidet planverk og rutiner for handlingsplikt ved mistanke eller varsling om mobbing. Det var imidlertid en del
ulikheter mellom skolene, og ikke et ensartet
planverk for hele kommunen. Revisjonen vurderte videre at det var mange planverk og rutiner
ved begge skolene. Revisjonen vurderte at dette
kunne gjøre det utfordrende å få en rød tråd i

Administrasjonens redegjørelse
I sin redegjørelse, datert 14.10.2019,
oppgir administrasjonen at felles rutiner for skolene når det gjelder mobbing er på plass, og henviser til vedlagte dokumentasjon.
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Revisjonens vurdering

skole er omfattende og inneholder detaljerte rutinebeskrivelser, mens dokumentasjonen for
Vestgård skole inneholder informasjon på et mer
overordnet og generelt nivå. I folderen fra Vestgård skole vises det til skolens beredskapsplan
ved mobbing. Denne planen er ikke oversendt
revisjonen.
Revisor vurderer at oversendt dokumentasjon ikke framstår som et helhetlig planverk,
med tilhørende maler og prosedyrer i arbeidet
mot mobbing i grunnskolen. Med dette som
grunnlag vurderer revisjonen at kommunestyrets
vedtak ikke er fulgt opp på dette punktet.

Av oversendt dokumentasjon vurderer
revisor at det kun er «Årshjul for læring av sosiale ferdigheter - Vestgård og Kirkelund skoler»,
«Rutinebeskrivelse for samarbeid mellom pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og skole» og
Rutiner for overgang barnehage - skole/SFO»
som er felles dokumenter for skolene. Forøvrig
har revisjonen mottatt «Plan for å sikre elevene
et godt psykososialt miljø ved Kirkelund skole»
og «Virksomhetsplan Kirkelund skole 20192020» som omhandler arbeid mot mobbing ved
denne skolen. Revisor har også fått oversendt
folderen «Et trygt og godt skolemiljø» for Vestgård skole. Dokumentasjonen fra Kirkelund

2.5. Vedtatt anbefaling nr. 5:
Revisjonen anbefaler at det i alle mobbesaker lages en plan over hvilke tiltak som skal iverksettes, når de skal gjennomføres, hvem som står ansvarlig
for tiltakene og når tiltakene skal evalueres
dokumentene har beskrivelser at etablering av
en tiltaksplan i henhold til lovverket. Vedlagt i dokumentasjonen er også en mal for aktivitetsplan.
Der fremkommer det at skolen skal oppgi:

Bakgrunn for anbefalingen
Ved kontrollen i 2017 vurderte revisjonen at kommunen hadde rutiner for å undersøke
og observere for å avdekke mobbing, men at det
ikke alltid var like godt beskrevet i enkeltvedtakene når tiltakene skal iverksettes og evalueres.
Revisjonen viste til at det i lovverket er krav om
at det i alle mobbesaker skal lages en plan over
hvilke tiltak som skal iverksettes, når de skal
gjennomføres, hvem som står ansvarlig for tiltakene og når tiltakene skal evalueres.

-

dato for meldt bekymring
Hvem varslet om bekymringen?
Hvilke problem tiltakene skal løse?
Hvilke tiltak skolen har planlagt?
Når skal tiltakene gjennomføres?
Hvem er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene?
Dato for evaluering av tiltakene?

Revisor har ikke foretatt ytterligere kontrollhandlinger for å undersøke i hvilken grad aktivitetsplanen benyttes i mobbesaker.
Basert på administrasjonens tilbakemelding, vedlagte dokumentasjon, samt at det nå
har gått noe tid fra nytt regelverk (med styrket
aktivitetsplikt) ble gjort gjeldende vurderer revisor at kommunen nå har rutine for at det lages
tiltaksplan i alle mobbesaker. Vedlagte dokumentasjon gjelder imidlertid kun Kirkelund skole.
Revisjonen vurderer med det at kommunestyrets
vedtak er delvis fulgt opp på dette punktet.

Administrasjonens redegjørelse
I sitt svar, datert 14.10.2019, viser administrasjonen at dette ligger i rutinene, samt at det
ligger i opplæringsloven § 9A som krav skolene
skal følge. Det vises til vedlagte dokumentasjon.

Revisjonens vurdering
I oversendt dokumentasjon er det rutinebeskrivelser for håndtering av mobbesaker i dokumentene Virksomhetsplan - Kirkelund skole
2019-2020 og Plan for å sikre elevene et godt
psykososialt miljø ved Kirkelund skole. Begge

OPPFØLGINGSRAPPORT: GRUNNSKOLE – SPESIALUNDERVISNING / RUTINER OG TILTAK VED MOBBING

29

/8

Indre Østfold Kommunerevisjon

2.6. Vedtatt anbefaling nr. 6
Revisjonen anbefaler ved saker som omhandler mobbing at all dokumentasjon blir arkivert og journalført på den enkelte elev
Bakgrunn for anbefalingen

Administrasjonens redegjørelse

Under kontrollen i 2017 vurderte revisjonen at det fremkom lite dokumentasjon på det
arbeidet som ble gjort i mobbesaker i den enkelte elevmappe. Revisjonen kunne derfor ikke
konkludere med at lovverk, planer og rutiner ble
overholdt. Revisjonen vurderte videre at manglende dokumentasjon i den enkelte elevmappe
vanskeliggjør oppfølging av tiltak, og videre prosess i sakene. Uten dokumentasjon vil også
kommunen stille svakt ved en eventuell oppreisningssak - dette fordi kommunen ved en slik sak
vil ha bevisbyrden.

I sin redegjørelse, datert 14.10.2019,
oppgir administrasjonen at dette er på plass.

Revisjonens vurdering
Revisjonen har ikke foretatt kontrollhandlinger opp mot elevmapper for å kontrollere
om praksis er endret siden 2017. Med utgangspunkt i administrasjonens redegjørelse vurderer
revisjonen at administrasjonen har fulgt opp
kommunestyrets vedtak på dette punktet.

