
Meeting Book: Arendal kontrollutvalg (29.05.2019) 

Arendal kontrollutvalg 

Date: 2019-05-29T09:00:00 

Location: Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 254 Strømsbu 

Note: 

Forfall meldes til utvalgets sekretariat på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobil: 90589043. 

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

Leder Per-Jakob Haakstad har meldt forfall til møtet, og Jan Willy Jensen blir med dette kalt inn til møtet. 

Nestleder Liv Andersen vil tre inn som fungerende leder av utvalget i møtet. 

 

I tillegg møter følgende: 

Kommunalsjef økonomi Bente Rist, sak 28-30/19         kl. 09:00 

Juridisk seniorrådgiver Ingunn Kilen Thomassen, sak 30/19  ca. kl.  09:40 

Kommunalsjef pedagogiske tjenester Roar Aaserud, sak 31/19 ca. kl. 10:00 

Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet Karl Mork, sak 32/19  ca. kl. 10:30 
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Arkivsak-dok. 19/00043-23 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 29.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 29.5.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 29.5.2019 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00043-24 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 29.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 24.4.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 24.4.2019 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 
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Møteprotokoll  
 

Arendal kontrollutvalg 

 
Dato: 24.04.2019 kl. 9:00 – 14:10 
Sted: Arendal Kultur- og rådhus, Bystyresalen 
Arkivsak: 19/00043 
  
Til stede:  Per-Jakob Haakstad (leder), Liv Andersen (nestleder), Kristen Bjormyr 

(medlem), Terje Stiansen (medlem) 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Wenche Madshaven (varamedlem for Anne Rostad) 

  
Forfall:  Anne Rostad 
  
Andre: Daglig leder Arendal Eiendom KF Øystein Sangvik, sak 17/19 

Økonomicontroller Karina Furevik, sak 17/19 

Havnefogd Rune Hvass, sak 18/19 

Kommunalsjef økonomi Bente Rist, sak 19/19 

Seniorrådgiver økonomi Anita Rønning, sak 19/19 

Kommunalsjef helse og levekår Torill Skår, sak 20-21/19 

Enhetsleder institusjon Svein Elgvin, sak 20/19 

Juridisk seniorrådgiver Sindre Kvammen, sak 20-21/19 

Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Per Øyvind Larsen, sak 21/19 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes, sak 17-19/19 

Hovedrevisor Irina Ivanova, sak 17-19/19 

Daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke (fra kl. 10 

under sak 18/19 og ut møtet) 

Forvaltningsrevisor Magnus Bjarte Solsvik, sak 20-27/19 

 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/19 19/00043-15 Godkjenning av innkalling 24.4.2019 3 
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Møteprotokoll 

3/19 19/00043-16 Godkjenning av protokoll 6.3.2019 4 

Saker til behandling 

17/19 19/04501-3 Årsregnskap 2018 Arendal Eiendom KF 5 

18/19 19/04502-3 Årsregnskap 2018 Arendal Havnevesen KF 7 

19/19 19/04503-3 Årsregnskap og årsberetning 2018 Arendal kommune 9 

20/19 19/08401-3 
Orientering om Fylkesmannens tilsyn med Solhaug bo- og 

omsorgssenter 
12 

21/19 19/08401-6 Orientering om Fylkesmannens tilsyn med Margarethestiftelsen 13 

22/19 19/00220-20 
Oppfølging av sak 11/19 Tolkning av beløpsgrenser ved pliktig 

påkobling til kommunalt vann og avløp 
14 

23/19 19/08960-4 Høring om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 15 

24/19 19/02827-2 Årsrapport og årsregnskap 2018 Skatteoppkreveren i Arendal 16 

25/19 19/00117-5 Orienteringer fra revisor 24.4.2019 17 

26/19 19/00118-5 Referatsaker 24.4.2019 18 

27/19 19/00156-5 Eventuelt 24.4.2019 19 

    

 

 

Sak 26/19 nr. 5 ble behandlet helt til slutt i møtet. 

 

 
Arendal, 24.04.2019 

 

 

Per-Jakob Haakstad      Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Rådgiver 
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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av innkalling 24.4.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 24.4.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 24.4.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll 6.3.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 6.3.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 6.3.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



4/19 Godkjenning av protokoll 24.4.2019 - 19/00043-24 Godkjenning av protokoll 24.4.2019 : Protokoll Arendal kontrollutvalg 24.04.2019

 

 5  

Saker til behandling 

17/19 Årsregnskap 2018 Arendal Eiendom KF 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 17/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget anser at særregnskapet 2018 for Arendal Eiendom KF er revidert på en 

betryggende måte, og oversender følgende uttalelse om særregnskapet til bystyret (med kopi 

til formannskapet): 

 

Kontrollutvalget har behandlet særregnskap 2018 for Arendal Eiendom KF. Aust-Agder 

Revisjon IKS har avlagt normal revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke har avdekket 

vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. 

 

Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 2,4 mill. og et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr 2,3 mill. 

 

Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov 

og forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen 

til Arendal Eiendom KF pr. 31.12.2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet 

pr. denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte særregnskapet 

for Arendal Eiendom KF fastsettes som Arendal Eiendom KFs årsregnskap for 2018. 

 

 

Møtebehandling 

Daglig leder Arendal Eiendom KF Øystein Sangvik redegjorde for aktiviteten, årsregnskap og 

årsberetning 2018 for Arendal Eiendom KF og svarte på spørsmål. Han nevnte konkret bl.a.: 
- Bekymring for vedlikeholdsetterslep (penger og organisering av arbeidet) 

- Behov for fortsatt satsing på økte stillingsstørrelser 

- Bygging av Roligheden skole 

- Nytt bygg til Fylkesmannen gjennom Fløybyen AS 

Økonomicontroller Karina Furevik ga utfyllende kommentarer og svarte på spørsmål. 

 

Kontrollutvalget ba om å få tilsendt hvilket antall omsorgsboliger Arendal Eiendom eier. 

Dette ble oversendt underveis i møtet. 

 

Revisor hadde ingen merknader. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  
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Kontrollutvalget anser at særregnskapet 2018 for Arendal Eiendom KF er revidert på en 

betryggende måte, og oversender følgende uttalelse om særregnskapet til bystyret (med kopi 

til formannskapet): 

 

Kontrollutvalget har behandlet særregnskap 2018 for Arendal Eiendom KF. Aust-Agder 

Revisjon IKS har avlagt normal revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke har avdekket 

vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. 

 

Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 2,4 mill. og et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr 2,3 mill. 

 

Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov 

og forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen 

til Arendal Eiendom KF pr. 31.12.2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet 

pr. denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte særregnskapet 

for Arendal Eiendom KF fastsettes som Arendal Eiendom KFs årsregnskap for 2018. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/19 Årsregnskap 2018 Arendal Havnevesen KF 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 18/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget anser at særregnskapet 2018 for Arendal Havnevesen KF er revidert på en 

betryggende måte, og oversender følgende uttalelse om særregnskapet til bystyret (med kopi 

til formannskapet): 

 

Kontrollutvalget har behandlet særregnskap 2018 for Arendal Havnevesen KF. Aust-Agder 

Revisjon IKS har avlagt normal revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke har avdekket 

vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. 

 

Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 4,7 mill. og regnskapsmessig mindreforbruk 

på kr 4,9 mill. 

 

Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov 

og forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen 

til Arendal Havnevesen KF pr. 31.12.2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble 

avsluttet pr. denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte særregnskapet 

for Arendal Havnevesen KF fastsettes som Arendal Havnevesen KFs årsregnskap for 2018. 

 

 

Møtebehandling 

Havnefogd Rune Hvass redegjorde for årsregnskap og aktivitet i Arendal Havnevesen KF i 

2018 og svarte på spørsmål. Han kommenterte også aktiviteter og planer for 2019. Tema for 

diskusjon: ny tilførselsvei, støy, cruiseanløp. 

 

Revisor hadde ingen merknader. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget anser at særregnskapet 2018 for Arendal Havnevesen KF er revidert på en 

betryggende måte, og oversender følgende uttalelse om særregnskapet til bystyret (med kopi 

til formannskapet): 

 

Kontrollutvalget har behandlet særregnskap 2018 for Arendal Havnevesen KF. Aust-Agder 

Revisjon IKS har avlagt normal revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke har avdekket 

vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. 

 

Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 4,7 mill. og regnskapsmessig mindreforbruk 

på kr 4,9 mill. 
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Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov 

og forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen 

til Arendal Havnevesen KF pr. 31.12.2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble 

avsluttet pr. denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte særregnskapet 

for Arendal Havnevesen KF fastsettes som Arendal Havnevesen KFs årsregnskap for 2018. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/19 Årsregnskap og årsberetning 2018 Arendal kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 19/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget anser ut fra foreliggende dokumentasjon at årsregnskapet 2018 for Arendal 

kommune er revidert på en betryggende måte, og oversender til bystyret (med kopi til 

formannskapet) følgende uttalelse til Arendal kommunes årsregnskap 2018: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Arendal kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt 

normal revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler 

som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. I tillegg har revisjonen 

avlagt rapport til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet.  

 

Arendal kommunes årsregnskap 2018 viser kr 2 500,4 mill. til fordeling drift og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 18,9 mill. Netto driftsresultat var positivt med kr 46,9 

mill. Investeringsregnskapet ble avsluttet i balanse. 

 

Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov 

og forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen 

til Arendal kommune pr. 31.12.2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet pr. 

denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Kontrollutvalget merker seg revisjonens omtale av utvalgte forhold som er fremkommet 

gjennom det ordinære revisjonsarbeidet, som revisjonen anser som vesentlige i forhold til 

forståelsen av årsregnskapet, bl.a.: 
- Regnskapsført netto driftsresultat inkluderer øremerkede tilskudd og utgifter som skal avsettes 

til, eller dekkes av, bundne driftsfond. Justert for dette blir korrigert netto driftsresultat kr 

35,7 mill. 

- Føringen av premieavvik i regnskapet i tråd med regnskapsforskriften, strider mot de 

grunnleggende kommunale regnskapsprinsippene. 

- Frie fondsmidler har økt med kr 20,3 mill., men samtidig har økningen i premieavviket vært 

på kr 25,5 mill. 

- Kommunen har relativt høy lånegjeld i forhold til driftsinntekter og antall innbyggere, og det 

er driftsinntekter som skal betjene denne lånegjelden. Dette tilsier at kommunens drift allerede 

i 2019 og årene fremover må kunne viser til høyere inntekter eller lavere utgifter. 

 

Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte årsregnskapet 

for Arendal kommune fastsettes som Arendal kommunes årsregnskap for 2018. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef økonomi Bente Rist redegjorde for årsregnskap og aktivitet i Arendal 

kommune i 2018 og svarte på spørsmål. Seniorrådgiver økonomi Anita Rønning ga utfyllende 

kommentarer og svarte på spørsmål. Oppfyllelse av sentrale måltall/handlingsregler ble 

diskutert.  
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Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes redegjorde for revisjonens arbeid knyttet til 

regnskapsrevisjon for Arendal kommune for 2018 og svarte på spørsmål. Daglig leder Aust-

Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke ga utfyllende kommentarer og svarte på 

spørsmål. Hovedrevisor Irina Ivanova var til stede under behandlingen. 

 

Endringsforslag fremsatt i møtet: 

Andre strekpunkt som var foreslått å kommentere fra revisors oppsummeringsbrev fjernes, 

siden den kan misforstås som en negativ kommentar om kommunens praksis. 

Følgende avsnitt tas inn som tillegg: 

 

Kontrollutvalget merker seg i tillegg følgende: 
- bystyrets handlingsregel vedr. låneopptak på maksimalt kr 2,8 mrd er ikke nådd 

- departementets anbefaling om netto driftsresultat på minst 1,75 % av driftsinntektene er ikke 

nådd 

- bystyrets mål om at kommunens drift skal være uavhengig av utbytte fra Agder Energi AS er 

ikke nådd 

- måltallet om at kommunen skal ha minst kr 100 mill. i disposisjonsfond er nådd. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med endringsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget anser ut fra foreliggende dokumentasjon at årsregnskapet 2018 for Arendal 

kommune er revidert på en betryggende måte, og oversender til bystyret (med kopi til 

formannskapet) følgende uttalelse til Arendal kommunes årsregnskap 2018: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Arendal kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt 

normal revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler 

som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. I tillegg har revisjonen 

avlagt rapport til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet.  

 

Arendal kommunes årsregnskap 2018 viser kr 2 500,4 mill. til fordeling drift og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 18,9 mill. Netto driftsresultat var positivt med kr 46,9 

mill. Investeringsregnskapet ble avsluttet i balanse. 

 

Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov 

og forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen 

til Arendal kommune pr. 31.12.2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet pr. 

denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Kontrollutvalget merker seg revisjonens omtale av utvalgte forhold som er fremkommet 

gjennom det ordinære revisjonsarbeidet, som revisjonen anser som vesentlige i forhold til 

forståelsen av årsregnskapet, bl.a.: 
- Regnskapsført netto driftsresultat inkluderer øremerkede tilskudd og utgifter som skal avsettes 

til, eller dekkes av, bundne driftsfond. Justert for dette blir korrigert netto driftsresultat kr 

35,7 mill. 

- Frie fondsmidler har økt med kr 20,3 mill., men samtidig har økningen i premieavviket vært 

på kr 25,5 mill. 
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- Kommunen har relativt høy lånegjeld i forhold til driftsinntekter og antall innbyggere, og det 

er driftsinntekter som skal betjene denne lånegjelden. Dette tilsier at kommunens drift allerede 

i 2019 og årene fremover må kunne viser til høyere inntekter eller lavere utgifter. 

 

Kontrollutvalget merker seg i tillegg følgende: 
- bystyrets handlingsregel vedr. låneopptak på maksimalt kr 2,8 mrd er ikke nådd 

- departementets anbefaling om netto driftsresultat på minst 1,75 % av driftsinntektene er ikke 

nådd 

- bystyrets mål om at kommunens drift skal være uavhengig av utbytte fra Agder Energi AS er 

ikke nådd 

- måltallet om at kommunen skal ha minst kr 100 mill. i disposisjonsfond er nådd. 

 

Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte årsregnskapet 

for Arendal kommune fastsettes som Arendal kommunes årsregnskap for 2018. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/19 Orientering om Fylkesmannens tilsyn med Solhaug bo- og 

omsorgssenter 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 20/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Enhetsleder institusjon Svein Elgvin redegjorde for fylkesmannens tilsyn med Solhaug bo- og 

omsorgssenter og hvordan dette er fulgt opp av Arendal kommune, og svarte på spørsmål. 

Presentasjon vil bli oversendt kontrollutvalget. Kommunalsjef helse og levekår Torill Skår 

viste til at systemene har vært på plass, men at praksis ikke har vært det. Hun og juridisk 

seniorrådgiver Sindre Kvammen ga utfyllende kommentarer og svarte på spørsmål. 

 

Forvaltningsrevisor Magnus Bjarte Solsvik, som jobber med den bestilte 

forvaltningsrevisjonen Rapportering og håndtering av avvik i pleie og omsorg, var til stede 

under behandlingen. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke pekte 

på ledelsens ansvar for internkontroll i form av å kjenne til at systemer som er etablert faktisk 

blir etterlevd. 

 

Tilleggsforslag fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget ber om en oppdatering i saken i sitt møte i september 2019. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om en oppdatering i saken i sitt møte i 

september 2019. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/19 Orientering om Fylkesmannens tilsyn med Margarethestiftelsen 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 21/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om en ny orientering i saken i sitt møte 

i september 2019. 

 

 

Møtebehandling 

Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Per Øyvind Larsen redegjorde for tilsynet ved 

Margarethastiftelsen og oppfølgingen av dette, og svarte på spørsmål. Presentasjon vil bli 

oversendt til kontrollutvalget. Kommunalsjef helse og levekår Torill Skår ga utdypende 

kommentarer og svarte på spørsmål. Juridisk seniorrådgiver Sindre Kvammen var til stede 

under behandlingen av saken. 

 

Forvaltningsrevisor Magnus Bjarte Solsvik, som jobber med den bestilte 

forvaltningsrevisjonen Rapportering og håndtering av avvik i pleie og omsorg, var til stede 

under behandlingen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om en ny orientering i saken i sitt møte 

i september 2019. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/19 Oppfølging av sak 11/19 Tolkning av beløpsgrenser ved pliktig 

påkobling til kommunalt vann og avløp 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 22/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. Rådmannen anmodes om å gjøre gjeldende retningslinjer 

tilgjengelig sammen med annen informasjon om vann og avløp på kommunens nettsider. 

Kontrollutvalget avslutter med dette saken. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet redegjorde kort i saken, ut fra tilsendt materiale og saksfremstillingen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. Rådmannen anmodes om å gjøre gjeldende retningslinjer 

tilgjengelig sammen med annen informasjon om vann og avløp på kommunens nettsider. 

Kontrollutvalget avslutter med dette saken. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/19 Høring om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 23/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet redegjorde kort for saken. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Arendal kontrollutvalg velger å ikke avgi høringsuttalelse til ny kontrollutvalgs- og 

revisjonsforskrift. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Arendal kontrollutvalg velger å ikke avgi høringsuttalelse til ny kontrollutvalgs- og 

revisjonsforskrift. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/19 Årsrapport og årsregnskap 2018 Skatteoppkreveren i Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 24/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar årsrapport og årsregnskap 2018 fra Skatteoppkreveren i Arendal 

kommune til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet redegjorde kort. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar årsrapport og årsregnskap 2018 fra Skatteoppkreveren i Arendal 

kommune til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/19 Orienteringer fra revisor 24.4.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 25/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Magnus Bjarte Solsvik presenterte seg kort for utvalget. 

 

Han og daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke orienterte kort om 

fremdriften i forvaltningsrevisjonen Rapportering og håndtering av avvik i pleie og omsorg. 

Anskaffelse og implementering av nytt avvikssystem kan bli litt utfordrende. De opplever at 

deres og kontrollutvalgets vinkling ikke blir lik men utfyllende i forhold til Fylkesmannen 

sine tilsyn på området. Fokus på læring av forvaltningsrevisjonen, både overfor bystyret og 

administrasjonen. 

 

Innen regnskapsrevisjon har årsoppgjøret vært viktigste oppgave den siste tiden. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/19 Referatsaker 24.4.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 26/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 
1. Behandling i bystyret av saker fra/av særlig interesse for kontrollutvalget: 

a. 28.03.2019: 

i. PS 19/44 Referatsak – Protokoll Arendal KU 2019-03-06 

ii. PS 19/45 Undersøkelse Norac stadion 

2. Nye henvendelser vedr. tolkning av reguleringsbestemmelser – Garthafjorden hyttefelt 

a. Fra Tore Ramstad med svar fra sekretariatet 

b. Fra Olav Slotnæs. Kontrollutvalget velger å ikke behandle henvendelsen særskilt. 

Sekretariatet bes besvare henvendelsen. 

3. Svar på henvendelse vedr. Grubenåsen 

4. Neste møte 29.5.2019 

5. Henvendelser vedr. Hove 

a. Fra Jan Askeland 

b. Fra Høyres bystyregruppe 

Leder Per-Jakob Haakstad ba om å få sin habilitet jf. forvaltningsloven § 6 e) nr. 2 pga. et 

oppdrag hans advokatselskap er involvert i. 

Leder fratrådte og nestleder Liv Andersen overtok ledelsen av møtet. 

Kontrollutvalget vurderte Haakstads habilitet og han ble enstemmig erklært inhabil jf. fvl. § 6 

e) nr. 2. Nestleder Liv Andersen ledet møtet videre. 

Liv Andersen orienterte om at hun hadde blitt anmodet om å komme i formannskapet 

11.4.2019 for å redegjøre for merkostnader ved eventuelle undersøkelser 

kontrollutvalget igangsetter i Hovesaken. Hun hadde angitt en merkostnad på inntil kr 

500 000. 

På grunn av sakens politiske karakter og uklarhet om hva som eventuelt vil være av 

interesse for bystyret at blir undersøkt, avventer kontrollutvalget en eventuell konkret 

bestilling fra bystyret i saken. Sekretariatet besvarer henvendelsene. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/19 Eventuelt 24.4.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 27/19 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/10204-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 29.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapporter i kommunen, bare årsregnskapet. Som et ledd i å sikre 

egenkontrollen knyttet til at kommunens økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven § 77 pkt. 4), vil det likevel være naturlig at kontrollutvalget 

ber om en orientering om kommunens økonomiske situasjon gjennom året. 

 

Kommunalsjef økonomi Bente Rist vil orientere om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 i møtet. 
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Arkivsak-dok. 18/12541-8 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 29.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av bystyrets vedtak - Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 19.9.2018 under sak 48/18 Eventuelt følgende bestilling: 

Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding fra rådmannen om hvordan det kan kontrolleres at politiske 

vedtak faktisk blir effektuert. 

 

Saksopplysninger: 
I sitt møte 12.12.2018 sak 68/18 fikk kontrollutvalget en orientering fra rådmannen om det nye systemet 

Stratsys, som skulle hjelpe med å organisere og derigjennom følge opp bystyrets vedtak. Status på vedtak 

skulle gjøres synlig på innbyggerportalen i løpet av 1. kvartal 2019. Kontrollutvalget ba da om å få en ny 

orientering i forbindelse med orienteringen om 1. kvartal 2019. 

 

Kommunalsjef Bente Rist er invitert til møtet for å orientere i saken. 
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Arkivsak-dok. 19/10066-5 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 29.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Ny kommunelov 2019 - tilpasninger 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Under sak 48/18 Eventuelt i sitt møte 19.9.2019 sa kontrollutvalget at de ønsket en orientering fra 

rådmannen tidlig i 2019 om hvordan endringer i ny kommunelov følges opp frem mot ikrafttredelse. 

 

Saksopplysninger: 
Ny kommunelov trer i kraft hovedsakelig i forbindelse med konstituering av nytt bystyre i 2019, det vil 

for Arendal kommune si 10.10.2019. Kontrollutvalget er opptatt av at kommunen skal følge gjeldende lov 

til enhver tid, og de ønsker derfor å bli orientert om hvilke tilpasninger rådmannen finner aktuelle, og 

hvordan disse er tenkt implementert. 

 

Rådmannen ved kommunalsjef økonomi Bente Rist og juridisk seniorrådgiver Ingunn Kilen Thomassen 

vil stille i møtet og redegjøre i saken. 
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Arkivsak-dok. 18/03923-12 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 29.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og 

barnehage 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om oppfølging av bystyrets vedtak knyttet til 

forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og barnehage til orientering. Kontrollutvalget ber om en 

ny oppfølging av følgende punkt i første møte i kontrollutvalget i 2020: 

Bystyret ber rådmannen foreta en gjennomgang av beredskapsteamets mandat og ressursbehov, sett i 

forhold til skolenes og foreldrenes forventninger, og i sammenheng med opprettelse av mobbeombud i 

Arendal kommune. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 21.11.2018 sak 62/18 rapport fra forvaltningsrevisjonen 

Psykososialt miljø i skole og barnehage. Problemstillingene i forvaltningsrevisjonen var: 

 

1. Har skolene og barnehagene i Arendal kommune tilfredsstillende rutiner for å sikre et trygt og 

godt psykososialt miljø? Herunder sikre kompetanse til å forebygge, avdekke og håndtere 

krenkende adferd. 

2. Ivaretar skolene informasjonsplikten knyttet til foreldre og elever, både i forhold til 

aktivitetsplikten og det systematiske arbeidet for et godt skolemiljø? 

3. Tilfredsstiller skolene dokumentasjonskravet knyttet til aktivitetsplikten? Og foreligger det 

dokumentasjon i enkeltsaker som oppfyller kravene etter opplæringslovens bestemmelser om 

innholdet i den skriftlige planen når det skal gjøres tiltak i en sak? 
 

Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i saken: 

 

Kontrollutvalget tar rapporten Psykososialt miljø i skole og barnehage til orientering. 

Kontrollutvalget merker seg at det ikke er avklart i hvilket omfang det skjer mobbing i barnehagene i 

Arendal kommune. Temaet spilles inn til risiko- og vesentlighetsvurderingen knyttet til Plan for 

forvaltningsrevisjon for neste periode. 

Kontrollutvalget merker seg at skolene har ulik kultur for håndtering av mobbesaker. 

 

Kontrollutvalget oversender rapporten til bystyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Bystyret tar rapporten Psykososialt miljø i skole og barnehage til orientering og ber rådmannen: 
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- foreta en gjennomgang av beredskapsteamets mandat og ressursbehov, sett i forhold til skolenes 

og foreldrenes forventninger, og i sammenheng med opprettelse av mobbeombud i Arendal 

kommune.. 

- foreta en gjennomgang av skolenes hjemmesider for å sikre lik tilgjengelighet for elever og 

foresatte. Herunder sikre oppdatert og tydelig informasjon knyttet til elevenes rettigheter om et 

godt skolemiljø og fremgangsmåte ved mobbing. Dette på bakgrunn av at skolene selv i stor grad 

har valgt å satse på hjemmesidene for å sikre ivaretakelse av informasjonsplikten. 

- iverksette et arbeid for å sikre at aktivitetsplaner inneholder de formkrav som stilles etter loven, 

særlig knyttet til beskrivelse av tiltak og rutine for evaluering og videreføring av tiltak. 

 

Bystyret ber rådmannen gi en skriftlig og muntlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan vedtaket 

er fulgt opp og hvilken effekt det har hatt, senest til utvalgets møte i mai 2019. 

 

Bystyret behandlet saken i sitt møte 20.12.2018 sak 18/189. Bystyret la til følgende avsnitt i vedtaket, 

utover innstillingen fra kontrollutvalget: 

 

Rapporten fremlegges som politisk sak. Rådmannen svarer. 

 

Saksopplysninger: 
Rådmannen la på bakgrunn av tillegget i vedtaket i sak 18/189 frem en sak til bystyret 24.1.2019 – sak 

19/5 Psykososialt miljø i skole og barnehage, der bystyret fikk en orientering om hva som pr. 31.12.2018 

var gjort i forhold til revisjonens anbefalinger, og hva som ville bli gjort videre. Det ble vist til følgende: 

- Bystyret 01.11.2018 sak PS 18/142 Evaluering av Beredskapsteam mot mobbing for barn 

og ungdom i Arendal 

- Bystyret 01.11.2018 sak PS 18/141 Mobbeombud i Arendal kommune 

- Bystyret 27.09.2018 sak PS 18/133 Melding II til bystyret Elevenes læringsmiljø og 

forebygging om mobbing 

- Skolene i Arendal skal bruke Utdanningsdirektoratets mal til aktivitetsplan 
 

Bystyret gjorde følgende vedtak: 

1. Arendal bystyre tar rådmannens svar på forvaltningsrapporten for kontrollutvalget i 

Arendal kommune «Psykososialt miljø i skole og barnehage» til orientering. 

2. Arendal bystyre ber rådmannen gi en skriftlig og muntlig tilbakemelding til 

kontrollutvalget om hvordan vedtaket er fulgt opp og hvilken effekt det har hatt, senest til 

utvalgets møte i mai 2019. 

Svaret til kontrollutvalget sendes som melding til bystyret. 

3. Bystyret er fortsatt urolige for omfanget av mobbing. Det forventes at rådmannen følger 

spesielt opp skoler med høye mobbetall til endring er påvist. Oppvekstkomiteen gis en 

melding om hvor mye ressurser skolene benytter til sosiallærere. 
 

Rådmannen har oversendt en skriftlig orientering til kontrollutvalget om hvordan vedtaket fra 

behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp så langt (vedlagt). Av dette dokumentet 

fremgår følgende: 

 

Til første strekpunkt foreta en gjennomgang av beredskapsteamets mandat og ressursbehov, sett i forhold 

til skolenes og foreldrenes forventninger, og i sammenheng med opprettelse av mobbeombud i Arendal 

kommune: 

- Rådmannen vil, når mobbeombudet er på plass, ta initiativ til at det blir en god 

arbeidsfordeling mellom mobbeombudet og Beredskapsteamet mot mobbing. Dvs. at 

dette punktet avventes til mobbeombudet er på plass. Mobbeombudet og 

beredskapsteamet har pr. nå noen sammenfallende oppgaver. Mobbeombudet skal 

rapportere til formannskapet, og rådmannen får dermed ikke instruksjonsmyndighet 

overfor vedkommende. 
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- I tillegg vises det til at ansettelse av en ny rådgiver i rådmannens stab Barn, unge og 

familier fra 1.8.2019 vil medføre at leder av beredskapsteamet vil få frigjort mer tid til 

denne lederoppgaven. 
 

Til andre strekpunkt foreta en gjennomgang av skolenes hjemmesider for å sikre lik tilgjengelighet for 

elever og foresatte. Herunder sikre oppdatert og tydelig informasjon knyttet til elevenes rettigheter om et 

godt skolemiljø og fremgangsmåte ved mobbing. Dette på bakgrunn av at skolene selv i stor grad har 

valgt å satse på hjemmesidene for å sikre ivaretakelse av informasjonsplikten: 

- Informasjon skal nå ligge tilgjengelig på skolenes hjemmesider, og dette følges opp av 

rådmannens stab Barn, unge og familier (se også vedlegg til notatet fra rådmannen). 

Rådmannen viser imidlertid til at skolenes hjemmesider ikke er likt utformet, og at 

informasjonen derfor ikke er lagt ut på samme sted på alle hjemmesidene. 
 

Til tredje strekpunkt iverksette et arbeid for å sikre at aktivitetsplaner inneholder de formkrav som stilles 

etter loven, særlig knyttet til beskrivelse av tiltak og rutine for evaluering og videreføring av tiltak: 

- Skolene skal bruke Utdanningsdirektoratets mal til aktivitetsplan, noe som vil sikre at 

aktivitetsplanene inneholder de formkrav som stilles etter loven. 
 

Rådmannen viser videre til at gode læringsmiljø er Arendalsskolens hovedsatsingsområde. Her viser han 

også til ordførerens debattinnlegg i Agderposten 27.3.2019, der det fremkommer at mengden mobbing i 

Arendalsskolen er kraftig redusert de siste årene, og at han mener at det fokuset ordfører, bystyret og 

rådmannen har hatt på mobbing på skolen, har hatt en positiv virkning. 

 

Kommunalsjef pedagogiske tjenester Roar Aaserud vil stille i møtet for å gi utdypende kommentarer og 

svare på spørsmål. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Det er gjort mye positivt for det psykososiale miljøet i skolen på bakgrunn av den gjennomførte 

forvaltningsrevisjonen. Vi ser imidlertid at første strekpunkt i bystyrets vedtak ennå ikke er svart ut. Det 

vil derfor være naturlig at kontrollutvalget ber om ny oppfølging av dette punktet når mobbeombudet har 

vært i virke en tid, og nyansettelse skal ha frigjort ressurser til ledelse av beredskapsteamet. Det anbefales 

derfor å legge en ny oppfølging av dette punktet til starten av 2020. 

 

Vedlegg:  

Psykososialt miljø i skole og barnehage – tilbakemelding til kontrollutvalget 

Rapport forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og barnehage i Arendal kommune 
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Psykososialt miljø i skole og barnehage - tilbakemelding til kontrollutvalget  
 
Rådmannen viser til rapporten «Psykososialt miljø i skole og barnehage» som Arendal kontrollutvalg 
behandlet 21.11.2018. 
 
Arendal bystyre vedtok 25.1. 2019 i sak PS 19/5: 
 
1. Arendal bystyre tar rådmannens svar på forvaltningsrapporten for kontrollutvalget i Arendal 
kommune «Psykososialt miljø i skole og barnehage» til orientering.  
 
 
2. Arendal bystyre ber rådmannen gi en skriftlig og muntlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 
hvordan vedtaket er fulgt opp og hvilken effekt det har hatt, senest til utvalgets møte i mai 2019.  
 
Svaret til kontrollutvalget sendes som melding til bystyret.  
 
3. Bystyret er fortsatt urolige for omfanget av mobbing. Det forventes at rådmannen følger spesielt 
opp skoler med høye mobbetall til endring er påvist. Oppvekstkomiteen gis en melding om hvor mye 
ressurser skolene benytter til sosiallærere.  
 

 

Til punkt 2:  

Rådmannen viser til bystyresaken 25.1.19 der rådmannen meldte at det meste av 

kontrollutvalgets forslag var utført 

 Rådmannen skulle foreta en gjennomgang av beredskapsteamets mandat og 
ressursbehov, sett i forhold til skolenes og foreldrenes forventninger.  

 
Det er vedtatt at Arendal kommune skal ha eget mobbeombud. Mandat og stillingsinstruks er vedtatt i 
formannskapet 11.4.19, og tilsettingsprosessen har startet.  Når mobbeombudet er på plass, vil 
rådmannen ta initiativ til at det blir en god arbeidsfordeling i mellom mobbeombudet og 
Beredskapsteamet mot mobbing.  

Notat 



31/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og barnehage - 18/03923-12 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og barnehage : Psykososialt miljø i skole og barnehage - tilbakemelding til kontrollutvalget

ARENDAL 
KOMMUNE 

Saks-/løpenr.: 18/17225-8 Dato: 05.05.2019 Side 2 av 6 

 

I saken om mobbeombud i formannskapet står: 

 
Mobbeombudet i Arendal kommune skal på et fritt og selvstendig grunnlag støtte, veilede og bistå 
barn, elever og foreldre slik at barns rett til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole blir 
ivaretatt, jfr. kapittel 9a i opplæringsloven. 
 
Mobbeombudet skal rapportere regelmessig til formannskapet. Av den grunn står det ovenfor at 
rådmannen vil ta initiativ til en god arbeidsfordeling, ikke pålegge. 
. 
I mandatet for mobbeombudet står: 
 
Mobbeombudet skal:  

 Prioritere det forebyggende arbeidet mot mobbing i skole og barnehage, og bidra til at alle barn 
og unge opplever et godt psykososialt miljø.  

 Samarbeide med barnehage, skole og beredskapsteam mot mobbing.  

 Avklare og svare på generelle spørsmål om barns og unges psykososiale læringsmiljø.  

 Gi informasjon, råd og veiledning om rettigheter barn, ungdom og foresatte har.  

 Møte barnehage og skole og eventuelt beredskapsteamet sammen med barn, ungdom og 
foresatte for å få svar på spørsmål i mobbesaker som er vanskelige.  

 Synliggjøre og informere om sin rolle som mobbeombud. Informere om hvordan barn, unge og 
foresatte kan ta kontakt, også anonymt.  

 Bistå og støtte barn, unge og foresatte i mobbesaker som de involverte opplever vanskelige.  

 Gi bistand til barnehage- og skoleledelse i konkrete saker for å sikre et trygt og godt miljø for barn 
og unge.  

 Skape dialog og bidra til god tverrfaglig oppfølging etter at saker er håndtert.  
 
 
Beredskapsteamet mot mobbing i Arendal skal:  
 

Hvis du opplever at skolen/barnehagen ikke gir deg hjelp eller finner en god løsning for barnet ditt, 

kan du kontakte kommunens beredskapsteam mot mobbing.  

Beredskapsteamet er et sikkerhetsnett hvis skolens/barnehagens rutiner ikke er iverksatt eller hvis 

tiltakene ikke har hjulpet.  

Beredskapsteamet skal: 

 bistå barn, ungdom og foresatte som opplever at de ikke får den hjelpen de mener de har krav 

på fra skolen/barnehagen sin i en mobbesak  

 hjelpe skolen i å løse vanskelige mobbesaker, men det er fortsatt skolen/barnehagen som har 

ansvaret for at saken blir løst  

 koordinere arbeidet i de sakene som meldes inn, men det er skolen/barnehagen som utfører det 

konkrete arbeidet 

 
Som en ser, har nå beredskapsteamet og mobbeombudet noen sammenfallende oppgaver. Jfr. PS 
18/142 i bystyret 1.11.2018 Evaluering av beredskapsteam.  Hvilke forventninger skoler og 
foresatte får til henholdsvis mobbeombudet og beredskapsteamet framover, vil tiden vise.  
Vil en i vanskelige saker kontakte mobbeombudet eller beredskapsteamet?   
 
Rådmannen antar at i noen saker vil både mobbeombudet og beredskapsteamet være involvert. 
Av erfaring fra andre steder vet en at elever og foresatte kontakter mobbeombudet uten at for 
eksempel skolen er informert om dette, mens partene i saker som meldes til beredskapsteamet er 
enige om og informert om at dette gjøres. 
 
BTI-arbeidet i kommunen pågår, fram til 1.9.2019 i prosjektperiode. Nivå 3 i BTI-modellen er den 

komplekse samordningen mellom flere tjenester. 

Mange BTI-nivå 3-saker involverer familie og fritid. 
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BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet 
undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert 
innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning. 

Det vil gås opp linjer for Beredskapsteamet i forhold til BTI-nivå 3-saker. 

 
Når ny rådgiver kommer på plass i rådmannens stab Barn, unge og familier 1. august 2019, vil leder 
av beredskapsteamet få frigjort mer tid til denne lederoppgaven. Våren 2019 har skolestaben en 
stilling vakant. 
 

Skoleåret 2017/2018 hadde beredskapsteamet 7 konkrete saker. I inneværende skoleår har det ikke 

vært noen økning av saker som er meldt beredskapsteamet. Pr. dags dato har beredskapsteamet 

vært involvert i 7 saker. Skolene arbeider bedre og riktigere i forhold til undersøkelsesplikten og 

aktivitetsplikten enn den første tiden etter at det ble gjort endringer i opplæringsloven kapittel 9A om 

elevenes skolemiljø 1.8. 2017. 

 
Videre ba bystyret rådmannen:  
- foreta en gjennomgang av skolenes hjemmesider for å sikre lik tilgjengelighet for elever og 
foresatte. Herunder sikre oppdatert og tydelig informasjon knyttet til elevenes rettigheter om 
et godt skolemiljø og fremgangsmåte ved mobbing. Dette på bakgrunn av at skolene selv i 
stor grad har valgt å satse på hjemmesidene for å sikre ivaretakelse av informasjonsplikten.  
 
Informasjon om elevenes skolemiljø/kap. 9A, interne og kommunale rutiner skal ligge tilgjengelig på 
alle skolers hjemmesider. Dette følges opp av rådmannens stab Barn, unge og familier. Se vedlegg.  
 
Informasjon om skolenes handlingsplaner og forebyggende arbeid skal også ligge tilgjengelig på 
hjemmesidene.  
Skolenes hjemmesider er imidlertid ikke likt utformet slik at det kan by på en utfordring dersom man 
sammenligner og skal finne den samme informasjonen på de ulike sidene.  
Men rådmannen mener at det viktigste er at elever og foresatte finner lett fram til denne 
informasjonen ved sin skole.  
 
 
Videre ba bystyret rådmannen:  
- iverksette et arbeid for å sikre at aktivitetsplaner inneholder de formkrav som stilles etter 
loven, særlig knyttet til beskrivelse av tiltak og rutine for evaluering og videreføring av tiltak.  
 
Skolene i Arendal skal bruke Utdanningsdirektoratets mal til aktivitetsplan.  
Dette sikrer at aktivitetsplanene inneholder de formkrav som stilles etter loven.  
En fordel med å bruke UDIR sine nettsider og maler er at disse blir regelmessig oppdatert hvis det 
skjer endringer fra nasjonalt hold. 
 
