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Møteprotokoll  
 

Drangedal kontrollutvalg 

 
Dato: 20.06.2019 kl. 12:00 – 14:00 
Sted: Møterommet 
Arkivsak: 19/00140 
  
Til stede:  Tor Langmyr, Dag Arild Brødsjømoen 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Solveig Sætre 
  
Andre: Rådmann Jørn Chr. S Knudsen 

Rektor Stein Heldal Hugstmyr 
 
Forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson 
 
Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg 
Utvalgssekretær Ingebjørg Liland 
 

  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/19 19/00140-16 Godkjenning av møteinnkalling 20.06.2019 3 

Møteprotokoll  

Saker til behandling 

18/19 19/10761-1 Psykososialt miljø i Drangedal skolen 4 
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Drangedal, 20.06.2019 
 
 
Tor Langmyr       Ingebjørg Liland 
Kontrollutvalgsleder      Utvalgssekretær 
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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av møteinnkalling 20.06.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Drangedal kontrollutvalg 20.06.2019 3/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkallingen godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Møteinnkallingen godkjennes. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

18/19 Psykososialt miljø i Drangedal skolen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Drangedal kontrollutvalg 20.06.2019 18/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Jens Chr. S. Knutsen og Rektor Stein Heldal Hugstmyr ga utvalget en orientering om status i 
saken per i dag.   
 
Forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson la frem revisjonens forslag til hvordan en forvaltningsrevisjon 
kan gjennomføres. Kontrollutvalget, rådmann og rektor kom med innspill til revisors skisse.  
 
Det er flere tilsynsmyndigheter som nå har satt i gang tilsyn av Drangedal skolen. Det er viktig at 
forvaltningsrevisjonen koordineres opp mot disse tilsynene.  
 
Kontrollutvalget ønsker ikke å avlyse revisjonen knytta til bolisosialt arbeid. Denne revisjonen 
forskyves slik at forvaltningsrevisjon om det psykososiale miljøet i Drangedal skolen prioriteres.  
 
Omforent forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget i Drangedal kommune bestiller forvaltningsrevisjon som omhandler psykososialt 
miljø i Drangedal skolen med følgende tema:  

- kartlegge og beskrive kommunens organisering og praksis i det forebyggende arbeidet rettet 
mot barn og unge  

- kartlegger kommunens dokumentasjon av hvordan definerte elevsaker i den aktuelle 
tidsperioden er håndtert. 

 
Kontrollutvalget ønsker at Telemark kommunerevisjon avgrenser undersøkelsen til de konkrete 
sakenen kommunen er gjort kjent med.  
 
Kontrollutvalget ber Telemark kommunerevisjon IKS gi en undervegsrapportering i møtet 16 
september, der det også legges frem et kostnadsoverslag slik at kontrollutvalget kan be om en 
eventuelt tilleggsbevilgning fra kommunestyret. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om det psykososiale miljøet i Drangedal skolen prioriteres før 
forvaltningsrevisjonsrapporten om boligsosialt arbeid.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget i Drangedal kommune bestiller forvaltningsrevisjon som omhandler psykososialt 
miljø i Drangedal skolen med følgende tema:  

- kartlegge og beskrive kommunens organisering og praksis i det forebyggende arbeidet rettet 
mot barn og unge  
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- kartlegger kommunens dokumentasjon av hvordan definerte elevsaker i den aktuelle 
tidsperioden er håndtert. 

 
Kontrollutvalget ønsker at Telemark kommunerevisjon avgrenser undersøkelsen til de konkrete 
sakenen kommunen er gjort kjent med.  
 
Kontrollutvalget ber Telemark kommunerevisjon IKS gi en undervegsrapportering i møtet 16 
september, der det også legges frem et kostnadsoverslag slik at kontrollutvalget kan be om en 
eventuelt tilleggsbevilgning fra kommunestyret. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om det psykososiale miljøet i Drangedal skolen prioriteres før 
forvaltningsrevisjonsrapporten om boligsosialt arbeid.  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 