2.7. Vedtatt anbefaling nr. 7
Revisjonen anbefaler kommunen å ha fokus på habilitetskrav i planverk
som omhandler mobbing
Administrasjonens redegjørelse
Bakgrunn for anbefalingen

I sin redegjørelse, datert 14.10.2019,
oppgir administrasjonen at habiliteten alltid er et
fokus. Dersom en ansatt har en utfordring med
habilitet, gir rektor oppgaven til en annen ansatt.
Dersom rektor er inhabil blir saken behandlet av
oppvekstsjef.

Under kontrollen i 2017 ble det under
oppstartsintervjuet opplyst at det var rektor som
behandlet mobbesaker og at rektor var habil. Revisjonen vurderte at spørsmålene vedrørende
habilitet er særlig viktig ved saker som omhandler mobbing, og spesielt i en kommune med små
forhold slik som i Skiptvet. Revisjonen anbefalte
derfor at kommunen burde ha fokus på dette i
planverk som omhandler arbeid mot mobbing.

Revisjonens vurdering
Revisor har gått gjennom oversendt dokumentasjon, og kan ikke se at habilitet er tatt
opp som tema i oversendt planverk som omhandler mobbing. Revisjonen vurderer med det
at kommunestyrets vedtak på dette punktet ikke
er fulgt opp.
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2.8. Vedtatt anbefaling nr. 8
Revisjonen anbefaler kommunen å dokumentere/arkivere eventuelle sanksjoner som blir gitt ved mobbesaker
for dokumentasjon. Det er ikke beskrevet nærmere hva som ligger i dette punktet. I dokumentet «Virksomhetsplan Kirkelund skole 20192020» er det på side 33 et eget avsnitt for dokumentasjonsmaler under kapitelet «Olweusressurser på nett». I dokumentet «Plan for å sikre
elevene et godt psykososialt miljø ved Kirkelund
skole» er det i tillegg til flytskjemaet for «Prosedyre for mobbing» en skriftlig tabell «Framgangsmåte ved mobbesaker». Her er det et eget
punkt for dokumentasjon, som beskriver at alt arbeid som blir gjort i forhold til mobbesaker skal
dokumenteres. Det skal lages aktivitetsplan, og
det skal føres skriftlige referater fra det arbeidet
som er gjort. I tillegg inneholder dokumentet et
avsnitt «Mål for dokumentasjonsplikten», som
beskriver hvorfor arbeid knyttet til aktivitetsplikten i opplæringslovens § 9A-4 skal dokumenteres.
Med utgangspunkt i at det kun er oversendt dokumentasjon som viser rutiner for dokumentasjon når det gjelder Kirkelund skole, vurderer revisjonen at administrasjonen delvis har
fulgt opp kommunestyrets vedtak på dette punktet.

Bakgrunn for anbefalingen
Under revisjonen i 2017 vurderte revisjonen at skolene hadde utarbeidet og tydeliggjort
rutiner for sanksjoner hvis elever mobber andre
elever, og hvis mobbing ikke opphører. Revisjonen hadde imidlertid ikke sett noe dokumentasjon på at dette ble gjort i praksis. Revisjonen
anbefalte derfor at kommunen dokumenterer
eventuelle sanksjoner.

Administrasjonens redegjørelse
I sitt svar, datert 14.10.2019, viser administrasjonen til at det ligger i rutinene at ansatte
skal dokumentere tiltak som blir iverksatt. Det vises til vedlagte dokumentasjon. Administrasjonen viser videre til at mange tiltak dessuten er
enkeltvedtak - som for eksempel utvisning, bytting av klasse og aktivitetsplaner.

Revisjonens vurdering
Ved gjennomgang av oversendt dokumentasjon finner revisor at «Prosedyre ved mobbing», som er et flytskjema, inneholder et punkt

2.9. Vedtatt anbefaling nr. 9
Revisjonen anbefaler skolene om å fortsette fokuset på opplæring av samtlige ansatte i arbeidet mot mobbing
Administrasjonens redegjørelse
Bakgrunn for anbefalingen

I sitt svar, datert 14.10.2019, oppgir administrasjonen at skolene har et felles system for
oppfølging etter opplæringslovens § 9A, og at
dette blir fulgt opp kontinuerlig i personalet. Skolene har valgt hvert sitt verktøy som et rammeverk for dette arbeidet: Vestgård skole bruker
«Mitt valg», og Kirkelund skole bruker «Olweusprogrammet». Kirkelund skole er nylig sertifisert
for tre nye år som Olweusskole (fram til 2021).

Under revisjonen i 2017 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant skolenes
ansatte. Undersøkelsen viste at et flertall av skolens ansatte hadde et middels til svært stort
ønske om mer opplæring i temaet mobbing. Revisjonen anbefalte derfor kommunen å ha et kontinuerlig fokus og opplæring på området.
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Revisjonens vurdering

i større eller mindre grad enn i 2017 opplever å
få opplæring i temaet mobbing. Revisjonen vurderer med dette grunnlaget at administrasjonen
har fulgt opp kommunestyrets vedtak på dette
punktet.

Revisjonen vurderer med utgangspunkt
i administrasjonens tilbakemelding, og vedlagte
dokumentasjon, at kommunen fortsatt har fokus
på opplæring av ansatte i arbeidet mot mobbing.
Revisjonen har ikke gjennomført nye kontrollhandlinger for å undersøke i hvilken grad ansatte

3. K o n k l u s j o n
Samlet sett vurderer revisjonen at administrasjonen har fulgt opp 4 av 9 anbefalinger, vedtatt av kommunestyret.
Revisjonen vurderer videre at 2 av 9 anbefalinger, vedtatt av kommunestyret er delvis fulgt opp. Dette
gjelder anbefalingene 5 og 8.
3 av 9 anbefalinger vurderes som ikke fulgt opp. Dette gjelder følgende anbefalinger:
- Anbefaling 2: Revisjonen anbefaler i saker der det ikke er mulig å saksbehandle innen en måned før
henvisning til vedtak er fattet, må skolen underrette de involverte i form av et foreløpig svar. Kommunen bør utarbeide en rutine for dette.
- Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler kommunen å sammenstille et helhetlig planverk, med tilhørende
maler og prosedyrer i arbeidet mot mobbing i grunnskolen.
- Anbefaling 7: Revisjonen anbefaler kommunen å ha fokus på habilitetskrav i planverk som omhandler
arbeid mot mobbing.