Skolen har plikt til å  

 sette inn egnede tiltak for alle elever som opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt, uansett 
årsak 

 følge opp tiltakene 

 evaluere virkningen av tiltakene 

 legge til eller endre tiltak hvis det er nødvendig 
 
Dette er også i samsvar med god pedagogisk praksis. At skolen følger denne plikten er viktig både 
for enkelteleven, men også for skolemiljøet som helhet. Et godt skolemiljø er en forutsetning for at 
elevene får utvikle seg faglig og sosialt. 
 
Gode læringsmiljø er Arendalsskolens hovedsatsingsområde. 
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Til punkt 3: 
 
Rådmannen viser til ordførerens debattinnlegg i Agderposten 27.3.2019: 
 
Når det gjelder mobbing i skolen som Karlsen var opptatt av sist høst, har dette hatt et stort fokus 
hos ordføreren og bystyret. Tall fra skoleporten.no der tall for Elevundersøkelsen på  7. og 10. trinn 
finnes, viser for de kommunale skolene på 7. trinn at 11,7% ble mobbet av elever, voksne på skolen 
eller digitalt høsten 2016, 9,8% i 2017 og 7,7% i 2018.   
 
Tallet for landet var 6,9% høsten 2018.   
 
På 10.trinn var andel elever som ble mobbet i de kommunale skolene i Arendal 12,2% høsten 2016, 
10,9% i 2017 og 6,9% i 2018. Tallet for landet var i 2018 7,0%,  altså over de kommunale skolene i 
Arendal på dette trinnet. 
 
Når det gjelder friskolene samlet i Arendal, ble 10,4% mobbet på skolen på 7. trinn og 10,0% på 
10.trinn, altså betydelig høyere enn ved de kommunale skolene.   
 
Så ordføreren mener at det fokuset ordfører, bystyret og rådmannen har hatt på mobbing på skolen, 
har hatt en positiv virkning. Men vi er ikke i mål! En mobbesak er en for mye.  
 
Rådmannen viser også til melding fra rådmannen til bystyret 28.2.19: Melding til bystyret om 
mobbing der rådmannen skriver i sammendraget: 
 
Arendal kommune beveger seg ytterligere i riktig retning i 2018-elevundersøkelsen, og det 
rapporteres nå om mindre mobbing i Arendal kommune enn tidligere. Faktisk så meldes det nå om 
mindre mobbing totalt på våre ungdomstrinn enn på ungdomstrinnene i resten av landet. Det er 
fremdeles mer mobbing på barnetrinnet i Arendal enn i resten av landet, men vi hadde en ytterligere 
liten reduksjon, mens tallene for landet viste en liten økning.    
 
Hvor mye ressurser skolene benytter til sosiallærere går fram av meldingen som rådmannen skrev til 
Komite for oppvekst 21.3.19, PS 19/14 - Oversikt over ressurser til sosiallærere. 
 
 

Arendal 4.5.2019 

Harald Danielsen 

rådmann  
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          Vedlegg 

 

Kap 9A – Elevenes skolemiljø. 

Gjennomgang av skolenes hjemmesider, jf. rapport fra forvaltningsrevisjonen og bystyrets vedtak 

20.12.18. 

 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak  
Bystyret tar rapporten Psykososialt miljø i skole og barnehage til orientering og ber rådmannen: 

- foreta en gjennomgang av skolenes hjemmesider for å sikre lik tilgjengelighet for elever og 

foresatte. Herunder sikre oppdatert og tydelig informasjon knyttet til elevenes rettigheter om et godt 
skolemiljø og fremgangsmåte ved mobbing. Dette på bakgrunn av at skolene selv i stor grad har 
valgt å satse på hjemmesidene for å sikre ivaretakelse av informasjonsplikten. 

 

SKOLE Info 
elever/foreldre 
(pålegg okt. -
18) 

Info om 
B 
(pålegg 
mars -
18) 

Egen handlingsplan som er i tråd med 
Kap 9A (01.08.17). 
Kommentar vedr. info. 

Asdal OK OK OK – 2018. 
All info ligger til v. på forsiden under skolens 
kontaktinfo, og ikke under noen faner. Lett å finne! 

Birkenlund OK OK OK – 2018 / Mitt valg. 
Info ligger under fanen Om skolen > Mobbearbeid. 

Eydehavn OK OK OK – 2018 / ART. 
All info til v. på forsiden under skolens kontaktinfo eller 
under fanen Skolemiljø. 

Flosta OK OK OK – 2018 / Ingen utenfor. 
Det meste ligger under fanen Skolens planer, men 
egen info om BT ligger under fanen Info (info om BT 
kan også finnes via lenke i infoskrivet til 
elever/foreldre). 

Hisøy OK OK OK – Skolemiljøplan. 
Det meste ligger til h. på forsiden. Egen handl.plan / 
Skolemiljøplan under fanen Skolen. Her ligger også 
det som i tillegg ligger på forsiden. 

Moltemyr OK OK OK – 2018. 
Informasjon om mobbing (forebyggende arbeid) ligger 
som et hovedoppslag på forsiden. Info og planer under 
fanen Planer/Skjema. (Handlingsplan mot mobbing 
kan med fordel fjernes. Gml. planer fra 2013, 2015 og 
2016. Ny plan har nytt navn – Psykososialt 
læringsmiljø § 9A.) 

Myra OK OK OK / Olweus. 
Info om BT, lenke til kommunens nettside om mobbing 
og Olweus sin definisjon på mobbing ligger til h. på 
forsiden. Egen handl.plan og annen info finnes under 
fanen Myra skole – info/skjemaer > Mobbing/Olweus. 

Nedenes OK OK OK – 2018 / Mitt valg. 
Alt ligger under fanen Skolemiljø. Info om BT også 
under fanen Skolen. 

Nesheim OK OK OK / ART. 
Alt ligger under fanen Psykososialt skolemiljø.  

Roligheden OK OK OK – 2018. 
Alt ligger under fanen Informasjon. (Dette er forklart 
øverst til v. på forsiden!) 

Rykene OK OK OK – 2018. 
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Info ligger under fanen Psykososialt læringsmiljø eller 
man kan følge lenke øv. til h. – Handlingsplan for 
psykososialt læringsmiljø. 

Sandnes OK OK OK – 2018. 
Info ligger under fanen Skolen > Nulltoleranse mot 
mobbing. 

Sandum OK OK OK / ART. 
Info ligger t.v. på forsiden (+ film fra FM øverst under 
nyheter.) 

Stinta OK OK OK / PALS. 
Info ligger under fanen Skoleinfo, samt på forsidens h. 
side. 

Strømmen OK OK Skolen har valgt å informere om Olweus-programmet 
mot mobbing og antisosial atferd. 
Info under fanen Arbeid mot mobbing. Ikke egen 
handlingsplan – viser til Olweusarbeidet som gjøres 
ved skolen (antimobbeprogram og forebyggende 
arbeid). 
Verdidokument under fanen Visjon. 

Stuenes OK OK OK – 2018 / Mitt valg. 
Info og planer ligger under fanen Skolemiljø. 

 
      Handlingsplanene bør dateres. 

Mange skoler har mer info og lenker til aktuelle 
nettsider/kommunens side om mobbing enn det som er 
merket OK over! 
De aller fleste skolene har revidert sine planer høsten 
2018. 

 
 

Rådmannens stab Barn, unge og familier 
10.01.2019 
Frode Olsen 
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1. SAMMENDRAG 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Psykososialt miljø i skole og barnehage» i Arendal 

kommune har hatt til hensikt å gjennomgå kommunens rutiner og regeletterlevelse knyttet til 

psykososialt miljø, herunder mobbing og krenkelser ved den enkelte skole og barnehage. 

Formålet har vært å kartlegge om den enkelte skole og barnehage har rutinebeskrivelser og 

kompetanse for å sikre et godt arbeid knyttet til forebygging, avdekking og håndtering av 

krenkende atferd. I lys av dette har det vært aktuelt å se på hvorvidt skolene har forankret 

rutinene i praksis, og hvordan de har ivaretatt informasjonsplikten overfor foreldre og elever. 

Revisjonen har også sett på skolenes dokumentasjonskrav knyttet til aktivitetsplikten, spesielt 

knyttet til utarbeidelse av skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak i henhold til 

opplæringslovens bestemmelser. 

Prosjektet har blitt gjennomført av Aust-Agder Revisjon IKS i perioden april – oktober 2018 

etter bestilling fra kontrollutvalget. Forvaltningsrevisjonsprosjektet har lagt til grunn følgende 

problemstillinger: 

1) Har skolene og barnehagene i Arendal kommune tilfredsstillende rutiner for sikre 

et trygt og godt psykososialt miljø? Herunder sikre kompetanse til å forebygge, 

avdekke og håndtere krenkende adferd 

 

2) Ivaretar skolene informasjonsplikten knyttet til foreldre og elever, både i forhold til 

aktivitetsplikten og det systematiske arbeidet for et godt skolemiljø? 

 

3) Tilfredsstiller skolene dokumentasjonskravet knyttet til aktivitetsplikten? Og 

foreligger det dokumentasjon i enkeltsaker som oppfyller kravene etter 

opplæringslovens bestemmelser om innholdet i den skriftlige planen når det skal 

gjøres tiltak i en sak? 

 

Gjennom arbeidet med prosjektet har revisjonen lagt til grunn et sett med kriterier for å på 

best mulig måte besvare problemstillingene. Revisjonskriteriene har i hovedsak tatt 

utgangspunkt i opplæringslovens og barnehagelovens bestemmelser med tilhørende forskrifter 

knyttet til psykososialt miljø og trivsel. Lovforarbeider, utredninger og forskningsrapporter 

supplert med fagartikler og rundskriv fra Utdanningsdirektoratet er videre eksempler på 

kriterier som er anvendt for å gi et best mulig normativt grunnlag for rapportens vurderinger 

og konklusjoner. Faktagrunnlaget baserer seg på en sammensatt metodisk innhenting av data, 

bestående av en kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ tilnærming. Revisjonen har foretatt 

dokumentanalyse av kommunale styringsdokumenter og rutinebeskrivelser, samtidig som det 

er gjennomført en analysegjennomgang av skolenes informasjon på hjemmesider. Det er 

videre blitt foretatt en rekke intervjuer med rektorer, kommunens administrasjon m. fl., samt 

gjennomført en gjennomgang av enkeltsaker ved et utplukk av utarbeidede aktivitetsplaner. 

Som et supplement til de kvalitative tilnærmingene, har revisjonen i tillegg gjennomført en 
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spørreundersøkelse til foreldre ved et utvalg av skoler, i hensikt å løfte frem deres opplevelse 

av samarbeid og tillit med skolen.  

Barnehage- og skolemiljø er et samlebegrep for både barnehagelovens og opplæringslovens 

bestemmelser, og favner blant annet begrepene psykososialt miljø, krenkelser og mobbing. 

Forståelsen av mobbing er i stadig utvikling, og inneholder i dag flere forklaringer og former 

enn tidligere. Utdanningsdirektoratet betegner mobbing som gjentatt negativ eller ondsinnet 

atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vansker for å forsvare seg. Fra 1. august 

2017 trådte nye regler i opplæringsloven kapittel 9A i kraft, som skal sikre et effektivt 

regelverk mot krenkende adferd og en bedre håndheving av reglene, gjennom blant annet et 

mer definert ansvar for alle ansatte på skolen. 

Problemstilling 1 

Har skolene og barnehagene i Arendal kommune tilfredsstillende rutiner for sikre et trygt og godt 

psykososialt miljø? Herunder sikre kompetanse til å forebygge, avdekke og håndtere krenkende adferd 

Som lokal barnehagemyndighet har Arendal kommune etter barnehageloven § 8-1 ansvar for 

at barnehagene driver i samsvar med gjeldende regelverk, herunder blant annet barnehagenes 

plikt til etter rammeplanen til å håndtere, stoppe og følge opp dersom et barn opplever 

krenkelser eller mobbing. Revisjonen registrerer gjennom kommunen som lokal 

barnehagemyndighet at barnehagene har en rekke skriftlige rutiner knyttet til det systematiske 

og forebyggende arbeidet for et trygt og godt barnehagemiljø. Det registreres på en annen side 

en tillitsbasert praktisering av rutinene i den enkelte barnehage ved at det skal gjennomføres 

egenevalueringer, detaljregulering i egne halvårsplaner og oppstartssamtaler, noe som stiller 

økte krav til barnehagemyndighetens påseansvar iht. barnehageloven ved at barnehagene 

etterlever rutinene i praksis. Revisjonen finner det for øvrig positivt at kommunen har rutine 

på å kalle inn foreldre til samtale dersom en mobbesak skulle oppstå, hvor de i fellesskap blir 

enige om muntlige tiltak for å bedre situasjonen. Revisjonen anser det som positivt at 

skriftlige rutiner og prosedyrer foreligger, men har ingen forutsetninger for å vurdere 

innholdet i rutinene og hvordan disse fungerer i praksis i den enkelte barnehage. 

Revisjonen bemerker at det beskrives en liten forekomst av mobbesaker i barnehagene i 

Arendal, samtidig som det foregår relativt hyppig på landsbasis da forskning viser at omtrent 

12 prosent av alle barnehagebarn opplever mobbing, ofte gjennom indirekte og psykisk 

mobbing. 

Alle skolene er etter opplæringsloven § 9A-3 pliktig til å arbeide kontinuerlig og systematisk 

for å fremme et trygt og godt skolemiljø for alle elever, og det er i henhold til lovforarbeidene 

avgjørende at skolene har gode rutiner og dokumentasjon for både forebyggende arbeid og 

håndtering av mobbing eller annen krenkende atferd. Revisjonen registrerer at kommunen 

som skoleeier har utarbeidet en rekke dokumenter, reglementer og andre linker og egne 

informasjonssider knyttet til mobbing. Ved de seks utplukkede skolene, registreres det at alle 

skolene har utarbeidede rutiner knyttet til forebyggende arbeid mot mobbing. Revisjonen har 

ikke grunnlag for å vurdere hvordan de ulike presenterte rutinene er tilfredsstillende nok til å 
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sikre et godt psykososialt miljø i praksis, men legger kun til grunn at rutiner og planer i sin 

strukturelle form foreligger. 

Som en del av rutinene, skal skolene utarbeide egne handlingsplaner som skal omhandle 

elevenes psykososiale miljø etter kapittel 9A. Revisjonen registrerer at handlingsplanene ved 

de seks utplukkede skolene, alle gir en beskrivelse av både hva skolen skal gjøre av 

forebyggende arbeid mot mobbing, avdekking og håndtering av enkelthendelser. 

Handlingsplanene inneholder definisjoner og fremstår som et praktisk verktøy for skolen i 

arbeidet for elevenes psykososiale miljø. Revisjonen bemerker likevel at 3 av skolene ikke har 

oppdatert planene i henhold til endringene i opplæringslovens kapittel 9A. Det er etter 

revisjonens vurdering viktig at alle skoler oppdaterer både handlingsplaner og andre 

styringsdokumenter og arbeidsverktøy i henhold til opplæringsloven, spesielt da det nå er over 

1 år siden reglene trådte i kraft.  

Opplæringsloven § 9A-4 ilegger ansatte ved skolen et ansvar for å følge med, gripe inn og 

varsle rektor ved mulige situasjoner hvor en elev ikke har det trygt og godt. For å ivareta dette 

ansvaret, er det viktig at alle ansatte ved skolen er godt opplært i det nye regelverket for å 

sikre kompetanse innen lovens ansvarsområder. Opplæringen har vært fokus både hos 

rektorene og gjennom videreformidling på egne planleggingsdager på skolene. Kun enkelte 

rektorer har likevel inkludert øvrige ansatte på skolen i denne opplæringen, til tross for at de 

nye reglene tillegger alle ansatte på skolen et ansvar. Revisjonen observerer at alle skolene 

har hatt et system for å sikre en opplæring av spesielt lærernes ansvarsområder, men kan ikke 

vurdere hvorvidt dette har vært tilstrekkelig nok til å sikre at kompetansen hos den enkelte 

lærer er tilfredsstillende.  

Beredskapsteamet mot mobbing fremstår for revisjonen som et organ som skolene oppfatter 

som nyttig i arbeidet med psykososialt miljø. Revisjonen observerer likevel utfordringer ved 

at beredskapsteamet har måtte avvise henvendelser fra foreldre eller rektorer som har bedt om 

hjelp og bistand, av hensyn til teamets mandat og mangler på ressurser. Dagens mandat om at 

skolen må ha igangsatt en egen sak lokalt før de selv eller foresatte kan henvende seg til 

beredskapsteamet, beskrives som hemmende for å håndtere saker på en effektiv måte, da flere 

har hatt behov for bistand eller rådgivning tidligere i prosessen. Siden etablering har teamet 

hatt en betydelig økning i pågang og henvendelser, noe som har medført en hyppigere 

møtevirksomhet med ressurskrevende arbeid mellom møtene. Det er etter revisjonens 

vurdering behov for å se nærmere på mandatet, organisering og ressurser til 

beredskapsteamet, dersom arbeidsmetoden og pågangen skal fortsette slik det er per i dag.   

Problemstilling 2 

Ivaretar skolene informasjonsplikten knyttet til foreldre og elever, både i forhold til aktivitetsplikten og det 

systematiske arbeidet for et godt skolemiljø? 

Etter opplæringslovens § 9A-9 har skolene en informasjonsplikt overfor foreldre og elever, i 

forhold til deres rettigheter etter kapittel 9A. Informasjonsplikten skal sikre at foreldre og 
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elever får tilstrekkelig informasjon om deres rettigheter knyttet til et godt skolemiljø, skolens 

ansvar for å følge med og gripe inn, fremgangsmåte m.m.  

Rektorene uttrykker overfor revisjonen at informasjonsplikten er ivaretatt gjennom 

informasjon på skolenes hjemmesider, samtidig som foresatte er informert om 

opplæringslovens nye regler om skolemiljø gjennom foreldremøter. Ved gjennomgangen av 

alle 15 skolenes hjemmesider, opplever revisjonen en mangelfull tilgjengelighet av 

informasjon angående mobbing ved flere skoler. Revisjonen anser det som en strukturell 

svakhet at det kun er 3 skoler som informerer om mobbing på sine startsider. Samtidig er det 

vanskelig å finne informasjon ved flere av de øvrige 12 skolene. Tilsvarende anses det uheldig 

at kun 1 skole har link til handlingsplan mot mobbing på startsiden.  

Revisjonen vurderer tilgjengeligheten på informasjon angående mobbing på skolenes 

hjemmesider som mangelfull i flere tilfeller – til tross for at flere rektorer beskriver at 

informasjonsplikten er godt ivaretatt gjennom nettsidene. Revisjonen mener videre det er 

uheldig at enkelte skoler har en vanskelig tilgjengelig omtale av tematikken, noe som gjør det 

vanskeligere for foreldre eller elever å finne frem til viktig informasjon. Disse momentene 

bekreftes videre gjennom at en større andel foreldre opplever at de ikke har fått god nok 

informasjon fra skolen knyttet til rettigheter og fremgangsmåte ved mobbing. Etter 

revisjonens vurdering bør det overordnet etableres en mer felles praksis blant skolene knyttet 

til informasjon om skolemiljø og mobbing, slik at foreldre og elever skal få lik tilgang til 

informasjon uavhengig av hvilken skole en tilhører.  

Problemstilling 3 

Tilfredsstiller skolene dokumentasjonskravet knyttet til aktivitetsplikten? Og foreligger det dokumentasjon i 

enkeltsaker som oppfyller kravene etter opplæringslovens bestemmelser om innholdet i den skriftlige planen 

når det skal gjøres tiltak i en sak? 

Ved utarbeidelse av aktivitetsplaner iht. opplæringsloven § 9A-4 ledd 6 observerer revisjonen 

en del ulik praktisering blant skolene, spesielt knyttet til skolenes ulike terskler for å utarbeide 

aktivitetsplaner. En slik ulik praksis bidrar til å skape en del variasjoner blant skolene, 

samtidig som det viser at den enkelte rektor anvender aktivitetsplaner som et verktøy noe 

ulikt. På bakgrunn av dette er det viktig å være bevisst på at antall utarbeidede aktivitetsplaner 

ikke er egnet til å danne et fullstendig bilde av omfanget av mobbing på den enkelte skole. 

Ved revisjonens gjennomgang av enkeltsaker, ved hvorvidt de er utarbeidet tilfredsstillende 

iht. kravene i opplæringsloven § 9A-4 ledd 6, bemerkes spesielt skolenes beskrivelse og 

utarbeidelse av kravet om hva slags tiltak skolen har planlagt. Revisjonens vurderinger har 

basert seg på en forventning om at tiltakene skal fremstå så klare og tydelige at en 

utenforstående vil få en god forståelse av hva planen inneholder. Dette er blant annet viktig 

for å sikre dokumentasjon og etterprøvbarhet knyttet til hvilke tiltak som er iverksatt. 

Lovforarbeidene stiller i tillegg krav til at tiltakene skal være egnede og tilstrekkelige til at 

krenkelsene opphører og at det ikke er fare for gjentakelse, samtidig bør planen ifølge Udir 

inneholde en kombinasjon av kortsiktige og langsiktige tiltak. På bakgrunn av dette anser 



31/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og barnehage - 18/03923-12 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og barnehage : Rapport forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og barnehage i Arendal kommune

  6 

 

revisjonen det som uheldig at en stor andel av de gjennomgåtte planene etter revisjonens 

vurdering har som fellestrekk at tiltakene som skal bedre elevens situasjon, bærer preg av å 

være vage og lite konkrete. Svakheter ved tiltakene i kombinasjon med at flere skoler har ulik 

fremstilling med uklart oppsett hvor det kan være vanskelig å finne frem til informasjon, gjør 

at revisjonen mener at utarbeidelse av aktivitetsplaner har et klart forbedringspotensiale blant 

skolene.  Revisjonen opplever at de skolene som har utarbeidet egne maler for 

aktivitetsplaner, i flere tilfeller har kvalitetsmessig bedre utarbeidede planer, da elevens 

situasjon i større grad blir gjennomgått i detalj med tydelig og mer detaljert fokus på hvordan 

man skal løse problemet fremover. Revisjonen mener det er uheldig at det ved flere 

aktivitetsplaner ved de øvrige skolene observeres tomme punkter eller svakheter i beskrivelse 

av situasjonen og problemet planen skal løse, da dette vil kunne gå direkte utover eleven 

dersom aktivitetsplanen ikke er godt nok utarbeidet etter kravene i oppll. § 9A-4 ledd 6.  

Revisjonen mener det er svakheter blant flere skoler knyttet til oppfølging av saker, da det er 

tendenser til at skolen viderefører tiltak etter evaluering uten skriftliggjøring av nye rammer 

for evaluering og oppfølging. Revisjonen mener det er viktig at skolene etablerer rutiner for 

de tilfeller hvor aktivitetsplanen ikke har oppnådd ønsket effekt for eleven og arbeidet med 

tiltak dermed må videreføres.   

Revisjonen registrerer gjennom foreldreundersøkelsen spesielt tre årsaker til at foresatte i 

noen tilfeller uttrykker en redusert tillit til skolen: for hyppig skifte av lærere, det gis for lite 

informasjon og foreldrene opplever at skolen ikke tar godt nok tak i problemer som oppstår. 

Som et resultat av dette observerer revisjonen at læreren trekkes frem som nøkkelen til et godt 

skolemiljø, da gjentagende vikarbruk eller hyppig bytte av kontaktlærer pekes på som et ledd i 

dårlig kompetanse eller svekket kommunikasjon mellom både lærere og relasjonen skole-

hjem.  

Revisjonen har følgende anbefalinger: 

 Revisjonen anbefaler at administrasjonen foretar en gjennomgang av 

beredskapsteamets mandat og ressursbehov, sett i forhold til skolenes og foreldrenes 

forventninger 

 

 Skolene selv har i stor grad valgt å satse på hjemmesidene for å sikre ivaretakelse av 

informasjonsplikten. Revisjonen anbefaler derfor at administrasjonen foretar en 

gjennomgang av skolenes hjemmesider for å sikre en lik tilgjengelighet for elever og 

foresatte. Herunder sikre oppdatert og tydelig informasjon knyttet til elevenes 

rettigheter om et godt skolemiljø og fremgangsmåte ved mobbing 

 

 Revisjonen anbefaler at administrasjonen iverksetter et arbeid for å sikre at 

aktivitetsplaner inneholder de formkrav som stilles etter loven, særlig knyttet til 

beskrivelse av tiltak og rutiner for evaluering og videreføring av tiltak 
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2. INNLEDNING  

Skoler og barnehager utgjør ett av de viktigste tjenesteområdene for Arendal kommune, med 

over 5000 barn i grunnskolen og 2000 barn i barnehage i 2018.1 Alle barn og unge har rett på 

et trygt og godt miljø i både barnehagen og i skolen, og det er viktig at arbeidet med å fremme 

trivsel utgjør en betydningsfullt del av arbeidet til enhver skole og barnehage samt for 

kommunen som skoleeier og barnehagemyndighet.  

Opplæringsloven kapittel 9A2 gir elever en lovfestet rett til et trygt og godt skolemiljø som 

fremmer helse, trivsel og læring. Tilsvarende skal barnehager fremme et trygt og godt 

barnehagemiljø for barna3. Både barnehager og skoler er herunder ansvarlig for å både 

forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser. Det er viktig at barn og unge har et trygt 

fysisk og psykososialt miljø rundt seg, og at de vernes mot mobbing og krenkelser i 

hverdagen. Opplæringsloven stiller videre krav til at elevers egen subjektiv opplevelse av 

trivsel skal være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid.  

Krenkelser og mistrivsel kan ha alvorlige konsekvenser for barn og unge, og det er derfor 

viktig at den enkelte skole og barnehage har systemer både for forebygging, avdekking og 

håndtering av mobbing og mistrivsel blant barn. Kommunen har etter opplæringslovens § 13-

10 ansvaret for at kravene i lovens bestemmelser blir oppfylt, og de skal stille til disposisjon 

de ressurser som er nødvendige for å oppfylle kravene på den enkelte skole. I Arendal 

kommune er det totalt 16 kommunale grunnskoler, og rektorene på de enkelte skolene har en 

rekke ansvar etter lovens kapittel 9A. Når det gjelder barnehager, har kommunen som lokal 

barnehagemyndighet og tilsynsmyndighet ansvar for å følge opp at både de kommunale og 

private barnehagene følger bestemmelsene knyttet til psykososialt miljø.  

Denne forvaltningsrevisjonen har til hensikt å kartlegge kommunens rutiner og 

regeletterlevelse knyttet til psykososialt miljø, herunder mobbing og krenkelser ved den 

enkelte skole og barnehage. Det er videre formålstjenlig å se på kommunens sikring av 

kompetanse og rutinebeskrivelser knyttet til tematikken, og hvorvidt respektive rutiner er 

forankret hos den enkelte enhet. Prosjektet har videre til hensikt å kartlegge skolenes 

dokumentasjonskrav knyttet til aktivitetsplikten etter opplæringslovens § 9A-4, og hvordan 

skolen praktiserer skriftlige planer i enkeltsaker i henhold til § 9A-4 ledd 6.  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i Arendal 14.03.2018 (sak 

14/18), med bakgrunn i en revurdering av plan for forvaltningsrevisjon4. Prosjektet ble bestilt 

på bakgrunn av en politisk prioritering av tematikken rundt mobbing og psykososialt miljø, 

                                                                 
1 https://skoleporten.udir.no/oversikt/oversikt/grunnskole/arendal-kommune-0906 og kommunens 
datamateriale fra tellinger i barnehagene pr. 18.09.2017   
2 LOV-1998-07-17-61 Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringsloven) 
3 Jf. LOV-2005-06-17-64 Lov om barnehager (barnehageloven) og FOR-2017-04-24-487 Forskrift om rammeplan 
for barnehagens innhold og oppgaver 
4 Lagt inn som prioritet i Plan for forvaltningsrevisjon i kontrollutvalget 01.11.2017 (sak 57/17) 
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som kontrollutvalget gjennom flere anledninger har vurdert som et viktig område det knytter 

seg vesentlig risiko til.  

Revisjonens funn og anbefalinger er utledet gjennom grundig og omfattende metodisk 

gjennomføring av både dokumentanalyser, intervjuer, gjennomgang av enkeltsaker og 

spørreundersøkelse, vurdert opp mot rapportens revisjonskriterier. Prosjektet er for øvrig 

gjennomført etter gjeldende standard for forvaltningsrevisjon.5 

 

  

                                                                 
5 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 og gjort gjeldende som god 

kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter 
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3. PROSJEKTETS FORMÅL, METODE OG AVGRENSING 

3.1. FORMÅL 

Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet vil i henhold til kontrollutvalgets bestilling, ha 

til hensikt å se på hvordan skoler og barnehager i Arendal kommune ivaretar og arbeider 

forebyggende med det psykososiale miljøet. Fra 1. august 2017 trådte nye regler i 

opplæringsloven kapittel 9A i kraft, som skal sikre et effektivt regelverk mot krenkende 

adferd og en bedre håndheving av reglene, gjennom blant annet et mer definert ansvar for alle 

ansatte på skolen. Det vil derfor være formålstjenlig å vurdere hvorvidt de nye reglene etter 

opplæringslovens kapittel 9A er forankret ved den enkelte skole, og om det foreligger en 

etablert praksis knyttet til dette. 

Det er viktig at den enkelte skole og barnehage har rutinebeskrivelser og kompetanse for å 

sikre et godt arbeid knyttet til forebygging, avdekking og håndtering av krenkende atferd. 

Revisjonen vil i lys av dette se på hvorvidt skolene har forankret rutinene i praksis, og 

hvordan de har ivaretatt informasjonsplikten overfor foreldre og elever knyttet til dette.  

Revisjonen finner det videre formålstjenlig å vurdere skolenes dokumentasjonskrav knyttet til 

aktivitetsplikten skolen har, som nå er skjerpet gjennom ny bestemmelse i opplæringsloven. 

Revisjonen vil her særlig se på utarbeidelse av skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak i 

henhold til opplæringslovens bestemmelser. 

 

3.2. PROBLEMSTILLINGER 

Prosjektplan for arbeidet ble behandlet av kontrollutvalget 14.03.2018 (sak 14/18), hvor det 

ble vedtatt tre problemstillinger:  

1) Har skolene og barnehagene i Arendal kommune tilfredsstillende rutiner for sikre et 

trygt og godt psykososialt miljø? Herunder sikre kompetanse til å forebygge, avdekke 

og håndtere krenkende adferd 

 

2) Ivaretar skolene informasjonsplikten knyttet til foreldre og elever, både i forhold til 

aktivitetsplikten og det systematiske arbeidet for et godt skolemiljø? 

 

3) Tilfredsstiller skolene dokumentasjonskravet knyttet til aktivitetsplikten? Og foreligger 

det dokumentasjon i enkeltsaker som oppfyller kravene etter opplæringslovens 

bestemmelser om innholdet i den skriftlige planen når det skal gjøres tiltak i en sak? 
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3.3.  METODISK GJENNOMFØRING 

Prosjektets metodiske fremgangsmåte baserer seg på en sammensatt datainnsamling gjennom 

både kvalitative og kvantitative tilnærminger. Gjennom bruken av metodetriangulering, det 

vil si en sammensetning av flere metodiske undersøkelser for å undersøke samme fenomen, 

reduseres faren for unyansert informasjon og problemstillingene blir belyst gjennom ulike 

faktabeskrivelser. 

Da subjektive oppfatninger utgjør grunnlaget for psykososialt miljø og trivsel både hos elever, 

foresatte og skolene, anså revisjonen det som avgjørende å foreta en nyansert og sammensatt 

metodisk datainnsamling til hensikt å danne et realistisk bilde av tematikken på den enkelte 

skole. Revisjonen har valgt å avgrense undersøkelsen knyttet til barnehagene til et overordnet 

nivå, ved å kun se på hvilke rutinebeskrivelser og dokumentasjon som ligger til grunn for 

barnehagenes arbeid med psykososialt miljø. Dette på bakgrunn av at det frem til nå er lite 

praksis knyttet til enkeltsaker på mobbing i barnehagene, samt at opplæringslovens nye 

bestemmelser kun er begrenset til skolenes ansvar. Mobbing i barnehagen er i tillegg en 

problematikk som er i utvikling, da det har vært tendenser til lite fokus på dette før de siste 

årene. 

  

Dokumentanalyse 

Revisjonen har som en viktig del av datagrunnlaget, foretatt en dokumentanalyse av flere 

ulike kilder. Det er i forbindelse med intervjuer på den enkelte skole, blitt forelagt en rekke 

dokumenter som omhandler skolenes planer og rutiner knyttet til skolens forebyggende arbeid 

mot mobbing samt prosedyrer knyttet til håndtering av saker. For å nyansere bildet i forhold 

til de skoler som ikke var en del av revisjonens utplukk, har det i tillegg blitt gjennomført en 

sjekkliste-gjennomgang av alle skolenes hjemmesider, i den hensikt å vurdere tilgjengelig 

informasjon og studere de dokumenter som lå publisert. Skolene har gjennom dette blitt 

vurdert på tilgjengelighet av informasjon om mobbing på startsider og i egne faner, om 

beredskapsteamet, forståelighet, kontaktinformasjon for melding av sak etc.  

Revisjonen har gjennom prosjektet fått tilgang til en rekke dokumenter og informasjon som 

har vært avgjørende for å danne grunnlaget for de slutninger som er fattet. Av hensyn til 

omfanget, vil ikke innholdet i dokumentene fra de ulike skolene presenteres i detalj, men det 

har gitt revisjonen et helhetsinntrykk og forståelse for hvilke systemer skolene jobber etter. 

Revisjonen har i tillegg fått oversendt en rekke styringsdokumenter og rutinebeskrivelser fra 

kommunens administrasjon, samt resultater fra foreldreundersøkelsen og elevundersøkelsen 

2017/2018. Dette har utgjort vesentlig informasjon for å nyansere faktagrunnlaget.  

 

Intervjuer 

Revisjonen har totalt i prosjektet gjennomført 14 intervjuer og samtaler med ulike 

nøkkelpersoner innenfor oppvekst i Arendal kommune. I startsfasen av prosjektet 
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gjennomførte revisjonen to innledende møter med hhv. kommunalsjef og rådgiver i 

rådmannens stab oppvekst, i hensikt å kartlegge tematikken problemstillingene belyser. Det 

ble videre arrangert semi-strukturerte intervjuer med felles utarbeidet intervjuguide for åtte 

informanter, hvor de øvrige fire ble gjennomført som mer informative og samtalebaserte 

møter.  

For å få innsikt i hvordan den enkelte skole arbeidet med både forebygging, avdekking og 

håndtering av krenkelser eller annen form for utrygt skolemiljø, tok revisjonen et utplukk på 

seks av kommunens totalt 15 ordinære grunnskoler6, hvor det skulle gjennomføres en større 

gjennomgang med intervju av rektor og eventuelt avdelingsleder eller andre sentrale ansatte. 

Utplukket ble basert på en sammensetning av store og små skoler, en deling av 1-7 og 1-10 

skoler samt en geografisk spredning. Kommunen informerte også revisjonen i forkant av 

utplukket om enkelte skoler som er i en pågående prosess med bytte av rektorer, slik at de 

respektive ikke ble tatt ut. I forbindelse med gjennomgang av enkeltsaker, har revisjonen hatt 

samtaler med ytterligere fire rektorer på et mer overordnet nivå før mappegjennomgangen. 

Utplukket hvor revisjonen har foretatt intervjuer og dokumentasjonsgjennomgang bestod av 

følgende skoler: Eydehavn skole, Hisøy skole, Myra skole, Roligheden skole, Sandnes skole 

og Stinta skole.  

Revisjonen har i tillegg gjennomført intervjuer med leder av kommunens beredskapsteam mot 

mobbing samt barnehagefaglig rådgiver i kommunen.   

 

Gjennomgang av enkeltsaker 

Som et supplement til intervjuer og dokumentanalyse, anså revisjonen det som relevant å 

gjennomgå et utplukk av utarbeidede aktivitetsplaner, for å se om planene er utarbeidet i 

henhold til de nye bestemmelsene i opplæringsloven § 9A-4. Revisjonen gjorde utplukk i de 

fem skolene med flest utarbeidede aktivitetsplaner7, hvor det av de skoler med like mange 

planer ble unngått å velge de skoler revisjonen tidligere hadde besøkt gjennom intervjuer. 

Det ble foretatt en mappegjennomgang ved 5 skoler, hvor revisjonen sammen med rektorene 

gikk gjennom enkeltsaker ved å se på utarbeidede aktivitetsplaner. Gjennomgangen ble 

gjennomført på følgende skoler: Asdal skole, Birkenlund skole, Roligheden skole, Rykene 

skole og Stuenes skole. Revisjonen vurderte hvorvidt planene var utarbeidet etter kravene i 

bokstav a – e i oppll. § 9A-4 ledd 6. Utplukket utgjorde et omfang på ca. 25 aktivitetsplaner 

med flere tilhørende notater og saksdokumenter. Revisjonen fikk under 

mappegjennomgangen i tillegg informasjon fra flere rektorer om skolens rutiner og prosedyrer 

knyttet til mobbing og krenkelser.   

 

                                                                 
6 Totalt 20 skoler i Arendal kommune, hvorav tre av disse er private skoler og to med spesielle formål. 

Revisjonen har valgt å avgrense utvalget til å kun omfatte de 15 ordinære grunnskolene 
7 Skriftlig plan etter opplæringsloven § 9A-4 ledd 6. Omtales også som tiltaksplaner  
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Spørreundersøkelse 

I tillegg til skolenes skriftlige rutinebeskrivelser, dokumentasjon samt utarbeidelse av 

aktivitetsplaner, anså revisjonen det som avgjørende at også foreldrenes synspunkt og 

opplevelse av skolesystemet skulle være en del av datagrunnlaget. Revisjonen valgte derfor å 

gjennomføre en spørreundersøkelse rettet mot foreldre, i hensikt å løfte frem deres opplevelse 

av samarbeid og tillit med skolen, spesielt foreldrenes opplevelse av prosessen dersom de har 

opplevd en mobbesak.  

Av hensyn til omfang, gjorde revisjonen et utplukk på seks skoler. Skolene ble valgt ut basert 

på en kombinasjon av størrelse/antall elever og antall registrerte mobbesaker. Det ble derfor 

valgt ut tre store skoler (1.-10. trinn.) med mange utarbeidede aktivitetsplaner (Roligheden, 

Birkenlund og Asdal skole) samt tre små skoler (1.-7. trinn) med én eller ingen utarbeidede 

aktivitetsplaner (Sandnes, Flosta og Nesheim skole). Revisjonen henvendte seg til rektorene 

for å få oversendt e-postadresser til alle foresatte på skolen. Det var noe variasjon i antall 

registrerte e-postadresser blant skolene, både med hensyn til registrert adresse for kun én eller 

begge foresatte, ufullstendige lister/manglende kontaktopplysninger osv. Revisjonen har kun 

tatt utgangspunkt i listene den enkelte rektor har oversendt, som utgjør skolenes egen 

kontaktinformasjon til foresatte Det tas likevel forbehold om potensielle feil eller mangler i 

skolenes lister.  

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til totalt 1416 respondenter. Omtrent 90 e-poster kom i retur, 

hvilket innebar at det var oppgitt ugyldige e-postadresser. Av disse gikk revisjonen gjennom 

hver enkelt, og klarte å spore opp riktig adresse til ca. 15 stk. Det ble derfor et frafall på 75 

respondenter, og utvalget ble dermed på totalt 1341 respondenter. Av utvalget var det totalt 

537 respondenter som svarte på hele undersøkelsen, hvilket innebærer en svarprosent på totalt 

40 prosent. Spørreundersøkelsen ble for øvrig distribuert gjennom SurveyXact, som 

revisjonen også anvendte i sin analyse av datagrunnlaget (for spørreundersøkelsen). 

 

Validitet og reliabilitet  

Vurderingen av det metodiske arbeidets validitet og reliabilitet, handler om å belyse dataenes 

troverdighet og gyldighet. Validiteten handler om hvorvidt de innsamlede dataene er aktuelle 

for å besvare problemstillingene, og om revisjonens funn er autoritative og representative i 

forhold til fenomenet som er undersøkt. Dokumentene som er analysert for å besvare 

problemstillingene har vært offentlig tilgjengelig dokumenter, eller dokumenter som er 

forelagt revisjonen av personer i kommunens administrasjon eller av skolen ved rektor 

direkte. Når det gjelder analysen av tilgjengelig informasjon på skolenes hjemmesider, ble 

alle hjemmesidene gjennomgått på samme tidspunkt, og tematikken som ble søkt etter var 

direkte rettet mot besvarelse av problemstilling om skolenes informasjonsplikt. 

I forbindelse med intervjuprosessen har dialogen vært forankret gjennom en felles 

intervjuguide for alle informantene. Dette har vært et viktig verktøy for å kunne se tendenser 

på tvers av intervjuobjektene og sikre en godt forankret analyseprosess. Validiteten styrkes 
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ytterligere ved at datamateriale fra alle intervjuer og samtaler er faktaverifisert av den enkelte 

informant. En slik faktaverifisering gir mindre rom for potensielle fallgruver ved subjektiv 

tolkning av dataene. Rådmannen har i tillegg ved prosjektets ferdigstillelse fått rapporten til 

høring. Tilbakemeldinger og uttalelser fra rådmannen ligger vedlagt.  

Ved revisjonens gjennomgang av enkeltsaker er disse målt direkte opp mot lovteksten i 

opplæringslovens § 9A-4. Det skjønnsmessige utplukket utgjorde en kombinasjon av ulike 

egenskaper ved nærmere halvparten av kommunens grunnskoler (geografisk spredning, 

variasjon i størrelse m.m). Da utplukket utgjorde en så stor mengde og bredde i saker, er det 

naturlig å anta at funnene er overførbare i den grad at de øvrige skolene i Arendal kan 

gjenkjenne og lære av potensielle svakheter og styrker som revisjonen påpeker.  

Spørreundersøkelsens svarprosent på 40 % er etter revisjonens vurdering en representativ 

oppslutning med hensyn til intensjonen om å få løftet frem foresattes synspunkter. Andelen 

utgjorde 537 respondenter i antall, med en god spredning på de seks skolene i utplukket. 

Metodiske svakheter ved et slikt datasett er at det ofte kan være de foreldrene som har mest 

negative erfaringer som har et større engasjement for å svare på undersøkelsen. Alle 

variablene er derfor ikke direkte overførbare og generaliserbare. Bryter man derimot opp 

undersøkelsen i enheter, får en likevel frem synspunkter til 537 foresatte som alle deler sin 

erfaring med skolesystemet. Hensikten med undersøkelsen har derfor ikke vært å søke etter et 

eksakt tall på omfanget av mobbing i kommunen, men for å skape en kanal for foreldrene som 

brukere av skolen som tjeneste i et relativt bredt omfang. Det gir videre en anledning til å se 

korrelasjoner mellom variabler. Datasettenes validitet styrkes også ved at revisjonen har hatt 

anledning til å sette resultatene fra foresatte opp mot det realiteten som er presentert av 

rektorene ved de 10 skolene i revisjonens utplukk ved intervjuer og enkeltsaker.  

Reliabilitetsvurderingen omhandler hvorvidt de innsamlede dataene er pålitelige, og om 

dataene er gjenstand for etterprøvbarhet. Rapporten har både på detaljert og overordnet nivå 

vært gjenstand for intern og ekstern kvalitetskontroll. Gjennomgående i rapportens arbeid har 

flere forvaltningsrevisorer vært involvert i prosessen, og den metodiske innsamlingen av data 

har vært grundig forankret og kvalitetssikret internt. Dette har bidratt til et godt fundament for 

dataenes reliabilitet.  

Bruken av metodetriangulering gjennom en kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ metode 

har etter revisjonens syn bidratt til et godt og representativt datagrunnlag som i stor grad 

danner et helhetsbilde av det psykososiale skole- og barnehagemiljøet i Arendal kommune.  

Prosjektet er utført av forvaltningsrevisorer Stine Norrøne Beck og Camilla N. Eriksrud, med 

Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor. Arbeidet med rapporten har 

foregått i perioden april – oktober 2018.  
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4. REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriterier er de krav, normer og standarder som utgjør grunnlaget for de vurderinger 

objektet skal måles opp mot og i forhold til. Kriteriene vil være gjeldende for alle de tre 

problemstillingene, for å på best mulig måte danne et godt normativt grunnlagt for de 

vurderinger og konklusjoner som trekkes. Følgende kapittel vil innledningsvis redegjøre for 

faglige definisjoner og refleksjoner på mobbing og krenkelser. Det vil videre presenteres 

lovbestemmelser og andre kilder som definerer ansvar og omfang knyttet til psykososialt 

miljø i skole og barnehage.  

Regjeringen og Kunnskapsdepartementet forpliktet seg gjennom statsbudsjettet 2016 til en 

målrettet og kunnskapsbasert innsats for et godt skole- og barnehagemiljø mot mobbing. 

Innsatsen ble bygget opp rundt seks konkrete mål og prinsipper, som også var en del av 

forslaget til nye bestemmelser i opplæringsloven:8 

- Det skal ikke skje 

- Det skal nytte å si fra 

- Regelverket skal virke 

- Kompetansen skal nå helt ut 

- Barnehage- og skoleeier er avgjørende 

- Barn og unge skal stå i sentrum 

Definisjon på mobbing og andre krenkelser  
Innenfor tematikken til denne forvaltningsrevisjonen knyttet til barn og unges trivsel i skolen 

og barnehagen, beveger det seg en del ulike begreper som ofte kan 

brukes litt om hverandre. Revisjonen har derfor laget en figur (til 

høyre) som illustrerer de mest sentrale begrepene knyttet til 

problemstillingene, og hvilke av begrepene som faller inn under de 

ulike betegnelsene.  

Barnehage- og skolemiljø er et samlebegrep for både barnehage-

lovens9 og opplæringslovens bestemmelser, hvor barnas fysiske og 

psykiske miljø faller under. Psykososialt miljø beskrives av Utdanningsdirektoratet (heretter 

Udir) som det psykologiske og sosiale miljøet i barnehagen eller på skolen, og hvordan barn, 

unge og ansatte opplever dette. Det påvirkes videre av både enkeltindivider og grupper, som 

direkte eller indirekte er en del av miljøet.10  Det psykososiale miljøet avgrenser seg ikke til å 

kun gjelde det som skjer på skolens område i skoletiden, men omfatter i tillegg det som skjer 

på skoleveien, på turer og arrangementer og ikke minst mobbing og andre krenkelser som 

skjer utenfor skoletiden men som har sammenheng med skolen.11 

                                                                 
8 Prop. 57 L (2016-2017) Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) Side 10 
9 LOV-2005-06-17-64 Lov om barnehager (barnehageloven) Heretter bhl.  
10 Utdanningsdirektoratet «Grunnlagsdokument for arbeidet med barnehage-, skolemiljø, mobbing og andre 
krenkelser» En felles plattform for statlige aktører, revidert utgave. Side 6 
11 Utdanningsdirektoratet Rundskriv 3-2017  
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Krenkelser er et samlebegrep for mobbing, vold, trakassering og diskriminering, som alle 

utgjør negative ord eller handlinger som barn og unge opplever at krenker deres verdighet, 

integritet, følelser eller ekskludering fra et fellesskap. Hva som oppleves som krenkende er 

betinget av subjektive oppfatninger, og vil variere fra person til person avhengig av 

eksempelvis alder, forutsetninger, bakgrunn og situasjon de forekommer i.12 Forståelsen av 

mobbing er i stadig utvikling, og inneholder i dag flere forklaringer og former enn tidligere. 

Forskerne Dan Olweus og Erling Roland sin definisjon på mobbing har siden 1980-tallet vært 

utgangspunkt for en stor del av tematikken rundt mobbing: 

«Mobbing er gjentatt negativ atferd fra én eller flere sammen, rettet mot en som ikke 

kan forsvare seg.»13 

Olweus har videre utdypet hva som ligger bak de ulike begrepene innenfor definisjonen. Med 

negativ handling menes det at noen påfører eller forsøker å påføre andre personer skade eller 

ubehag. Handlingene kan utføres både fysisk, verbalt og indirekte ved utestengelse. Gjentatt 

over en viss tid innebærer at mobbing skiller seg fra enkeltepisoder ved at den gjentas over 

tid. Hensikten med denne definisjonen er å skille mobbingen fra tilfeldige, lettere negative 

handlinger som det varierer hvem det rettes mot. Fra en person til en annen definerer at én 

person blir mobbet av en eller flere andre. Offeret for mobbingen kan også være mer enn én 

person. Ubalanse i styrkeforholdet mellom utøver og offer handler om at det er viktig å skille 

mobbing fra konflikter eller krangler mellom fysisk eller psykisk like sterke personer. Det må 

derfor være en viss ubalanse i styrkeforholdet mellom utøver og offer.14  

Utdanningsdirektoratet bruker i forbindelse med elevundersøkelsen en noe utvidet definisjon 

på mobbing, med utgangspunkt i Olweus og Roland sin definisjon15:  

«Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot en elev 

som har vansker for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte 

er også mobbing.» 

For å både kunne forebygge, avdekke og håndtere mobbing i både barnehage og skole, er det 

viktig å ha kunnskap om ulike former for mobbing. Mobbing kan komme til uttrykk gjennom 

ulike former, eller utarte seg gjennom en kombinasjon av de ulike formene. En overordnet 

kategorisering er skillet mellom direkte og indirekte mobbing. Den direkte mobbingen kan 

fremkomme gjennom fysiske og/eller verbale handlinger og kan vise seg gjennom sosial 

ekskludering ved baksnakking og utestenging, sladring og ryktespredning. Slik mobbing 

omtales ofte som skjult mobbing, og kan være veldig utfordrende å oppfatte hva som faktisk 

skjer mellom de det gjelder. I senere tid har også digital mobbing vokst frem som en mer 

hyppig form for mobbing, ofte gjennom sosiale medier eller spill på internett m.m.16 

                                                                 
12 NOU 2015:2 «Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø». Side 31 
13 Olweus og Roland 1983, gjengitt i NOU 2015:2 side 69 
14 Olweus 1992, gjengitt i NOU 2015:2, side 69. 
15 http://www.godskole.no/mobbing-og-krenkende-atferd/hva-er-mobbing  
16 NOU 2015:2 «Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø». Side 73  



31/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og barnehage - 18/03923-12 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og barnehage : Rapport forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og barnehage i Arendal kommune

  16 

 

Psykososialt miljø i barnehager 

Barnehagen er en stor del av barnas oppvekst, og en viktig arena for å utvikle sosial 

kompetanse. Det er derfor avgjørende at barnehagene fremmer helse, trivsel, lek, læring og 

inkludering. Til forskjell fra skolene, har ikke barnehageloven et eget kapittel tilsvarende 

opplæringslovens kapittel 9A. Det er likevel gjennom andre rettskilder et lovpålagt ansvar å 

fremme et trygt og godt barnehagemiljø, samt forebygge og håndtere mobbing og andre 

krenkelser. Som lokal barnehagemyndighet, er kommunen ansvarlig for å påse at alle 

barnehager drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. bhl. § 8 ledd 1. 

Barnehageloven § 1 regulerer barnehagenes omsorgsplikt overfor barna, hvor det heter at 

barnehagene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, bidra til trivsel og glede og være et 

trygt sted for fellesskap og vennskap. Videre heter det i lovens bestemmelser om barnehagens 

innhold, at barnehagehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon til å 

utjevne sosiale forskjeller, jf. bhl. § 2 ledd 6. Barn i barnehagen har videre rett til å gi uttrykk 

for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, og deres synspunkter skal tillegges vekt i 

samsvar med alder og modenhet, jf. bhl. § 3. 

I forskrift om rammeplan for barnehagene17, heter det at barnas fysiske og psykiske helse skal 

fremmes i barnehagen. Videre står det i rammeplanen at: 

«Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd 

og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, 

må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.» 

Barnehagen er videre etter rammeplanen ansvarlig for å ivareta barnas behov for omsorg, og 

personalet skal «forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestengning, mobbing, 

krenkelser og uheldige samspillsmønstre». 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler18 har til formål å sikre at miljøet i 

barnehager fremmer helse, trivsel og gode sosiale forhold, med leder for virksomheten som 

ansvarlig for at bestemmelsene overholdes, jf. §§ 1 og 4. I forskriftens § 12 heter det at 

virksomheten (barnehagen) skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold.  

FNs barnekonvensjon19 beskriver barns grunnleggende menneskerettigheter, hvor 

oppfyllelsen av rettighetene betinger at barnets perspektiv, egenverdi og opplevelser legges til 

grunn og anerkjennes. Barnekonvensjonen har fire prinsipper som også har betydning for 

andre artikler i konvensjonen: 

- Barns rett til vern mot diskriminering (artikkel 2) 

- Barns beste skal være et grunnleggende hensyn (artikkel 3) 

- Retten til liv og plikten til å sikre utvikling (artikkel 6) 

                                                                 
17 FOR-2017-04-24-487 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver  
18 FOR-1995-12-01-928 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. 
19 FNs barnekonvensjon om barnets rettigheter 
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- Barns rett til å bli hørt (artikkel 12)  

Det er i tillegg flere artikler i konvensjonen som har betydning for arbeidet mot mobbing og 

andre krenkelser. Artikkel 19 gir barn en rett til beskyttelse mot fysisk og psykisk vold som 

mobbing. Motvirkning og stopping av mobbing er viktig for å sikre barns rett til liv og 

utvikling, og for at retten til opplæringens formål oppfylles, jf. barnekonvensjonens artikkel 6, 

28 og 29. Barn har videre rett til privatliv og personvern. 

Sammenfattet pålegger regelverket barnehagene å fremme et trygt og godt barnehagemiljø, og 

forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser. For å oppnå dette kreves det helhetlig, 

langsiktig og systematisk arbeid. Barnehagene bør også som en del av omsorgsplikten etter 

barnehageloven § 1 følge med og fange opp mistanke om krenkelser, avdekke og undersøke 

saken, stoppe krenkelser og gjenopprette et trygt og godt barnehagemiljø samt følge opp og 

evaluere saken.20  

 

Psykososialt miljø i skolen 

Grunnskoleopplæring er obligatorisk for alle barn i Norge, og det er viktig at barn og unge i 

skolehverdagen har et trygt og godt miljø rundt seg og at elevene vernes mot krenkelser. 

Kommunen har etter opplæringsloven § 13-10 ansvaret for at kravene i loven med forskrifter 

blir oppfylt, og stille til disposisjon de ressursene som er nødvendige for at kravene skal 

kunne oppfylles. Kommunen skal videre ha et forsvarlig system for vurdering om kravene blir 

oppfylt og resultater fra disse vurderingene, jf. oppll. § 13-10 ledd 2.   

Elevenes individuelle rett er utgangspunktet for andre rettigheter og plikter tilknyttet elevenes 

skolemiljø, spesielt er den avgjørende for skolens plikt til å handle og sikre at elevene ikke 

blir utsatt for krenkelser.21 1. august 2017 trådte nye regler om skolemiljø i kraft gjennom 

reviderte bestemmelser i opplæringslovens kapittel 9A. Målet med endringene var å få et mer 

effektivt regelverk mot mobbing, og en bedre håndheving av den enkelte mobbesak.  

I forkant av lovforslaget, satt regjeringen ned et utvalg som skulle se nærmere på virkemidler 

for et trygt psykososialt skolemiljø. Djupedalsutvalget leverte i mars 2015 sin utredning, hvor 

utvalget blant annet anbefalte en endring i opplæringslovens kapittel 9A, med målrettet 

innsats mot krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering for både forebygging og 

håndtering av dette.22  

Opplæringslovens bestemmelser i kapittel 9A «Elevene sitt skolemiljø», gjelder for elever i 

både grunnskolen og videregående skole, samt for elever som deltar i leksehjelpsordninger og 

i skolefritidsordninger, jf. § 9A-1. I lovens § 9A-2 heter det videre at: 

«Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.» 

                                                                 
20 UDIR presentasjon, 15.11.16. Regelverk om barnehagemiljø og mobbing i barnehagen 
21 Prop. 57 L (2016-2017) Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) Side 13 
22 NOU 2015:2 «Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø». Side 416 
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En viktig del av de nye bestemmelsene, er en lovfestet nulltoleranse mot mobbing. I 

opplæringsloven § 9A-3 heter det at skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, 

vold, diskriminering og trakassering. Bestemmelsen regulerer også at skolen, med rektor som 

øverste ansvarlig, skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og 

trygghet for elevene, slik at kravene i kapittel 9A blir oppfylt, jf. oppll. 9A-3 ledd 2. I dette 

ligger det etter lovforarbeidene at skolen skal arbeide forebyggende ved å utvikle og 

opprettholde et trygt psykososialt miljø, og redusere risikoen for krenkelser gjennom å kunne 

identifisere mulige utfordringer ved skolemiljøet, utarbeide planer for å unngå dette og rutiner 

for å tydelig fordele ansvaret.23  

Forarbeidene sier videre at arbeidet skal drives hele tiden gjennom hele skoleåret og 

gjennomsyre virksomheten. Kun et anti-mobbeprogram eller en ringperm med internkontroll, 

er ikke tilstrekkelig for å oppfylle lovens krav om systematisk og forebyggende arbeid. 

Skolen må herunder også legge frem skriftlig dokumentasjon for å vise hvordan § 9A-3 blir 

oppfylt, gjennom blant annet; hvilke mål skolen har for skolemiljøet, hvordan skolen er 

organisert ift. fordeling av ansvar og oppgaver, planer og tiltak for å sikre et godt skolemiljø, 

hvordan skolen kartlegger risiko samt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik. 24  

 

Skolenes aktivitetsplikt 

Etter de nye bestemmelsene trådte i kraft fra 1. august 2017, har skolenes plikt til å handle 

blitt styrket. Opplæringsloven § 9A-4 regulerer skolenes aktivitetsplikt, som skal sikre at 

elever har et trygt og godt psykososialt miljø- Formålet med aktivitetsplikten er å sikre at 

skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen. 

Aktivitetsplikten omhandler herunder 5 delplikter skolen må oppfylle iht. oppll. § 9A-4:  

- Plikt til å følge med 

- Plikt til å gripe inn i akutte situasjoner 

- Plikt til å varsle 

- Plikt til å undersøke 

- Plikt til å sette inn tiltak 

Hovedtrekkene ved nye endringer i oppll. § 9A-4 omhandler utøvelse av aktivitetsplikten som 

er gjeldende for alle som jobber på skolen, hensynet til elevenes subjektive opplevelse samt 

krav til utarbeidelse av skriftlig plan (aktivitetsplan) som erstatter tidligere enkeltvedtak.  

I § 9A-4 første ledd omtales aktivitetspliktens to første delplikter, som innebærer skolens plikt 

til å følge med og plikt til å gripe inn i akutte situasjoner: 

                                                                 
23 NOU 2015:2 «Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø». Side 213-214 
24 Ibid  
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«Alle som arbeider på skolen, skal følge med på om elevene har et trygt og godt 

skolemiljø, og gripe inn mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering dersom det er mulig.» 

Plikten innebærer at alle på skolen har en lav terskel for å bry seg med hva elevene driver 

med. Skolen har videre et skjerpet ansvar overfor elever med en særskilt sårbarhet, herunder 

eksempelvis religion, seksuell orientering, funksjonsevne, atferdsvansker, tidligere utsatt for 

krenkelser eller lignende.25  

Videre er alle som arbeider på skolen pliktig til å varsle rektor dersom de får mistanke om 

eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal i alvorlige 

tilfeller også varsle skoleeier, jf. oppll. § 9A-4 ledd 2 (delplikt 3). I forarbeidene er det 

uttrykkelig presisert at det skal vær en lav terskel for hva som skaper «mistanke om» eller 

«kjennskap til» at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.26 Rektor kan delegere 

oppgaven om å motta varsling til en annen ansatt på skolen, men det er fremdeles rektor sitt 

ansvar å til enhver tid ha en overordnet og fullstendig oversikt. Bestemmelsen angir ikke noe 

konkret tidspunkt for hvor raskt varslingen skal skje. Det heter likevel i forarbeidene at 

tidspunktet for varslingen må stå i forhold til sakens alvor og vurderes fra sak til sak, med 

hensyn til at slike saker ofte er tidssensitive.27 Det forutsettes videre at skolene selv finner 

egne løsninger og rutiner for hvordan og når varslingen skal skje, innenfor rammene av 

loven.28 

Opplæringslovens § 9A-4 ledd 3 regulerer skolens undersøkelsesplikt (delplikt 4): 

«Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, 

skal skolen snarest undersøke saken.» 

Undersøkelsesplikten har tilsvarende varslingsplikten en lav terskel, og innebærer at skolen 

skal undersøke elevens opplevelse. Hvor grundig undersøkelsen skolen skal igangsette skal 

være, vil bero på skjønn og hva slags situasjon man står overfor i det enkelte tilfelle. 

Undersøkelsene må ha til formål å få frem fakta om situasjonen, bakgrunnen for elevens 

opplevelser og hvilke forhold i elevens omgivelser som påvirker opplevelsen av 

skolemiljøet.29  

Opplæringsloven § 9A-4 ledd 4 regulerer skolenes tiltaksplikt (delplikt 5): «Når en elev sier 

at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak sørge for at 

eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at en elev 

ikke har et trygt og godt skolemiljø.» 

                                                                 
25 Prop. 57 L (2016-2017) Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) Side 22 
26 Ibid side 23 
27 Utdanningsdirektoratet Rundskriv 3-2017 
28 Prop. 57 L (2016-2017) Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) side 24 
29 Prop. 57 L (2016-2017) Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) side 77, gjengitt i 
Utdanningsdirektoratet rundskriv 3-2017 
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Plikten til å sette inn tiltak utløses ved at en elev sier fra, hvor det er tilstrekkelig at en elev 

forteller om noe an eller hun utsettes for som er vanskelig, eller at eleven på annen måte gir 

uttrykk for at det ikke er trygt og godt å være på skolen. Tiltaksplikten utløses for det andre 

når en undersøkelse skolen har utført viser at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Det 

er viktig at elevens opplevelse aldri bagatelliseres, og at skolen etterlever plikten til å sette inn 

tiltak dersom eleven ikke har det trygt og godt på skolen. I de tilfeller hvor det kan 

forekomme at eleven selv ikke ønsker å innrømme å være utsatt for krenkelser, er det hvordan 

eleven faktisk har det som avgjør retten til et trygt og godt skolemiljø og om det skal settes i 

gang tiltak. Dette kan i enkelte tilfeller bety at skolen har plikt til å sette inn tiltak selv om 

eleven ikke selv ønsker det.30 

I opplæringsloven § 9A-4 ledd 5 reguleres prinsippet om at det er elevens egen opplevelse av 

situasjonen skal legges til grunn, hvor det heter at «skolen skal sørge for at involverte elever 

blir hørt. Hva som er best for elevene, skal være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid.». 

Skolen skal følge opp saken og evaluere om tiltakene som er satt inn har hatt den tilsiktede 

virkningen, hvor både eleven og foreldrene skal involveres i evalueringen. Aktivitetsplikten er 

ikke oppfylt og saken kan ikke avsluttes før eleven har et trygt og godt skolemiljø igjen. 

Dersom iverksatte tiltak ikke har fungert slik som intendert, skal skolen i den grad det er 

mulig, iverksette andre eller mer intensive tiltak. Terskelen for hva som kan kreves av 

skolene, er ifølge lovforarbeidene at skolen skal gjennomføre de aktivitetene som med 

rimelighet kan forventes i den konkrete saken.31 

 

Dokumentasjonskrav  

Gjennom opplæringsloven § 9A-4 har skolen et todelt dokumentasjonskrav. Det stilles for det 

første krav til at skolen lager en skriftlig aktivitetsplan når det settes inn tiltak i en enkeltsak, 

jf. oppll. § 9A-4 ledd 6. Videre skal skolen dokumentere mer overordnet hva som blir gjort for 

å oppfylle aktivitetspliktens 5 delplikter, jf. oppll. § 9A-4 

ledd 7. I skolens aktivitetsplan skal det fremgå:  

a. Hva slags problem tiltaket skal løse  

b. Hva slags tiltak skolen har planlagt 

c. Når tiltaket skal gjennomføres 

d. Hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av 

tiltaket 

e. Når tiltaket skal evalueres 

Omfanget av aktivitetsplanen må tilpasses den enkelte sak, 

da punktene etter § 9A-4 ledd 6 kun utgjør et minstekrav.32 Aktivitetsplanen trenger heller 

                                                                 
30 Ibid s. 25-26 
31 Prop. 57 L (2016-2017) Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) side 30 
32 Ibid side 33 
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ikke knytte seg opp kun mot én bestemt elev, men kan ta for seg en situasjon eller utfordring 

som omfatter flere parter.33  

De tiltak som settes inn, skal i henhold til lovforarbeidene være egnede og tilstrekkelige til at 

krenkelsene opphører, samt at det ikke skjer krenkelser i fremtiden. I vurderingen av hvilke 

tiltak som skal settes inn, skal elevens og foreldrenes syn vektlegges, samtidig som det skal 

gjøres en vurdering etter det som fremkom i skolens faktaundersøkelse.34 Hva som er å regne 

som egnede tiltak, viser Utdanningsdirektoratet til et overordnet premiss hensynet til barnets 

beste og barnets rett til å bli hørt, jf. grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 og 12.35 

Hva som for øvrig ligger i egnede tiltak, beror på faglig og konkret skjønnsvurdering i den 

enkelte sak. Utdanningsdirektoratet anbefaler utarbeidelse av en kombinasjon av kortsiktige 

tiltak og langsiktige tiltak, hvor tiltakene sett i sammenheng skal styrke hverandre og sørge 

for at eleven får det trygt og godt på skolen. Både lovforarbeider og rettspraksis viser også til 

at skolen bør vurdere tiltak rettet mot dem som mobber og ikke kun den som blir mobbet.36 

Omfanget av opplysninger under hvert av punktene i § 9A-4 a-e må etter lovforarbeidene 

tilpasses den enkelte sak, da det ikke stilles formkrav til planen etter loven utover kravet til 

skriftlighet. Planen er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og er derfor ikke omfattet 

av lovens krav til prosess og innhold.37  

Skolene har i tillegg til aktivitetsplanen plikt til å dokumentere arbeidet de gjør for å sikre at 

kravene til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak er oppfylt, jf. oppll. § 

9A-4 ledd 7. Herunder skal skolen dokumentere plikten til å følge med, ved eksempelvis 

aktiviteter som omfatter elever, grupper eller hele skolen. Dokumentasjonen skal i henhold til 

forarbeidene være forsvarlig og hensiktsmessig i forhold til skolens arbeid. Det pekes videre 

på at dokumentasjonskravet retter seg mot det arbeidet skolen faktisk gjør for å oppfylle 

aktivitetsplikten, og ikke rutiner eller planer for hvordan kravet skal oppfylles. 

Dokumentasjonskravet i forhold til å følge med, viser forarbeidene til eksempelvis 

observasjonslogger fra inspeksjon, trivselsundersøkelser, notater fra elevsamtaler og 

utviklingssamtaler, møtereferater, e-postkorrespondanse, loggbøker mv.38 

Etter opplæringslovens § 9A-5 foreligger det en skjerpet aktivitetsplikt dersom en ansatt på 

skolen krenker en elev. Dersom noen som arbeider på skolen får mistanke eller kjennskap til 

at en annen som arbeider på skolen, utsetter en elev for krenking som mobbing, vold, 

diskriminering og trakassering, skal vedkommende straks varsle rektor. Rektor skal også 

varsle skoleeier, jf. § oppll. § 9A-5.  

                                                                 
33 Utdanningsdirektoratet rundskriv 3-2017  
34 NOU 2015:2 «Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø». side 240-241 
35 Utdanningsdirektoratet rundskriv 3-2017 
36 NOU 2015:2 s. 240 og Rt. 2012 s. 146, gjengitt i Utdanningsdirektoratet rundskriv 3-2017 
37 Prop. 57 L (2016-2017) Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) s. 79 
38 Ibid side 33-34 
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Klageadgang og skolens informasjonsplikt 

Dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldrene melde saken 

til Fylkesmannen etter at saken er tatt opp med rektor, jf. oppll. § 9A-6 første ledd. 

Fylkesmannen skal avgjøre om aktivitetsplikten etter §§ 9A-4 og 9A-5 er oppfylt. Dersom 

saken ikke er tatt opp med rektor, eller det er under én uke siden den var tatt opp, skal 

Fylkesmannen avvise saken, med mindre særlige grunner gjør det urimelig, jf. oppll. § 9A-6 

andre ledd.  

 

 

 

Etter opplæringsloven § 9A-9 har skolen en informasjonsplikt overfor både elever og foresatte 

i forhold til rettighetene etter loven. Skolene skal videre informere om aktivitetsplikten etter § 

9A-4, og om muligheten til å melde saken til fylkesmann. Dersom skolen finner ut av noe ved 

skolemiljøet som kan skade helsen til elevene, skal elevene og foreldrene snarest mulig 

varsles, jf. oppll. § 9A-9 første ledd. Videre heter det i bestemmelsen at samarbeidsutvalget, 

elevrådet, foreldre m.m. skal holdes informere om alt som er viktig for skolemiljøet, og så 

tidlig som mulig tas med i arbeidet med skolemiljøtiltak. De har rett til innsyn i all 

dokumentasjon som gjelder det systematiske arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. 

§ 9A-9 andre ledd.  
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5. PROBLEMSTILLINGER 

5.1. FØRSTE PROBLEMSTILLING 

 

1) Har skolene og barnehagene i Arendal kommune tilfredsstillende rutiner for sikre 

et trygt og godt psykososialt miljø? Herunder sikre kompetanse til å forebygge, 

avdekke og håndtere krenkende adferd 

5.1.1. FAKTA 

I følgende kapittel vil revisjonen redegjøre for de rutiner og prosedyrer barnehagene og 

skolene i Arendal kommune har for å ivareta ansvaret om et godt psykososialt miljø, og de 

verktøy kommunen tilbyr samt prosessen ved håndtering av mobbesaker og andre krenkelser. 

Rutiner om psykososialt miljø i barnehagen 

Arendal kommune har som lokal barnehagemyndighet, ansvar for at både de 46 private og de 

12 kommunale barnehagene driver i samsvar med gjeldende regelverk knyttet til at barn skal 

ha et trygt og godt barnehagemiljø, jf. bhl. § 8 ledd 1. På Arendal kommune sine hjemmesider 

ligger en egen informasjonsside om «Mobbing i barnehagen». Her beskrives det at alle 

barnehager har et ansvar for å forebygge, avdekke og forhindre ekskludering, krenkende 

atferd og mobbing i barnehagene. Videre har Arendal kommune med utgangspunkt i Udir, 

følgende definisjon på mobbing:39 

«Mobbing er handlinger fra voksne og/eller andre barn/unge som krenker en persons 

opplevelse av å høre til og være betydningsfull for fellesskapet.» 

Kommunens definisjon utdyper videre mobbing som: 

- Den som blir mobbet og trakassert opplever negative handlinger av andre 

- De negative handlingene kan komme fra både enkeltpersoner og/eller gruppe 

- Den som blir mobbet og trakassert, opplever seg underlegen og har vanskelig for å 

forsvare seg. Det er en ubalanse i forhold til de involvert 

- Handlingene gjentas over en viss tid og er systematiske 

Gjennom «Årsplan kommunale barnehager» har kommunen forankret barnehagenes 

verdigrunnlag, som til enhver tid skal formidles og praktiseres i alle deler av barnehagens 

pedagogiske arbeid. Underpunktene i barnehagenes visjon innebærer at barna skal oppleve å 

være i et mangfoldig fellesskap, hvor barnehagen skal ha kvalifiserte, omsorgsfulle og 

tilstedeværende voksne.40 Årsplanen er bygd opp etter temaer hvor kommunen under de ulike 

punktene definerer hva rammeplanen sier, hva det betyr for barna, kjennetegn ved barna, samt 

                                                                 
39 https://www.arendal.kommune.no/tjenester/barnehage/mobbing-i-barnehagen/  
40 Arendal kommune – Årsplan kommunale barnehager. Barnehagenes verdigrunnlag 
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kjennetegn på god praksis ved personalet. Knyttet til et trygt og godt barnehagemiljø har 

årsplanen et eget kapittel om «Livsmestring og helse», hvor det settes fokus på barnehagens 

ansvar til å bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og egenverd, samt forebygge krenkelser 

og mobbing. Kjennetegn på god praksis er her definert som: 

 Trygge rammer og et tilstedeværende personal, som anerkjenner og bidrar til barns 

livsmestring 

 Personalet legger til rette for varierte aktiviteter inne og ute 

 Personalet er lydhøre og oppmerksomme for barns egne interesser og uttrykk 

Under revisjonens intervju med spesialrådgiver for barnehage i kommunen41, viser hun til 

årsplanen og dens fokus på livsmestring og helse. Det forklares at kommunen sammen med 

barnehagene arbeidet mye med temaer fra rammeplanen sammen med hva det betyr for barna, 

og hva personalet i barnehagen skal se etter. I tillegg til årsplanen har kommunen utarbeidet et 

felles satsningsområde som legger føringer for barnehagenes forebyggende arbeid i forhold til 

godt læringsmiljø i barnehagen. «Gode læringsmiljø i barnehager og skoler» er et felles 

satsningsområde for skoler og barnehager 2016-2019. Det overordnede målet lyder: 

 «Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet» 

Målet er videre delt inn i fire kjennetegn med detaljerte oppgaver og observasjoner som kan 

gjøres av personale: 

 Alle opplever å bli sett og verdsatt for den en er – hver dag 

 Alle opplever vennskap – hver dag 

 Alle opplever mestring og tydelige forventninger – hver dag 

 Alle opplever glede ved å leke og ved å lære – hver dag 

Barnehagene har i tillegg til den originale fellessatsingen, lagt til «kjennetegn på god praksis», 

som gir eksempler på hva personalet kan gjøre for å nå målene ovenfor. Kommunens 

barnehagerådgiver beskriver for revisjonen at dokumentet om godt læringsmiljø også brukes 

mye i forbindelse med barnehagenes utviklingssamtaler med kommunen, hvor barnehagene 

må score seg selv på de fire kjennetegnene som er nevnt ovenfor. Barnehagene må da fylle ut 

et scoringsskjema og evaluere seg i grønn, gul eller rød kategori: 

                                                                 
41 Heretter barnehagerådgiver  
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Påstandene representerer barnehagenes samlede praksis, hvor grønn betyr at praksisen er god 

og ingenting trenger og endres, gul at praksisen er tilfredsstillende men med noe 

forbedringsområder og rød at praksisen ikke er tilfredsstillende og praksisen må endres.42 I 

tillegg til årsplan, dokument for godt læringsmiljø samt utviklingssamtalene, konkretiserer 

barnehagene mer detaljert inn i egne halvårsplaner. Det er opp til barnehagebestyrerne som 

enhetsledere hvordan de håndterer dette på detaljnivå, og er ifølge barnehagerådgiver 

vanskelig for kommunen som barnehagemyndighet å jobbe tett på da dette er opp til 

barnehagene og bestyrerne som enhetsledere. 

Barnehagefaglig rådgiver forteller revisjonen at planer og rutiner i den enkelte barnehage 

gjennomgås hver høst, samtidig som både de kommunale og private barnehagene skal 

gjennomføre oppstartssamtaler med alle foreldre. Under slike samtaler kartlegges mulige 

utfordringer barnet kan ha, sosiale relasjoner og andre hensyn barnehagen bør kjenne til, 

samtidig som foreldrene får informasjon om trivsel og læringsmiljø i barnehagen.  

Som en del av barnehagenes rutiner, er det utarbeidet en egen beredskapsplan med tiltakskort 

for alle barnehagene i Arendal kommune. Tiltakskortene skisserer ulike scenarier barnehagen 

kan stå overfor og hvordan disse kan forebygges, ansvar dersom det inntreffer samt 

oppfølging av hendelsene. Tiltakskort 18 i kommunens beredskapsplan omhandler «Mistanke 

om mobbing», hvor det under punktet om forebygging beskrives at barnehagene skal jobbe 

forebyggende med det sosiale samspillet og empati, f. eks ved bruk av programmet være 

sammen – med enhetsleder og pedagogisk leder som ansvarlig. Tiltakskortet redegjør videre 

for «Tidlig innsats ved mistanke om mobbing», hvor det er utarbeidet en rekke handlinger 

med ulike personer som ansvarlige for at dette blir gjennomført. Barnehagene skal ved 

mistanke om mobbing blant annet: 

- Alle ansatte plikter å undersøke saken 

- Ansatte skal ikke vike unna, men blande seg når en ser noe mistenkelig. Voksnes 

unnfallenhet aksepteres ikke 

- Alle ansatte og foreldre plikter å varsle pedagogisk leder og enhetsleder med mistanke 

om mobbing 

- Pedagogisk leder har ansvar for å sette i gang tiltak for å kartlegge situasjonen 

- Pedagogisk leder og enhetsleder er ansvarlig for å varsle foreldre 

- En plan mot mobbing skal lages i hvert enkelt tilfelle  

Tiltakskortet beskriver i tillegg oppfølgingen av de ulike handlingene, med enhetsleder og 

pedagogisk leder som ansvarlig.43  

 

 

                                                                 
42 Oversendt revisjonen av barnehagerådgiver i kommunen. «Mal utviklingssamtaler barnehager i Arendal 
våren 2018» 
43 Beredskapsplan med tiltakskort for barnehagene i Arendal kommune  
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Barnehagenes rutiner ved enkeltsaker 

Opplæringslovens kapittel 9A gir den enkelte skole en detaljert fremgangsmåte dersom det 

oppstår mistanke eller en hendelse knyttet til det psykososiale miljøet. Barnehagene må på sin 

side gå frem basert på egne lokale rutiner og prosedyrer, dersom de mottar en henvendelse 

eller selv observerer at et barn mistrives, krenkes eller mobbes.  

Under revisjonens intervju med barnehagefaglig rådgiver i kommunen, beskrives det at det er 

barnehagene selv som har ansvaret dersom det blir meldt ifra om en mulig mobbesak. 

Saksgangen skal være slik at foreldre i hovedsak skal melde fra til sin egen barnehage, men 

det oppleves likevel at foreldre oppsøker kommunen som barnehagemyndighet dersom de 

opplever at barnehagen ikke følger godt nok opp. I slike tilfeller blir foreldrene kalt inn til 

samtale av kommunen, hvor kommunen som barnehagemyndighet tar dette videre til 

barnehagen. Barnehagefaglig rådgiver beskriver videre til revisjonen at det også gjennomføres 

samtaler med foreldre og barnehagen, hvor de i fellesskap blir enige om noen muntlige tiltak 

om ansvars- og oppgavefordeling fremover.  