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS
Rakkestad, 22.10.2019

Agnte Østby
Distriktsrevisor
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4.

Vedlegg
1. Brev fra administrasjonen i Skiptvet kommune, datert 14.10.2019
2. Administrasjonens bemerkninger til forvaltningsrevisjonsrapport om «Grunnskole –
spesialundervisning / rutiner og tiltak ved mobbing» i brev datert 05.01.2018.
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SKIPTVET KOMMUNE

Notat
Til
Kopi til:

Indre Østfold Kommunerevisjon Iks
Anne-Jorid Thomassen Næss,Hege Brødholt,Per Egil Pedersen

Saksbehandler:
Vår referanse:
Dato:

Oppvekst/Johan Søfteland
17/285 - 9 / FE-210
14.10.2019

Emne: Svar på oppfølging av forvaltningsrapport om mobbing og spesialundervisning i
Skiptvetskolen

Svar på henvendelse fra Kontrollutvalgssekretariatet ang oppfølgingsrapport etter
forvaltningstilsyn i 2018.
Vedtaket i kommunestyresak 18/023 lyder som følger:
A. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Grunnskole – spesialundervisning /rutiner
og tiltak ved mobbing» til orientering, og ber administrasjonen følge opprapportens 9
anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak
B. Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved å bestille oppfølgingsrapport, hvor det ut fra revisors
skjønn er gjennomført enkelte stikkprøver/kontrollhandlinger. Oppfølgingsrapporten leveres ett år
etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret
Anbefalingene fra forvaltningsrevisjonsrapporten lyder som følger:
1. Revisjonen anbefaler kommunen å fortsette sitt arbeid for tidlig innsats, dette for å
redusere antall vedtak om spesialundervisning på ungdomstrinnet.
Virksomhet oppvekst har sterkt fokus på tidlig innsats og systemretta arbeid i forhold til
spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp.
Vi har :
 et godt samarbeid med vårt PPT, og tverrfaglig innad i kommunen mellom
helsestasjon, barnevern, familieterapeut, psykolog, spesialpedagoger, ledelse og ansatte i
skoler og barnehager.
 evaluert og justert overgangsrutinene mellom barnehager og skoler (se vedlegg), og vi har
etablert analysemodellen og det å jobbe på høyresida(se handlingshjulet) i samband med
spesialundervisning.
 vinteren 2018/19 fått en henvendelse fra KS via Agenda Kaupang om å være med og bidra
i en publikasjon om systemretta arbeid i skole og barnehage, og i særdelseshet PPT sin
rolle. Vi var en av fire kommuner i Norge som ble spurt om dette utfra tilbakemeldinger
fra andre om at vi har lykkes spesielt godt med systemretta arbeid. Se linken :
https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/grunnskole-og-sfo/ppt-og-systemrettetarbeid
 innført iPad som verktøy i undervisningen, fra 1-7.trinn, og ungdomstrinnet bruker PC.
Dette viser seg å virke svært godt i forhold til tidlig innsats og tilpassa opplæring i de
kommunene som har innført dette.
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de siste årene hatt en stor nedgang når det gjelder antall enkeltvedtak om
spesialundervisning, men som det ble rapportert om i samband med revisjonen, har vi hatt
et høyt antall enkeltvedtak på ungdomstrinnet. For skoleåret 2018/19 var det 13 og for
skoleåret 2019/20 er det 9 elever med enkeltvedtak.
Vi jobber videre med å forbedre dette, men skolen er også et tverrsnitt av befolkningen, og
det er jo dokumentert i bla. Ungdatarapportene at Skiptvet har et lavt utdanningsnivå og
skårer lavere enn gjennomsnittet på ønske fra ungdommene om å ta høyere utdanning.