Barnehagefaglig rådgiver beskriver at dersom det er mistanke om eller observasjon/ melding 

om at et barn mistrives, skal barnehagen gripe inn med en gang, hvor de da skal følge 

prosedyrene i tiltakskortet om mobbing. Rådgiver beskriver videre til revisjonen at inntrykket 

er at den enkelte barnehage har relativt like prosedyrer for håndtering av ulike situasjoner 

knyttet til barnehagemiljøet, ved at de griper saken fortløpende dersom det kommer inn en 

melding om noe.  

Forskning viser at mobbing i barnehagen er en utfordrende tematikk, spesielt da barna ikke 

nødvendigvis forstår konsekvensen av handlingen de gjør. Mobbing i barnehagen forbindes 

av mange ofte som en mer alvorlig grad av erting, det kan skje gjennom lek, utestenging m.m. 

Gjennom en forskningsrapport om mobbing fremkom det at mobbing i barnehagen ofte kan 

tolkes som indirekte og psykisk mobbing, ofte ved ekskludering fra lek og verbal mobbing 

med stygg ordbruk mot hverandre.44 Gjennom forskningsrapporten fremkom det at mobbing i 

barnehagen skjer i mye større grad enn man har antatt, hvor så mye som 12 prosent av norske 

barnehagebarn mobbes.45  

Barnehagefaglig rådgiver gir overfor revisjonen inntrykk av at det er få alvorlige 

mobbesaker/saker knyttet til barnas psykososiale miljø, i barnehagene i Arendal. Det 

beskrives videre at kommunen som barnehagemyndighet har hatt inne alle ledere fra både 

kommunale og private barnehager, hvor de registrerer at mange barnehager opererer med noe 

ulike definisjoner på mobbing. Som barnehagemyndighet mener rådgiver det likevel er 

viktigst at alle barnehagene har fokus på de voksne, og at de er i stand til å både se, observere 

og handle. Det er viktig at det foreligger et fokus på kompetanse hos de ansatte i barnehagene, 

slik at de på best mulig måte kan både observere og fange opp uønskede situasjoner.   

                                                                 
44 «Hele barnet, hele løpet: Mobbing i barnehagen» Forskningsprosjekt 2015. Side 33 
45 https://familieklubben.no/smaabarn/voksne-bidrar-til-mobbing-av-barnehagebarn/375  
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Rutiner om psykososialt miljø i skolen 

I Arendal kommune er det totalt 19 grunnskoler, hvorav tre av disse er private skoler og én er 

spesialskole for funksjonshemmede. Revisjonen vil avgrense prosjektet til kun å omfatte de 

15 ordinære kommunale grunnskolene.46  

For å etterleve kravet i opplæringsloven, må skolene etter revisjonens oppfatning ha gode og 

gjennomarbeidede systemer for sitt forebyggende arbeid for et godt psykososialt miljø. På 

kommunens hjemmesider er det etablert en egen side om «Mobbing i skolen»47, som 

beskriver alle elevers rett til å ha det bra på skolen, definisjoner på mobbing, link til Udir sin 

side nullmobbing.no, samt hvordan man kan gå frem dersom man opplever at en selv eler 

andre blir mobbet. Selve definisjonen av mobbing er tilsvarende barnehagens definisjon, som 

nevnt tidligere i kapittelet: 

«Mobbing er handlinger fra voksne og/eller andre barn/unge som krenker en persons 

opplevelse av å høre til og være betydningsfull for fellesskapet» 

Arendal kommune har videre utarbeidet en egen «Forskrift om ordens- og 

oppførselsreglementet for grunnskolen» vedtatt av bystyret, med en rekke bestemmelser 

knyttet til orden og oppførsel.48 Under forskriftens punkt 3.2 heter det at elevene skal: 

- Behandle medelever, ansatte og andre som eleven møter i skolehverdagen med respekt  

- Bidra til et godt læringsmiljø 

Videre listes det opp at følgende oppførsel og opptreden ikke aksepteres; «Å mobbe, herunder 

også på sosiale medier» og «Utøve eller true med fysisk vold». Under forskriftens punkt 5.1.3, 

om overtredelser og sanksjoner ved mobbing og voldelig atferd, heter det at: 

«Vold og trusler om vold skal ikke aksepteres i Arendalsskolen. Mobbing er fysisk 

og/eller psykiske angrep over tid som er rettet mot en eller flere elever og/eller 

ansatte. Den enkelte skole skal ha en handlingsplan som omhandler elevenes 

psykososiale miljø etter kapittel 9A i opplæringsloven». 

Kommunalsjef for oppvekst har i tillegg utarbeidet et informasjonsskriv til elever og foreldre i 

Arendalsskolen, som omhandler hva som er viktig mellom skole og hjem for å forsøke å sikre 

elevene et godt skolemiljø. Der beskrives Arendalsskolens null-toleranse mot mobbing, og49: 

«Dialogen hjem-skole er meget viktig. Tillit og respekt er grunnleggende, og skal vi 

klare å lære ungene dette, må vi være gode rollemodeller. Derfor er det viktig at vi 

                                                                 
46 Asdal, Birkenlund, Eydehavn, Flosta, Hisøy, Moltemyr, Myra, Nedenes, Nesheim, Roligheden, Rykene, 
Sandnes, Stinta, Strømmen og Stuenes skole. Spesialskolen for multifunksjonshemmede er ikke omfattet 
47 https://www.arendal.kommune.no/tjenester/skole/mobbing-i-skolen/  
48 Forskrift om ordens- og oppførselsreglementet for grunnskolen i Arendal kommune. Vedtatt av Arendal 
bystyre 20. juni 2013 
49 Arendal kommune – Informasjon til elever og foreldre i Arendalsskolen 
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voksne tydelig viser at vold, trakassering, diskriminering, mobbing eller andre 

krenkelser ikke tolereres. Da må vi handle – ikke bare snakke.» 

For å danne et bilde av hvordan skolene faktisk arbeider forebyggende mot krenkelser, tok 

revisjonen et utplukk på seks ulike skoler hvor det ble gjennomført intervjuer med rektor, 

samt en felles gjennomgang av alle rutiner og styringsdokumenter. I løpet av revisjonens 

gjennomgang av de seks skolenes rutiner knyttet til psykososialt miljø, har det blitt presentert 

og overlevert en stor mengde dokumenter og detaljerte rutiner. Dokumentasjonen har blitt 

gjennomgått, men av hensyn til omfang vil ikke revisjonen gjengi eller presentere dette i 

detalj i rapporten.  

Revisjonen registrerer innledende at et godt og trygt psykososialt skolemiljø pekes på som et 

viktig fokus for alle rektorene, og flere trekker frem skolens nulltoleranse mot mobbing og 

andre krenkelser. Videre ser revisjonen at alle skolene har utarbeidet en rekke dokumenter 

knyttet til forebyggende arbeid mot mobbing samt praktiske øvelser i forhold til sosiale 

ferdigheter og trivsel. Av de seks skolene, er det kun én skole som ikke har utarbeidet en egen 

«Handlingsplan mot mobbing» slik «forskrift om ordens- og oppførselsreglementet i 

grunnskolen» definerer. Respektive skole som ikke har utarbeidet egen handlingsplan mot 

mobbing har på sin side utarbeidet rutiner som heter «Sikre et trygt og godt psykososialt 

miljø», med tilsvarende temaer som de øvrige handlingsplanene inneholder. Rutinene har noe 

enklere form enn handlingsplanene, men er oppdatert i tråd med nytt regelverk.  

Revisjonen registrerer at handlingsplanen ved de øvrige skolene er utarbeidet i noe ulik form, 

men med felles nevner om at alle har en beskrivelse av hva skolen skal gjøre av forebyggende 

arbeid mot mobbing, samt avdekking og gangen i mobbesaker. Flere skoler har alle gått 

detaljert til verks i utarbeidelsen av handlingsplanene, med definisjoner og beskrivelser av 

hvordan ulike deler av skolen skal arbeide både forebyggende, med avdekking, samt 

håndtering av situasjoner. Revisjonen bemerker likevel at det ved 3 av skolenes 

handlingsplaner ikke er oppdatert etter nytt regelverk i opplæringsloven kapittel 9A. Noen er 

under revidering, men det er viktig at hver enkelt skole påser at planene og andre 

rutinebeskrivelser er oppdatert i henhold til nytt regelverk.  

I tillegg til lokale styringsdokumenter og handlingsplaner mot mobbing, er alle skolene en del 

av eksterne programmer som har fokus på atferd, trivsel, sosiale ferdigheter og anti-mobbing 

aktiviteter (se boks til høyre).  ART er et program som 

utvikler og opplærer barn i ulike sosiale ferdigheter, i 

hensikt å bedre barnas evne til å fungere sosialt og 

redusere sinne. Revisjonen har ved både Sandnes skole 

og Eydehavn skole blitt forelagt eksempler på skolens 

aktiviteter innenfor ART, ved blant annet årshjul hvor 

det arbeides med egenskaper som respekt, omsorg, 

ansvar, ærlighet, raushet og tålmodighet – og hvilke ferdigheter det øves på for å oppnå de 

ulike egenskapene. Myra skole har på sin side blitt sertifisert som en Olweus-skole, som 

ART: Sandnes og Eydehavn skole 

Olweus: Myra skole 

Det er mitt valg: Roligheden skole 

LINK: Hisøy skole 

PALS: Stinta skole 
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innebærer et system for kvalitetssikring av rutiner og ansvarsfordeling for å sikre et 

mobbefritt miljø samt aktiviteter for å løse potensielle mobbesituasjoner. I Myra skoles 

«Handlingsplan for elevenes psykososiale miljø» er det utarbeidet en rekke systematiske 

oversikter knyttet til blant annet rapporteringsansvar og beslutningsnivåer, forebyggende 

arbeid samt tiltak for å oppdage krenkende ord, handlinger og mobbing:50
 

 

 

 

 

 

LINK, PALS og «Det er mitt valg» er mye tilsvarende de ovennevnte programmene, og 

handler om å gi elevene verktøy og trening for å utvikle sine sosiale ferdigheter, oppmuntre til 

positiv atferd og samhandling.  

I overgangen mellom forebygging og avdekking av mobbing og andre krenkelser, anvender 

skolene ulike hjelpemidler. Samtlige skoler opplyser til revisjonen at det anvendes 

sosiogrammer for å kartlegge relasjoner mellom elever. Sosiogrammer er kartleggingsverktøy 

som forteller noe om relasjonene mellom elevene, hvem som ønsker å leke med hvem etc., i 

hensikt å kunne se om det er enkelte elever 

eksempelvis ingen ønsker å være sammen med. Ved 

én av skolene har revisjonen også blitt vist en mal 

på trivselsundersøkelse, hvor elevene må svare på 

en rekke spørsmål som skissert i boksen: 

Trivselsundersøkelsene tilpasses klassetrinn, og inkluderer også spørsmål knyttet til barn på 

SFO.51 Elevundersøkelsen er et ytterligere verktøy som alle skolene anvender, hvor flere 

rektorer beskriver at de bruker resultatene av undersøkelsen til å følge ekstra opp dersom 

elever sier de blir krenket eller mobbet. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse i regi av 

Udir, der elever anonymt får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Resultatene 

anvendes av skolen, kommunen og staten for å kunne gjøre skolen bedre. I kjølevannet av 

resultatene fra elevundersøkelsen, beskriver de fleste rektorene en anvendelse av ikke-

anonyme spørreundersøkelser på de trinn de ser behov, for å kunne undersøke og tettere følge 

opp de alderstrinn som en ser et negativt utslag på elevundersøkelsen i forhold til trivsel. 

Resultater og data knyttet til elevundersøkelsen på grunnskolene i Arendal, vil bli omtalt 

nærmere i problemstilling 3.    

                                                                 
50 Myra skole. Handlingsplan – Elevenes psykososiale miljø/Olweusprogrammet. 08.11.2017 
51 Sandnes skole – Handlingsplan mot mobbing, april 2018 

- Har du venner på skolen? 

- Har noen smilt eller sagt hyggelige ting til deg? 

- Har noen holdt deg utenfor? 

- Har noen truet deg? 

- Har du gjort noe dumt mot klassekameratene dine? 
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Sikring av kompetanse i skolen 

Det er viktig at både kommunen som skoleeier og rektorene som skoleledelse påser at 

kompetanse blant de ansatte blir ivaretatt og sikret, spesielt ved iverksettelse av nytt regelverk 

med påfølgende nye ansvarsområder.52  

Under revisjonens intervjuer på de seks skolene, ble det stilt spørsmål om hvordan skolen har 

sikret at lærere og ansatte har kompetanse om de nye reglene i kapittel 9A i opplæringsloven. 

Innledende viser alle rektorene til at de i forkant av iverksettelse av nytt regelverk, var på en 

felles opplæring med kommunen i regi av fylkesmannen, hvor opplæringslovens kapittel 9A 

og konsekvenser av disse ble gjennomgått. Revisjonen blir av flere forklart at kommunen og 

rektorene fra alle skolene jevnlig avholder «rektormøter», hvor mobbing og bestemmelsene i 

opplæringslovens kap. 9A stadig er oppe til diskusjon og erfaringsutveksling.  

Gjennom intervju fremkommer det at alle seks skolene hadde en gjennomgang av de nye 

reglene i kapittel 9A under planleggingsdagen i august 2017 – da reglene trådte i kraft. Da de 

nye reglene tillegger ansvar på alle skolens ansatte, er det viktig at rektorene påser at også 

assistenter, renholdspersonale, vaktmester, helsesøster etc. er informert og opplært på det nye 

regelverket. Revisjonen registrerer at de fleste skolene viser til at planleggingsdagen 

omhandlet opplæring av lærere og ikke øvrig personale. Kun enkelte rektorer uttrykker at de 

også har informert øvrige ansatte på skolen  

Foruten om innledende opplæring om de nye bestemmelsene, blir det av flere rektorer 

beskrevet en tett dialog mellom lærere og rektor knyttet til psykososialt miljø og trivsel. Det 

fremstår som om skolene generelt har mye møteaktivitet både på ukesbasis og månedsbasis i 

ulike gruppesammensetninger (teamledere, kontaktlærere, skoleledelsen etc.) hvor både 

skolemiljø, enkeltsaker og forebyggende arbeid står på agendaen.  

Rutiner for å sikre kompetanse blant de som arbeider ved skolen står også i fokus i enkelte av 

skolenes styringsdokumenter og handlingsplaner, hvor det eksempelvis ved Eydehavn skole 

beskrives følgende53: 

 Rutiner for å sikre kompetanse i personale: 

  - Planleggingsdager ved skolestart – Gjennomgang av § 9A 

  - Planlegging og gjennomgang av hvordan skolen følger opp § 9A på foreldremøter 

  - Emne på personalmøter på tirsdager: opplæring og erfaringsdeling 

  - Oppfølging utviklingssamtaler med skoleeier 

  - Årlig ved skolestart, gjennomgang av Udir sine ressurser  

  - Halvårlig veiledning på bruk av ART i klasserommet 

  - Årlig veiledning på bruk/oppfølging av elevundersøkelsen på personalmøte 

  - Teammøter hver mandag med informasjon om enkelte elever som kan være utsatte  

                                                                 
52 Alle ansattes ansvar etter oppll. § 9A-4 om å følge med, gripe inn, varsle m.m. 
53 «Sikre et trygt og godt psykososialt miljø – Rutiner på Eydehavn skole» hentet fra 
http://www.eydehavn.skole.arendal.no/  
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Når det gjelder skolenes kompetanse og prosessen rundt håndtering av enkeltsaker, vil dette 

bli nærmere gjennomgått under problemstilling 3 som omhandler enkeltsaker.  

 

Beredskapsteam mot mobbing 

Høsten 2016 vedtok Arendal bystyre å opprette et eget «Beredskapsteam mot mobbing», som 

ble igangsatt våren 2017.54 Kommunen har utarbeidet en egen informasjonsbrosjyre om 

beredskapsteamet, som inneholder kommunens definisjoner på mobbing, teamets formål og 

mandat, sammensetning og hvordan teamet kan kontaktes. Beredskapsteamet gjelder for alle 

barn og unge, og skal derfor ta imot henvendelser fra både barnehagene og skolene. Teamet er 

sammensatt av personer med ulik og utfyllende kompetanse; tre ansatte fra rådmannens stab 

oppvekst, leder av PP-tjenesten, én fra ambulerende team og én psykolog fra forebyggende 

tjeneste.  

Beredskapsteamets formål har til hensikt å bistå barn, ungdom, foresatte, barnehager og skoler 

som opplever alvorlige mobbesaker, og fungere som et sikkerhetsnett når barn/foresatte 

opplever at de ikke får den hjelpen de mener de har krav på fra barnehagen eller skolen sin i 

en mobbesak. I informasjonsbrosjyren defineres beredskapsteamets mandat følgende55: 

 Beredskapsteamet skal bistå alle parter i saken i de tilfellene hvor barnehagens eller 

skolens ordinære rutiner for å forebygge og håndtere mobbing ikke har ført frem eller 

ikke er iverksatt 

 Beredskapsteamet skal ta inn saker, men ikke ta over saker 

 Barnehagen/skolen har ansvar for at sakene blir løst, og skal ha rutiner for å håndtere 

krenkende adferd/mobbing  

 Beredskapsteamet skal koordinere arbeidet med de sakene som meldes inn. 

Barnehagen/skolen utfører det konkrete arbeidet  

Før beredskapsteamet blir kontaktet, er det viktig at barnehagen eller skolen har blitt gjort 

kjent med saken og at de har hatt mulighet til å iverksette enhetens rutiner for å håndtere 

mobbing, jf. informasjonsbrosjyren om beredskapsteamet. 

For å komme nærmere inn på hvordan beredskapsteamet funksjon er i praksis, har revisjonen 

gjennomført intervju med leder av beredskapsteamet, rådgiver for barnehage som også sitter i 

teamet, samt tatt opp tematikken i intervju med alle rektorene.  

Leder av beredskapsteamet forteller revisjonen at da beredskapsteamet var nytt ble det en noe 

treg start i forhold til saker, men at det tok seg opp utover høsten – da ble det både flere og 

tyngre saker som krever mer tid og ressurser. Når beredskapsteamet mottar en henvendelse, 

beskriver leder saksgangen slik at teamet innkaller til et møte med de som har meldt saken, 

for så å innkalle til møte med den andre parten. Fra skolen møter så rektor, kontaktlærer og 

                                                                 
54 Arendal bystyre 27.10.2016 (PS 159/16) 
55 Arendal kommune – Beredskapsteam mot mobbing for barn og ungdom i Arendal  
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eventuelt avdelingsleder eller andre aktuelle personer. Beredskapsteamet forsøker deretter å 

belyse saken fra begge parters ståsted, samt gjennomgå skolens utarbeidede aktivitetsplan og 

tiltak og komme med råd. Når beredskapsteamet har behandlet saker og gjennomgått 

aktivitetsplaner, beskriver lederen følgende tendenser:  

«Vi ser ofte at tiltakene ikke er konkrete nok, det sier også fylkesmannen. Så det må bli 

mer konkrete tiltak, og mer konkrete beskrivelser av tiltak.» 

Dette vil revisjonen belyse i gjennomgangen av enkeltsaker i problemstilling 3. 

På spørsmål om skolenes samarbeid med og anvendelse av beredskapsteamet, registrerer 

revisjonen at alle seks skolene har hatt en form for dialog eller kontakt med 

beredskapsteamet. Rektorene beskriver overordnet beredskapsteamet som positivt og som en 

viktig ressurs for både skolen og foreldre/elever. Flere rektorer har vært i kontakt med 

beredskapsteamet for å rådføre seg i enkeltsaker, der hvor de alle har ønsket å drøfte hva slags 

tilnærming en skal benytte eller i tilfeller hvor rektor har vært i tvil.  

Revisjonen registrerer at nesten alle informantene, både rektorer, leder av beredskapsteamet 

og barnehagefaglig rådgiver, gjentatte ganger trekker frem at teamet burde hatt tildelt mer 

ressurser enn de har i dag med hensyn til arbeidsmengde. Det forklares til revisjonen av flere 

at beredskapsteamet kun er organisert «på siden», uten at det er satt av egne ressurser til 

arbeidet. Barnehagefaglig rådgiver peker på at spesielt leder av beredskapsteamet bruker mye 

tid på dette, tid som egentlig ikke ligger tilgjengelig. Hun beskriver videre at: 

«Sakene som kommer til oss i beredskapsteamet omhandler personer som virkelig 

trenger oss, så da er det viktig at teamet får den tiden og de ressurser som trengs.» 

Leder skildrer overfor revisjonen en hyppig møtevirksomhet, med møter annenhver uke i 

tillegg til møter som kommer i kjølevannet av innmeldte saker. Det beskrives videre av leder 

at det er utfordringer med å finne felles møtetid som passer for alle, og et ønske om mer tid til 

etterarbeid og mellomarbeid omkring møtene ved å blant annet kunne gå mer nøye gjennom 

tiltakene som er utarbeidet; 

«Beredskapsteamet er etablert på siden av alt annet, men arbeidet tar mer og mer tid. 

Man må se på hvordan dette skal organiseres, da det ikke er bevilget noen ekstra 

ressurser til teamet med dagens organisering.» 

Det skildres også flere tilfeller hvor beredskapsteamet har fått henvendelser fra både foresatte 

og skoler om hjelp, hvor de av hensyn til både mandat og kapasitet har måtte avvise sakene 

siden skolene ikke hadde igangsatt egen sak enda. En rektor beskriver i intervju at han stod 

overfor en vanskelig sak, hvor det var ønskelig med bistand fra beredskapsteamet fra starten. 

Tilbakemeldingen var da at skolen selv først måtte forsøke å rydde opp med alle midler selv, 

og at teamet kunne komme mer inn etter dette dersom det ikke løste seg. Rektor forklarer så: 



31/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og barnehage - 18/03923-12 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og barnehage : Rapport forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og barnehage i Arendal kommune

  33 

 

«Dersom vi hadde fått hjelp fra starten, ville vi kanskje kunne slippe å gjøre feil i 

vanskelige saker. Beredskapsteamet opplyste at slik fremgangsmåte hadde med 

ressurser å gjøre.» 

Leder av beredskapsteamet mener det kunne vært hensiktsmessig med for eksempel en person 

med mer tid til å sette seg inn i sakene og problematikken, og at teamet får mer ressurser til å 

også få jobbet mer mellom møtene da en ser at arbeidstrykket har økt mye siden oppstarten.  

 

 

5.1.2. REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

 

Barnehager 

Som lokal barnehagemyndighet har Arendal kommune etter barnehageloven § 8-1 ansvar for 

at barnehagene driver i samsvar med gjeldende regelverk, ved å blant annet fremme barnas 

psykiske og fysiske helse, jf. rammeplanen. I dette ligger også barnehagenes plikt til etter 

rammeplanen til å håndtere, stoppe og følge opp dersom et barn opplever krenkelser eller 

mobbing. 

Revisjonen registrerer gjennom kommunen som barnehagemyndighet at barnehagene har en 

rekke skriftlige rutiner knyttet til det systematiske og forebyggende arbeidet for et trygt og 

godt barnehagemiljø. Det registreres på en annen side en tillitsbasert praktisering av rutinene i 

den enkelte barnehage ved at det skal gjennomføres egenevalueringer, detaljregulering i egne 

halvårsplaner og oppstartssamtaler, noe som stiller økte krav til barnehagemyndighetens 

påseansvar iht. barnehageloven ved at barnehagene etterlever rutinene i praksis. Revisjonen 

finner det for øvrig positivt at kommunen har rutine på å kalle inn foreldre til samtale dersom 

en mobbesak skulle oppstå, hvor de i fellesskap blir enige om muntlige tiltak for å bedre 

situasjonen. Revisjonen anser det som positivt at skriftlige rutiner og prosedyrer foreligger, 

men har ingen forutsetninger for å vurdere innholdet i rutinene og hvordan disse fungerer i 

praksis i den enkelte barnehage. 

Etter revisjonens vurdering er det vesentlig å bemerke seg at nyere forskning viser at mobbing 

i barnehagen på landsbasis foregår hyppig, ofte gjennom indirekte og psykisk mobbing ved 

eksempelvis ekskludering fra lek og verbal mobbing med stygg ordbruk mot hverandre. 

Revisjonen bemerker samtidig at det beskrives en liten forekomst av mobbesaker i 

barnehagene i Arendal. Ettersom forskning viser at omkring 12 prosent av norske barn 

mobbes på landsbasis, er det grunn til å anta at dette også forekommer i Arendal.56 Det må 

dermed stilles høye krav til de voksne og ansatte i barnehagen, ved å ha fokus på kompetanse 

til å kunne observere og fange opp tilfeller av mobbing.  

                                                                 
56 «Hele barnet, hele løpet: Mobbing i barnehagen» - Forskningsprosjekt 2015 
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Skoler 

Alle skolene er etter opplæringsloven § 9A-3 pliktig til å arbeide kontinuerlig og systematisk 

for å fremme et trygt og godt skolemiljø for alle elever, og det er i henhold til lovforarbeidene 

avgjørende at skolene har gode rutiner og dokumentasjon for både forebyggende arbeid og 

håndtering av mobbing eller annen krenkende atferd. Revisjonen registrerer at kommunen 

som skoleeier har utarbeidet en rekke dokumenter, reglementer og andre linker og egne 

informasjonssider knyttet til mobbing.   

Når det gjelder revisjonens kartlegging av rutiner ved seks ulike skoler, finner revisjonen det 

positivt at alle skolene har utarbeidede rutiner knyttet til forebyggende arbeid mot mobbing, 

både i form av lokale retningslinjer og styringsdokumenter. Skolenes anvendelse av 

kartleggingsverktøy som supplement til eksterne programmer knyttet til skolemiljø, fremstår 

for revisjonen som et ledd for å oppfylle opplæringslovens krav til kontinuerlig og 

systematisk arbeid for et trygt og godt skolemiljø. Revisjonen har ikke grunnlag for å vurdere 

om de ulike rutinene er tilfredsstillende nok til å sikre et godt psykososialt miljø i praksis, 

men legger kun til grunn at rutiner og planer i sin strukturelle form foreligger. 

Som en del av rutinene, skal skolene iht. kommunens ordens- og oppførselsreglement 

utarbeide egne handlingsplaner som skal omhandle elevenes psykososiale miljø etter kapittel 

9A, jf. reglementets punkt 5.1.3. Revisjonen registrerer at handlingsplanene ved de seks 

utplukkede skolene, alle gir en beskrivelse av både hva skolen skal gjøre av forebyggende 

arbeid mot mobbing, avdekking og håndtering av enkelthendelser. Handlingsplanene 

inneholder definisjoner og fremstår som et praktisk verktøy for skolen i arbeidet for elevenes 

psykososiale miljø. Revisjonen bemerker likevel at 3 av skolene ikke har oppdatert planene i 

henhold til endringene i opplæringslovens kapittel 9A. Det er etter revisjonens vurdering 

viktig at alle skoler oppdaterer både handlingsplaner og andre styringsdokumenter og 

arbeidsverktøy i henhold til opplæringsloven, spesielt da det nå er over 1 år siden reglene 

trådte i kraft.  

Opplæringsloven § 9A-4 ilegger ansatte ved skolen et ansvar for å følge med, gripe inn og 

varsle rektor ved mulige situasjoner hvor en elev ikke har det trygt og godt. For å ivareta dette 

ansvaret, er det viktig at alle ansatte ved skolen er godt opplært i det nye regelverket for å 

sikre kompetanse innen lovens ansvarsområder. Opplæringen har vært fokus både hos 

rektorene gjennom kurs hos fylkesmann, samt beskrevet som et gjentakende tema på 

rektormøter og lignende. Tilsvarende har rektorene videreformidlet dette på egne 

planleggingsdager for alle lærere ved skolestart 2017 – da reglene i opplæringsloven kapittel 

9A trådte i kraft. Kun enkelte rektorer har likevel inkludert øvrige ansatte på skolen i denne 

opplæringen, til tross for at de nye reglene tillegger alle ansatte på skolen et ansvar. 

Revisjonen observerer at alle skolene har hatt et system for å sikre en opplæring av spesielt 

lærernes ansvarsområder, men kan ikke vurdere hvorvidt dette har vært tilstrekkelig nok til å 

sikre at kompetansen hos den enkelte lærer er tilfredsstillende.  
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Beredskapsteamet mot mobbing fremstår for revisjonen som et organ som skolene oppfatter 

som nyttig i arbeidet med psykososialt miljø. Revisjonen observerer likevel utfordringer ved 

at beredskapsteamet har måtte avvise henvendelser fra foreldre eller rektorer som har bedt om 

hjelp og bistand, av hensyn til teamets mandat og mangel på ressurser. Dagens mandat om at 

skolen må ha igangsatt en egen sak lokalt før de selv eller foresatte kan henvende seg til 

beredskapsteamet, beskrives som hemmende for å håndtere saker på en effektiv måte, da flere 

har hatt behov for bistand eller rådgivning tidligere i prosessen.  

Siden etablering våren 2017 har beredskapsteamet hatt en betydelig økning i pågang og 

henvendelser, noe som har medført en hyppigere møtevirksomhet med ressurskrevende arbeid 

mellom møtene. Revisjonen registrerer at alle informantene, både sittende personer i 

beredskapsteamet og rektorer, trekker frem mangler på ressurser til beredskapsteamet i 

forhold til arbeidsmengde, spesielt med tanke på at det ikke er bevilget ekstra ressurser til 

teamet til tross for stort arbeidstrykk. Det er etter revisjonens vurdering behov for å se 

nærmere på mandatet, organisering og ressurser til beredskapsteamet, dersom arbeidsmetoden 

og pågangen skal fortsette slik det er per i dag.   
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5.2. ANDRE PROBLEMSTILLING 

2) Ivaretar skolene informasjonsplikten knyttet til foreldre og elever, både i forhold til 

aktivitetsplikten og det systematiske arbeidet for et godt skolemiljø? 

5.2.1. FAKTA 

Gjennom intervjuer med de seks rektorene fremkommer det at informasjonsplikten er blitt 

ivaretatt gjennom informasjon på skolenes hjemmesider. Flere rektorer viser samtidig til at 

foreldre er informert om de nye reglene i opplæringslovens kapittel 9A gjennom 

foreldremøter, hvor skolemiljø og rutiner dersom det oppstår en situasjon er blitt orientert om. 

Flertallet av rektorene viser også til et tett samarbeid med FAU ved implementeringen av nytt 

regelverk om psykososialt miljø.  

Når det gjelder informasjonsplikten overfor elevene, er det flere rektorer som peker på at 

rutinene ikke er gode nok, og at dette kan forbedres. Andre rektorer viser til et godt samarbeid 

med elevråd, informasjon til elevene gjennom de ulike trivselsprogrammene samtidig som det 

ligger informasjon på skolenes hjemmesider. 

Ettersom alle rektorene peker på hjemmesiden som den mest sentrale kilden for ivaretakelse 

av informasjonsplikten, har revisjonen gjennomført en sjekkliste-analyse av alle hjemmesider 

tilhørende kommunens 15 grunnskoler, i den hensikt å kartlegge hvorvidt informasjon om 

mobbing ligger tilgjengelig og forståelig. Det ble i forkant av analysen utarbeidet en 

sjekkliste, hvor følgende punkter ble undersøkt blant alle skolenes hjemmesider57: 

 Mobbing i egen informasjonsboks på startsiden? 

 Link/knapp til side om mobbing på startside? 

 Handlingsplan mot mobbing tilgjengelig/linket til på forside? 

 Egen side/fane/rullgardin om mobbing på hjemmesiden? 

 Kontaktinformasjon til skolen eller informasjon om fremgangsmåte dersom 

mobbing/mistrivsel oppstår? 

 Informasjon/link til beredskapsteamet på forsiden? 

Hensikten med analysen/gjennomgangen har vært å kartlegge hvor tilgjengelig og forståelig 

skolens informasjon er for foresatte og elever, slik at de enkelt kan finne viktig informasjon 

og at skolens informasjonsplikt på denne måten er ivaretatt.  

Nedenfor har revisjonen sammenstilt resultatene fra sjekkliste-gjennomgangen i et 

stolpediagram, med oversikt over hvor mange av de totalt 15 skolene som oppfyller de ulike 

elementene/punktene som er presentert ovenfor. Av gjennomgangen fremkommer det på et 

                                                                 
57 Pr. juni 2018  
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overordnet nivå en noe mangelfull tilgjengelighet av informasjon angående mobbing blant de 

aller fleste skolene.  

  

Slik det fremgår av tabellen, er det kun 3 av 15 skoler som har egen informasjon om mobbing 

på startsiden av sine hjemmesider.  

Når det gjelder hvorvidt skolene har en egen link til informasjon om mobbing på startsiden, 

har 12 av 15 skoler linker enten til egne informasjonssider eller rutiner, eller link direkte til 

Udir sine sider «nullmobbing.no». Når det gjelder de åtte skolene som kun har link til 

nullmobbing.no, registrerer revisjonen at flere av disse kan være noe vanskelige å finne da 

mange har plassert de langt nede på forsiden og/eller blant andre linker som er urelaterte til 

mobbing. I forhold til tilgjengelighet av informasjon, er det følgelig fire av skolene som 

revisjonen observerer at ikke har noe form for informasjon på forsiden angående mobbing 

eller skolemiljø. 

Som nevnt i problemstilling 1, skal alle skoler utarbeide egne handlingsplaner mot mobbing. 

Revisjonen valgte derfor å se om handlingsplanene som nyttig informasjonsbrosjyre, lå 

tilgjengelig på skolenes forside på hjemmesiden. Slik en ser av tabellen, er det kun 1 av 15 

skoler som har link til skolens handlingsplan på forsiden. Revisjonen har gjennomgått 

handlingsplanene ved de fleste skolene, og mener disse gir nyttig og innholdsrik informasjon 

til både foreldre, elever og tilsatte. De beskriver både definisjoner, fremgangsmåte, 

forebyggende arbeid, ansvarsfordeling blant skolens ansatte, saksgangen i en mobbesak etc. 

Av hensyn til tilgjengelighet og forståelig fremstilling, er det uheldig at kun én av alle 15 

skolene har denne lett tilgjengelig på skolens startside.   

De tre ovennevnte punktene omhandler tilgjengelighet av informasjon på skolenes startsider. 

Revisjonen registrerte raskt at de fleste skoler, til tross for manglende informasjon på 

startsiden, har organisert informasjon om mobbing inn i egne sider/faner under nettsidens 

rullgardin-meny. Totalt 11 av 15 skoler har egne tydelige informasjonssider om mobbing, 

med mye god informasjon, linker til brosjyrer, handlingsplaner, nettsteder, rutiner etc. Det 
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registreres likevel blant enkelte av skolene, at informasjonen som ligger ute ikke er oppdatert i 

henhold til gjeldende regelverk (jf. oppll. kap. 9A fra 01.08.2017). Flere av skolenes 

handlingsplaner er heller ikke oppdatert i henhold til nye bestemmelser i opplæringsloven. 

Revisjonen observerer også at enkelte skoler på hjemmesidene har avgrenset eller enkel 

informasjon, med kun noen få linker til relevante nettsteder, en gammel PowerPoint-

presentasjon eller lignende. Det er videre en ulik praksis knyttet til hvordan skolene omtaler 

tematikken, hvor enkelte skoler kun omtaler informasjonssidene med for eksempel 

«psykososialt miljø», «9A», «rutiner §9A» eller «Olweus». 

Det er viktig at foreldre og elever opplever det som lett å finne frem til hvordan en skal gå 

frem dersom man opplever mistrivsel/mobbing, det vil si kontaktinformasjon til ansvarlig på 

skolen eller egen informasjon om fremgangsmåte. Revisjonen registrerer at kun omtrent 

halvparten av skolene (7 av 15) har tilfredsstillende informasjon til elever/foreldre på 

hjemmesidene om hvordan man skal gå frem dersom det oppstår en situasjon. Flere av 

skolene har likevel denne informasjonen liggende inne i planer eller egne linker, men at det på 

selve hjemmesidene ikke nødvendigvis ligger tilgjengelig nok for foresatte eller elever.  

Når det gjelder informasjon om beredskapsteamet, er det kun 4 av 15 skoler som har 

informasjon om beredskapsteamet på sine forsider. Revisjonen finner likevel ved alle skoler 

med unntak av to, informasjon om beredskapsteamet på skolenes hjemmesider. De fleste av 

disse linker direkte til beredskapsteamets informasjonssider og/eller har lagt ut 

informasjonsbrosjyren til beredskapsteamet.  

Gjennom revisjonens spørreundersøkelse til foreldre, var det ønskelig å undersøke hvorvidt 

foreldrene selv opplever at informasjonen fra skolen er god. Foreldrene ble stilt spørsmålet «I 

hvilken grad opplever du at skolen har informert foresatte om mobbing/skolemiljø/ 

psykososialt miljø? Herunder rettigheter og fremgangsmåte dersom ditt barn opplever 

mistrivsel/mobbing». Av undersøkelsen fremkommer det at hovedvekten av respondentene 

svarer at de «i noen grad» opplever at de er godt nok informert: 

 

 

  

 

 

For å se nærmere på fordelingen, er det i søylediagrammet nedenfor fremstilt hvordan 

foreldrene ved de seks ulike skolene føler informasjonsplikten er tilfredsstillende: 



31/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og barnehage - 18/03923-12 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og barnehage : Rapport forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og barnehage i Arendal kommune

  39 

 

  

Blant skolene, kan en se at spesielt Birkenlund skole har en høy andel (43 prosent) av 

respondentene som svarte at de i liten- eller svært liten grad mener skolen gir god nok 

informasjon på tematikken om skolemiljø. Sandnes skole og Asdal skole har også henholdsvis 

mange som mener de i liten- eller svært liten grad har fått god nok informasjon. Da begge de 

sistnevnte skolene har en høy oppslutning av respondenter i forhold til foreldre totalt, er 

resultatene fra undersøkelsen metodisk overførbare og et realistisk bilde av foreldrenes 

oppfatning. På eksempelvis Sandnes skole ser vi at 31 prosent mener de har fått for lite 

informasjon av skolen når det gjelder rutiner og rettigheter ved tilfeller av mobbing. 

Undersøkelsen viser likevel at hovedvekten ligger noe over gjennomsnittet av tilfredshet, med 

noe høyere grad av foreldre som i stor eller svært stor grad er fornøyde, enn andre siden av 

skalaen. 

  

5.2.2. REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

Etter opplæringslovens § 9A-9 har skolene en informasjonsplikt overfor foreldre og elever, i 

forhold til deres rettigheter etter lovens kapittel 9A. Informasjonsplikten er viktig at blir 

ivaretatt for å sikre at foreldre og elever får tilstrekkelig informasjon om deres rettigheter 

knyttet til et godt skolemiljø, skolens ansvar for å følge med og gripe inn, fremgangsmåten 

dersom det oppstår et tilfelle m.m.  

Rektorene uttrykker overfor revisjonen at informasjonsplikten er ivaretatt gjennom 

informasjon på skolenes hjemmesider, samtidig som foresatte er informert om 

opplæringslovens nye regler om skolemiljø gjennom foreldremøter. Ved gjennomgangen av 

alle 15 skolenes hjemmesider, er det etter revisjonens oppfatning en mangelfull 

tilgjengelighet av informasjon angående mobbing blant de aller fleste skolene. Revisjonen 

anser det som en strukturell svakhet at det kun er 3 skoler som informerer om mobbing på 

sine startsider. Samtidig er det vanskelig å finne oppgitt link til egne informasjonssider eller 

Udir sin nullmobbing.no ved de øvrige 12 skolene. Tilsvarende anses det uheldig at kun 1 

skole har link til handlingsplan mot mobbing på startsiden. 
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Vedrørende skolenes egne sider/faner om mobbing, registrerer revisjonen at skolene har en 

ulik praksis på hvordan tematikken omtales. Revisjonen bemerker spesielt enkelte som kun 

skriver «9A», «Rutiner §9A» eller «Olweus». En slik omtale av tematikken kan være noe 

uforståelig eller misvisende for både foreldre og elever, da flere av begrepene (eksempelvis 

«9A») ikke nødvendigvis gir en naturlig kobling til mobbing. Det kan dermed fremstå som 

vanskelig for foreldre eller elever å finne frem til relevant informasjon. 

Revisjonen mener det er viktig at foreldre og elever opplever det som lett å finne frem til 

hvordan de skal gå frem dersom man opplever at en selv eller andre blir utsatt for mobbing. 

Det at kun halvparten av skolene har slik informasjon knyttet til fremgangsmåte tilgjengelig 

på sine hjemmesider, anser revisjonen som mangelfullt. Flere skoler har slik informasjon 

tilgjengelig i sine handlingsplaner, men da disse i tillegg ikke ligger tilgjengelig på skolenes 

startsider, kan det ikke forventes at utsatte foresatte/elever skal kunne finne frem til slik 

informasjon. Når det gjelder opplysninger om beredskapsteamet, registrerer revisjonen at alle 

med unntak av 2 skoler har informasjon om beredskapsteamet på sine hjemmesider.  

Revisjonen observerer gjennom spørreundersøkelsen at en stor andel foreldre opplever at de 

ikke har fått god nok informasjon fra skolen knyttet til rettigheter og fremgangsmåte ved 

mobbing/psykososialt miljø. Etter revisjonens observasjoner gjenspeiler resultatene fra 

foreldreundersøkelsen noen av de observasjoner som er gjort ved gjennomgang av 

hjemmesider på de enkelte skolene. Revisjonen registrerer også at det er ulik oppfatning 

mellom det rektorene beskriver og hva foresatte opplever sett hen til hvorvidt informasjonen 

som gis er tilstrekkelig eller ikke.  

Oppsummert fremkommer det en ulik praksis blant alle skolene på både mengde/omfang av 

informasjon og om fremgangsmåter på hjemmesidene. Etter revisjonens vurdering burde det 

vært etablert en mer felles praksis på informasjon om skolemiljø blant alle skolene, både 

knyttet til muntlig og skriftlig informasjon, slik at en skal få lik informasjon uavhengig av 

hvilken skole dine barn går på.    
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5.3. TREDJE PROBLEMSTILLING 

3) Tilfredsstiller skolene dokumentasjonskravet knyttet til aktivitetsplikten? Og 

foreligger det dokumentasjon i enkeltsaker som oppfyller kravene etter 

opplæringslovens bestemmelser om innholdet i den skriftlige planen når det skal 

gjøres tiltak i en sak? 

5.3.1. FAKTA 

I følgende kapittel vil det redegjøres for skolenes praktisering av aktivitetsplikten, spesielt 

knyttet til utarbeidelsen av aktivitetsplaner og rutiner når det faktisk oppstår mistrivsel eller 

mobbesituasjoner. Revisjonen vil forsøke å fremstille de ytringer og tendenser som observeres 

blant skolene, både gjennom intervjuer og gjennomgang av enkeltsaker. I tillegg til intervjuer 

med rektor på Roligheden, Eydehavn, Hisøy, Stinta, Sandnes og Myra skole, har revisjonen 

også vært ute på Asdal, Birkenlund, Rykene og Stuenes skole og gjennomgått 

enkeltsaker/aktivitetsplaner. Utplukket utgjorde et omfang på totalt 25 aktivitetsplaner med 

flere tilhørende notater og saksdokumenter. Det er i tillegg gjennomført en 

spørreundersøkelse blant foreldre ved seks utplukkede skoler, i hensikt å nyansere bildet med 

foreldrenes opplevelse av skolesystemet knyttet til elevenes skolemiljø.  

 

Aktivitetsplikten i praksis  

For å danne et tydeligere bilde av prosessen rundt en sak for barn som føler seg utsatt for 

mobbing eller andre krenkelser, ble rektorene ved de seks skolene bedt om å beskrive hvordan 

de praktiserer sine rutiner.  

Revisjonen registrerer at det ved alle skolene er en rutine for at rektor tidlig i prosessen blir 

involvert i den enkelte sak. Ofte ser man at det er rektor selv som mottar e-post eller annen 

henvendelse fra foresatte, eller at en lærer tar kontakt med rektor om et tilfelle som er 

observert. Videre er det felles for alle skolene at rektor (ved henvendelse fra foresatte), 

forhører seg om situasjonen med kontaktlærer for den respektive eleven, for så å kalle inn til 

et møte med foreldrene for å få beskrevet situasjonen nærmere.  

Neste steg innebærer at skolen utarbeider en aktivitetsplan.58 Aktivitetsplanen skal etter kravet 

i opplæringsloven, definere hva slags problem tiltakene skal løse, hva slags tiltak skolen har 

planlagt, når tiltakene skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig for gjennomføring av 

tiltakene og når tiltakene skal evalueres. Alle rektorene beskriver overfor revisjonen at 

foreldrene tidlig blir involvert i utarbeidelsen av tiltak, slik at man blir enige om hvilke tiltak 

både foreldre og skolen kan gjøre for å forsøke å bedre situasjonen til det beste for eleven.  

Opplæringsloven stiller krav til at skolene skal dokumentere hva de gjør for å oppfylle 

aktivitetsplikten. Mye av dokumentasjonskravet oppfyller skolene gjennom de elementene 

                                                                 
58 Skriftlig plan etter opplæringsloven § 9A-4 ledd 6. Omtales også som tiltaksplaner av enkelte rektorer 
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presentert i problemstilling 1, som innebærer rutiner og skriftlig dokumentasjon knyttet til 

forebyggende arbeid. Når det gjelder krav til dokumentasjon i enkeltsaker knyttet til 

mistrivsel, mobbing eller andre krenkelser, observerer revisjonen at det ikke er konsekvente 

og bevisste føringer eller standarder fra skolens side når det gjelder hva og hvordan en sak 

skal dokumenteres. Rektorene beskriver overfor revisjonen bruken av elevmapper for 

dokumentasjon i enkeltsaker, eksempelvis ved henvendelse fra foresatte, utarbeidelse av 

aktivitetsplan m.m. Revisjonen har fått informasjon om at alle skolene anvender 

saksbehandlingsprogrammet Public 360 til elevmapper og oppbevaring av relevant 

dokumentasjon i saker. Det fremkommer gjennom revisjonens besøk på skolene at 

elevmappene i P360 likevel kun er gjort tilgjengelig for rektor, eventuelle avdelingsledere og 

saksbehandlere, hvilket innebærer at kontaktlærere ikke har tilgang til elevenes mapper. De 

fleste rektorene beskriver at det i elevmappen dokumenteres hva som har skjedd i en sak, hvor 

det legges inn henvendelse fra foresatte, møtereferater eller andre formelle brev/vedtak etc. 

Rektor på Stinta beskriver til revisjonen at «Alt som har med elevene å gjøre skal legges inn i 

elevmappen. Alt som blir gjort skal dokumenteres her.» Dette for å ha en best mulig oversikt, 

og for å kunne se hva som til enhver tid er gjort i en sak.  

Når det gjelder praktisering ved bruken av navn på involverte elever inn i aktivitetsplanen 

eller andre dokumenter i elevmappen, er revisjonen gjort kjent med at dette er blitt diskutert 

på felles rektormøter i kommunen. I dialog med de ulike rektorene registrerer revisjonen en 

noe ulik praksis knyttet til dette, hvor enkelte skoler velger å skrive fullt navn på involverte 

elever, enkelte bruker initialer og andre bruker full anonymisering. En rektor belyser også 

problemstillingen om hvorvidt man ved flere involverte parter bør legge saken/ 

aktivitetsplanen på alle partenes elevmapper eller ikke. En annen rektor beskriver at det kun 

anvendes initialer for å skjerme den andre parten, men hvor en slik praksis samtidig hindrer 

etterprøvbarhet dersom noen ønsker å gå inn i historikk eller en eldre sak. I hovedtrekk tolker 

revisjonen at rektorene i hovedsak mener det er nødvendig å dokumentere med navn på alle 

parter i en sak.  

Ved utarbeidelsen av aktivitetsplaner, observerer revisjonen en del ulik praksis blant skolene. 

Det registreres blant annet at det i hovedsak er rektor som utarbeider og fører 

aktivitetsplanene i pennen. I gjennomgangen av enkeltsaker observeres det likevel ved noen få 

skoler tilfeller hvor rektor har delegert ansvaret til avdelingsleder eller andre. I enkelte av 

aktivitetsplanene som er utarbeidet av avdelingsledere, ser revisjonen en forskjell ved at det 

ikke er fulgt opprinnelig mal eller at planen ikke inneholder alle kravene etter oppll. § 9A-4.   

Blant de 10 skolene revisjonen har vært på, registreres det at også terskelen for utarbeidelse 

av aktivitetsplaner er ulike, noe som gir variasjoner og et noe urealistisk bilde i forhold til 

antall registrerte «mobbesaker». Rektor ved Eydehavn skole beskriver en arbeidsmetodikk 

hvor skolen heller utarbeider «en aktivitetsplan for mye, enn en for lite». Aktivitetsplanene 

beskriver rektor videre som et nyttig verktøy og arbeidsdokument for skolen, hvor de er 

opptatt av å tidlig involvere foreldrene ved utarbeidelse av planen og tiltakene. På Stinta skole 

beskriver rektor en noe annen praksis, hvor mange situasjoner løses med samtaler uten behov 
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for å engasjere foreldre eller utarbeide aktivitetsplaner. På Hisøy skole er det ifølge rektor en 

praksis at dersom det kommer et varsel fra foreldre, blir det automatisk utarbeidet en 

aktivitetsplan i kjølevannet av et møte med foresatte. Terskelen for å utarbeide en plan 

vurderes likevel dersom det er saker hvor gjentagelsesrisikoen er lav. Det utarbeides da ingen 

aktivitetsplan. Myra skole beskriver at de i tilfellene hvor aktivitetsplan ikke er utarbeidet, så 

har fokuset kun vært å undersøke situasjonen, og hvor foreldre har vært enig med skolen om 

at det ikke nødvendigvis har omhandlet mobbing. På Asdal skole mener rektor at terskelen for 

å utarbeide aktivitetsplaner er blitt lavere etter de nye reglene i opplæringsloven trådte i kraft, 

enn da skolen måtte utarbeide enkeltvedtak. 

Ved ulik praktisering i forhold til terskelen for å utarbeide aktivitetsplaner, gir dette en del 

variasjoner blant skolene uten at det nødvendigvis er flere eller færre saker blant skolene. 

Revisjonen har i samarbeid med rådmannens stab oppvekst, fått oversendt antall mobbesaker 

med utarbeidet aktivitetsplan ved alle skolene, gjeldende for skoleåret 2017/2018 (pr. 

04.06.2018). I tabellen nedenfor vises antall aktivitetsplaner utarbeidet på den enkelte skole, 

rangert i stigende rekkefølge fra skoler med færrest til flest elever (fra venstre til høyre). Av 

hensyn til anonymitet har revisjonen valgt å ikke spesifisere eksakt antall utarbeidede planer 

på en enkelte skole. Fremstillingen viser de totalt 65 aktivitetsplaner som er utarbeidet i 

skoleåret 2017/2018, fordelt på de 15 grunnskolene: 

 

 

Slik det fremgår av tabellen ovenfor, har eksempelvis Eydehavn som en liten barneskole med 

ca. 150 elever utarbeidet flere aktivitetsplaner enn Stinta skole som kommunens største barne- 

og ungdomsskole med nærmere 500 elever. Av det revisjonen registrerer, betyr ikke dette at 

det nødvendigvis er flere tilfeller av mobbing på førstnevnte skole, men heller at skolene 

praktiserer ulikt når det kommer til terskelen for utarbeidelse av aktivitetsplaner.  

Aktivitetsplaner utarbeidet pr. skole
Skoler rangert fra færrest til flest elever
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Antall utarbeidede aktivitetsplaner avhenger i tillegg av hvordan den enkelte skole velger å 

håndtere ulike situasjoner, hvor spesielt gruppemobbing pekes på av flertallet av rektorene 

som utfordrende å håndtere. Gjennom prosessen har revisjonen blitt orientert om enkeltsaker 

av rektorene, og registrerer at saker som omhandler gruppemobbing håndteres noe ulikt. Et 

eksempel kan være en vennegjeng som utestenger eller baksnakker én elev. I en slik situasjon 

har en rektor valgt å utarbeide én aktivitetsplan med tiltak per elev som er involvert, mens en 

annen rektor har valgt å kun utarbeide aktivitetsplan for eleven som blir mobbet, og heller 

involvert de andre elevene gjennom samtaler. Slik ulik praktisering vil følgelig være en 

utslagsgivende faktor på variasjonen ved antall aktivitetsplaner på skolene. Gruppemobbing 

mener flere av rektorene er utfordrende, da det ofte er kombinasjonen av elevene sammen 

som utøver en negativ atferd overfor en annen uten at det er det enkelte individ som mobber. 

Det kan i slike tilfeller være vanskelig å finne tiltak som fungerer eller at situasjonene kan 

være utfordrende for skolen å fange opp. Flere rektorer peker også på nettmobbing som en 

økende tendens som er utfordrende for skolen å fange opp, da mye av mobbingen skjer 

gjennom sosiale medier både i og etter skoletid.  

For å nyansere tallene for antall aktivitetsplaner som er presentert ovenfor, har revisjonen 

innhentet tall fra både Elevundersøkelsen fra høst 2017 samt Foreldreundersøkelse fra våren 

2018. Av hensyn til anonymitet og elevundersøkelsens egne «prikkeregler»59, vil det kun 

presenteres samlede resultater for skolene i Arendal kommune for å danne et bilde av 

opplevelser blant elever og foresatte. Revisjonen presenterer for øvrig tallene fra 

elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen kun for å skissere et bilde av hvordan 

skolehverdagen oppleves for foreldre og elever, og for å balansere bildet sett opp mot antall 

mobbesaker/utarbeidede aktivitetsplaner blant skolene.  

Elevundersøkelsen Ikke i det 

hele tatt 

En sjelden 

gang 

2 til 3 

ganger i 

måneden 

Ca. 1 gang  

i uken 

Flere 

ganger i 

uken 

Er du blitt mobbet av andre elever de 
siste månedene? 

77,7 % 14,6 % 3,0 % 1,9 % 2,7 % 

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, Ipad, 

PC) de siste månedene? 
87,7 % 9,6 % 1,3 % 0,7 % 0,6 % 

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de 
siste månedene? 

92,3 % 5,5 % 1,0 % 0,5 % 0,6 % 

Har du selv vært med på å mobbe en eller 
flere elever på skolen de siste månedene? 

91,0 % 7,9 % 0,6 % 0,1 % 0,4 % 

Har du mobbet andre digitalt? (mobil, 
ipad, PC) de siste månedene? 

96,2 % 3,1 % 0,3 % 0,1 % 0,2 % 

 

Slik det fremkommer av tabellen ovenfor, oppgir 7,6 % av elevene at de ukentlig eller nesten 

ukentlig (2-3 ganger i måneden) har blitt mobbet av andre elever de siste månedene. I antall er 

det dermed nesten 200 elever som oppgir at de ukentlig eller nesten ukentlig blir mobbet. 

                                                                 
59 For å hindre at noen kan bli indirekte identifisert har elevundersøkelsen det utarbeidet egne prikkeregler for 
å skjerme visse opplysninger, ref. administrere brukerundersøkelser i skole og voksenopplæring s. 12 
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Ved foreldreundersøkelsen har revisjonen gjort et utplukk på tre variabler som anses som 

relevant i forbindelse med skolemiljø, elevenes trivsel og tillit til skolen: 

Foreldreundersøkelsen 
Helt enig Litt enig 

Verken enig 

eller uenig 
Litt uenig 

Helt 

uenig 

Vet 

ikke 

Barnet mitt trives på skolen 77,4 % 16,9 % 1,8 % 2,8 % 1,1 % - 

Barnet mitt har medelever å være 
sammen med i friminuttene 

82,3 % 13,8 % 1,0 % 1,9 % 0,7 % 0,2 % 

Jeg har inntrykk av at lærerne 
behandler barnet mitt med respekt 

77,4 % 15,4 % 3,4 % 2,6 % 0,7 % 0,7 % 

I en kartlegging gjennomført av NRK, ble det sett på omfanget av klagesaker hos 

fylkesmannen før og etter den nye bestemmelsen i opplæringsloven § 9A. Fylkesmannen 

uttaler at det har vært en eksplosjon i antall mobbesaker etter endringen, og kun for 

fylkesmannen i Agder, var det fra 2017 til 2018 en økning fra 7 saker til 24 saker pr. april 

2018. På landsbasis er det i samme periode en økning fra 40 til 319 klagesaker hos 

fylkesmennene fra før til etter endring i opplæringsloven.60  

 

Gjennomgang av enkeltsaker 

Ved revisjonens gjennomgang av enkeltsaker ved de fem utplukkede skolene, ble det 

gjennomgått hvorvidt aktivitetsplaner var utarbeidet i henhold til kravene i opplæringsloven § 

9A-4 ledd 6. Det ble foretatt en vurdering om det av aktivtitsplanen klart og tydelig fremkom: 

a) Hvilket problem tiltakene skal løse 

b) Hvilke tiltak skolen har planlagt 

c) Når tiltakene skal gjennomføres  

d) Hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene 

e) Når tiltakene skal evalueres 

Revisjonen har ved gjennomgangen hatt en forventning om at tiltakene skal fremstå så klare 

og tydelige at en utenforstående vil få en god forståelse av hva planen inneholder. Revisjonen 

har derfor subjektivt foretatt en vurdering på planens beskrivelse av situasjon og tiltak, men 

ikke på effekten/kvaliteten på innholdet i det enkelte tiltaket. Gjennomgangen har også hatt til 

hensikt å se nærmere på de tendenser beskrevet av beredskapsteamet og fylkesmann, om at en 

ser at tiltakene ofte ikke er konkrete nok. 

Under punktene (jf. oppll. § 9A-4 ledd 6), ligger vurderingen om lovkravene tydelig har 

kommet frem i de utarbeidede aktivitetsplanene. Eksempelvis må punkt a) beskrive nærmere 

hva elevens problem/situasjon faktisk er. Det er også sett etter faktisk oppgitt tidspunkt for 

gjennomføring av tiltak etter punkt c), at planen oppgir hvem som skal gjennomføre tiltakene 

(kontaktlærer, rektor, etc.), og om det er oppgitt et konkret tidspunkt for evaluering av 

                                                                 
60 https://www.nrk.no/nordland/fylkesmannen_-_-okning-er-feil-ord_-det-er-en-eksplosjon-i-antall-
mobbesaker-1.14019256 
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hvorvidt tiltakene har fungert eller ikke, jf. punkt e).  Av hensyn til taushetsplikt, vil det ikke 

presenteres noen form for detaljert informasjon eller egenskaper rundt sakene revisjonen har 

sett på, i fare for at de kan bli identifisert.  

Revisjonen har valgt å utarbeide et skjema som viser hvorvidt vi mener kravene i loven 

(venstre marg) totalt sett fremkommer klart og tydelig i de aktivitetsplaner og saker som er 

gjennomgått. Der det i tabellen er markert gult, betyr dette at revisjonen mener én eller flere 

av de gjennomgåtte planene er noe uklare på det respektive kriteriet i § 9A-4. Grønn 

markering av rubrikk betyr at alle sakene revisjonen gjennomgikk oppfylte kravet i § 9A-4 på 

en tydelig og klar måte. Rød markering innebærer at flertallet av enkeltsakene revisjonen har 

gjennomgått, ikke tilfredsstiller kravet i opplæringsloven. Ingen av skolene ble markert i rødt. 

Akt.planer etter § 9A-4 Roligheden 

skole 

Asdal 

skole 

Birkenlund 

skole 

Rykene 

skole 

Stuenes 

skole 

Hva slags problem skal tiltakene 
løse 

     

Hva slags tiltak har skolen 
planlagt 

     

Når skal tiltakene gjennomføres 
     

Hvem er ansvarlig for 
gjennomføring av tiltakene 

     

Når skal tiltakene evalueres 
     

 

Av de 25 gjennomgåtte sakene, observerer revisjonen at flere av de utarbeidede 

aktivitetsplanene har mye vage og lite konkrete tiltak. Av dette menes at tiltakene som er 

utarbeidet inneholder lite konkrete handlinger, med kun f. eks at «Skolen skal følge mer med i 

timen og i friminutt», hvor «alle lærere» står som ansvarlig, eller at tiltaket sier at foreldrene 

skal spørre mer hvordan eleven har hatt det på skolen. Andre eksempler på vage tiltak er der 

hvor skolen kun beskriver situasjonen mer enn de faktisk presenterer konkrete tiltak som kan 

bidra til å bedre situasjonen. Samtidig registreres det mye varierende innhold i 

aktivitetsplanene, med enkelte rotete fremstillinger hvor man i dokumentet må lete etter f. eks 

ansvarlig person eller tidspunkt for evaluering av tiltakene.  

Ved både de skolene revisjonen har besøkt i forbindelse med intervju med rektor, og ved 

skolene hvor det er gjennomgått enkeltsaker, har revisjonen blitt forelagt maler for 

aktivitetsplaner som skolene anvender. Så lenge planen inneholder kravene i bokstav a – e i 

opplæringsloven § 9A-4 ledd 6, foreligger det ingen ytterligere krav til hvordan 

aktivitetsplanene skal utformes. Av de totalt 10 skolene revisjonen har studert nærmere, er det 

tre skoler som følger en mal utarbeidet av UDIR, to skoler følger kun punktene etter § 9A-4 

direkte, mens de resterende fem skolene anvender egne utarbeidede maler.  
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Fellestrekk ved de skolene som har utarbeidet egne maler, er at disse er mer detaljerte og 

omfattende da planen er delt inn i flere punkter som skal fylles ut. Revisjonen opplever at 

dette igjen i flere tilfeller gir bedre utarbeidede planer, da situasjonen i større grad blir 

gjennomgått i detalj med tydelig fokus på hvordan man skal løse dette fremover. Rykene 

skole er en av skolene med egen utarbeidet mal for aktivtitsplan, som revisjonen finner 

oversiktlig og detaljert i henhold til kravet i opplæringsloven. Ved gjennomgang av de planer 

som er utarbeidet etter UDIR sin mer overordnede mal, ser revisjonen tendenser til at det ved 

flere tilfeller ikke blir fylt ut korrekt eller helhetlig i praksis. Punkter kan bli stående tomme 

eller at problemet som planen skal løse kun beskrives ved at eksempelvis «"Per" skal få det 

bedre på skolen.». 

Evaluering av tiltakene utgjør det siste kravet i opplæringslovens § 9A-4, og er det punktet 

revisjonen, sammen med vage tiltak, anser som området med størst forbedringspotensiale 

blant aktivitetsplanene som er gjennomgått på de ulike skolene. Når det gjelder definisjonen 

av evaluering, ser revisjonen at flere planer oppgir uklare tidspunkt for evaluering, ved 

eksempelvis «i løpet av våren» eller «etter vinteren». Enkelte aktivitetsplaner er i tillegg 

ufullstendige, ved at skolene i flere tilfeller har unnlatt å fylle inn tidspunkt for evaluering. 

Det er likevel ved evalueringsmøter revisjonen ser tydelige forbedringspotensiale, da det ved 

flertallet av de 10 skolene ofte utarbeides nye tiltak eller at det videreføres eksisterende tiltak 

uten at ny aktivitetsplan eller ny skriftlig oppfølging utarbeides. Ofte forekommer det tilfeller 

hvor tiltakene ikke har hatt stor nok effekt til å bedre elevens skolehverdag, og det bestemmes 

i evalueringsmøte at skolen skal fortsette med arbeidet. Det som flere rektorer i slike tilfeller 

peker på, er at tiltakene da ofte blir svevende og at ansvaret forvitrer noe vekk og 

oppfølgingen av tiltakene og elevens situasjon blir mer tilfeldig og sporadisk.  

Det ser ut til at flere av skolene ikke har konsekvente rutiner for anvendelsen av 

aktivitetsplanen som et verktøy, i de tilfeller der tiltakene ikke har gitt ønsket effekt innen 

evalueringstidspunktet. Tiltakene ser dermed ut til å fortsette i flere enkeltsaker, uten at 

rutinene for evaluering og oppfølging er til stede. Rykene skole har på sin side et eget avsnitt 

nederst på aktivitetsplanen etter punktet om evaluering, hvor det står at «Hvis det blir besluttet 

å sette inn nye tiltak etter evalueringen, skal det lages en ny aktivitetsplan». 

Både gjennom intervjuer, og spesielt i gjennomgangen av enkeltsaker, ser revisjonen flere 

tilfeller av skolebytte. Dette er en tendens flere rektorer peker på som utfordrende, da mange 

elever og foresatte velger å bytte til en annen skole før skolen har fått mulighet til å iverksette 

tiltak og forsøke å bedre situasjonen. Revisjonen har ved flere skoler sett eksempler på 

enkeltsaker hvor det i aktivitetsplanen er fylt inn informasjon om situasjonen og involverte 

parter etc., men at det ved tiltak og evaluering oppgis at eleven allerede har byttet skole.  

 

Foreldrenes opplevelse av skolens arbeid med skolemiljø 

For å få et nyansert bilde av skolenes arbeid med aktivtitsplikten og elevenes psykososiale 

miljø, anså revisjonen det som avgjørende at også foreldrenes synspunkter måtte fremkomme. 

Tidligere i kapittelet er rektorenes egne beskrivelser og rutiner knyttet til skolemiljøet 
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presentert, sett opp mot revisjonens observasjoner ved gjennomgang av enkeltsaker. For å 

forsøke å presentere et så balansert bilde som mulig, mente revisjonen det var nødvendig å 

belyse hvorvidt foreldrene faktisk har tillit til å si fra til skolen, og hvordan de har opplevd 

situasjoner der deres barn selv har blitt mobbet, samt der det har vært behov for samarbeid 

med skolen.  

Utplukket består av en sammensetning av seks skoler, valgt ut på bakgrunn av en 

kombinasjon av størrelse/antall elever og antall registrerte mobbesaker (tre med mange 

registrerte saker og tre med få/ingen saker). Av utvalget var det totalt 537 respondenter som 

svarte på hele undersøkelsen, med en god spredning på de seks skolene i utplukket 

(svarprosent utgjorde 40 %). Intensjonen med undersøkelsen har ikke vært å danne et direkte 

overførbart resultat av antall mobbesaker på skolene i Arendal, men for å skape en arena for 

foreldres opplevelse som brukere av tjenesten. Metodiske svakheter ved et slikt datasett er at 

det ofte kan være de foreldrene som har mest negative erfaringer som har et større 

engasjement for å svare på undersøkelsen. Bryter man derimot opp undersøkelsen i enheter, 

får en likevel frem synspunkter og opplevelser til 537 foresatte som alle deler sin erfaring med 

skolen. Det har videre gitt revisjonen en anledning til å se tendenser og korrelasjoner mellom 

variabler. 

Som et innledende spørsmål til foreldrenes tillitt til skolen, ble det spurt om hvorvidt 

foreldrene har inntrykk av at skolen har fokus på psykososialt miljø og om de tar elevenes 

trivsel på alvor. Slik en ser av fremstillingen nedenfor, har de fleste av foreldrene i stor grad 

inntrykk av at skolen har fokus på skolemiljø. Det er likevel 32 prosent som kun i noen grad 

opplever at skolen har skolemiljø og trivsel i fokus.  

«Har du inntrykk av at skolen har fokus på skolemiljø/psykososialt miljø og tar elevenes  

trivsel på alvor?» 

 

Av de nærmere 200 respondentene som svarer at de kun i noen grad, liten grad eller svært 

liten grad mener skolen tar skolemiljø og elevenes trivsel på alvor, forteller dette at det er 

mange foreldre som ikke har tillit til at skolen fokuserer nok på tematikken.  

I forlengelse av dette ble foreldrene spurt om hvordan de vil beskrive samarbeidet med 

skolen. Her fremkom det at så mange som 81 prosent av de spurte foreldrene, mener de har et 
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tilfredsstillende eller svært tilfredsstillende samarbeid med skolen. Kun et fåtall svarer de har 

et lite tilfredsstillende samarbeid med skolen (6 % - 31 respondenter).  

For at elevene skal ha et best mulig skolemiljø, er dette avhengig av at det foreligger en tillit 

til skolen fra både elevene og foresatte. En mulig mistillit gir også implikasjoner på at 

skolenes systemer og rutiner ikke fungerer optimalt, eller at skolen ikke fanger opp det de 

skal. Revisjonen stilte spørsmål om hvorvidt foreldrene har tillit til at skolen vil løse en mulig 

mistrivsel/mobbesituasjon på en profesjonell måte. Besvarelsene fordelte seg følgende blant 

de ulike skolene:  

«Har dere tillit til at skolen, ved å si fra dersom ditt barn ikke har det bra, vil håndtere og løse 

problemet på en god og profesjonell måte?» 

 

Av tabellen fremkommer det at det totalt er 12 prosent av respondentene som i liten eller 

svært liten grad har tillit til skolen, mens 29 prosent svarer de i noen grad har tillit. 

Respondentene fordeler seg likevel relativt høyt på tillitsskalaen, da 40 prosent i stor grad har 

tillit og 18 prosent i svært stor grad har tillit til at skolen vil håndtere mobbesaker på en god 

og profesjonell måte.  

De foreldrene som svarte at de i liten eller svært liten grad har tillit til skolen, ble ført videre 

til en egen fritekst hvor de måtte utdype årsaken til at de ikke har tillit (N=69). Av 

tilbakemeldingene fra foreldrene, registrerer revisjonen spesielt tre tendenser: for mye skifte 

av lærere, det gis for lite informasjon og foreldrene opplever at skolen ikke tar godt nok tak i 

problemer som oppstår. Nedenfor er det samlet noen utplukkede sitater fra foreldre: 

«Opplever å måtte ta opp samme 

problem over lang tid uten at noe blir 

gjort. Først når man sier at man vil gå 

videre med saken at skolen tar tak.» 

«Det finnes programmer, planer og 

møter, men de svikter på selve 

oppfølgingen» 

 «Mye brannslukking og for mye som 

er avhengig av hvilken lærer man har. 

Har savnet samarbeid på tvers av 

lærerne, da kommunikasjonen mellom 

dem er dårlig, og rektor handler for 

sent.»  
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«Skolen følger ikke opp ting som blir 

tatt opp, og man føler at man ikke blir 

tatt på alvor. Føler man blir sett på 

som vanskelig om man tar opp noe» 

 «Manglende oppfølging i alvorlige 

saker»  

«Mye fine ord, men har sett situasjoner 

hvor det ikke er blitt gjort ting som 

fungerer, og foreldrene må kjempe for 

barnet sitt. Det er for dårlig 

kommunikasjon mellom foreldre og 

skolen.»  

Det er i tillegg mange foreldre som peker på at tilliten er svekket grunnet hyppig skifte av 

lærere, som følgelig gjør det vanskelig for elevene å opparbeide et tillitsforhold til læreren. 

Med mange forskjellige lærere og bruk av vikarer, viser flere også til at kommunikasjonen 

mellom lærerne og med foreldre svekkes. Dette har igjen ført til at flere deler erfaringen om at 

de ikke har blitt kontaktet når det er en situasjon som angår deres barn. En stor andel av 

foreldrene påpeker også at de opplever at problemene ofte «dysses ned» eller bagatelliseres av 

skolen.   

Informasjon og kommunikasjon trekkes også frem av mange foreldre som årsak til den 

reduserte tilliten til skolen. Det nevnes blant annet: 

«Dersom man tar opp noe med skolen, så blir det ikke skikkelig tatt tak i. Dette sammen med 

at informasjonen ofte kommer sent, gjør at min tillit er svekket.»   

Flere viser også til at det gis for lite informasjon om hvordan klassen fungerer, eller at man 

må mase om informasjon om en situasjon eller at tilliten er svekket fordi skolen gir alt for 

liten informasjon om skolemiljøet.  

For å kunne komme dypere inn i foreldrenes opplevelse og erfaringer med skolesystemet i 

praksis, ble det stilt spørsmålet om hvor mange av respondentene som har opplevd at deres 

barn har blitt mobbet.  

Av de totalt 537 respondentene, svarte 40 prosent (N=217) at de har opplevd 

mobbing/mistrivsel med deres barn på skolen. Slik som utdypet i kapittel 3.3 metodisk 

gjennomføring, er ikke resultatene overførbare til å kunne si at 40 prosent av alle barn i 

Arendal kommune mobbes. Tallene forteller likevel at 217 foreldre – kun blant de seks 

utplukkede skolene – har opplevd at deres barn har blitt mobbet. Det er revisjonens utplukk, i 

tillegg valgt ut de tre skolene med ingen registrerte mobbesaker. Ser man på fordelingen i 

tabellen nedenfor, fremkommer det derimot ikke samsvar mellom antall registrerte 

mobbesaker og faktiske elever som mistrives/opplever å bli mobbet. Respondentene fordeler 

seg følgende blant de ulike skolene (tall i prosent): 
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«Har ditt barn nå eller tidligere opplevd å bli mobbet eller ikke trives på skolen?» 

    

Ser en for eksempel på Sandnes skole som har ingen registrerte mobbesaker/utarbeidede 

aktivitetsplaner (skoleåret 2017-2018), oppgir foreldre i undersøkelsen likevel at 45 prosent 

(N=53) at deres barn har opplevd å bli mobbet eller ikke trivdes på skolen. På Asdal skole 

som pr. juni 2018 hadde høyt antall registrerte mobbesaker blant skolene, viser undersøkelsen 

at 39 prosent av foreldrene mener deres barn har blitt mobbet, noe som utgjør et antall på 65 

personer. Tilsvarende Sandnes skole, har Flosta og Nesheim skole ingen eller kun én registrert 

mobbesak. Likevel kan en se av undersøkelsen at hhv. 45, 32 og 43 prosent svarer at deres 

barn blir/har blitt mobbet eller mistrives på skolen. I enheter utgjør dette totalt kun 28 

foreldre, et tall som må ses i sammenheng med at skolene har nærmest ingen registrerte 

mobbesaker. 

For å få løftet frem erfaringene til de 40 prosent av foreldrene som har opplevd at deres barn 

har blitt mobbet, har revisjonen søkt svar på hvordan de gikk frem i den aktuelle situasjonen. 

Foreldre som svarte ja på forrige spørsmål, ble dermed ført videre til følgende:  

«Dersom dere har opplevd mobbing eller mistrivsel på skolen, hvordan gikk dere frem?» 

 

Slik det fremgår av tabellen ovenfor, ser vi at mange foreldre har sagt ifra og hvor skolen 

hjalp til å bedre situasjonen (55 %). Flere foreldre har på den andre siden involvert skolen i 
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situasjonen, men uten at det hjalp til å bedre problemet (18 %), eller at det ble sagt ifra uten at 

skolen faktisk fulgte det opp (10 %).  

Det var videre ønskelig å løfte frem de som foreldre som opplever at barna blir mobbet, uten å 

si ifra til skolen. Her var det flere av respondentene som pekte på at barnet var redd for å si 

ifra, eller at eleven var redd for at situasjonen ble verre. Det var likevel svært få av 

respondentene som svarte at de ikke sa ifra til skolen.  

Det var derimot 14 % (N=30) som valgte svaralternativet «Annet», hvor de måtte utdype 

nærmere hvordan de håndterte situasjonen. Av tilbakemeldingene var det flere som kunne 

kategoriseres med alternativene ovenfor – spesielt forklarer flere foreldre at de sa ifra til 

skolen, men at skolen ikke tok problemet på alvor eller at de stilte seg uforstående til 

problemet. Fire foreldre beskriver også at de ordnet saken privat, ved å selv kontakte 

foreldrene til den som mobbet deres barn i stedet for å involvere skolen. Enkelte andre 

foreldre beskriver på sin side følgende: 

«Vi sa ifra til skolen, det ble delvis 

bedre i kortere perioder, for så å gå 

tilbake til start. Opplevde rektor som 

konfliktsky, så endte med å sende klage 

til fylkesmann» 

«De første to årene ble situasjonen tatt opp 

med kontaktlærer utenat det ble gjort noe med. 

Ikke før det ble skifte av kontaktlærer og at vi 

foreldre truet med å sende klage til 

fylkesmannen, at vi ble tatt på alvor og det ble 

opprettet sak»

Opplevelser av mobbing eller andre brudd på et godt psykososialt miljø, baserer seg i stor 

grad på subjektiv opplevelser. Som en del av undersøkelsen, ønsket revisjonen å benytte 

anledningen til å gi foreldre muligheten til å komme med utfyllende kommentarer / egne 

opplevelser av skolesystemet når det gjelder deres barn sitt skolemiljø. Revisjonen har tatt et 

utplukk av tilbakemeldinger som knyttet seg direkte til utfordringer/erfaringer med skolenes 

systemer omkring barnas psykososiale miljø – enten gjennom erfaringer fra mobbesaker eller 

andre opplevelser på tematikken. Sitatene er plukket ut basert på de temaene som var 

gjennomgående blant flere foreldre. De er ikke nødvendigvis representative, men kan ses på 

som innspill til kommunens forbedringsarbeid. 

«Føler skolens ansatte og ledere ikke er godt nok informert om konsekvensene dersom de ikke 

går riktig frem i mobbesituasjoner. Ikke alle ser på nye 9A, der elevens egen opplevelse av 

situasjonen skal legges til grunn, som en fornuftig regel. Føler lærere og skoleledelsen ikke er 

flinke nok til å følge opp de enkelte sakene. Litt strutsestrategi – putter man hode i sanden så 

vil det går bort»  

«Trist at man må gå så høyt opp i systemet for å få hjelp i vår mobbesak. Barnet vårt mistet 

nesten et helt skoleår pga. mistrivsel og redsel på skolen» 

 «Vi hadde en sak hvor det var involvert både rektor, trinnsleder og lærer, hvor de skulle følge 

opp saken og informere oss om fremgangen. Så fort skoleåret var over, var det for skolen over 

for saken også. Føler det kun er skolen som vurderer saken uten å hensynta mobbeofferet» 
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«Vårt barn opplevde mobbing, og vi måtte kjempe mye for at saken skulle bli tatt tak i. Det var 

flere runder med lærerne og rektor uten at det ble gjort nok. Det var lite oppfølging i forhold 

til tilbakemeldinger på hvordan fremgangen var. Oppsummert savner vi en mer strukturert 

oppfølging fra skolen – hvilke tiltak er blitt gjort og et mer tettere samarbeid med oss foreldre. 