PPT
I 2019 har vi hatt en stor utfordring knyttet til PPT. Siden det er vedtatt kommunesammenslåing
mellom to av våre samarbeidsapartnere i vertskommunesamarbeidet om PPT, med Spydeberg og
Hobøl, har vårt PPT siden våren 2019 i praksis blitt slått sammen under en felles leder med
Askim, Eidsberg og Trøgstad. Tre av fire av våre PPT-rådgivere sluttet, og med den følge at
skolene i Skiptvet i lange perioder ikke har hatt noen rådgiver å forholde seg til.
Saksbehandlingen har stoppet opp og det har gått utover vedtatte frister. Konkret har sakkyndige
vurderinger ikke kommet, slik at rektor ikke har kunnet gjøre vedtak. Fra november skal dette
være på plass igjen, og midlertidige ordninger er i gang.
2. Revisjonen anbefaler i saker der det ikke er mulig å saksbehandle innen en måned fra
henvisning til vedtak er fattet, må skolen underrette de involverte i form av et foreløpig
svar. Kommunen bør utarbeide en rutine for dette.
Dette har vi rutiner for- ligger i malene se vedlegg.
3. Revisjonen anbefaler kommunen om å ha fokus på at følgende dokumentasjon blir
arkivert for hver enkelt elev med vedtak om spesialundervisning:
a. Dokumentasjon på henvisninger. Dette er på plass
b. Dokumentasjon på sakkyndige vurderinger.
Dette er på plass
c. Dokumentasjon på samtykke fra foreldre / foresatte før henvisning til PPT og før vedtak om
spesialundervisning. Dette er på plass i skjemaene våre
d. Dokumentasjon på individuell opplæringsplan.
Dette er på plass.
e. Dokumentasjon på årsrapport.
Dette er på plass
4. Revisjonen anbefaler kommunen å sammenstille et helhetlig planverk, med tilhørende
maler og prosedyrer i arbeidet mot mobbing i grunnskolen.
Dette er på plass- skolene har felles rutiner. (Se vedlegg)
5. Revisjonen anbefaler at det i alle mobbesaker lages en plan over hvilke tiltak som skal
iverksettes, når de skal gjennomføres, hvem som står ansvarlig for tiltakene og når tiltakene
skal evalueres.
Dette ligger i rutinene, samt at det ligger i opplæringslovens § 9A som et krav skolen skal følge.
(Se vedlegg)
6. Revisjonen anbefaler ved saker som omhandler mobbing at all dokumentasjon blir
arkivert og journalført på den enkelte elev.
Dette er på plass.
7. Revisjonen anbefaler kommunen å ha fokus på habilitetskrav i planverket som
omhandler arbeid mot mobbing.
Habilitet har alltid et fokus. Dersom en ansatt har en utfordring med habilitet, gir rektor oppgaven
til en annen ansatt. Dersom rektor er inhabil blir saken behandlet av oppvekstsjef.
8. Revisjonen anbefaler kommunen å dokumentere / arkivere eventuelle sanksjoner som blir
gitt ved mobbesaker.
Det ligger i rutinene å dokumentere tiltak som blir iverksatt. (Se vedlegg). Mange tiltak er
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dessuten enkeltvedtak, så som utvisning, bytting av klasse og aktivitetsplaner.
9. Revisjonen anbefaler skolene om å fortsette fokuset på opplæring av samtlige ansatte i
arbeidet mot mobbing.
Skolene har et felles system for oppfølging etter §9A, og dette blir kontinuerlig fulgt opp i
personalet. Vestgård skole bruker Mitt Valg som verktøy i tillegg til dette, og Kirkelund skole
bruker Olweusprogrammet og er nylig sertifisert for tre nye år som Olweusskole ( fram til 2021).
Johan Søfteland
Oppvekstsjef
Skiptvet kommune
Vedlegg:
Folder trivsel og trygghet august 19
Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø ved Kirkelund skole 2018 des-ny 9A1
Virksomhetsplan 19-20
Årshjul sosiale ferdigheter
Førskoleplan19 ferdig
Rutine overgang barnehage skoleSFO skiptvet (1)
Rutinebeskrivelse-PPT med handlingshjulet
Mal aktivitetsplan
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Vedlegg 2