Mobbing er vanskelig, men det er helt avgjørende for barnet at skolen håndterer dette riktig» 

 «Rektor var ekstremt treg med å igangsette prosessen når det var identifisert en 

mobbeproblematikk med vårt barn. De har dårlig til å følge opp når prosessen var i gang, og 

måtte stadig purres på» 

«Meldte en mobbesak til skolen. Noen dager senere står rektor på FAU-møte og forteller 

strålende om at det ikke finnes mobbing på skolen. Lærerne tok lite tak i problemet, var 

umodne og syntes tydeligvis det var ubehagelig å håndtere» 

Fellestrekk med flere av foreldrenes tilbakemeldinger er at de opplever at skolene ofte 

bagatelliserer situasjonen eller ikke tar godt nok tak i problemet når det oppstår. Prosessen tar, 

etter foreldrenes oppfatning, ofte for lang tid før foreldrene og eleven føler seg «hørt», 

foreldrene savner mer informasjon om fremdriften og flere mener de har måtte «true» med å 

ta saken videre før skoleledelsen tar situasjonen på alvor. Videre observerer revisjonen at en 

rekke foreldre trekker frem læreren som nøkkelen til et godt skolemiljø, da gjentagende 

vikarbruk eller hyppig bytte av kontaktlærer pekes på som et ledd i dårlig kompetanse og 

kommunikasjon mellom hjem og skole – spesielt dersom eleven opplever et dårlig skolemiljø.  
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5.3.2. REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

Skolene er etter opplæringsloven § 9A-4 pliktige til å dokumentere hvordan de har oppfylt 

aktivitetsplikten, spesielt knyttet til enkeltsaker gjennom utarbeidelse av aktivitetsplaner. 

Basert på revisjonens observasjoner foreligger det et forbedringspotensiale og et behov for 

felles praksis blant skolene vedrørende system og praktisering i enkeltsaker.   

Dokumentasjonskravet etter opplæringsloven § 9A-4 ledd 7 sier noe om at skolen skal 

dokumentere hva som faktisk er gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. Etter samtaler med 

rektorer, registrerer revisjonen at det hos skolene ikke foreligger konsekvente eller bevisste 

føringer når det gjelder hva som skal dokumenteres inn på elevmappene angående elevens 

skolemiljø. Praktiseringen med at kun rektor og avdelingsledere har tilgang til elevmappene 

gjennom programmet P360, vil etter revisjonens syn også kunne bidra til at færre situasjoner 

vil bli dokumentert da lærerne må ta dette gjennom ledelsen for å få lagt det inn. Det 

observeres videre at skolene har ulik praktisering ved bruk av navn på involverte i 

aktivitetsplaner, noe som etter revisjonens oppfatning bør standardiseres blant skolene spesielt 

med hensyn til etterprøvbarhet og likebehandling.  

Ved utarbeidelsen av aktivitetsplaner iht. opplæringsloven § 9A-4 ledd 6 observerer 

revisjonen en del ulik praktisering blant skolene, spesielt knyttet til skolenes ulike terskler for 

å utarbeide aktivitetsplaner. En slik ulik praksis bidrar til å skape en del variasjoner blant 

skolene, samtidig som det viser at den enkelte rektor anvender aktivitetsplaner som et verktøy 

noe ulikt. På bakgrunn av dette er det viktig å være bevisst på at antall utarbeidede 

aktivitetsplaner ikke er egnet til å danne et fullstendig bilde av omfanget av mobbing på den 

enkelte skole. 

Ved revisjonens gjennomgang av enkeltsaker ved hvorvidt de er utarbeidet tilfredsstillende 

iht. kravene i opplæringsloven § 9A-4 ledd 6, bemerkes spesielt skolenes beskrivelse og 

utarbeidelse av kravet om hva slags tiltak skolen har planlagt, jf. oppll. § 9A-4 ledd 6 b). 

Revisjonens vurderinger har basert seg på en forventning om at tiltakene skal fremstå så klare 

og tydelige at en utenforstående vil få en god forståelse av hva planen inneholder. Dette er 

blant annet viktig for å sikre dokumentasjon og etterprøvbarhet knyttet til hvilke tiltak som er 

iverksatt. Lovforarbeidene stiller i tillegg krav til at tiltakene skal være egnede og 

tilstrekkelige til at krenkelsene opphører og at det ikke er fare for gjentakelse, samtidig bør 

planen ifølge Udir inneholde en kombinasjon av kortsiktige og langsiktige tiltak. På bakgrunn 

av dette anser revisjonen det som uheldig at en stor andel av de gjennomgåtte planene etter 

revisjonens vurdering har som fellestrekk at tiltakene som skal bedre elevens situasjon, bærer 

preg av å være vage og lite konkrete. Svakheter ved tiltakene, i kombinasjon med at flere 

skoler har ulik fremstilling med uklart oppsett hvor det kan være vanskelig å finne frem til 

informasjon, gjør at revisjonen mener at utarbeidelse av aktivitetsplaner har et klart 

forbedringspotensiale blant skolene.  
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Revisjonen opplever at de skolene som har utarbeidet egne maler for aktivitetsplaner, i flere 

tilfeller har kvalitetsmessig bedre utarbeidede planer, da elevens situasjon i større grad blir 

gjennomgått i detalj med tydelig og mer detaljert fokus på hvordan man skal løse problemet 

fremover. Revisjonen mener det er uheldig at det ved flere aktivitetsplaner ved de øvrige 

skolene observeres tomme punkter eller svakheter i beskrivelse av situasjonen og problemet 

planen skal løse, da dette vil kunne gå direkte utover eleven dersom aktivitetsplanen ikke er 

godt nok utarbeidet etter kravene i oppll. § 9A-4 ledd 6.  

Revisjonen mener det er svakheter når det gjelder oppfølging av saker og videreføring av 

tiltak ved flere skoler. Det observeres flere tilfeller hvor tiltakene ikke har hatt god nok effekt 

på elevens bedring av skolehverdagen og skolen velger å videreføre tiltak etter 

evalueringsmøtet. Etter revisjonens oppfatning mangler flere skoler rutiner for anvendelse av 

aktivitetsplan som et verktøy, der tiltakene ikke har gitt ønsket effekt innen 

evalueringstidspunktet. Tiltakene ser dermed ut til å fortsette i flere enkeltsaker, uten at 

rutinene for evaluering og oppfølging er til stede. Revisjonen registrerer at det ved slike 

tilfeller ofte blir slik at tiltakene blir uklare og at ansvaret forvitrer noe vekk, og oppfølgingen 

av elevens situasjon blir mer tilfeldig og sporadisk.  

Revisjonen registrerer gjennom foreldreundersøkelsen spesielt tre årsaker til at foresatte i 

noen tilfeller uttrykker en redusert tillit til skolen: for hyppig skifte av lærere, det gis for lite 

informasjon og foreldrene opplever at skolen ikke tar godt nok tak i problemer som oppstår. 

Som et resultat av dette observerer revisjonen at læreren trekkes frem som nøkkelen til et godt 

skolemiljø, da gjentagende vikarbruk eller hyppig bytte av kontaktlærer pekes på som et ledd i 

dårlig kompetanse eller svekket kommunikasjon mellom både lærere og relasjonen skole-

hjem – spesielt dersom eleven opplever et dårlig skolemiljø.  

Revisjonen bemerker at 217 foreldre ved seks av de utplukkede skolene oppgir at deres barn 

har opplevd å bli mobbet eller ikke trives på skolen. Man kan videre se at dette ikke samsvarer 

med antall registrerte mobbesaker på hver enkelt skole, da tre av skolene med nærmest ingen 

registrerte mobbesaker har en høy andel foreldre som oppgir det motsatte. Revisjonen finner 

det positivt at over halvparten av foreldre som har opplevd en mobbesituasjon med sitt barn, 

opplever at skolen hjalp til med å bedre situasjonen. Det registreres likevel at en stor andel av 

foresatte opplever at skolen ikke fulgte opp situasjonen godt nok eller at problemet ikke ble 

bedret når skolen ble involvert. Revisjonen observerer at prosessen ofte for lang tid før 

foreldrene og eleven føler seg «hørt» og at foreldrene savner mer informasjon om fremdriften 

i saker. 
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6.     REVISJONENS AVSLUTTENDE KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

Barnehagene i Arendal kommune bærer preg av å ha en rekke rutinebeskrivelser knyttet til det 

systematiske og forebyggende arbeidet for et godt barnehagemiljø, samtidig som revisjonen 

får beskrevet rutiner for håndtering av enkeltsaker. Revisjonen mener likevel det er vesentlig 

å bemerke seg at det i Arendal beskrives en liten forekomst av mobbing i barnehagen, 

samtidig som det foregår relativt hyppig på landsbasis da nyere forskning viser at omtrent 12 

prosent av alle barnehagebarn opplever mobbing. 

Tilsvarende barnehagene, registrerer revisjonen at det for skolene er utarbeidet en rekke 

styringsdokumenter og rutinebeskrivelser knyttet til systematisk og forebyggende arbeid med 

mobbing og psykososialt miljø, både av kommunen som skoleeier og lokale planer og rutiner 

på den enkelte skole. Revisjonen vil verken ved barnehagene eller skolene foreta noen 

konklusjoner på om de ulike rutinene er tilfredsstillende nok til å sikre et godt psykososialt 

miljø i praksis, men kun legge til grunn at rutiner og planer i sin strukturelle form faktisk 

foreligger.  

Etter revisjonens vurdering anses skolenes sikring av kompetanse som tilfredsstillende når det 

gjelder lærernes ansvar etter de nye bestemmelsene i opplæringsloven. Revisjonen mener 

likevel det foreligger et forbedringspotensiale blant skolene knyttet til informasjon om 

kompetansesikring blant øvrig personell på skolen, da disse også er ilagt ansvar etter 

opplæringslovens § 9A-4.  

Revisjonen observerer at beredskapsteamet har et stort arbeidstrykk og økende 

arbeidsmengde, samtidig som det ligger en forventing blant skolene og foreldre om å kunne 

henvende seg til teamet for bistand eller hjelp i forkant av en utprøvd aktivitetsplan. For å 

utnytte potensialet til beredskapsteamet, er det etter revisjonens vurdering behov for å se 

nærmere på mandatet, arbeidsoppgaver og ressurser til beredskapsteamet, så fremt 

arbeidsmetoden og pågangen skal fortsette slik dagens praksis er. 

Revisjonen vurderer tilgjengeligheten på informasjon angående mobbing på skolenes 

hjemmesider som mangelfull i flere tilfeller – til tross for at flere rektorer beskriver at 

informasjonsplikten er godt ivaretatt gjennom nettsidene. Revisjonen mener videre det er 

uheldig at enkelte skoler har en vanskelig tilgjengelig omtale av tematikken, noe som gjør det 

vanskeligere for foreldre eller elever å finne frem til viktig informasjon. Disse momentene 

bekreftes videre gjennom at en større andel foreldre opplever at de ikke har fått god nok 

informasjon fra skolen knyttet til rettigheter og fremgangsmåte ved mobbing. Etter 

revisjonens vurdering bør det overordnet etableres en mer felles praksis blant skolene knyttet 

til informasjon om skolemiljø og mobbing, slik at foreldre og elever skal få lik tilgang til 

informasjon uavhengig av hvilken skole en tilhører.  

Etter revisjonens vurdering er det et forbedringspotensiale blant skolene knyttet til 

utarbeidelse av aktivitetsplaner. Revisjonen vurderer at det blant skolene observeres flere 
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aktivitetsplaner med vage og lite konkrete tiltak, samtidig som flere av aktivitetsplanene har 

ulike fremstillinger med uklart oppsett hvor det kan være vanskelig å finne frem til vesentlig 

informasjon iht. kravene til skriftlig plan etter opplæringsloven § 9A-4.  

Revisjonen mener det er svakheter blant flere skoler knyttet til oppfølging av saker, da det er 

tendenser til at skolen viderefører tiltak etter evaluering uten skriftliggjøring av nye rammer 

for evaluering og oppfølging. Det observeres at tiltakene ofte blir svevende og at ansvaret for 

oppfølging forvitrer noe vekk og blir mer sporadisk og tilfeldig. Revisjonen mener det er 

viktig at skolene etablerer rutiner for de tilfeller hvor aktivitetsplanen ikke har oppnådd ønsket 

effekt for eleven og arbeidet med tiltak dermed må videreføres.   

Revisjonen har følgende anbefalinger: 

 Revisjonen anbefaler at administrasjonen foretar en gjennomgang av 

beredskapsteamets mandat og ressursbehov, sett i forhold til skolenes og foreldrenes 

forventninger 

 

 Skolene selv har i stor grad valgt å satse på hjemmesidene for å sikre ivaretakelse av 

informasjonsplikten. Revisjonen anbefaler derfor at administrasjonen foretar en 

gjennomgang av skolenes hjemmesider for å sikre lik tilgjengelighet for elever og 

foresatte. Herunder sikre oppdatert og tydelig informasjon knyttet til elevenes 

rettigheter om et godt skolemiljø og fremgangsmåte ved mobbing 

 

 Revisjonen anbefaler at administrasjonen iverksetter et arbeid for å sikre at 

aktivitetsplaner inneholder de formkrav som stilles etter loven, særlig knyttet til 

beskrivelse av tiltak og rutine for evaluering og videreføring av tiltak 
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6.1  RÅDMANNENS KOMMENTAR 

Viser til mottatt rapport fra forvaltningsrevisjon vedrørende psykososialt miljø i skoler og 

barnehager. Rådmannen bemerker: 

Det skrives i revisjonens konklusjonen at –i Arendal beskrives en liten forekomst av mobbing i 

barnehagen samtidig som det foregår relativt hyppig på landsbasis da nyere forskning viser at 

omtrent 12 prosent av alle barnehagen opplever mobbing -  

Det betyr ikke at rådmannen mener at det forekommer mindre mobbesaker i Arendals barnehager 

enn i landet generelt. Men det er få saker som kommer til myndighetsnivå. Det er den enkelte 

barnehage som har plikt til å gripe inn når mobbing skjer og følge rutiner og prosedyrer ved mobbing. 

Dette kurses barnehageansatte i med jevne mellomrom, og det arbeides kontinuerlig med 

forebygging i den enkelte barnehage. 

Er det mobbesaker som de ikke klarer å løse i den enkelte barnehage, blir barnehagemyndigheten 

koblet på. Det kan være både foreldre og barnehage som melder inn for å få hjelp i vanskelige saker. 

 

 

Vennlig hilsen 

Harald Danielsen 

Rådmann 

Telefon: 915 37 721 

hda@arendal.kommune.no | www.arendal.kommune.no 
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8.  VEDLEGG 

VEDLEGG 1 - SPØRREUNDERSØKELSE 

Hei! 

 

Aust-Agder revisjon IKS (Arendal kommunes revisor) arbeider for tiden med et prosjekt 

knyttet til mobbing og psykososialt miljø på alle skolene i Arendal. Prosjektet er bestilt av 

kommunens kontrollutvalg og den endelige rapporten vil behandles i bystyret og sendes til 

kommunens ledelse. 

 

Vårt formål er å kartlegge mobbing på skolene i Arendal, og om skolene jobber 

tilfredsstillende både forebyggende og i enkeltsaker. Vi mener det her er viktig at også 

foreldres synspunkt skal bli hørt, og har derfor utarbeidet noen spørsmål vi håper dere vil 

svare på. Dere må gjerne utarbeide svarene sammen med deres barn. 

 

Deres svar vil være et viktig bidrag for våre konklusjoner. Undersøkelsen vi kun ta et par 

minutter. Alle besvarelser vil være anonyme. 

 

På forhånd tusen takk. 

 

1. Hvilken skole går barnet ditt på?  

- Asdal skole, Roligheden skole, Birkenlund skole, Nesheim skole, Sandnes skole, Flosta skole 

 

2. I hvilken grad opplever du at skolen har informert foresatte om 

mobbing/skolemiljø/psykososialt miljø? Herunder rettigheter og fremgangsmåte 

dersom ditt barn opplever mistrivsel/mobbing? 

- I svært liten grad, i liten grad, i noen grad, i stor grad, i svært stor grad 

 

3. Har du inntrykk av at skolen har fokus på skolemiljø/psykososialt miljø og tar 

elevenes trivsel på alvor?  

- I svært liten grad, i liten grad, i noen grad, i stor grad, i svært stor grad 

 

4. Hvordan vil du beskrive samarbeidet med skolen?  

- Ikke tilfredsstillende, lite tilfredsstillende, verken eller, tilfredsstillende, svært tilfredsstillende 

 

5. Har du og ditt barn tillit til at skolen, ved å si fra dersom ditt barn ikke har det bra, vil 

håndtere og løse problemet på en god og profesjonell måte? 

- I svært liten grad, i liten grad, i noen grad, i stor grad, i svært stor grad 
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5a. (Dersom respondenten svarte i svært liten grad eller liten grad på spørsmål 5) 

Utdyp hvorfor dere har redusert tillit til skolen (Åpent tekstfelt - obligatorisk) 

 

6. Har ditt barn nå eller tidligere opplevd å bli mobbet eller ikke trives på skolen?  

- Ja eller nei 

6a. (Hvis ja på spørsmål 6.) Dersom dere har opplevd mobbing eller mistrivsel på skolen, 

hvordan gikk dere frem? 

- Vi sa ifra til skolen, men de fulgte ikke opp situasjonen 

- Vi sa fra og skolen hjalp til å bedre situasjonen 

- Vi involverte skolen, men problemet ble ikke bedre 

- Vi sa ikke ifra til skolen – utdyp hvorfor 

- Annet – vennligst utdyp  

 

7. Har du utfyllende kommentarer? (åpent tekstfelt – frivillig) 
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VEDLEGG 2 - INTERVJUGUIDE 

Intervjuguiden med rektorene ble anvendt som et grunnlagsdokument for samtalene med rektorene. 

Intervjuguide rektor  

1. Generelt om de nye reglene (etter 1. august 2017) 

- Hvordan har skolen arbeidet med forankring av de nye reglene?  

- Hvordan jobbes det annerledes under skoledagen?  

- Merkes det en forskjell på antall registrerte mobbesaker?  

 

2. Hvordan vil du beskrive kommunens beredskapsteam mot mobbing og skolens 

samarbeid med teamet?  

- Hvordan «bruker» skolen beredskapsteamet som et organ? 

- Har skolen noen mobbesaker som ligger hos beredskapsteamet? 

 

3. I forbindelse med nytt kapittel 9A – Hvordan har skolen sikret kompetanse hos lærere 

og ansatte om de nye reglene?  

- Er det holdt kurs/opplæring i de nye reglene?  

- Føler du det er godt forankret i lærernes hverdag? 

 

4. Som rektor har du etter oppll. § 9A-3 ansvaret for at skolen arbeider kontinuerlig og 

systematisk for å fremme helse, miljø og trygghet for elevene etter kravene i kap. 9A. 

- Hvordan har du som rektor ivaretatt dette ansvaret?  

- Hvordan praktiseres begrepene kontinuerlig og systematisk? 

 

5. § 9A-4 ledd 1 og 2 sier at alle som arbeider på skolen skal følge med, gripe inn om 

mulig og varsle rektor dersom mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt 

og godt skolemiljø.  

- Hvordan er dette forankret hos alle skolens ansatte?  

- Har det vært episoder hvor ansatte har varslet etter bestemmelsen?  

- Rektor skal videre varsle skoleeier i alvorlige tilfeller. Har dette skjedd?  

Gjennom hvilken kanal/fremgangsmåte vil i så fall bli anvendt?  

 

6. Skolens ansvar ved å snarest undersøke en sak ved mistanke om eller kjennskap til 

noe, samt sørge for egne tiltak (§§ 9A-4 ledd 3 og 4), kan du utdype hvordan dette 

gjøres i praksis? Hva ligger bak en undersøkelse, hvem har ansvaret og hva ligger i 

tiltak?  

 

7. Aktivitetsplanen (om ikke besvart gjennom dokumentgjennomgang) – Foreligger det 

standardmaler lett tilgjengelig for alle som skal lage slike planer?  

- Blir du som rektor orientert løpende om antall planer som er aktive?  

- Ser skolen tendenser til flere aktivitetsplaner på noen spesifikke trinn?  
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8. Dokumentasjonsplikten etter § 9A-4 ledd 7, gjøres dette iht. kravet i loven? Hvordan 

dokumenteres første ledd om at alle skolens ansatte skal følge med samt gripe inn, og 

dokumentasjonskravet (ledd 5) til at elever blir hørt og tatt grunnleggende hensyn til?  

- Hvor mener du grensen går for hvilken informasjon kontaktlærer skal 

dokumentere/registrere skriftlig i den enkelte elevmappe? Har du opplevd dette 

som en utfordring/problemstilling fra lærerne?   

 

9. Skolens informasjonsplikt etter § 9A-9, så skal skolen informere elever og foreldre om 

rettigheter og aktivitetsplikten blant annet. Hvordan har skolen ivaretatt 

informasjonsplikten? Hyppighet på informasjon, hvordan den gis ut, hvilke områder 

den dekker/opplyser om osv.  

 

10. Etter oppll. § 13-10 har kommunen ansvaret for kravene i opplæringsloven, og skal ha 

et forsvarlig system for vurdering om kravene oppfylles. Hvordan tolker du som rektor 

dette ansvaret?  

- Hvordan vil du for øvrig beskrive samarbeidet mellom skolen og kommunen 

som skoleeier? Hvilke kontaktarenaer foreligger?   
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Oppfølging av selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I tråd med vedtatt Plan for selskapskontroll 2016-2019 bestilte kontrollutvalget utvidet selskapskontroll i 

Agder Arbeidsmiljø IKS i sitt møte 1.11.2017 sak 54/17. I begrepet «utvidet selskapskontroll» lå at 

prosjektet i tillegg til obligatorisk eierskapskontroll skulle inneholde en gjennomgang av måloppnåelse og 

økonomi sett i forhold til deltakernes forutsetninger. Prosjektet undersøkte følgende problemstillinger: 

 

1. Driver Agder Arbeidsmiljø IKS i samsvar med formålet for virksomheten? 

2. Sikrer Arendal kommune at eierstyring og ledelse i Agder Arbeidsmiljø IKS gjøres i samsvar med 

føringer og anbefalinger? 

 

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sitt møte 9.5.2018 sak 25/18. I tråd med revisjonens anbefalinger i 

rapporten, ga kontrollutvalget følgende innstilling til bystyret i saken: 

 

Rapporten anbefaler at Arendal kommune formaliserer og strukturerer rapporteringsrutiner mellom 

selskapet og kommunen, for å tydeliggjøre den formelle dialogen mellom selskapet og bystyret som 

ansvarlig eierorgan. 

 

Bystyret behandlet rapporten i sitt møte 21.6.2018 sak 18/97. Likelydende vedtak ble fattet.  

 

Saksopplysninger: 
Det ble kun vist til mindre behov for endringer gjennom selskapskontrollen, men kontrollutvalget har 

uansett i oppgave å følge opp rapporten. Rådmannen ved kommunalsjef HR, IKT og kvalitet Karl Mork 

vil redegjøre for oppfølging av vedtaket i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak vil bli lagt frem i møtet på bakgrunn av rådmannens redegjørelse og kontrollutvalgets 

behandling. 

 

Vedlegg:  

Selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS for Arendal kontrollutvalg 
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Sammendrag  

Selskapskontroll er regulert av kommunelovens § 77, og skal bestilles av kontrollutvalget 

etter bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg kapittel 6. Selskapskontrollen er utført som 

en utvidet selskapskontroll med elementer av forvaltningsrevisjon. 

Hensikten med selskapskontrollen har vært å se på hvorvidt selskapets virksomhet er i 

samsvar med formålet, og hvorvidt kommunene sikrer en god eierstyring av selskapet. På 

bakgrunn av dette er følgende problemstillinger utledet: 

1) Driver Agder Arbeidsmiljø IKS i samsvar med formålet for virksomheten?  

2) Sikrer Arendal kommune at eierstyring og ledelse i Agder Arbeidsmiljø IKS gjøres i 

samsvar med føringer og anbefalinger? 

Agder Arbeidsmiljø IKS er en interkommunalt bedriftshelsetjeneste som eies av Aust-Agder 

fylkeskommune (40 %), Arendal kommune (50 %) og Froland kommune (10 %). Selskapets 

formål er å yte fullverdige tjenester innenfor helse, miljø og sikkerhetsarbeid gjennom 

veiledning, oppfølging og tilrettelegging, samt sikre at eiernes plikter etter lov og avtaler 

innenfor HMS følges opp og gjennomføres. 

Revisjonen har gjennomgått Agder Arbeidsmiljø IKS sin organisering, formålsbeskrivelser, 

daglig aktivitet og styringsorganer, og finner på bakgrunn av en overordnet vurdering at 

selskapet har en hensiktsmessig drift i samsvar med de formålsbeskrivelsene som foreligger. 

Revisjonens gjennomgang av selskapets tjenesteproduksjon viser også en høy aktivitet 

innenfor de respektive arbeidsområdene, med høyt deltakernivå på aktiviteter. Med 

utgangspunkt i årsregnskapet, fremstår Agder Arbeidsmiljø IKS sin økonomi som god, med 

et regnskapsmessig mindreforbruk på 822.718 kroner i 2016. Revisjonen registrerer videre at 

styret har behandlet både budsjett, regnskap, lønnsfastsettelser og årsrapport i henhold til 

både selskapsavtalen og lovkrav. 

Valg av selskapsform fremstår for revisjonen som en god prosess med grundige vurderinger. 

Som et interkommunalt selskap kan kommunene som eiere beholde en del styring og kontroll 

med de oppgaver som skal løses, samtidig som Agder Arbeidsmiljø IKS får muligheten til en 

mer selvstendig drift og fleksible løsninger. Revisjonen anser selskapsformen som 

hensiktsmessig sett hen til selskapets formål og de aktiviteter og tjenester selskapet leverer.  

Arendal kommune, Froland kommune og Aust-Agder fylkeskommune er som eiere i Agder 

Arbeidsmiljø IKS individuelt ansvarlige for å følge opp sine eierskap, og det er viktig at de 

aktivt anvender styringsverktøy for å sikre en god eierstyring og ivaretakelse av sine 

eierinteresser.  

Eierstyringen ved den enkelte eier(fylkes)kommunen tolker revisjonen som todelt, da enkelte 

deler bør forbedres slik at kommunen/fylkeskommunen oppnår en bedre styring og kontroll. 

Oppfølgingen av Agder Arbeidsmiljø IKS gjennom eierskapsmeldinger og styrings-

dokumenter finner revisjonen noe mangelfull, da ingen av eier(fylkes)kommunene har 
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utarbeidet noen tydelige forventninger, oppfølgingsrutiner eller strategier om hva de ønsker 

med selskapet. Det bør etter revisjonens vurdering tydeliggjøres hvilke forventninger og 

strategier for eierstyring som foreligger mellom den enkelte eier og selskapet. Ved at 

representantskapet består av rådmenn fra alle tre eierkommunene, gis det for øvrig gode 

forutsetninger for en tettere oppfølging og forsterket styringslinje mellom den enkelte 

(fylkes)kommune og selskapet.  

Det bemerkes av revisjonen at eierkommunene har en varierende praksis knyttet til 

rapportering, og mener det foreligger et forbedringspotensiale knyttet til eiernes oppfølging 

av sitt eierskap. Etter gjennomgang finner revisjonen ingen politiske behandlinger i Froland 

kommune knyttet til selskapet for de siste 3 årene. Arendal kommune har på sin side ingen 

behandlinger knyttet til selskapet i hverken bystyret eller formannskapet, men kommunens 

arbeidsmiljøutvalg har årlig behandlet selskapets årsrapport. Aust-Agder fylkeskommune har 

for øvrig behandlet både årsmelding og regnskap i tilsvarende periode, noe revisjonen anser 

som positivt.  

Revisjonen finner videre samarbeidsmøtene mellom selskapet og eierkommunene som et 

positivt bidrag på kommunikasjon mellom aktørene. Kommunene bør likevel vurdere å 

etablere eiermøter, for å ivareta en god eierstyring og ivaretakelse av sine eierinteresser i 

selskapet.  

På bakgrunn av de funn som fremgår av selskapskontrollen, har revisjonen følgende 

anbefalinger til Arendal kommune, Froland kommune og Aust-Agder fylkeskommune: 

 Det anbefales at det tydeliggjøres hvilke forventninger og strategier for eierstyring 

som foreligger hos den enkelte eierkommune overfor Agder Arbeidsmiljø IKS 

 

 Eier(fylkes)kommunene bør formalisere og strukturere rapporteringsrutiner mellom 

selskapet og den enkelte eier, for å tydeliggjøre den formelle dialogen mellom 

selskapet og bystyret som ansvarlig eierorgan 
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1. Innledning 

Etter bestemmelsene i kommuneloven1 § 77 og forskrift om kontrollutvalg2 kapittel 6, er 

ansvaret for selskapskontroll lagt til kontrollutvalget.     

Selskapskontrollens innhold defineres i forskrift om kontrollutvalg § 14, og kan 

gjennomføres på to forskjellige måter. Selskapskontroll består av en obligatorisk del som 

omfatter en eierskapskontroll og en valgfri del som omfatter forvaltningsrevisjon. 

Eierskapskontrollen innebærer en kontroll med forvaltningen av eierinteresser i de aktuelle 

selskapene, herunder om den som utøver eierinteressen gjør dette i samsvar med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon 

innebærer en systematisk vurdering av økonomi og måloppnåelse sett i forhold til 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  

Aust-Agder Revisjon IKS har fått i oppgave av kontrollutvalget å gjennomføre en utvidet 

selskapskontroll med elementer av forvaltningsrevisjon. 

2. Prosjektets formål, problemstillinger og metode 

2.1 Bakgrunn og formål 

Kontrollutvalgene i Arendal kommune, Froland kommune og Aust-Agder fylkeskommune 

har gjennom vedtatt prosjektplan bestilt en utvidet selskapskontroll av det interkommunale 

selskapet Agder Arbeidsmiljø IKS. Aust-Agder Revisjon IKS vil gjennomføre en felles 

kontroll for de tre kontrollutvalgene, med enkelte deler spesifisert mot den enkelte kommune.  

Agder Arbeidsmiljø IKS er en interkommunalt bedriftshelsetjeneste som eies av Aust-Agder 

fylkeskommune (40 %), Arendal kommune (50 %) og Froland kommune (10 %). Agder 

Arbeidsmiljø IKS er en tjeneste for ansatte, ledere og verneombud/tillitsvalgte i 

eierkommunene, hvor selskapets formål er å yte fullverdige tjenester innenfor helse, miljø og 

sikkerhetsarbeid gjennom veiledning, oppfølging og tilrettelegging, samt sikre at eiernes 

plikter etter lov og avtaler innenfor HMS følges opp og gjennomføres. 

Selskapskontrollen skal påse om kommunenes og fylkeskommunens forvaltning av sine 

eierinteresser fungerer tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets og fylkestingets vedtak 

og forutsetninger samt i henhold til aktuelt lovverk. Det vil bli en gjennomgang av 

måloppnåelse og økonomi sett i forhold til deltakernes forutsetninger for selskapet, herunder 

spørsmål knyttet til kommunenes/fylkeskommunens oppfølging og selskapets rapportering. 

Selskapskontrollen skal videre vurdere hvorvidt den som utøver kommunens/ 

fylkeskommunens eierinteresser, utøver myndigheten i henhold til det som er fastsatt i den 

aktuelle virksomhetsloven. Videre vil det være aktuelt å se på hvordan kommunens/ 

fylkeskommunens interesser ivaretas i samsvar med politisk vedtak og forutsetninger 

                                                 
1 LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) Heretter koml.  
2 FOR-2004-06-15-905 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 
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vedrørende forvaltningen av eierinteressene. I selskapskontrollen foretar revisjonen videre en 

vurdering av om hvorvidt eierstyringen i de tre eier(fylkes)kommunene er i samsvar med 

gjeldende regelverk og eiernes forventninger.  

Selskapskontrollen ble vedtatt gjennomført i de tre kontrollutvalgene gjennom følgende 

behandlinger: 

 Kontrollutvalget i Arendal kommune vedtok i møte 07.09.2016 (sak 34/16) «Plan for 

selskapskontroll»3. Arendal kontrollutvalg vedtok «Prosjektplan for selskapskontroll 

Agder Arbeidsmiljø IKS» 01.11.2017 (sak 54/17) 

 Kontrollutvalget i Froland kommune vedtok i møte 19.09.2016 (sak 19/16) «Plan for 

selskapskontroll». Froland kontrollutvalg vedtok «Prosjektplan for selskapskontroll 

Agder Arbeidsmiljø IKS» 20.11.2017 (sak 20/17) 

 Kontrollutvalget i Aust-Agder fylkeskommune vedtok i møte 26.10.2016 (43/16) 

«Plan for selskapskontroll». Aust-Agder kontrollutvalg vedtok «Prosjektplan for 

selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS» 15.11.2017 (sak 42/17) 

 

2.2 Problemstillinger 

I samsvar med veileder «Selskapskontroll fra A til Å»4 fra Norges kommunerevisorforbund 

(NKRF) har revisjonen valgt å utarbeide følgende problemstillinger: 

1) Driver Agder Arbeidsmiljø IKS i samsvar med formålet for virksomheten?  

 

2) Sikrer Arendal kommune at eierstyring og ledelse i Agder Arbeidsmiljø IKS gjøres i 

samsvar med føringer og anbefalinger? 

Den første problemstillingen vil ta for seg driften av Agder Arbeidsmiljø IKS, herunder om 

virksomheten har en hensiktsmessig drift og om de tjenester som leveres er i slik som 

forutsatt. Problemstilling 2 vil se nærmere på kommunens eierstyring, herunder rutiner for 

kommunikasjon, rapportering og oppfølging. 

 

2.3 Metodisk gjennomføring  

Det metodiske arbeidet har i hovedsak bestått av en kvalitativ tilnærming gjennom 

dokumentanalyse, samtidig som revisjonen har hatt kontakt med daglig leder for utfyllende 

informasjon ved behov. Dokumentanalysen har bestått av en gjennomgang av kommunale 

styringsdokumenter, rutinebeskrivelser, politiske vedtak og eierskapsmeldinger. Agder 

Arbeidsmiljø IKS har i tillegg oversendt relevante styringsdokumenter og interne 

rutinebeskrivelser for selskapet, styreprotokoller, selskapsavtalen m.m. Daglig leder av 

                                                 
3 Planen baseres på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut ifra risiko- og vesentlighetsvurderinger, 
med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll i kommunen 
4 NKRF. Praktisk veileder. Selskapskontroll – Fra A til Å 
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selskapet har i tillegg fylt ut, sammen med styret, et egenerklæringsskjema med spørsmål fra 

revisjonen om eierstyringen i selskapet.  

Prosjektet har blitt gjennomført av Aust-Agder Revisjon IKS ved forvaltningsrevisor Stine 

Norrøne Beck, med Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor.  
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3. Første problemstilling  

1) Driver Agder Arbeidsmiljø IKS i samsvar med formålet for virksomheten? 

 

3.1 Om Agder Arbeidsmiljø IKS 

Agder Arbeidsmiljø IKS er et interkommunalt selskap som leverer helse-, miljø- og 

sikkerhetstjenester. Et interkommunalt selskap er et selvstendig rettssubjekt, med rettslig og 

økonomisk skille fra deltakerkommunene. Selskapet har sin egen formue, egne budsjetter, 

inntekter og utgifter, og skal selv svare for sine forpliktelser.  

Selskapet ble etablert 20.06.2002 med Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune 

som eiere med likestilt eierandel (hhv. 50 % hver). Froland kommune ble inkludert som 

medeier i 2005, etter følgende politiske vedtak: 

- Arendal bystyre, sak 21/05 

- Aust-Agder fylkesting, sak 65/04 

- Froland kommunestyre, sak 17/05 

Nøkkelopplysninger om selskapet5: 

Navn: 

Organisasjons nr.: 

Organisasjonsform: 

Stiftet: 

Forretningsadresse: 

 

Daglig leder: 

Eiere: 

 

 

Representantskap: 

 

Revisor:  

Agder Arbeidsmiljø IKS 

984 959 206 

Interkommunalt selskap 

20.06.2002 

Bedriftsveien   

4841 Arendal 

Reidun Midtun 

Arendal kommune (50 %) 

Aust-Agder fylkeskommune (40 %) 

Froland kommune (10 %) 

Rådmann i Arendal, Rådmann i Froland og fylkesrådmann i Aust-Agder 

 

Aust-Agder revisjon IKS 

 

I interkommunale selskap utgjør representantskapet selskapets øverste myndighet, og 

virksomheten reguleres for øvrig av bestemmelsene i Lov om interkommunale selskaper6. 

IKS-loven trådte i kraft 01.01.2000, og representerer en betydelig mer detaljregulering enn da 

det tidligere kun var interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 277. I forarbeidene til 

                                                 
5 Brønnøysundregistrene. Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret – Agder Arbeidsmiljø IKS 
6 LOV-1999-01-29-6 Lov om interkommunale selskaper. Heretter omtalt IKS-loven.  
7 LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) Heretter koml.  
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kommuneloven fremgår det at interkommunale selskaper i hovedsak er en organisasjonsform 

rettet mot samarbeid av en mer «forretningsmessig karakter».8 Ved interkommunalt selskap 

er alle deltakere kommuner, fylkeskommuner eller andre interkommunale selskaper, og den 

enkelte deltaker er ubegrenset ansvarlig for sin prosent- eller brøkdel av selskapets 

forpliktelser, jfr. IKS-loven §§ 1 og 3.   

Ethvert interkommunalt selskap skal opprette en skriftlig selskapsavtale, hvor kommunestyret 

og fylkestinget ved den enkelte deltaker skal vedta selve avtalen, jfr. IKS-loven § 4. Den 

gjeldende selskapsavtalen til Agder Arbeidsmiljø IKS ble vedtatt samtidig som inkludering 

av Froland kommune som eier i 2005, dvs. i Arendal bystyre sak 21/05, Aust-Agder 

fylkesting sak 65/04 og Froland kommunestyre 17/05.  

I lov om interkommunale selskaper §§ 6, 7, 8 og 9 omtales representantskapet og deres 

sammensetning, myndighet, møter og ansvar. Selskapsavtalen til Agder Arbeidsmiljø IKS 

beskriver representantskapets mandat, samsvarende med kriteriene i IKS-loven. I 

selskapsavtalen § 6 står det beskrevet at representantskapet utgjør selskapets øverste 

myndighet, og skal behandle årsbudsjett, økonomiplan og regnskap. I selskapsavtalens § 7 

heter det at representantskapet skal ha ett medlem med personlig varamedlem fra hver av 

deltakerne, hvor det er rådmennene som skal utgjøre de respektive medlemmene. 

Saksbehandlingen i representantskapet skal for øvrig følge av IKS-lovens § 9, jfr. 

selskapsavtalen § 7. Rådmann i Arendal er ifølge oversendte opplysninger lederen av 

representantskapet, med fylkesrådmann som nestleder.  

I ethvert interkommunalt selskap skal det velges et styre, som er ansvarlig for forvaltningen 

av selskapet og for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet, jfr. IKS-loven 

§§ 10, 11, 12 og 13. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, 

selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av 

representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for 

betryggende kontroll, jfr. IKS-loven § 13 første ledd.  