7. RÅDMANNENS BEMERKNINGER
Forvaltningsrevisjonsrapporten ”Grunnskole – spesialundervisning/ rutiner og tiltak
ved mobbing” i Skiptvet kommune har vært til behandling hos administrasjonen ved
rådmannen. Rådmannen har gitt sine bemerkninger til revisjonens anbefalinger i epost den 5. januar 2018. Revisjonen vurderer at rådmannen i hovedsak slutter seg til
revisjonens anbefalinger og meddeler at kommunen vil gjøre nødvendige grep for å
følge opp anbefalingene.
Rådmannens tilbakemeldinger fremkommer i sin helhet under:
«Generelt
Rådmannen er fornøyd med at rapporten bekrefter at Skiptvetskolen arbeider etter prinsippene og
tidlig innsats og forebyggende arbeid. Dette var en av hovedhensiktene ved å samle skolene,
barnehagene, barnevern, helsestasjon og andre tiltak mot barn og unge i en virksomhet
Oppvekst fra 01.10.2014. Arbeidet det tar tid før den fulle effekten av dette kan påvises og etter
rådmannens vurdering har vi allerede fått mange positive effekter allerede f.eks. gjennom et bedre
tverrfaglig samarbeid.
Videre er rådmannen er glad for de positive tilbakemeldingene fra kommunerevisjonen som påpeker
at vi har veldig mye på plass i forhold til de to områdene det er foretatt revisjon på. Vi anser også
rapporten kommer med gode anbefalinger som vi skal følge opp.
Rapporten omhandler to tema:
1. Blir det tilrettelagt for spesialundervisning i Skiptvet kommune i henhold til gjeldende
lovverk og statlige føringer?
Anbefaling 1: Revisjonen anbefaler kommunen å fortsette sitt arbeid for tidlig innsats, dette for å
redusere antall vedtak om spesialundervisning på ungdomstrinnet.
Skiptvet kommune har som revisjonen sier gjort og gjør et godt arbeid på dette feltet og skal selvsagt
fortsette med det. Skiptvet kommune er en kommune med et gjennomsnittlig årskull på 55 elever, så
et relativt lite antall elever med enkeltvedtak opp og ned vil kunne gi store utslag. Som eksempel er
det fra høsten 2017 en sterk økning i spesialundervisning på Vestgård skole. Statistikken viser
dessuten en nedgang de siste tre årene på Kirkelund. Vi har både strategi for og mål om å redusere
spesialundervisning, blant annet gjennom handlingshjulet vi følger sammen med PPT. Vi har i
virksomhetsplanen vår å redusere antall henvisninger til PPT og BUP, og å bruke større andel på tidlig
innsats på lave klassetrinn. Gode forebyggende tiltak i skolen er også gode tiltak i forhold til
Skiptvetsamfunnet.
Anbefaling 2: Revisjonen anbefaler i saker der det ikke er mulig å saksbehandle innen en måned fra
henvisning til vedtak er fattet, må skolen underrette de involverte i form av et foreløpig svar.
Kommunen bør utarbeide en rutine for dette.
Skiptvet kommune i samarbeid med PPT i Hobøl, Skiptvet og Spydeberg har gode rutiner og maler i
forhold til varsling, undersøkelse, henvisning, sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og pedagogisk
rapport. Vi har raskere behandlingstid av saker enn de vi kan sammenligne oss med. Årsaken til at
saksbehandlingen tar tid er flere, men det viktigste er at PPT kan ha så mange saker at det tar tid å få
lage sakkyndig vurdering. Det er rutiner for tilbakemelding hvis saksbehandlingen tar mer enn tre
uker. Disse rutinene er oppdatert i 2017.
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Anbefaling 3: Revisjonen anbefaler kommunen om å ha fokus på at følgende dokumentasjon blir
arkivert for hver enkelt elev med vedtak om spesialundervisning:
 Dokumentasjon på henvisninger.
 Dokumentasjon på sakkyndige vurderinger.
 Dokumentasjon på samtykke fra foreldre/ foresatte før henvisning til PPT og før
vedtak om spesialundervisning.
 Dokumentasjon på individuell opplæringsplan.
 Dokumentasjon på årsrapport.
Skiptvet kommune har gode rutiner på dette, og det meste var på plass når revisjonen var på
tilsynsbesøk på skolene 29. juni 2017. Noen dokumenter var ikke skannet inn ennå på grunn av
sykdom hos konsulenten på skolen. Dette ble det gitt melding om til revisjonen som en årsak. I
forhold til samtykkeerklæring er det noen saker der dette ikke foreligger. Årsaken har trolig vært at
en har sett på dette som unødvendig fordi det har ligget implisitt i søknaden når foresatte har
underskrevet henvisningen. I de nåværende skjemaene er dette rettet opp. Revisjonen har rett i at
det manglet noen dokumenter. Blant annet var det tilfeller der sakkyndig vurdering var for tre år
mens vedtaket ved en feil bare ble gjort for ett år. Rutinene for dette er rettet opp, både i forhold til
samtykke, henvisning og vedtak. Vi kan også bli bedre på å varsle foresatte i de sakene der
saksbehandlingen tar lenger enn tre uker. Rådmannen er enig med revisjonen i denne anbefalingen
og at dokumentasjon er et viktig fokusområde i Skiptvet
2. Har Skiptvet kommune rutiner for å ivareta elever ved varsel om mobbing? Herunder- blir
slike varsler fulgt opp i henhold til lovverk?
Kommunerevisjonens anbefalinger:
Ut fra de kontrollhandlinger som er gjort og revisors vurderinger for hvert revisjonskriterium gir
revisjonen følgende konklusjon på problemstilling 2:
Grunnskole – spesialundervisning/ rutiner og tiltak ved mobbing.
Revisjonen vurderer at Skiptvet kommune har utarbeidet mange planer og rutiner for å følge opp
varsler om mobbing. Imidlertid er det ikke et samlet planverk for begge skoler, og ikke en ensartet
praksis. Revisjonens opplevelse er at de ansatte ved skolene og ledelsen har stort fokus på dette
arbeidet. Imidlertid fremkommer det lite dokumentasjon på det arbeidet som blir gjort i den enkelte
elevmappe, og revisor kan derfor ikke konkludere på at
varsler blir fulgt opp i henhold til lovverk.
Revisjonen viser forøvrig til vurdering av kontrollkriterier og gir følgende anbefalinger til
forbedringsområder:
Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler kommunen å sammenstille et helhetlig planverk, med tilhørende
maler og prosedyrer i arbeidet mot mobbing i grunnskolen.
Det ligger i virksomhetsplanen vår å etablere en felles plan for sosial kompetanse, herunder like
rutiner for håndtering av mobbing og krenkende atferd. Skolene i Skiptvet har hatt en langvarig
kultur for å jobbe hver for seg. Dette har endret seg de siste årene- siden vi opprettet virksomhet
Oppvekst. Kirkelund skole har lang erfaring med Olweusopplegget, og har sett det som lite
hensiktsmessig å bytte ut dette. Barnehagene og Vestgård skole er i gang med å innføre Mitt Valg
som system for arbeid med sosial kompetanse og forebygging av mobbing og krenkende atferd.
Dette arbeidet fortsetter. I tillegg skal vi følge opp revisjonens anbefaling om et likt system på
skolene i forhold til håndtering av mobbesaker. Skolene skal innarbeide felles rutiner. Hvis det viser
seg at vi ikke ser endringer i utviklingen skal vi vurdere endre opplegget for forebygging og
håndtering av mobbing, alternativt delta i læringsmiljøprosjektet til Utdanningsdirektoratet.

Grunnskole – spesialundervisning/ rutiner og tiltak ved mobbing
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Anbefaling 5: Revisjonen anbefaler at det i alle mobbesaker lages en plan over hvilke tiltak som skal
iverksettes, når de skal gjennomføres, hvem som står ansvarlig for tiltakene og når tiltakene skal
evalueres.
Viser til kommentaren i anbefaling nr.4. Det er viktig med gode planer og rutiner, og slike planer
foreligger i dag. Rådmannen er generelt enig i at det skal foreligge en felles plan. Rådmannen vil følge
opp at disse planene brukes. Vi skal sikre at begge skolene følger samme plan/sjekkliste for tiltak,
tidspunkt/periode for tiltak, ansvarlig og evalueringstidspunkt.
Anbefaling 6: Revisjonen anbefaler ved saker som omhandler mobbing at all dokumentasjon blir
arkivert og journalført på den enkelte elev.
Tiltaket skal allerede vært gjennomført den gangen vi fikk det dokumenthåndteringsprogrammet vi
har i dag (ACOS – websak), men dersom det ikke ligger der skal det på plass snarest. Skiptvet
kommune har gode rutiner på dokumentasjon, og det meste var på plass når revisjonen var på
tilsynsbesøk på skolene 29. juni 2017. Noen dokumenter var ikke skannet inn ennå på grunn av
sykdom hos konsulenten på skolen.
Anbefaling 7: Revisjonen anbefaler kommunen å ha fokus på habilitetskrav i planverk som omhandler
arbeid mot mobbing.
Rådmannen mener at vi allerede har fokus på dette. Vi kjenner ikke til at dette er noe problem, eller
at det har vært saker der dette har vært en problemstilling. Dersom en saksbehandler eller leder er
personlig involvert eller på annen måte inhabil, vil andre i skolen/ledelsen følge opp saken. Dette kan
være en særlig utfordring i et lite lokalsamfunn, så vi vil ha et kontinuerlig fokus på dette.
Anbefaling 8: Revisjonen anbefaler kommunen å dokumentere/ arkivere eventuelle sanksjoner som
blir gitt ved mobbesaker.
Tiltaket skal allerede vært gjennomført den gangen vi fikk det dokumenthåndteringsprogrammet vi
har i dag (ACOS – websak), men dersom det ikke ligger der skal det på plass snarest.
Anbefaling 9: Revisjonen anbefaler skolene om å fortsette fokuset på opplæring av samtlige ansatte i
arbeidet mot mobbing.
Dette er et kontinuerlig arbeid som er tidfestet i skolenes årshjul, og i MOAVA /1310.no som vi
bruker som verktøy for å sjekke at rutiner blir fulgt opp. Vi har kontinuerlig gjennomgang på
Kirkelund i forhold til rutinene i Olweus-programmet, og på Vestgård skole har en hatt skolering i
Mitt Valg i 2017.»

Med vennlig hilsen
Per Egil Pedersen
Rådmann

www.skiptvet.kommune.no
tel:
0047 6980 6000
mob: 0047 9951 5735
Grunnskole – spesialundervisning/ rutiner og tiltak ved mobbing
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2019/18031
3
219114/2019
510/127
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato
06.11.2019

Utvalgssaksnr.
19/26

Møtereglement kontrollutvalget valgperioden 2019 -2023
Sekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar Reglement for kontrollutvalget i Skiptvet kommune, 2019- 2020

Vedlegg
 Reglement for kontrollutvalget i Skiptvet kommune, 2019- 2020
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Saksopplysninger
I henhold til ny kommunelov som trådte i kraft ved kommunens konstituerende møte etter
valget høsten 2019, er det bestemt at folkevalgte organer skal ha et reglement som
fastsetter organets virkeområde og vedtaksmyndighet, hvilken tidsperiode organet er
virksomt og eventuelle andre bestemmelser om organets virksomhet.
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til reglement for kontrollutvalget i Skiptvet kommune.
Utvalget står fritt til å redigere og gjøre endringer. Utkastet følger vedlagt.
Vurdering
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta et reglement for kontrollutvalget i Skiptvet
kommune, 2019-2023

42

Reglement for kontrollutvalget i
Skiptvet kommune
Fastsatt i kontrollutvalget DATO
Utkast
Innholdsfortegnelse
Generelle bestemmelser....................................................................................................... 2
Kommuneloven § 5-13. Reglement for folkevalgte organer ................................................. 2
Kontrollutvalgets virkeområde og vedtaksmyndighet ............................................................ 2
Tidsperioden til kontrollutvalget .......................................................................................... 3
Sentrale bestemmelser om kontrollutvalgets virksomhet........................................................ 3
Kontrollutvalgets møter.................................................................................................... 3
Saksplan/årsplan............................................................................................................. 4
Møteledelse ..................................................................................................................... 4
Sekretariatets oppgaver .................................................................................................... 5

Reglementet er avgrenset til å gjelde kontrollutvalget i Skiptvet kommune.
Ved konflikt med bestemmelser i kommunens overordnet møtereglement skal bestemmelser i dette
reglementet vike.
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Generelle bestemmelser
Kommuneloven § 5-13. Reglement for folkevalgte organer
Folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter a) organets virkeområde og eventuelle
vedtaksmyndighet, b) tidsperioden som organet er opprettet for, c) eventuelle andre sentrale
bestemmelser om organets virksomhet.

Kontrollutvalgets virkeområde og vedtaksmyndighet
Kontrollutvalgets organisering og virksomhet fremgår av kommuneloven kapittel 22.
§ 23-1.Kontrollutvalget

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne.
Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke
være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal
velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.
Utelukket fra valg er
a) ordfører og varaordfører
b) medlemmer og varamedlemmer formannskap eller fylkesutvalg
c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. Medlemmer og varamedlemmer av
kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare
d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd
e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité
f) ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen
g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som
kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
h) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et interkommunalt politisk råd eller et
kommunalt oppgavefellesskap.
Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst velge medlemmer til utvalget på nytt. Hvis ett eller flere medlemmer av utvalget skal
skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt.

§ 23-2.Kontrollutvalgets ansvar og myndighet
a)
b)
c)

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
Det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper kommunen eller
fylkeskommunen har eierinteresser i
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.
Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret eller fylkestinget når utvalgets saker skal behandles. Utvalgets leder kan la
ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine vegne.
Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget
finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er
ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet.
Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i kommunen eller fylkeskommunen. Kommunestyret og
fylkestinget kan selv bestemme at denne retten ikke gjelder lukkete møter i kommunestyret og kommunerådet eller fylkestinget og
fylkesrådet.

§ 23-5.Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. I saker som skal oversendes til
kommunestyret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken
Kontrollutvalget har ingen selvstendig avgjørelsesmyndighet, men har en selvstendig innstillingsrett overfor kommunestyret.
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Tidsperioden til kontrollutvalget
Kontrollutvalget er valgt for valgperioden 2019-2023

Sentrale bestemmelser om kontrollutvalgets virksomhet
Kontrollutvalgets møter
Kontrollutvalget skal innkalles når lederen finner det påkrevet eller minst tre medlemmer krever det. Som
hovedregel avholdes minst fem møter i løpet av året. Utvalget innkalles med minst en ukes varsel.
Saksdokumentene gjøres kjent for medlemmer, varamedlemmer og andre etter kommunelovens
bestemmelser, fortrinnsvis gjennom utsending på e-post. Kontrollutvalget er beslutningsdyktig når minst
halvparten av medlemmene er tilstede. Avgjørelse treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er
lederens stemme avgjørende.
§ 11-2.Møte
Folkevalgte organer skal behandle saker og treffe vedtak i møter.
Møter i folkevalgte organer skal holdes hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:
a) Organet selv, kommunestyret eller fylkestinget vedtar det.
b) Organets leder mener det er nødvendig.
c) Minst 1/3 av medlemmene krever det.
Møter i folkevalgte organer ledes av organets leder eller nestleder. Hvis begge har forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.
Alle medlemmer kan stille spørsmål til lederen, også om saker som ikke står på sakslisten.