Styret i Agder Arbeidsmiljø IKS består av følgende personer pr. januar 20189: 

Styremedlemmer 
 

1. Wenche Fresvik (Styreleder) 

2. Guttorm Fevang (Nestleder) 

3. Andreas Dorph Poppe  

4. Inger Mari Hansen Sørvig 

5. Anne-Liv Garmann-Johnsen 

6. Grethe Nærbøe 

7. Ingard Einar Kana 

Varamedlemmer 

1. Stein Jarle Kristiansen 

2. Jan Kåre Ask 

3. Tora Halvorsen 

4. Roar Aaserud 

5. Sigrun Therese Lundberg 

6. Bård Noraberg 

7. Tone Marie Trondal  

                                                 
8 Jacobsen (2014). Interkommunalt samarbeid i Norge. Former, funksjoner og effekter. Bergen: Fagbokforlaget. 
9 Agder Arbeidsmiljø IKS sine hjemmesider – «Om oss» 
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I selskapsavtalen til Agder Arbeidsmiljø IKS beskrives styret nærmere i §§ 8 og 9, hvor 

styrets funksjonstid, oppgaver mm. reguleres. I selskapsavtalen § 8 første avsnitt heter det: 

«Agder Arbeidsmiljø skal ha et styre på 7 medlemmer med personlige 

varamedlemmer. Arendal kommune skal ha 3 styremedlemmer, Aust-Agder 

fylkeskommune skal ha 2 styremedlemmer og Froland kommune skal ha 1 

styremedlem. De ansatte skal ha ett medlem m/vara …» 

Styrets oppgaver fremgår av selskapsavtalen § 9, hvor det heter at styret skal påse at selskapet 

drives i tråd med selskapets formål, selskapsavtalen, representantskapets vedtak og innenfor 

de vedtatte budsjetter. Styret har ansvar for at selskapet er organisert slik at virksomheten 

drives mest mulig kostnadseffektivt. Revisjonen har fått oversendt protokoller for avholdte 

styremøter i 2016 og 2017, og registrerer at det avholdes omtrent 3-4 styremøter i året. 

Av protokollene fremgår det at styrets arbeid i hovedsak består av budsjett og regnskap, 

årsrapport, strategiarbeid, status fra daglig leder og lønnsforhandlinger. Revisjonen bemerker 

også en sak knyttet til hvordan selskapet bedre skal gjøre ansatte i eierkommunene kjent med 

deres tjenester. På spørsmål fra revisjonen om det foregår evalueringer av styrets arbeid 

beskriver daglig leder at det gjennomføres årlige styreseminar med en gjennomgang av 

styrets arbeid samt opplæring i styrearbeid. Her arbeides det også med strategi for selskapet. 

For øvrig beskriver daglig leder at det gjennomføres jevnlige styremøter hvor det fremlegges 

statusrapport om selskapet innenfor både drift og økonomi. Selskapet har her ikke avdekket 

noen former for misligheter, men dersom noe slikt skulle komme vil det bli lagt frem for 

styret av daglig leder.  

Loven stiller krav til at deltakernes innskuddsplikt skal fremgå av selskapsavtalen, jfr. IKS-

loven § 4, ledd 3 nr. 6. Loven presiserer videre at den enkelte deltaker kun plikter å gjøre 

innskudd i selskapet innenfor de rammene som følger av selskapsavtalen, jfr. IKS-loven § 5. I 

selskapsavtalen til Agder Arbeidsmiljø IKS § 5 reguleres innskuddsplikten, hvor det heter: 

«Deltakerne skal skyte inn et beløp i selskapet som til sammen dekker selskapets 

forpliktelser og sikrer selskapets drift. Innskuddets størrelse og fordeling mellom 

deltakerne fastsettes hver år etter forslag fra styret og behandles av 

representantskapet innen utgangen av oktober måned.» 

I lov om interkommunale selskaper § 18 heter det at representantskapet skal vedta selskapets 

budsjett, og at det skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det 

forventede økonomiske resultatet av driften. Videre har styret et ansvar å gi straks beskjed til 

representantskapet dersom det «er grunn til å anta at det blir vesentlig svikt i inntektene eller 

en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet», jfr. IKS-loven § 19. 

Representantskapet skal i tillegg til budsjettet årlig vedta en økonomiplan, som skal gi en 

oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder 

investeringsplaner og finansieringen av disse i gitt periode, jfr. IKS-loven § 20.  
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Revisjonen har fått oversendt møteprotokoller fra alle gjennomførte styremøter i 2016 og 

2017, og registrerer at styret har behandlet både budsjett, regnskap, lønnsfastsettelser og 

årsrapport i henhold til selskapsavtalen. Styret har behandlet regnskap 2015/2016 i mars, hhv. 

sak 7/16 og 4/17. Budsjettforslag med kommentarer er fremlagt og vedtatt av styret ved 

møtene i september under sak 13/16 og 08/17.  

Årsregnskap for Agder Arbeidsmiljø IKS10:  

 Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

 

Andre salgs- og leieinntekter 

Overføringer med krav til motytelser 

Sum driftsinntekter 

 

641 943 

7 009 727 

7 651 670 

 

700 000 

6 831 000 

7 531 000 

 

807 883 

6 231 526 

7 039 409 

 

Lønnsutgifter 

Sosiale utgifter 

Kjøp av varer/tjenester som inngår i egenprod. 

Kjøp av varer/tjenester erstatter egenprod.  

Overføringer 

Avskrivninger 

Sum driftsutgifter 

 

4 022 773 

1 081 762 

1 506 251 

3 550 

295 070 

38 309 

6 947 718 

 

4 002 000 

1 491 000 

1 775 00 

70 000 

353 000 

- 

7 691 000 

 

3 319 820 

1 511 662 

2 023 897 

3 520 

374 865 

38 309 

7 272 074 

Brutto driftsresultat 703 952 - 160 000 - 232 665 

 

Eksterne finansinntekter 

Eksterne finansutgifter 

Motpost avskrivninger 

Netto driftsresultat  

 

197 371 

- 

38 309 

939 632 

 

190 000 

- 

- 

30 000 

 

308 670 

- 

38 309 

114 314 

 

Bruk av tidl. års regnskapsmess. mindreforbruk 

Bruk av disposisjonsfond 

Sum bruk av avsetninger 

Overført til investeringsregnskap  

Avsetninger disposisjonsfond 

Sum avsetninger 

Resultat etter int. finanstransaksjoner 

 

509 777 

- 

509 777 

30 643 

596 048 

626 691 

- 116 914 

 

- 

- 

- 

30 000 

- 

30 000 

- 30 000 

 

352 032 

422 427 

774 459 

26 964 

352 032 

378 996 

395 463 

Regnskapsmessig mindreforbruk 822 718 - 509 777 

Slik det fremgår av årsregnskapet ovenfor, tilsvarer posten «Overføringer med krav til 

motytelser» innskudd fra de tre eierkommunene. Basert på regnskapet utgjorde inntektene fra 

eierkommunene 7 mill. kroner i 2016. For øvrig fremgår det av regnskapet at lønnsutgifter 

utgjør den største utgiftsposten, med omtrent 4 mill. kroner. Agder Arbeidsmiljø IKS hadde i 

2016 et regnskapsmessig mindreforbruk på 822.718 kroner.   

                                                 
10 Nøkkeltall ved årsregnskapet er oversendt av regnskapsrevisor  
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Oversikt over balanse – Regnskap 2016 for Agder Arbeidsmiljø: 

 Regnskap 2016 Regnskap 2015 

 

Anleggsmidler 

Omløpsmidler 

Sum eiendeler 

 

10 459 581 

4 423 691 

14 883 272 

 

10 245 251 

3 622 162 

13 867 413 

 

Disposisjonsfond 

Regnskapsmessig mindreforbruk 

Kapitalkonto 

Sum Egenkapital 

 

2 638 044 

822 718 

-2 612 830 

847 932 

 

2 041 996 

509 777 

- 2 726 754 

-174 980 

 

Langsiktig gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Sum gjeld  

 

13 272 412 

762 927 

14 035 339 

 

13 172 006 

870 388 

14 042 394 

Sum egenkapital og gjeld 14 883 272 13 867 413 

 

Agder Arbeidsmiljø IKS er godkjent bedriftshelsetjeneste av Arbeidstilsynet, og leverer 

HMS- og bedriftshelsetjenester i henhold til selskapsavtalen og Arbeidsmiljøloven med 

tilhørende forskrifter og veiledere. Agder Arbeidsmiljø IKS selger også bedriftshelsetjenester 

til andre interkommunale selskap, aksjeselskap og private, innenfor reglene om egenregi.11 I 

henhold til årsrapport, leverte Agder Arbeidsmiljø IKS i 2016 tjenester til følgende eier og 

kunder: 

- Arendal kommune (3258 ansatte) 

- Aust-Agder fylkeskommune (1234 ansatte) 

- Froland kommune (481 ansatte) 

- Aust-Agder museum og arkiv IKS (41 ansatte) 

- IKT Agder IKS (40 ansatte) 

- Tannhelsetjenestens kompetansesenter (8 ansatte) 

- Durapart (104 ansatte) 

- NAV Arendal – stat (48 ansatte) 

- Hove drift og utviklingsselskap AS (8 ansatte) 

- Nyli barnehage (9 ansatte) 

- Steinerskolen (31 ansatte) 

- Sigmund Aasen (10 ansatte) 

- Husbanken (16 ansatte) 

- Torbjørnsbu verksted (24 ansatte) 

- Lisand Industrier AS (17 ansatte) 

- Setpro AS (16 ansatte) 

 

                                                 
11 Agder Arbeidsmiljø IKS – Årsrapport 2016 til styret og representantskap 



32/19 Oppfølging av selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS - 17/14954-18 Oppfølging av selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS : Selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS for Arendal kontrollutvalg

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                 

12 

 

3.2 Formålet med selskapet 

Lov om interkommunale selskaper setter et krav om at ethvert selskap gjennom 

selskapsavtalen skal angi og definere selskapets formål, jfr. § 4 ledd 3 nr. 3.  

Agder Arbeidsmiljø IKS er en godkjent bedriftshelsetjeneste med kompetanse innenfor 

bedriftshelse, miljø og sikkerhet (BHT/HMS), og yter tjenester til både eierkommunene og 

andre organisasjoner og bedrifter. Agder Arbeidsmiljø IKS har følgende visjon og mål12: 

Visjon: Veien til mestring og arbeidshelse 

Verdier: Arbeidsglede, redelighet og kompetanse 

Mål: Være den selvsagte samarbeidspartner i HMS- og BHT-saker hos våre eiere og kunder 

Målgruppe: Ansatte, ledere og verneombud/tillitsvalgte 

Lovverk: Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter  

 

I selskapsavtalen § 4 defineres følgende formål for Agder Arbeidsmiljø IKS: 

- Selskapet skal yte fullverdige tjenester innenfor helse, miljø og sikkerhetsarbeid i 

eierorganisasjonene og til andre 

- Selskapet skal gjennom veiledning, oppfølging og tilrettelegging sikre at eiernes 

plikter etter lov og avtaler innenfor HMS følges opp og gjennomføres 

- Selskapet skal bistå alle ledd og nivåer i eierorganisasjonene i konkrete HMS-saker, 

og bistå enhver leder slik at lederens ansvar for HMS innen sitt område klargjøres og 

tilrettelegges 

Da selskapet ble først etablert i 2001, ønsket rådmannen i Arendal og fylkesrådmannen i 

Aust-Agder å fremme forslag overfor de politiske organer om å danne et «formalisert 

samarbeid om helse, miljø og sikkerhetstjenester i de to organisasjonene.»13 I saksfremlegget 

i Arendal bystyre hvor etablering av selskapet diskuteres, vises det til viktigheten av et godt 

tilrettelagt arbeidsmiljø, og at det vil kunne forebygge skader, slitasje og sykdom. Et 

koordinerende, faglig nivå beskrives som en viktig ressurs og et samarbeid innen HMS 

fremmes derfor i saksfremlegget. I behandlingen i fylkestinget i Aust-Agder, beskrives 

formålet med etablering av Agder Arbeidsmiljø IKS som14:  

«…et ønske om å kunne beholde den kunnskapen og erfaring som er samlet i HMS-

tjenesten i dag og på den måten sikre ansatte og egne interesser samtidig som 

fylkeskommunen gjennom samarbeidet med kommunen kan utveksle kunnskap og 

tjenester i et langsiktig perspektiv».  

                                                 
12 Agder Arbeidsmiljø IKS sine hjemmesider – «Om oss» 
13 Arendal kommune – Saksfremlegg bystyre (1) 
14 Aust-Agder fylkeskommune – Saksfremlegg fylkestinget 11.06.2002 (sak 37/02) 
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I eierskapsmeldingen til Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre 16. mars 2017 (sak 

32/17), har kommunen definert formålet ved Agder Arbeidsmiljø tilsvarende selskapsavtalen; 

«… å yte fullverdige tjenester innenfor helse- miljø og sikkerhet til eierorganisasjonene og til 

andre».15 Tilsvarende Arendal, har Aust-Agder fylkeskommune vedtatt en eierskapsmelding 

for 2016, hvor formålet ved Agder Arbeidsmiljø IKS er definert. Formålet beskrives her 

tilsvarende de tre punktene i selskapsavtalen som gjengitt på forrige side.16 Froland kommune 

har i sin sist behandlede eierskapsmelding for 2015, definert tilsvarende under selskapets 

formål17.   

Valg av riktig selskapsform kan være avgjørende for at selskapet skal drive effektivt etter det 

formålet som var intendert. Alle de ulike selskapsformene ble vurdert ved etableringen. I 

saksfremlegget i bystyret 20.06.2002, ble selve organiseringen av et samarbeid om nøye 

vurdert. Det blir her poengtert viktigheten av at et samarbeid mellom slike forskjellige 

organisasjoner blir skilt ut som en egen enhet, men at eierne likevel beholder kontroll med de 

oppgaver som selskapet skal løse. Før etablering ble former for selskapsdannelse vurdert av 

en egen arbeidsgruppe, som vurderte at HMS-tjenesten vil være mest hensiktsmessig 

organisert som et interkommunalt selskap. Fordelene med et IKS beskrives i saksfremlegget 

med styringsmulighetene og mulighetene til fleksible løsninger, som innebærer muligheter 

for forretningsdrift som en del av selskapets inntektsgrunnlag.  

Revisjonen har gjennom prosjektet stilt en del spørsmål til daglig leder av Agder 

Arbeidsmiljø IKS gjennom et egenerklæringsskjema, hvor styret også har vært involvert i 

tilbakemeldingene. Styret og daglig leder vurderer at selskapsavtalen er i samsvar med formål 

og politiske vedtak, og mener selskapets organisering er hensiktsmessig i forhold til formålet.  

 

3.3 Daglig drift  

Agder Arbeidsmiljø IKS har 10 ansatte som utgjør totalt 7,7 årsverk, med 

utdanningsbakgrunn innen sosionom, yrkeshygieniker, sykepleie, personal, ergoterapi og 

lege18. Sammensetning av stillinger fremgår av oversendt informasjon fra daglig leder, hvor 

det opplyses om syv ansatte er HMS-rådgivere, én sekretær, én yrkeshygieniker og én lege.  

Arbeidsmiljøloven19 kapittel 3 og 4 regulerer krav til helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, 

bedriftshelsetjeneste og generelle krav til arbeidsmiljø, temaer som alle utgjør kjernen av 

arbeidet ved den daglige driften til Agder Arbeidsmiljø IKS. Selskapsavtalen beskriver i 

begrenset detalj hva selskapets daglige drift og oppgaver innebærer, men selskapet redegjør 

for dette gjennom sine hjemmesider. Agder Arbeidsmiljø IKS tilbyr følgende tjenester20: 

- HMS-systematikk og internkontroll 

                                                 
15 Arendal kommune – Eierskapsmelding 2016. Vedtatt av Arendal bystyre 16.03.2017 (sak 32/17). Side 36 
16 Aust-Agder fylkeskommune – Eierskapsmelding 2016. Vedtatt av fylkestinget 12.12.2017 (sak 81/17) S. 22 
17 Froland kommune – Eierskapsmelding 2015. Vedtatt av Froland kommunestyre 26.05.2016 (sak 62/16) 
18 http://agderarbeidsmiljo.com/?page=20&Ansatte  
19 LOV-2005-06-17-62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Heretter aml. 
20 Agder Arbeidsmiljø IKS sine hjemmesider «Tjenester» 
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- Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø  

- Ergonomi 

- Yrkeshygiene 

- Arbeidsmedisin v/ sykefravær, yrkesskader, støy/hørsel, førstehjelpskurs, 

rusforebygging mm. 

Systematisk HMS-arbeid tar utgangspunkt i arbeidsmiljøloven kapittel 3 (om virkemidler i 

arbeidsmiljøarbeidet), forskrift om HMS-arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)21 

mm. For å sikre at hensynet til helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge 

for at det utføres systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten – i samarbeid med 

arbeidstakere og tillitsvalgte. Innenfor HMS-arbeid bistår Agder Arbeidsmiljø IKS med 

opplæring, planlegging og igangsetting av HMS-arbeid, målsettingsarbeid ved HMS, 

risikovurderinger, utarbeidelser av prosedyrer og rutiner ved HMS, fysiske og organisatoriske 

endringer i virksomhetene, forslag om forebyggende og helsefremmende tiltak og deltakelse i 

virksomhetens arbeidsmiljøutvalg.22  

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø innebærer at Agder Arbeidsmiljø IKS bidrar til å 

utvikle, utforme og evaluere forhold for å forebygge at ansatte utsettes for uheldige psykiske 

belastninger, og for å fremme helse innenfor arbeidslivet. Selskapet bistår derfor gjennom 

veiledning, kurs og kartlegginger med arbeidsmiljøkartlegging, avklaring av ansvar og roller, 

kommunikasjon og samspill, veiledning og konflikthåndtering samt at de bistår ved endrings- 

og omstillingsprosesser.23 

Ergonomi tar utgangspunkt i arbeidsmiljøloven §§ 4-1, 4-2, 4-4 og 4-6, internkontroll-

forskriften § 5, samt en rekke veiledere fra Arbeidstilsynet. Ergonomi omhandler kunnskap 

om hvordan jobben påvirker kroppen, og hva som må til for å få gode, helsebringende 

belastninger. Agder Arbeidsmiljø IKS bistår virksomheter med ergonomiveiledning og 

opplæring for ansatte, tilrettelegging på arbeidsplassen, funksjonsvurderinger, 

ergonomirådgivning ved nybygg/ombygging samt anskaffelse av inventar og utstyr.24  

Yrkeshygiene omhandler det fysiske arbeidsmiljøet ved at virksomheter etterlever 

grenseverdier for støy, inneluft, stråling, partikler mm., og regler for bruk av verneutstyr, 

kjemikaliebehandling og lignende. Agder Arbeidsmiljø IKS bistår med utstyr og målere for 

støy og inneklima, det arrangeres kurs for hvordan vernerunder foregår samt at selskapet 

avholder jevnlige kurs i kjemikaliehåndtering, støy og hørsel, inneklima, radon, asbest og 

risikovurderinger. 

Innenfor sykefravær bistår Agder Arbeidsmiljø IKS med en rekke tiltak, hvor selskapet blant 

annet kartlegger risikoforhold ved arbeidstakers helse, utarbeidelse og oppdatering av 

                                                 
21 FOR-1996-12-06-1127 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) 
22 http://agderarbeidsmiljo.com/media.php?file=217  
23 http://agderarbeidsmiljo.com/?page=35&Psykososialt+arbeidsmilj%C3%B8  
24 http://agderarbeidsmiljo.com/media.php?file=389  
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retningslinjer, veiledning i bruk av virkemidler, analyse av sykefraværsstatistikk og 

forebyggende tiltak, og ivaretakelse av arbeidsgiver og arbeidstaker iht. gjeldende regelverk.  

Både i forhold til yrkesskader og støy arbeider Agder Arbeidsmiljø IKS aktivt forebyggende 

ved informasjon, veiledning og utarbeidelse av prosedyrer. Tilsvarende bistår Agder 

Arbeidsmiljø IKS ved rusforebygging (AKAN) med råd og veiledning innenfor ruspolicy i 

virksomhetene, i tillegg til faglige råd og veiledning ved individuelle saker. Agder 

arbeidsmiljø arrangerer i tillegg førstehjelpskurs.25  

Agder Arbeidsmiljø arrangerer innenfor alle de ovennevnte områdene en rekke kurs jevnlig, 

med ulike temaer ved både arbeidsmiljø, arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi og HMS-

systematikk. Selskapet avholder i tillegg et 40-timers kurs innenfor HMS tilegnet ledere, 

verneombud, tillitsvalgte, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, HMS-utvalg mm., to ganger i 

året. Disse kursene oppfyller arbeidsmiljølovens krav; «Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå 

opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid», jfr. aml. § 3-5, samt «Arbeidsgiver skal sørge 

for at verneombud får den opplæring som er nødvendig f or å kunne utføre vervet på en 

forsvarlig måte, jfr. aml. § 6-5.26  

Agder Arbeidsmiljø IKS har i samarbeid med kommunene, utarbeidet omfattende handlings-

planer for den enkelte eierkommunen, i form av en detaljert årlig plan for kommunens/ 

fylkeskommunens bruk av bedriftshelsetjenesten. Revisjonen har fått oversendt handlings-

plan for Froland kommune samt Aust-Agder fylkeskommune for 2017, hvor selskapets 

driftsområder presenteres i detalj, lovgrunnlag og hvilke tiltak som skal gjøres overfor 

respektiv kommune. Nedenfor har revisjonen tatt ut et eksempel fra handlingsplanen opp mot 

Froland kommune: 

Kompetanseområde Lovgrunnlag Tiltak  

Yrkeshygiene 

Bistand ved planlegging av 

bygg/ ombygging (inneklima, 

lys, lyd, ventilasjon mm.)  

 

Forskrift om org., ledelse og 

medvirkning § 13-2, TEK 10 

kap. 13 om miljø og helse og 

NS8175:2012 om lydforhold i 

bygninger 

Det er planlagt nytt «Familiens hus» i 

Froland kommune. Bedriftshelsetjenesten 

inviteres med i prosessen 

Organisatorisk/psykososialt 

arbeidsmiljø  

Arbeidsmiljøkartlegging  

Arbeidsmiljøloven § 3-1 (2 c, d) 

Forskrift om org., ledelse og 

medvirkning § 13-2 c 

Det er pålagt en vernerunde pr år. 

Resultatene vil bli fremlagt AMU i mai. 

Ekstra vernerunder – etter behov. AA-Miljø 

har ulike verktøy for arbeidsmiljø-

kartlegging og kan kontaktes for råd/ bistand 

til forarbeid, oppfølging og evaluering 

Arbeidsmedisin/arbeidshelse 

AKAN-arbeid 

- Deltakelse i AKAN-utvalg 

- Individuell oppfølging 

- Utarbeidelse av rutiner og 

retningslinjer 

Arbeidsmiljøloven §§ 3-1 og 4-

1 

Forskrift om organisering, 

ledelse og medvirkning § 13-2 

(e-g) 

Eget AKAN-utvalg i Froland. Agder 

Arbeidsmiljø IKS med egen kontaktperson 

for AKAN 

 

 

                                                 
25 http://agderarbeidsmiljo.com/?page=21  
26 http://agderarbeidsmiljo.com/?page=1&Kurs/Arbeidsmilj%F8oppl%E6ring  
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I handlingsplanen 2017 for Aust-Agder fylkeskommune beskrives det at selskapet som 

bedriftshelsetjeneste skal ha en fri og uavhengig rolle i alle saker de er involvert i, jfr. aml. § 

3-3. Agder Arbeidsmiljø IKS skal videre etter handlingsplanen ha fokus på forebyggende 

tiltak, et aktivt HMS-arbeid og bistå fylkeskommunen med følgende oppgaver: 

 Bistå med planlegging og gjennomgang av fysiske og organisatoriske endringer i 

virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser 

 Bistå med utarbeidelse og endring av retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner 

og utstyr og øvrige arbeidsprosesser 

 Bistå med løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser av 

arbeidsplassen og arbeidsprosessene 

 Fremme forslag om forebyggende tiltak og sammen med virksomheten arbeide med 

tiltak som reduserer risikoen for helseskade 

 Bistå med nødvendig tilrettelegging, herunder deltakelse i dialogmøter og arbeidelse 

av oppfølgingsplan iht. aml. § 4-6 

 Bistå med informasjon og opplæring om relevant helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko og 

aktuelle tiltak  

 Bistå med henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg   

Som en del av selskapets målformuleringer, har Agder Arbeidsmiljø IKS utarbeidet en egen 

strategi som tar utgangspunkt i effektivisering, fornying og vekst. Strategien er utviklet for 

perioden 2016-2019, og beskriver hvilke områder selskapet skal ha spesielt fokus på i 

strategiperioden. Dette er fokusområder utover det faglige arbeidet som gjenspeiles i 

handlingsplanene, i bestillinger og i årsrapporter: 

 Effektivisering: Bedre samhandling mellom bedriftshelsetjenesten og HR/stab hos 

eierkommunene 

 Fornying: Fange opp trender i det fremtidige arbeidsmiljø og utvikle tjenestene i takt 

med dette og eiernes/kundenes behov. Videre utvikle metodeverktøy innenfor BHT 

 Vekst: Øke antall eiere og kunder 

Som en del av strategiarbeidet er de ovennevnte fokusområdene fordelt inn i en tabell som 

viser fokusområdet, hvilke tiltak selskapet skal gjøre, kostnader og finansiering, 

gjennomføring, tidsfrist og ansvar, resultatmål og evaluering. Satsingsområdet under 

effektivisering om bedre samhandling mellom BHT og HT/stab i kommunene, er det illustrert 

som følger i strategien:  

Fokusområde Tiltak 
Kostnader/ 

finansiering 

Gjennomføring 

Tidsfrist  

Ansvar 

Resultatmål Evaluering 

Rolle- og 

oppgaveavklaringer 

mellom BHT og 

HR/personal 

Felles møter og 

samlinger med 

eksterne 

prosessveiledere 

100.000 / 

fond 

Vår 2016 

Høst 2016 

Daglig leder 

Handlingsplan for 

bedre samarbeid, 

tydeligere 

avklaringer og 

felles forståelse 

Oktober 

2016 
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For ethvert selskap er det viktig å ha gode interne rutiner for egenkontroll og kvalitetssikring 

i eget selskap. Revisjonen har gjennom egenerklæringsskjema kartlagt hvorvidt Agder 

Arbeidsmiljø IKS har rutiner for avvikshåndtering. Selskapet har oversendt skjema for 

avviksrapportering samt utfylling av avviksmelding. Avviksmeldingen beskriver blant annet 

at «enhver som oppdager avvik, har rett og plikt til å reagere. Ved skade og uhell er det 

viktigste å begrense skadens omfang og konsekvensene; først og fremst i forhold til 

mennesker, dernest i forhold til materiell.» Alle som oppdager avvik skal rapportere til 

nærmeste overordnede gjennom skjemaet. Ved behov kan verneombudet støtte den enkelte 

ved melding av avvik. 

Sett hen til selskapets kompetanse og etterlevelse av reglene om offentlige anskaffelser, 

beskriver daglig leder at reglene følges aktivt. Daglig leder har i tillegg vært på kurs i regi av 

KS-bedrift, samtidig som de innhenter kompetanse fra innkjøpsansvarlig i fylkeskommunen 

ved behov. Når det gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS) har Agder Arbeidsmiljø IKS en 

detaljert intern HMS-håndbok som revideres årlig og er kjent for alle ansatte.  

I årsrapport 2016 presenteres et utdrag av selskapets tjenesteproduksjon gjennom året, hvor 

følgende aktiviteter er gjennomført: 

 HMS-systematikk  

- HMS-gjennomganger: 23 stk. 

- Deltakelse i AMU/HAMU/HMS-utvalg: 28 stk. 

- Bistand ved tilsyn fra Arbeidstilsynet: 1 stk. 

- HMS-kurs (40 timer): 168 deltakere 

- HMS dagskurs for ledere: 35 deltakere 

- Temakurs: 16 deltakere  

 Yrkeshygiene  

- Foretatt 12 stk. inneklimamålinger, inkludert akustikkmålinger/støymålinger  

 Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø 

- Arbeidsmiljøkartlegging: 1 stk.  

- Deltatt i møter vedr. psykososialt arbeidsmiljø: 44 stk. 

- Sorteringssamtaler: 78 stk.  

- Bistand i konflikthåndtering: 17 møter 

- Lederveiledning: 5 ledere 

 Ergonomi 

- Arbeidsplassvurdering for 5 grupper ansatte 

- Arbeidsplassvurdering på individnivå 37 stk.  

 Arbeidsmedisin/arbeidshelse 

- Vaksinering av arbeidstakere: 124 stk.  

- Helseundersøkelse hos lege: 66 stk. 

- Yrkesskader/vold og trusler: 36 stk. 

- Debriefingsamtaler: 2 gruppesamtaler, 7 personer 

- Dialogmøter/IA-samtaler: 197 stk.  
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3.4 Revisjonens vurderinger  

Agder Arbeidsmiljø IKS skal i henhold til formålet være en godkjent bedriftshelsetjeneste 

med kompetanse på både bedriftshelse, miljø og sikkerhet, hvor de skal levere tjenester til 

både de tre eierkommunene og andre organisasjoner/bedrifter. 

IKS-loven stiller krav til at selskapsavtalen skal definere selskapets formål, noe revisjonen 

finner tydelig nedfelt i avtalens § 4. Både Arendal kommune, Froland kommune og Aust-

Agder fylkeskommune har alle i sine eierskapsmeldinger gjengitt selskapsavtalens formål, en 

formålsdefinisjon som også er mye lik ordlyden i den politiske behandlingen ved etablering 

av selskapet. Revisjonen finner formålet til Agder Arbeidsmiljø IKS som både 

gjennomgående og bevisst, da definisjonen er anvendt tilsvarende i både selskapsavtalen, 

politisk etableringsvedtak og eierskapsmelding.    

Etter revisjonens vurdering har Agder Arbeidsmiljø IKS en hensiktsmessig drift i henhold til 

de formålsbeskrivelsene som foreligger. Arbeidsmiljølovens krav til helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid, bedriftshelsetjeneste og krav til arbeidsmiljø fremstår som etterlevd av 

selskapet, da deres daglige drift har et variert og omfattende tjenestetilbud innenfor både 

HMS, arbeidsmiljø, ergonomi, yrkeshygiene og arbeidsmedisin. Selskapets 

tjenesteproduksjon gjennom 2016 viser også en høy aktivitet innenfor de respektive 

arbeidsområdene, med høyt deltakernivå på aktiviteter innenfor alle tjenesteområdene.  

Revisjonen opplever valg av selskapsform for Agder Arbeidsmiljø IKS som nøye vurdert, og 

finner det positivt at det ble nedsatt en egen arbeidsgruppe for vurdering og valg av egnet 

selskapsform. Da arbeidsmiljøloven stiller krav til både arbeidsmiljø og bedriftshelsetjeneste 

hos kommunene, kan det være hensiktsmessig for kommuner å gå sammen for å få en samlet 

kompetanse og hyppigere praktisering slik at de lovpålagte oppgavene løses på best mulig 

måte. Som et interkommunalt selskap kan kommunene som eiere beholde en del styring og 

kontroll med de oppgaver som skal løses, samtidig som Agder Arbeidsmiljø IKS får 

muligheten til en mer selvstendig drift og fleksible løsninger. Revisjonen anser 

selskapsformen som hensiktsmessig sett hen til formålet med Agder Arbeidsmiljø IKS og de 

aktiviteter og tjenester selskapet leverer.  

IKS-loven setter krav til at selskapet skal ha et styre og representantskap, hvor det defineres 

hvilke oppgaver og ansvar organene skal ha. Av protokoller og selskapsavtalen fremstår 

aktiviteten og ansvaret til både styret og representantskapet i Agder Arbeidsmiljø IKS som 

tilfredsstillende, og i tråd med de krav som stilles i IKS-loven §§ 8, 9, 19 og 20.  

Med utgangspunkt i årsregnskapet, fremstår Agder Arbeidsmiljø IKS sin økonomi som god, 

med et regnskapsmessig mindreforbruk på 822.718 kroner i 2016. Revisjonen registrerer 

videre at styret har behandlet både budsjett, regnskap, lønnsfastsettelser og årsrapport i 

henhold til selskapsavtalen og lovkrav.  
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4. Andre problemstilling  

2) Sikrer Arendal kommune at eierstyring og ledelse i Agder Arbeidsmiljø IKS gjøres i 

samsvar med føringer og anbefalinger?  

Selve ansvaret for forvaltningen av et interkommunalt selskap ligger hos styret og daglig 

leder. Eierkommunene utøver derimot sin eierstyring gjennom representantskapet, hvor 

kommunestyret/fylkestinget igjen har instruksjonsrett overfor kommunens representant i 

eierorganet.27 Både Froland kommunestyre, Arendal bystyre og Aust-Agder fylkesting har 

det overordnede ansvaret for de deler av (fylkes)kommunens virksomhet som er lagt ut til 

selskaper, og det er avgjørende med en aktiv og god demokratisk eierstyring for å sikre en 

optimal ivaretakelse av deres eierinteresser.  

 

4.1 Eierstyring gjennom virkemidler  

Eierstyring i interkommunale selskaper er komplekst og sammensatt sett i sammenheng med 

tilsvarende privateide selskaper. Kommunen som eier har ansvar for å sikre etterfølgelse av et 

langt bredere spekter av lovpålagte bestemmelser, og eierstyringen er ofte preget av mer 

sammensatte mål- og rapporteringskrav.28 Kommunen har et sett med virkemidler for 

utøvelse av eierstyring, men det er likevel avgjørende hvordan kommunen anvender disse 

virkemidlene og hvorvidt deres praksis kan vurderes som tilstrekkelig for en god eierstyring.  

Etablering av selskapet og vurdering av selskapsform er et viktig ledd i eierstyringen, da dette 

legger grunnlaget for selskapets innretning, aktiviteter og autonomi. Som beskrevet i kapittel 

3.2 ble det ved etablering av Agder Arbeidsmiljø IKS nøye vurdert både organisasjonsform 

og samarbeid mellom kommunene. Det ble i saksfremlegget til Arendal bystyre og Aust-

Agder fylkesting poengtert viktigheten av at et slikt samarbeid som Agder Arbeidsmiljø 

skulle skilles ut som egen enhet, men med en selskapsform som likevel opprettholder gode 

styringslinjer inn mot selskapet. Ved politisk behandling i juni 2002 om etablering av en 

felles inter(fylkes)kommunal helse-, miljø- og sikkerhetstjeneste, ble det presentert 

noenlunde tilsvarende saksfremlegg i Arendal bystyre (sak 77/02) og Aust-Agder fylkesting 

(sak 37/02), med likelydende vedtak.  

Styring gjennom dokumenter er et vel anvendt virkemiddel innen eierstyring, både i form av 

ulike strategier, rutinebeskrivelser, årsrapporter, planer og meldinger. Styringsdokumentene 

fyller ulike funksjoner innen eier- og selskapsstyringen¸ hvor enkelte er lovpålagt og andre 

faller inn under det lokale selvstyret og således opp til kommunen å ta i bruk eller ikke.29 

Eierskapsmelding som styringsdokument er et sentralt og vel anvendt virkemiddel for god 

kommunal eierstyring. Eierskapsmeldinger er ikke lovfestet, og utarbeides derfor i noe 

                                                 
27 Kommunesektorens organisasjon (KS). Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. S. 4 
28 Norsk by- og regionforskning (NIBR). Rapport 2015:1, Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom 
kommunalt eierskap   
29 Ibid s. 111 
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varierende format blant ulike kommuner. De inneholder likevel som oftest en generell del om 

kommunens eierskapspolitikk og forvaltning, etterfulgt av en mer detaljert gjennomgang av 

kommunens selskaper og eierskap.30 

Arendal kommune utarbeidet en ny eierskapsmelding våren 2017, som ble behandlet i 

bystyret 16.03.2017 (sak 31/17). Eierskapsmeldingen beskriver kommunens muligheter for 

eierstyring som følger: 

«Det er sentralt for bystyret å kjenne til hvilke muligheter for styring og påvirkning 

bystyret kan gjøre. Selskaper som er egne rettssubjekter styres gjennom selskapets 

organer. Bystyrets muligheter for styring må skje gjennom de valgte representanter i 

representantskap eller generalforsamling.»31 

Videre i eierskapsmeldingen lister Arendal opp en oversikt over selskapene kommunen har 

eierinteresser i, med nøkkelopplysninger om det enkelte selskap. Agder Arbeidsmiljø blir her 

presentert som ett av kommunens interkommunale selskaper, hvor det blant annet gjengis at 

driften startet 1. oktober 2002 med formål om å yte fullverdige tjenester innenfor helse-, 

miljø- og sikkerhetsarbeid til eierorganisasjonene og til andre. Under tilskudd presenteres 

innskuddsplikten etter ordlyden i selskapsavtalens § 5, hvor Arendal kommunes tilskudd skal 

fastsettes av bystyret gjennom kommunens budsjettbehandling.32 Revisjonen finner for øvrig 

ingen informasjon knyttet til kommunens forventninger, oppfølging av eller intensjoner/ 

strategier med Agder Arbeidsmiljø IKS gjennom eierskapsmeldingen. Det er heller ikke 

funnet noen selskapsspesifikk eierstrategi knyttet til selskapet, så revisjonen tolker det dit hen 

at Arendal kommune ved dette kun legger selskapsavtalen til grunn.  

Aust-Agder fylkeskommune behandlet sin siste eierskapsmelding i fylkestinget 12.12.2017 

(sak 81/17), hvor eierskapsmeldingen er inndelt i én generell del om god eierstyring og én del 

med oversikt over nøkkelopplysninger om selskapene de har eierinteresser i. I 

fylkeskommunens eierskapsmelding beskrives det at formell og direkte eierstyring kun kan 

utøves gjennom generalforsamlingen eller representantskap. Eierskapsmeldingen setter videre 

følgende forutsetninger som viktige for god eierstyring: Å ha en tydelig eierpolitikk, 

selskapene skal ha klart formulerte vedtekter/selskapsavtaler, det skal foreligge tydelige 

formål for selskapet, rolleavklaring og rolleforståelse må foreligge, god styresammensetning 

samt rutiner for tilsyn og kontroll.33 Tilsvarende som Arendal kommune, har Aust-Agder 

fylkeskommune i sin eierskapsmelding en side med nøkkelopplysninger om Agder 

Arbeidsmiljø IKS. Formålet med selskapet er beskrevet likelydende med selskapsavtalens § 

4, men det er ikke beskrevet noe ytterligere informasjon knyttet til fylkeskommunens 

forventninger, oppfølging av eller intensjoner med eierinteressene i selskapet.  