Fjernmøter jf kommuneloven § 11-7 se til regelverket i kommunen

§ 11-3.Innkalling og saksliste
Lederen av et folkevalgt organ setter opp saksliste for hvert enkelt møte. Innkalling til møtet skal sendes til organets medlemmer med
rimelig varsel. Innkallingen skal inneholde en liste over de sakene som skal behandles, og dokumentene i sakene. En sak skal settes på
sakslisten hvis minst 1/3 av organets medlemmer krever det.
Møtet skal kunngjøres på en hensiktsmessig måte, også hvis det antas at møtet vil bli helt eller delvis lukket etter § 11-5.
Sakslisten til møtet og andre møtedokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelige for allmennheten.
Et folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak som er oppført på den utsendte sakslisten.
Et folkevalgt organ kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende
medlemmene motsetter seg det. På tilsvarende måte kan organet fatte vedtak i en sak der saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med
innkallingen, hvis ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det

Sakslisten skal sendes sammen med sakspapirer til alle faste medlemmer, ordfører, postmottak, rådmann,
revisor. Innkallingen kunngjøres på kommunens hjemmeside.
Et medlem som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal så fort som mulig melde dette med
forfallsgrunn til sekretariatet, som innkaller varamedlem.
§ 11-4.Møtebok
Det skal føres møtebok for møter i alle folkevalgte organer. Med unntak av delene som er unntatt fra offentlighet, skal møteboken være
tilgjengelig for allmennheten. Møteboken skal inneholde opplysninger om
a) tid og sted for møtet
b) hvem som møtte, og hvem som var fraværende
c) hvilke saker som ble behandlet
d) hvilke vedtak som ble truffet
e) avstemningsresultat.
Hvis det blir vedtatt at et møte skal lukkes, skal hjemmelen for vedtaket tas inn i møteboken. Det samme gjelder for vedtak om at et
medlem av organet er inhabilt eller får fritak av personlige grunner.
§ 11-5.Møteoffentlighet
Alle har rett til å være til stede i møter i folkevalgte organer dersom ikke noe annet følger av denne paragrafen.
Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold. Organet skal
også vedta å lukke et møte når det behandler en sak som inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt.
Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:
Hensynet til personvern krever at møtet lukkes.
Hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært
unntatt fra innsyn etter offentleglova hvis de hadde stått i et dokument.
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Kommunerådet eller fylkesrådet bestemmer selv om et møte i rådet skal være åpent. Hvis rådet skal behandle saker som er omtalt i andre
ledd, skal møtet være lukket.
Et folkevalgt organ eller møtelederen kan vedta at en debatt om lukking av et møte skal holdes i lukket møte. En avstemning om
eventuell lukking av et møte skal holdes i åpent møte

Vedtaksførhet, jf. kommuneloven § 11-9
Det folkevalgte organet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser
treffes med alminnelig flertall hvis ikke annet følger av lov. Ved stemmelikhet er lederens stemme
avgjørende, dersom ikke annet følger av lov.
§ 11-10.Inhabilitet for folkevalgte
Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder ved behandlingen av saker i folkevalgte organer, med de særreglene som
følger av denne paragrafen.

Et medlem oppfordres til å ta opp habilitetsspørsmål med kontrollutvalgets leder. Sekretariatet gis beskjed
slik at det kan innkalles varamedlem. Utvalget avgjør selv spørsmålet om habilitet.
Taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13
Medlemmer og ansatte som deltar i behandlingen av taushetsbelagte saker etter forvaltningsloven §13 er
bundet av taushetsplikten slik denne er definert i samme lov.
Møteplan
Møteplanen settes opp for et halvt år av gangen og er samordnet slik at det sikrer en effektiv
saksbehandling. Møteplanen skal kunngjøres på en hensiktsmessig måte, fortrinnsvis på kommunens
hjemmeside. Møte avholdes når lederen eller 1/3 av det folkevalgte organets medlemmer krever det.

Saksplan/årsplan
For et år om gangen skal utvalget få forelagt en plan til orientering for saker/saksområder/tema som er
lovpålagt for utvalget og som utvalget ønsker å ta opp, og i hvilket møte i henhold til møteplanen.
Årsplanen skal være retningsgivende for sekretariatets prioriteringer og forberedelse av saker. I hvert møte
skal sekretariatet i tillegg ved behov orientere om saker som er kommet inn og som er under forberedelse
til utvalget. Det skal vektlegges å trekke de folkevalgte tidlig inn i saksområdene. Saksplanen ajourføres
løpende med innkomne saker og når de planlegges for behandling.

Møteledelse
Møtet ledes av kontrollutvalgets leder eller nestleder. Møtet avvikles i henhold til god møteskikk for
folkevalgte organer. Alle avklaringer om gjennomføring av møtet, vedtas av utvalget selv med alminnelig
flertall hvis ikke annet følger av lov. Har leder eller nestleder av utvalget forfall velges det en ordstyrer.
Når medlemmene tar del i ordskiftet, bør medlemmene holde seg til saken som ordskiftet gjelder. Det må
ikke sies noe som krenker eller er diskriminerer forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Det skal
ikke lages støy som uttrykk for misnøye eller bifall.
Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden under møtet. Det er god skikk og praksis at
medlemmene ber om ordet og at det føres talerliste. Møteleder skal se til at de som har ordet ikke avbrytes
eller forstyrres. Hvis tilhørere ved meningsytringer eller på en annen måte forstyrrer ordskiftet, eller for
øvrig opptrer på en måte som strider mot god orden, kan møtelederen la tilhørerplassene tømmes eller
vise tilhøreren ut.
Forslag til vedtak i en sak kan ikke settes fram av andre enn utvalget selv eller av sekretariatet. Medlemmer
som vil fremme forslag i saken skal skriftlig nedtegne forslaget og levere det til sekretariatet enten før eller
under møtet.
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Avstemningen kan iverksettes enten ved stilltiende godkjenning når ingen uttaler seg mot et forslag som
lederen setter fram, eller ved at møtelederen oppfordrer medlemmene som er mot et forslag til å rekke
opp hånden.