                                                 
30 Ibid 
31 Eierskapsmeldingen 2016 Arendal kommune - hovedmelding. Vedtatt i bystyret 16.03.2017 (sak 31/17) S. 2 
32 Ibid s. 33 
33 Eierskapsmelding 2016 Aust-Agder fylkeskommune. Vedtatt i fylkestinget 12.12.2017 (sak 81/17) S. 3 
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Froland kommune behandlet sin eierskapsmelding i kommunestyret 26.05.2016 (sak 62/16), 

inndelt i én hovedmelding og én selskapsspesifikk del 2. Hovedmeldingen definerer 

kommunens eierskapsprinsipper, gjennomgang av selskapsformer, overordnet eierstrategi, 

generalforsamlinger og representantskapenes rolle og om selskapenes styrer. Formålet med 

eierskapsmeldingen beskrives ved at kommunen tydeliggjør eierstrategier for selskaper som 

de har eierinteresser i uavhengig av selskapsform. Videre står det: 

«Både politisk styring og administrativ kontroll forutsetter kunnskap og informasjon 

om de selskaper hvor kommunen har vesentlige eierinteresser. Dette gjelder både 

omfanget av selskapsorganisering i kommunen, funksjonen til de kommunale 

selskapene, og hvordan selskapet er organisert og drevet.»34 

Eierskapsmeldingen beskriver videre viktigheten av å tydeliggjøre roller og for å oppnå 

balanse mellom samfunns- og forretningsmessige mål der det er valgt selskapsorganisering 

for å løse oppgaver. For øvrig beskriver rådmannen i saksfremlegget knyttet til behandling av 

eierskapsmeldingen at kommunen én gang i året (juni) skal behandle en egen sak i 

kommunestyret om «kommunens eierskapsmelding». Revisjonen kan ikke se at det er blitt 

gjennomført i 2017, men er for øvrig gjort kjent med at kommunen våren 2018 er i gang med 

arbeidet om revidering av eierskapsmeldingen.  

Del 2 av eierskapsmeldingen foretar en gjennomgang av alle kommunens selskaper, hvor det 

for hvert selskap presenteres nøkkelopplysninger om selskapet, formål, økonomisk situasjon, 

datterselskaper, rapporteringsrutiner og kommunens strategi med det spesifikke selskapet. 

For Agder Arbeidsmiljø IKS presenterer eierskapsmeldingen ovennevnte opplysninger 

tilsvarende informasjonen i selskapsavtalen. Froland definerer i tillegg kommunens 

eierstrategi for selskapet, hvor de beskriver at dette er en god løsning hvor 

styrerepresentasjonen fra den enkelte kommune åpner opp for at Froland i større grad kan 

påvirke selskapets fremtidige drift.  

Utarbeidelse av eierskapsprinsipper er et viktig verktøy som kommunene som selskapseier 

kan anvende og legge vekt på for utøvelse av god eierstyring. Som eier eller medeier i et 

selskap har kommunen gode muligheter til å påvirke selskapet og sikre at selskapet drives i 

henhold til intensjonen, dersom eierskapsprinsippene aktivt anvendes. I Arendal kommunes 

eierskapsmelding, beskrives det at bystyrets hovedoppgave som eier er å ha bevissthet om 

hva kommunen vil med sitt eierskap. Videre uttrykkes det at bystyrets overordnede ansvar er 

å gi eierskapsprinsippene et innhold, og beslutte oppfølging overfor det enkelte selskap i den 

grad prinsippene ikke følges.35 Tilsvarende har Aust-Agder fylkeskommune utarbeidet et sett 

med eierskapsprinsipper i sin eierskapsmelding, prinsipper for godt eierskap som skal bidra 

til eierstyring overfor fylkeskommunens selskaper36. Froland kommune beskriver på sin side 

                                                 
34 Eierskapsmelding 2015 Froland kommune. Vedtatt i kommunestyre 26.05.2016 (sak 62/16) S. 3 
35 Eierskapsmelding 2016 Arendal kommune - hovedmelding. Vedtatt i bystyret 16.03.2017 (sak 31/17) S. 2 
36 Eierskapsmelding 2016 Aust-Agder fylkeskommune. Vedtatt i fylkestinget 12.12.2017 (sak 81/17) S. 4 
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at «for å redusere risikoen ved virksomheten er det nødvendig å vedta prinsipper for god 

eierstyring og selskapsledelse. Dette vil klargjøre roller og forbedre beslutningsprosessene.  

Både eierskapsprinsippene til Arendal kommune, Froland kommune og Aust-Agder 

fylkeskommune har et fokus på å sikre en god forvaltning av selskapenes styring, hhv. ved 

god kompetanse og opplæring i styrene, eierstrategi fra kommunen, hensyn til offentlighet, 

etiske standarder og lignende. Enkelte av eierskapsprinsippene til Arendal kommune og Aust-

Agder fylkeskommune har likelydende budskap: 

 Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra 

det enkelte selskapets egenart/virksomhet 
 Selskaper (fylkes)kommunen har eierinteresser forventes at utarbeider etiske retningslinjer og 

har en samfunns- og miljøbevisst drift  
 Det skal tilstrebes åpenhet og offentlighet i selskaper (fylkes)kommunen har eierinteresser i  

 

Bystyret i Arendal har videre vedtatt følgende prinsipper som skal utgjøre kommunens 

verktøy for god eierstyring: 

 Når bystyret finner det hensiktsmessig skal det utformes eierstrategi til det enkelte 

selskap/samarbeid, herunder vurderes om den valgte selskapsform er tilpasset virksomhetens 

formål  

 Det skal avholdes egne styreseminarer for å gi kommunalt oppnevnte styremedlemmer 

nødvendig opplæring i godt styrearbeid  

 Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper skal registrere seg i styrevervregisteret  

 Bystyret skal sikre at selskapene undergis nødvendig tilsyn- og kontroll, jfr. kommunelovens 

kap.12  

 Begge kjønn må være forholdsmessig representert i alle styrer  

 Regnskap og årsmelding for de selskapene som kommunen har eierinteresser i legges årlig 

frem for formannskapet som melding 

 

Aust-Agder fylkeskommune har i tillegg til de nevnte prinsippene ovenfor, følgende 

eierskapsprinsipper for fylkeskommunens eierstyring: 

 Eierstyringen skal foregå gjennom generalforsamling og representantskap  

 Fylkeskommunens eierskap skal forvaltes langsiktig  

 Eiere skal likebehandles 

 Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets 

situasjon  

 Styret skal, på vegne av eierne, ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets 

ledelse  

 

Froland kommune har vedtatt totalt 10 eierskapsprinsipp, hvor enkelte av de lyder følgende: 

 Styret skal forvalte selskapets verdier på best mulig måte, ha tilsyn med daglig ledelse og 

organisasjonen, sette mål og legge planer for utvikling av virksomheten 
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 Selskapet skal til enhver tid ha forsvarlig kapital. Egenkapitalen bør være tilpasset selskapets 

formål, strategi og risikoprofil 

 Selskapet skal tydeliggjøre sitt samfunnsansvar. Med samfunnsmessig forretningsdrift menes 

best mulig kvalitet, effektivitet og langsiktighet 

 For å utøve aktivt eierskap er det viktig at eierskapsmeldingen revideres ved behov og 

minimum årlig. Eierskapsmeldingen skal vedtas av kommunestyret 

Revisjonen observerer for øvrig at Froland kommunes eierskapsprinsipper bærer preg av et 

fokus på aksjeselskap, og ingen uttrykkelig omtale av interkommunale selskaper.  

 

Av det revisjonen kjenner til, foreligger det ingen utarbeidede definerte eierstrategier av 

verken Arendal kommune, Froland kommune eller Aust-Agder fylkeskommune. 

Selskapsspesifikke eierstrategier er et viktig virkemiddel for god eierstyring fra kommunene, 

da det viser hvilke mål og strategier som skal ligge til grunn for kommunens utøvelse av sitt 

eierskap overfor det enkelte selskapet, og er en anledning til å gi politiske styringssignaler til 

selskapene.37 

 

4.2 Rapportering  

Som en del av eierstyringen i (fylkes)kommunen, er det viktig med gode styringslinjer i form 

av rapportering og dialog mellom selskapet og den enkelte kommunen/fylkeskommunen.  

Rapportering er et kjent virkemiddel for å ivareta en god eierstyring, hvor rapportering fra 

selskapet til politisk nivå i kommunene/fylkeskommunen er en mye anvendt styringskanal. 

Arendal bystyre, Froland kommunestyre og Aust-Agder fylkesting har isolert sett det 

overordnede ansvaret for de deler av sin virksomhet som er lagt ut til selskaper, herunder 

ansvar for oppfølging av sitt eierskap i Agder Arbeidsmiljø IKS. I årsrapport 2016 for Agder 

Arbeidsmiljø IKS beskrives det at «den enkelte eier mottar utfyllende årsrapport over alle 

tjenester Agder Arbeidsmiljø IKS har levert»38. Det beskrives ytterligere i Arendal kommunes 

eierskapsprinsipper at «Regnskap og årsmelding for de selskapene som kommunen har 

eierinteresser i legges årlig frem for formannskapet som melding»39. I Froland kommunes 

eierskapsmelding defineres det at rapportering skal skje gjennom årsrapport under Agder 

Arbeidsmiljø IKS. Revisjonen har foretatt en gjennomgang av politiske behandlinger i de 

respektive deltakerkommunene for perioden 2015, 2016 og 2017, med utgangspunkt i 

politiske saker som knytter seg til Agder Arbeidsmiljø IKS.   

I Aust-Agder fylkeskommune finner revisjonen ved gjennomgang av politiske behandlinger i 

2015 ingen saker i fylkestinget som omhandler noen form for rapporteringer fra Agder 

Arbeidsmiljø IKS verken ved årsrapporter, budsjett, regnskap eller lignende. I 2016 behandlet 

derimot fylkestinget 14. juni årsmelding samt regnskap for Agder Arbeidsmiljø IKS (sak 

                                                 
37 Norsk by- og regionforskning (NIBR). Rapport 2015:1, Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom 
kommunalt eierskap. S. 117   
38 Agder Arbeidsmiljø IKS – Årsrapport 2016 
39 Eierskapsmeldingen 2016 Arendal kommune - hovedmelding. Vedtatt i bystyret 16.03.2017 (sak 31/17) 
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11/16). Tilsvarende ble også behandlet av fylkestinget i 2017, hvor det i fylkestinget 20. juni 

ble behandlet årsrapport (sak 9/17) og 5. september endelig årsrapport samt regnskap for 

2016 (sak 15/17).  

Revisjonen har videre gjennomgått alle politiske behandlinger av saker i både bystyret og 

formannskapet i Arendal kommune, for hhv. 2015, 2016 og 2017. Revisjonen finner her 

ingen saker som omhandler Agder Arbeidsmiljø IKS, hverken i bystyret eller formannskapet 

de siste 3 årene. Revisjonen ser derimot at Arendal kommune har behandlet årsrapport for 

Agder Arbeidsmiljø IKS årlig i Arbeidsmiljøutvalget (AMU), i hhv. sak 17/15, sak 26/16 og 

sak 19/17 for de tre siste årene. 

Ved gjennomgang av politiske saker i kommunestyret og formannskapet i Froland kommune, 

finner revisjonen, tilsvarende som i Arendal, ingen politiske saker som omhandler noen form 

for dokumentasjon tilknyttet Agder Arbeidsmiljø IKS. Revisjonen finner heller ikke noe om 

selskapet ved årsrapport, regnskap, budsjett eller annen omtale i kommunens 

styringsdokumenter (handlingsprogram/budsjett etc.). Kommunens budsjett nevner kun 

innskuddet for Froland til Agder Arbeidsmiljø IKS for 2018, på 595.680 kroner.  

Foruten om rapportering gjennom deltakerkommunenes politiske organer, anbefaler KS at det 

jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til en god eierstyring og kommunikasjon med 

selskapet. Eiermøtene bør etter KS sine anbefalinger minimum bestå av representanter fra 

(fylkes)kommunen som eier, styret samt daglig leder for selskapet. Eiermøter er ikke en 

lovregulert styringsform, men skal utgjøre en uformell arena der det kan diskuteres strategier 

uten å treffe formelle beslutninger eller vedtak.40 Revisjonen kan ikke se at det gjennomføres 

eiermøter i den form KS anbefaler, hverken i Arendal kommune, Froland kommune eller 

Aust-Agder fylkeskommune. Daglig leder beskriver at det for øvrig avholdes såkalte 

«samarbeidsmøter» mellom daglig leder og/eller HMS-rådgivere og deltakerkommunene i 

forbindelse med utarbeidelse av årlige handlingsplaner, samt evaluering av møtene underveis 

gjennom året. I Agder Arbeidsmiljø IKS sin årsrapport for 2016, beskrives det at det gjennom 

året er gjennomført samarbeidsmøter med eierne, hvor det blant annet evalueres hvorvidt 

bedriftshelsetjenestens leveranser er i tråd med handlingsplanene. Tilbakemeldingene på 

samarbeidsmøtene i 2016 var at Agder Arbeidsmiljø IKS leverer i henhold til 

handlingsplanene.41  

 

4.3 Revisjonens vurderinger 

Arendal kommune, Froland kommune og Aust-Agder fylkeskommune er som eiere i Agder 

Arbeidsmiljø IKS individuelt ansvarlige for å følge opp sine eierskap, og det er viktig at de 

aktivt anvender styringsverktøy for å sikre en god eierstyring og ivaretakelse av sine 

eierinteresser.  

                                                 
40 Kommunesektorens organisasjon (KS). Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. S. 12   
41 Agder Arbeidsmiljø IKS – Årsrapport 2016 
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Eierskapsmeldinger er et viktig virkemiddel for god kommunal eierstyring, og et verktøy for 

(fylkes)kommunens bevisstgjøring av sine eierskap og hva de ønsker med sine eierinteresser. 

Revisjonen observerer at både Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune nylig har 

utarbeidet eierskapsmeldinger, og at Froland er i gang med revideringsarbeidet av 

eierskapsmeldingen fra 2015. Alle eierskapsmeldingene presenterer en overordnet 

eierskapspolitikk samt nøkkelopplysninger om hvert enkelt selskap de har eierinteresser i. 

Revisjonen bemerker for øvrig at det ikke foreligger noe definert informasjon i 

eierskapsmeldingene knyttet til (fylkes)kommunens forventninger, oppfølging av eller 

strategier med sitt eierskap i Agder Arbeidsmiljø IKS.  

Revisjonen kan ikke se at det er utarbeidet noen selskapsspesifikke eierstrategier for Agder 

Arbeidsmiljø IKS, hverken av Arendal kommune, Froland kommune eller Aust-Agder 

fylkeskommune. De utarbeidede eierskapsmeldingene gjengir kun formålet etter 

selskapsavtalen, uten strategier eller forventinger rundt (fylkes)kommunens eierskap med 

selskapet. Frolands «eierstrategi» under nøkkelopplysninger om selskapet, anser revisjonen 

mer som en kort refleksjon mer enn en strategi. Selskapsspesifikke eierstrategier skal vise 

hvilke mål og strategier som skal ligge til grunn for (fylkes)kommunens utøvelse av sitt 

eierskap overfor det enkelte selskapet, og er en anledning til å gi politiske styringssignaler til 

selskapene. Etter revisjonens vurdering vil det være en styrke dersom eierkommunene 

utformer slike strategier i hensikt å styrke eierstyringen, da slike eierstrategier i dag er 

fraværende hos alle tre eierkommunene.  

Eierskapsprinsipper er et viktig verktøy for god eierstyring, som gir (fylkes)kommunen gode 

muligheter til å påvirke selskapet og sikre at selskapet drives i henhold til intensjonen så 

fremt prinsippene etterleves. Revisjonen finner eierskapsprinsippene for både Arendal 

kommune, Froland kommune og Aust-Agder fylkeskommune som tilfredsstillende, med 

fokus på å sikre en god forvaltning av selskapets styring. Det er for øvrig viktig å poengtere 

viktigheten av at eierskapsprinsippene følges av Agder Arbeidsmiljø IKS som selskap, og at 

(fylkes)kommunen igjen har rutiner for å følge opp at selskapet opptrer i samsvar med 

prinsippene.  

Rapportering er en vel anvendt form for styring mellom eiere og det enkelte selskapet, gjerne 

i form av årsmelding, regnskap, budsjett og lignende. Revisjonen bemerker at 

eier(fylkes)kommunene har en varierende grad av rapportering mellom selskapet og 

(fylkes)kommunen. Revisjonen mener det er lite tilfredsstillende at det ved gjennomgang for 

de siste 3 årene ikke finnes noen politiske behandlinger i Froland kommune som knytter seg 

til Agder Arbeidsmiljø IKS, motstridende med eierskapsmeldingen som sier at det skal 

rapporteres gjennom årsrapport. Arendal kommune har på sin side ingen behandlinger knyttet 

til selskapet i hverken bystyret eller formannskapet, men kommunens arbeidsmiljøutvalg har 

årlig behandlet selskapets årsrapport. Aust-Agder fylkeskommune har for øvrig behandlet 

både årsmelding og regnskap i tilsvarende periode, noe revisjonen finner positivt.  

I tillegg til rapportering, er eiermøter en viktig arena for å opprettholde en god eierstyring 

mellom selskapet og den enkelte eierkommunen. Revisjonen finner de arrangerte 
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samarbeidsmøtene mellom Agder Arbeidsmiljø og eierkommunene som positive, da de bidrar 

til en inkluderende og faglig møteplass mellom enhetene. Samarbeidsmøtene fremstår likevel 

etter revisjonens vurdering som en faglig arena, hvor en bevisst eierskapspolitikk eller 

eierstyring utøves. Revisjonen kan ikke se at det gjennomføres eiermøter etter KS sine 

anbefalinger, i hverken Arendal kommune, Froland kommune eller Aust-Agder 

fylkeskommune.   
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5. Avsluttende vurderinger og konklusjon 

Aust-Agder Revisjon IKS har foretatt en utvidet selskapskontroll av Agder Arbeidsmiljø IKS, 

i den hensikt å se på hvorvidt deres virksomhetens er i samsvar med formålet og hvorvidt 

kommunen sikrer en god eierstyring av selskapet.  

Etter revisjonens vurdering har Agder Arbeidsmiljø IKS en hensiktsmessig drift i samsvar 

med de formålsbeskrivelsene som foreligger. De juridiske kravene til helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid, bedriftshelsetjeneste og krav til arbeidsmiljø fremstår som etterlevd av 

selskapet, da deres daglige drift har et variert og omfattende tjenestetilbud. Revisjonens 

gjennomgang av selskapets tjenesteproduksjon viser også en høy aktivitet innenfor de 

respektive arbeidsområdene, med høyt deltakernivå på aktiviteter.  

Revisjonen finner for øvrig valg av selskapsform som en god prosess, og anser 

selskapsformen som hensiktsmessig sett hen til formålet med selskapet og de aktiviteter og 

tjenester Agder Arbeidsmiljø IKS leverer.  

Eierstyringen ved den enkelte eier(fylkes)kommunen tolker revisjonen som todelt, hvor 

enkelte av momentene kan forbedres slik at kommunen oppnår en bedre styring og kontroll. 

Oppfølgingen av Agder Arbeidsmiljø IKS gjennom eierskapsmeldinger og 

styringsdokumenter finner revisjonen noe mangelfull, da ingen av eier(fylkes)kommunene 

har utarbeidet noe klare forventninger, oppfølgingsrutiner eller strategier om hva de ønsker 

med selskapet utover definisjonene ved etablering. Det bør etter revisjonens vurdering 

tydeliggjøres hvilke forventninger og strategier for eierstyring som foreligger mellom den 

enkelte kommune og selskapet. Revisjonen finner de tre eierskapsmeldingene for øvrig som 

konkrete og tydelige i forhold til generell eierstyring. 

Ved at representantskapet består av rådmenn fra alle tre eierkommunene, gis det gode 

forutsetninger for en tettere oppfølging og forsterket styringslinje mellom den enkelte 

(fylkes)kommune og selskapet.  

Det bemerkes av revisjonen at eierkommunene har en varierende praksis knyttet til 

rapportering, og mener det foreligger et forbedringspotensiale knyttet til eiernes oppfølging 

av sitt eierskap. Etter gjennomgang finner revisjonen ingen politiske behandlinger i Froland 

kommune knyttet til selskapet for de siste 3 årene. Arendal kommune har på sin side ingen 

behandlinger knyttet til selskapet i hverken bystyret eller formannskapet, men kommunens 

arbeidsmiljøutvalg har årlig behandlet selskapets årsrapport. Aust-Agder fylkeskommune har 

for øvrig behandlet både årsmelding og regnskap i tilsvarende periode, noe revisjonen anser 

som positivt.  

Revisjonen finner videre samarbeidsmøtene mellom selskapet og eierkommunene som et 

positivt bidrag på kommunikasjon mellom aktørene. Samarbeidsmøtene utgjør en faglig 

møteplass mellom selskapet og aktuelle personer i (fylkes)kommunen, og representerer 

derfor ikke eiermøter i henhold til KS sine anbefalinger. Kommunene og fylkeskommunen 



32/19 Oppfølging av selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS - 17/14954-18 Oppfølging av selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS : Selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS for Arendal kontrollutvalg

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                 

28 

 

bør derfor vurdere å etablere eiermøter, for å ivareta en god eierstyring og ivaretakelse av 

eierinteressene i selskapet.  

På bakgrunn av de funn som fremgår av selskapskontrollen, har revisjonen følgende 

anbefalinger til Arendal kommune, Froland kommune og Aust-Agder fylkeskommune: 

 Det anbefales at det tydeliggjøres hvilke forventninger og strategier for eierstyring 

som foreligger hos den enkelte eierkommune overfor Agder Arbeidsmiljø IKS 

 

 Eier(fylkes)kommunene bør formalisere og strukturere rapporteringsrutiner mellom 

selskapet og den enkelte eier, for å tydeliggjøre den formelle dialogen mellom 

selskapet og bystyret som ansvarlig eierorgan 

 

5.1 Rådmannens kommentar 

 

Rådmannen er tillagt det utøvende arbeidsgiveransvaret i Arendal kommune. 

På denne bakgrunn er det rådmannen personlig som er eierrepresentant for kommunen i 

Agder Arbeidsmiljø sitt representantskap. Pt er det rådmannen personlig som er leder for 

Representantskapet. 

Videre er kommunen tungt representert i styret for Agder Arbeidsmiljø IKS, med personer 

som inngår i rådmannens utvidede ledergruppe. 

Ut over dette er det slik at Daglig leder for Agder Arbeidsmiljø møter fast på møtene i 

kommunens Arbeidsmiljøutvalg.  

Etter rådmannens vurdering er det således ikke behov for særskilt møter mellom kommunen 

som eier og styreleder og daglig leder i selskapet slik rapporten anbefaler. 

For øvrig har rådmannen ingen merknader til den framlagte rapport eller dens konklusjoner 

og anbefalinger. 

 

Harald Danielsen 

Rådmann 
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Arkivsak-dok. 19/03964-17 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 29.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser 

knyttet til "Hove-saken" 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Arendal kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til 

«Hove-saken» fra Aust-Agder Revisjon IKS i tråd med fremlagt prosjektplan. Kontrollutvalget forventer 

at rapport fra prosjektet legges frem i løpet av høsten 2019, om mulig til kontrollutvalgets oktobermøte. 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om prosjektets fremdrift underveis. 

 

Kontrollutvalget ber bystyret om å styrke rammen for kontroll, tilsyn og revisjon for 2019 med 

kostnadene til prosjektet anslått til inntil kr 296 000,- i forbindelse med budsjettjustering 1. tertial. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Arendal kontrollutvalg har mottatt to henvendelser vedr. den såkalte «Hovesaken»: 

1. Fra Jan Askeland, som anmodet kontrollutvalget om å gjennomføre selskapskontroll i Arendal 

Eiendom KF og Canvas Hove AS ut fra følgende hendelser/avtaler: 

a. Tilleggsavtale av 17.9.2018 mellom HDU AS og Arendal Eiendom KF vedr. rett til 

fremleie og salg av deler av bygningsmassen til fremleietaker Canvas Hove AS, jf. 

oppslag i Agderposten. Er avtalen inngått av de som har myndighet til dette? 

b. Statusrapport til politisk og administrativ ledelse av 25.9.2018 vedr. samme 

tilleggsavtale. 

c. Overføring av eiendommer gjennom inngåtte avtaler, jf. regelverk om offentlige 

anskaffelser 

2. Fra Geir Fredrik Sissener, gruppeleder i Høyre i Arendal bystyre, der de foreslo overfor 

formannskapet og bystyret at bystyret ber kontrollutvalget foreta en forvaltningsrevisjon knyttet 

til prosessen. 

 

Kontrollutvalget har gjennom behandling av disse henvendelsene i sitt møte 24.4.2019 under sak 26/19 

Referatsaker nr. 5 og kjennskap til saken for øvrig, sett at «Hovesaken» er en kompleks sak. Det er mange 

interesser og interessenter i saken, noe som har vært synlig både i møter i folkevalgte organer, i pressen 

og i samfunnsdebatten for øvrig. Det er derfor nødvendig å sortere problemstillingene i forhold til hva 

som eventuelt er naturlig for kontrollutvalget å undersøke.  

 

Kontrollutvalget har gjennomført/igangsatt de forvaltningsrevisjoner det er rom for i 2019 i henhold til 

vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019, og oversendte derfor et notat til bystyret om at dersom 

bystyret ønsket en undersøkelse i forbindelse med «Hovesaken», måtte det følge penger med. Dette ble 



33/19 Bestilling av forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til "Hove-saken" - 19/03964-17 Bestilling av forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til "Hove-saken" : Bestilling av forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til "Hove-saken"

 

  
2 

også formannskapet informert om av fungerende leder i kontrollutvalget Liv Andersen, i deres møte 

11.4.2019. Hun ble anmodet om å komme i dette møtet for å redegjøre for merkostnader ved eventuelle 

undersøkelser kontrollutvalget igangsetter i Hovesaken.  

 

Bystyret behandlet i sitt møte 2.5.2019 under sak 19/67 Bestilling til kontrollutvalget knyttet til to 

henvendelser vedrørende Hove-saken – Tema for undersøkelser og økonomi henvendelsen fra 

kontrollutvalget, og følgende ble vedtatt: 

 

Arendal bystyret vedtar under henvisning til kontrollutvalgets henvendelse vedrørende deres behandling 

av Hovesaken å akseptere at kontrollutvalgets budsjettramme om nødvendig utvides.  

 

Arendal bystyre legger til grunn at konkret behov for tilleggsbevilgning klarlegges innen bystyrets 

behandling av budsjettjustering 1. tertial slik at konkret bevilgning og finansiering kan besluttes i denne 

sammenheng. 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalgets leder Per-Jakob Haakstad er ved alle vurderinger omkring henvendelsene vedrørende 

«Hovesaken» blitt kjent inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd, bokstav e nr. 2, på bakgrunn av 

klientforhold i hans advokatselskap. Derfor har nestleder Liv Andersen vært fungerende leder av 

kontrollutvalget ved all behandling av henvendelsene. 

 

Fungerende kontrollutvalgsleder og sekretariatet har ut fra bystyrets vedtak, henvendelsene til 

kontrollutvalget og kontrollutvalgets drøftinger i saken bedt Aust-Agder Revisjon IKS, som er Arendal 

kommunes valgte leverandør av forvaltningsrevisjon, om å legge frem forslag til prosjektplan for en 

forvaltningsrevisjon innen temaet avtaler og prosesser knyttet til «Hovesaken». I de vurderinger som 

ligger bak denne bestillingen av et forslag til prosjektplan, er det tatt hensyn til essensen i begge de 

forespørslene som kontrollutvalget har mottatt, og til oppfatningen om at det er et politisk ønske om at 

prosessen kommer i gang så snart som mulig. Prosjektplanen foreligger nå til behandling. 

 

Aust-Agder Revisjon IKS anser at formålet med prosjektet vil være å vurdere hvorvidt Hove drifts- og 

utviklingsselskap AS (HDU) har innrettet sin virksomhet, og fulgt de retningslinjer som følger av 

selskapets styringsdokumenter og gjeldende regelverk i forbindelse med konkrete avtaleprosesser. 

 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 

1. Har HDU innrettet sin virksomhet i tråd med de intensjoner og føringer som eier har gitt 

selskapet? Herunder vurderinger knyttet til forholdet mellom «kommunal virksomhet» og 

«næringsvirksomhet». 

2. Har styret i HDU hatt myndighet til å inngå avtaler med Lowcamp AS, Canvas Hove AS og DHT 

Corporate Services i forhold til selskapets styringsdokumenter og gjeldende regelverk? 

3. Har HDU fulgt de retningslinjer som følger av selskapets styringsdokumenter, og det til enhver 

tid gjeldende regelverk, i forbindelse med de overnevnte avtaleprosessene? 

 

Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som det skal revideres og vurderes i forhold til. 

Her trekker revisjonen frem at det vil være naturlig å utlede revisjonskriterier fra selskapets vedtekter og 

andre relevante styringsdokumenter, forvaltningsloven, offentlighetsloven, lov om offentlige anskaffelser, 

reglene om offentlig støtte, kommuneloven og aksjeloven. 

 

Revisjonen ser for seg at arbeidet vil ta utgangspunkt i en dokumentanalyse, eventuelt supplert med 

kvalitative intervjuer ved behov. Prosjektet forslås avgrenset til de «avtalene» som er beskrevet i 

problemstillingene og beslutningsprosessene knyttet til disse avtalene. Det vil dermed ikke bli foretatt 

noen vurdering av kvaliteten på, innholdet i, eller hensiktsmessigheten av noen av de beslutningene som 

er fattet i saken, verken knyttet til avtaleinngåelsen eller avtalene. 

 

Revisjonen har i tråd med ordinær praksis vurdert habiliteten og uavhengigheten til alle personer som vil 

bli involvert i prosjektet. 
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Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke vil presentere forslaget til prosjektplan i 

møtet og svare på eventuelle spørsmål. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Som beskrevet i bakgrunnen for saken, ser sekretariatet at «Hovesaken» er svært kompleks. Det har 

derfor vært nødvendig å avgrense saken i forhold til hva det er naturlig at kontrollutvalget skal undersøke. 

Sekretariatet mener at revisjonen har foreslått en fornuftig avgrensning av saken. Det har vist seg at 

mange av de spørsmål som stilles, kan knyttes til beslutningsprosesser i og avtaler inngått av kommunens 

heleide datterselskap HDU AS. Det virker derfor naturlig at undersøkelsen gjennomføres som en 

forvaltningsrevisjon i dette selskapet. 

 

Revisjonen skriver i forslaget til prosjektplan at de anslår at prosjektet ferdigstilles i løpet av høsten 2019. 

Varigheten av prosjektet vil naturlig nok bli påvirket av kompleksiteten i prosjektet. Dersom det 

gjennomføres slik det er foreslått, er det en fordel om rapporten kan komme til behandling mens sittende 

kontrollutvalg fortsatt er i virke. Siste møte satt opp for utvalget er 9.10.2019. Med mindre 

kontrollutvalget velger å utvide prosjektet, er det naturlig å be om at rapporten kan behandles i 

kontrollutvalgets oktobermøte 2019. 

 

Ved behandling av saken i bystyret var det flere av medlemmene som på ulike grunnlag ble kjent 

inhabile. Det er naturlig at kontrollutvalget også gjennomfører en vurdering av habilitet for de 

medlemmene som deltar i behandlingen av saken i møtet. 

 

Vedlegg:  

Prosjektplan Hove 
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INNLEDNING  

I henhold til RSK 001, standard for forvaltningsrevisjon, skal det for et hvert 

forvaltningsrevisjonsprosjekt utarbeides en prosjektplan som beskriver innholdet i prosjektet.  

Planen skal redegjøre for prosjektets målsetning, problemstillinger, metodebruk og 

revisjonskriterier, eller grunnlaget for disse. Prosjektplanen skal også omfatte planlagt tids- og 

ressursbruk, inklusive bruk av eventuell ekstern bistand.  

 

BAKGRUNN OG FORMÅL:  

På bakgrunn av henvendelser, har kontrollutvalget i Arendal bedt Aust-Agder Revisjon IKS 

om å utarbeide et forslag til prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til 

«Hove-saken».  

Formålet med prosjektet vil være å vurdere hvorvidt Hove drifts- og utviklingsselskap AS 

(HDU) har innrettet sin virksomhet, og fulgt de retningslinjer som følger av selskapets 

styringsdokumenter og gjeldende regelverk i forbindelse med konkrete avtaleprosesser.  

 

PROBLEMSTILLINGER 

1) Har HDU innrettet sin virksomhet i tråd med de intensjoner og føringer som eier har 

gitt selskapet? Herunder vurderinger knyttet til forholdet mellom «kommunal 

virksomhet» og «næringsvirksomhet».  

2) Har styret i HDU hatt myndighet til å inngå avtaler med Lowcamp AS, Canvas Hove 

AS og DHT Corporate Services i forhold til selskapets styringsdokumenter og 

gjeldende regelverk?1  

3) Har HDU fulgt de retningslinjer som følger av selskapets styringsdokumenter, og det 

til enhver tid gjeldende regelverk, i forbindelse med overnevnte avtaleprosessene? 

 

 

REVISJONSKRITERIER  

Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet 

skal revideres og vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene knyttet til dette 

forvaltningsrevisjonsprosjektet vil blant annet være. 

- Selskapets vedtekter og andre relevante styringsdokumenter. 

- Forvaltningsloven 

- Offentlighetsloven 

- Lov om offentlige anskaffelser 

                                                           
1 «Regelverk» vil være avgrenset til avklaringer knyttet til kommuneloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven, 
anskaffelsesregelverket, aksjeloven og reglene om offentlig støtte. 
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- Reglene om offentlig støtte 

- Kommuneloven 

- Aksjeloven 

 

GJENNOMFØRING, METODE OG AVGRENSNING:  

Prosjektet vil gjennomføres av Aust-Agder Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor Ketil Raknes, forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud, med Kristian Fjellheim 

Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor for prosjektet.  

Det har blitt gjennomført interne habilitets- og uavhengighetsvurderinger av alle personer som 

er involvert i prosjektet. Kontrollutvalget har behandlet uavhengighetserklæringer knyttet til 

oppdragsansvarligere tidligere i 2019.  

Det metodiske arbeidet vil fortrinnsvis ta utgangspunkt i en dokumentanalyse, eventuelt 

supplert med kvalitative intervjuer dersom det viser seg nødvendig for å besvare 

problemstillingene. 

Prosjektet begrenses til de «avtalene» som er beskrevet i problemstillingene og 

beslutningsprosessene knytte disse avtalene. Forvaltningsrevisjonen vil ikke foreta noen 

vurdering av kvaliteten på- innholdet i- eller hensiktsmessigheten av noen av de beslutningene 

som er fattet i denne saken. Verken knyttet til avtaleinngåelsen eller avtalene. 

 

 

RESSURSER OG TIDSPLAN:  

Prosjektet anslås å bli gjennomført og ferdigstilt i løpet av høsten 2019. Tidsbruken beregnes 

til inntil 370 timer. Vi legger til grunn en timepris på kr. 800,- for oppdraget.  

 

Arendal, 20. mai 2019 

 

Kristian Fjellheim Bakke 

Ansvarlig forvaltningsrevisor 
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Arkivsak-dok. 19/10205-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 29.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2019 Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Det går frem av Kommuneloven § 10 A at Fylkesmannen skal forsøke å samordne statlige tilsyn med 

kommunene. Denne saken er et ledd i arbeidet med å sikre en bedre samordning av tilsynsvirksomheten 

rettet mot kommunen, og på denne måten gjøre de planlagte tilsynene for 2019 kjent for kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 
Fylkesmannen har sammen med Arbeidstilsynet, Kartverket, Skatteetaten, Statsarkivet i Kristiansand, 

Mattilsynet og Parkeringstilsynet utarbeidet en felles tilsynskalender for planlagte statlige tilsyn med 

kommunesektoren for 2019 jf. kapittel 10 A i Kommuneloven. Kontrollutvalgssekretariatet og revisjonen 

har i tillegg bidratt med informasjon om pågående og planlagte forvaltningsrevisjoner. Tilsynskalenderen 

for 2019 er tilgjengelig på Fylkesmannens hjemmeside.  

 

Utsnitt fra statlig tilsynskalender for 2019 som viser aktuelle tilsyn for Arendal kommune: 

 

Tilsynsobjekt Tilsynstema Fagområde Tilsynsetat(er) Merknad tid 

Pleie og omsorg Avvikshåndtering og 
arbeidsklima 

Helse og omsorg Aust-Agder Revisjon Høst 2019 

Arendal kommune Kommunal beredskapsplikt   Felles: FMAV - Helse- og 
sosialavdelingen og FMAV 
- Beredskapsstaben 

9. oktober 

Arendal kommune LOT BV-sos   FMAV - Helse- og 
sosialavdelingen 

Uke 44 

Arendal kommune 
(1 skole) 

FNT - Skolemiljø Skolens 
aktivitetsplikt 

Utdanning FMAV - Utdanning- og 
barnevernsavdelingen 

September 

Familiekontoret Lov om familievernkontorer Familiekontoret FMAV - Utdanning- og 
barnevernsavdelingen 

uke 41, 9-10 
oktober 

Krisesenter Lov om kommunale 
krisentertilbod  

Krisesenter FMAV - Utdanning- og 
barnevernsavdelingen 

2-3 mai  
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Røed 
Produksjonskjøkken 

Kjøkken Mat og hygiene Mattilsynet August 

Vannverk: Arendal Prøvetakningsplan Drikkevann Mattilsynet Oktober 

 

I ny kommunelov som trer i kraft fra konstituering av nytt kommunestyre høsten 2019, får fylkesmannen 

et enda større krav om samordning av statlige tilsyn og kommunal egenkontroll. Det foregår for tiden en 

del arbeid i ulike fylkesmannsembeter og i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å 

bedre samordningen mellom ulike statlige tilsyn, og mellom statlige tilsyn og kommunal egenkontroll. 

Dette arbeidet vil kontrollutvalget kunne bli informert om etter hvert. 

 

I tillegg vil rådmannen i ny kommunelov få krav om årlig å legge frem resultater av statlige tilsyn for 

kommunestyret. Dette vil bidra til å sikre at viktig informasjon knyttet til om tjenesteytingen skjer i 

henhold til lovkrav vil tilfalle politisk ledelse i kommunen. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener at det er positivt at samordningen mellom ulike statlige tilsyn, og mellom statlige 

tilsyn og kommunal egenkontroll, styrkes i ny kommunelov. Dette vil kunne tilpasse tilsynstrykket for 

den enkelte kommune. I tillegg vil det kunne bidra til at det ikke skjer dobbeltarbeid mellom 

fylkesmannen og kontrollutvalget (forvaltningsrevisjoner), men at disse heller kan utfylle hverandre. 
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Arkivsak-dok. 19/00117-7 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 29.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Orienteringer fra revisor 29.5.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i Arendal kommune. For 

å holde utvalget orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor 

kontrollutvalget fortløpende gjennom året. 

 

Saksopplysninger: 
Revisor orienterer om aktuelle saker i den løpende revisjonen og annet som er aktuelt for kontrollutvalget. 
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Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 
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Referatsaker 29.5.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

1. Behandling i bystyret av saker fra/av særlig interesse for kontrollutvalget: 

a. 02.05.2019: 

i. PS 19/51 Årsmelding 2018 Arendal kontrollutvalg 

ii. PS 19/56 Opprettelse av nytt tiltaksteam for hjelpetiltak i barnevernet 

iii. PS 19/67 Bestilling til kontrollutvalget knyttet til to henvendelser vedrørende 

Hovesaken – Tema for undersøkelser og økonomi 

b. 23.05.2019: 

i. PS 19/69 Referatsaker – Protokoll Arendal kontrollutvalg 2019-03-06 

2. Oppfølging av sak 22/19 Oppfølging av sak 11/19 Tolkning av beløpsgrenser ved pliktig 

påkobling til kommunalt vann og avløp 

3. Neste møte 
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Eventuelt 29.5.2019 
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