Sekretariatets oppgaver
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS har sekretariatfunksjon for kontrollutvalget. Indre Østfold
Kontrollutvalgssekretariat IKS skal ivareta alle sider av saksbehandlingen for de saker som
kontrollutvalget skal behandle og selv ønsker å ta opp. Sekretariatet skal påse at vedtak gjort av
kontrollutvalget blir videreformidlet til rette instans.
§ 23-7 Sekretariatet

Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov.
Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og at utvalgets vedtak blir iverksatt.
Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller dem som utfører revisjon for
kommunen eller fylkeskommunen.
Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges
a) til ansatte i kommunen eller fylkeskommunen som har andre arbeidsoppgaver enn å være sekretær for kontrollutvalget
b) den som utfører revisjon for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen
c) medlemmer av kontrollutvalget, kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen.
Den som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget, er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg
som utvalget gir.
Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra kontrollutvalget.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
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19/27

Kontrollutvalgets møteplan for første halvår og årsplan

Sekretariatets innstilling
Med forbehold om at endringer kan forekomme, vedtar kontrollutvalget aktivitetsplanen
og setter opp følgende møtedager for første halvår 2020:
1. møte: torsdag 13. januar k.l 08:30
2. møte: torsdag 30. april kl. 08:30
3. møte: torsdag 4. juni kl. 08:30

Vedlegg
 Aktivitetsplan 2020 for kontrollutvalget i Skiptvet kommune
Saksopplysninger
Møteplan
I kommuneloven § 11-2 Møte fremgår følgende:
Folkevalgte organer skal behandle saker og treffe vedtak i møter. Møter i folkevalgte
organer skal holdes hvis ett av følgende vilkår er oppfylt: a) Organet selv, kommunestyret
eller fylkestinget vedtar det, b) Organets leder mener det er nødvendig. c)Minst 1/3 av
medlemmene krever det.
Av praktiske grunner innstiller sekretariatet på at utvalget fastsetter møteplan for et halvår av
gangen. Møteplanen skal være samordnet med annen møtevirksomhet i kommunen slik at
den sikrer effektiv saksbehandling.
Aktivitetsplan
Kontrollutvalget skal gi uttalelse om kommunens årsregnskap, utarbeide planer for
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll, at kommunestyrets merknader til forvaltningsrevisjoner og
selskapskontroller blir fulgt opp og rapportere til kommunestyret om gjennomførte
forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller. I tillegg skal kontrollutvalget påse at kommunen
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har en forsvarlig revisjonsordning; både når det gjelder regnskaps- og forvaltningsrevisjon,
at revisjonsmerknader blir fulgt opp, at det føres kontroll med at den økonomiske
forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.
For å sikre at kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver blir ivaretatt, samt for å holde kontinuitet
og oversikt over sakene, utarbeides det hvert år en aktivitetsplan/årsplan for
kontrollutvalgets aktivitet og oppgaver. Planen er et «levende» dokument, og saker og
oppgaver vil legges til utover året, avhengig av utvalgets bestillinger, revisjonens leveringer
og hendelser som måtte oppstå.
Det har tradisjonelt vært lagt opp til fem møter i året for kontrollutvalget i Skiptvet. Imidlertid
vil sakstilfanget påvirke møteaktiviteten, det må derfor tas høyde for at aktivitetsplanen kan
endres underveis. Planen følger vedlagt.
Vurdering
Det er i innstillingen foreslått tre møter for første halvår 2020. Aktivitetsplanen gir et
grunnlag for hvordan utvalget kan planlegge arbeidet gjennom året, hvor mange møter
kontrollutvalget bør holde, samt innholdet i disse.
Av praktiske hensyn er sekretariatets forslag til vedtak er satt opp med konkrete dager, slik
at hensyn saksbehandling, møteplaner for øvrige kontrollutvalg, frister, ferieavvikling m.m. er
ivaretatt.
Kontrollutvalget står fritt til å endre tidspunkt, sette opp nye møter eller å avlyse allerede
berammede møter (så lenge innkalling ikke er sendt ut).
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Aktivitetsplan for kontrollutvalget 2020
Skiptvet
FEBRUAR
Årsmeldingen til
kontrollutvalget 2019

APRIL/MAI

JUNI

SEPT

NOVEMBER

Informasjon om skatteregnskapet

Møteplan andre halvår 2019

Møteplan første halvår 2020

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2019
Rådmannen orienterer om regnskapet
Revisjonen orienterer om revisjonsberetningen

Revisjonens
habilitetsvurdering,
ressurser og tidsbruk og
overordnet revisjonsstrategi
for regnskapsrevisjon

Budsjett for kontroll- og tilsyn
.

Forvaltningsrevisjon, oppfølgingsrapporter og selskapskontroll 2019

Annen oppfølging/saker:

SKK

IØ Brann og redning og Deltagruppen AS

OPPF

Kjøp av tjenester

Vedtak 19/6 23.01.19: Kontrollutvalget ønsker større involvering i
forarbeidet til overordnet analyse

FVR
FVR
FVR

Pleie og omsorg, (2020)
Kommuneplanarbeid/byggesaksbehandling
Boligsosiale tjenester (2020)

Statlige tilsynsrapporter:
Kommunestyremøter:
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