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Godkjenning av møteinnkalling 20.06.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Drangedal kontrollutvalg 20.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Psykososialt miljø i Drangedal skolen 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Saksopplysninger: 
Det har vært flere oppslag i media om flere tidligere elever ved skoler i Drangedal kommune har blitt 

mobbet og nå har gått til sak mot kommunen. Det har i den forbindelse vært en dialog mellom Drangedal 

kommune og de tidligere elevene som forteller om omfattende mobbing i skolen. Det er foreløpig uklart 

hvor stort omfang dette har, men tidsperioden spenner fra 70-tallet og fram til nyere tid. I den anledning 

har rådmannen kontaktet revisjonen og leder av kontrollutvalget for å informere om saken samt 

undersøke muligheten for et revisjonsprosjekt knyttet opp til sakene. Etter dialog mellom 

kontrollutvalgets leder, sekretariatet, revisor og rådmann har man kommet frem til at det er behov for et 

ekstramøte for å orientere hele kontrollutvalget om saken og ta stilling til et eventuelt revisjonsprosjekt. I 

den anledning har revisor utarbeidet et grunnlagsdokument for kontrollutvalgets behandling i saken. 

Rådmannen er også invitert til kontrollutvalgets møte for å orientere om saken. 

 

Telemark Kommunerevisjon IKS gjennomførte en forvaltningsrevisjon av det psykososiale miljøet i 

skolen i 2018. I den forbindelse undersøkte revisor om Drangedal kommune hadde tiltak for å fange opp 

og følge opp saker som gjelder elevenes skolemiljø. Undersøkelsen omfattet en kartlegging av 

kommunens rutiner og reglement. Undersøkelsen viste at kommunene hadde iverksatt tiltak, og at det ble 

mottatt og behandlet varsler om mobbing i den undersøkte perioden. Kommunen har lagt til rette for 

dokumentasjon av slike saker, men revisor fant at slik dokumentasjon i liten grad ble godt nok arkivert.  

 

Fylkesmannen gjennomfører i disse dager tilsyn med kommunen om aktivitetsplikt og aktivitetsplaner 

beskrevet i kap. 9A i opplæringsloven de to siste skoleår. Revisor opplyser at foreløpig tilsynsrapport er 

forventet i uke 26 fra fylkesmannen og endelig rapport vil foreligge i uke 40. 

 

I prosjektskissen fra revisor blir det foreslått to mulig temaer å undersøke. Det første er å kartlegge og 

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

aktuelle perioder. Her foreslår revisor å se på hvordan de ulike etatene har samarbeidet på generelt nivå, 

målt opp mot gjeldende krav for de aktuelle periodene.  

 

Det andre temaet som kan undersøkes er at man går gjennom kommunens arkivmateriale og kartlegger 

kommunens dokumentasjon av hvordan definerte elevsaker i den aktuelle tidsperioden er håndtert. Her vil 
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det vurderes hvordan sakene er dokumentert opp mot de krav som gjaldt for den aktuelle perioden, men 

ikke vurdere om sakene faktisk er håndtert i samsvar med gjeldende krav. 

 

Revisor skriver at man ved første delen kan skrive en rapport som kan behandles i kontrollutvalget. Den 

andre delen kan beskrives generelt i hvilken grad det finnes dokumentasjon eller ikke hos skolene, PP-

tjenesten, skolehelsetjenesten og barnevernstjenesten. Det nærmere innholdet i dokumentasjonen vil i stor 

grad være undergitt taushetsplikt, og revisor mener at det ikke vil være hensiktsmessig å beskrive det i en 

offentlig rapport til kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget har i forrige møte behandlet og vedtatt en prosjektplan for en forvaltningsrevisjon om 

boligsosialt arbeid. I den forbindelse oppga revisor at man hadde 150 timer til disposisjon for 

forvaltningsrevisjon som nå er vedtatt brukt til det forvaltningsrevisjonsprosjektet. Skulle kontrollutvalget 

komme frem til at man ønsker å starte et prosjekt innen psykososialt miljø i skolen vil man enten 

omdisponere ressursene avsatt til prosjektet om boligsosialt arbeid eller be om økt ramme/ressurser til 

forvaltningsrevisjon. Hvis prosjektet om boligsosialt arbeid stanses og avsatte timer omdisponeres kan det 

fortsatt bli behov for økte midler for å gjennomføre prosjektet i sin helhet. Dette innebærer som revisor 

skriver at omfanget av prosjektet er noe kontrollutvalget bør diskutere og avklare i møtet. Det vises for 

øvrig til vedlagte prosjektskisse fra revisor. 

 

Rådmannen vil i møtet kunne orientere om mobbesakene og kommunens behandling av disse. 

 

Revisor vil i møtet kunne orientere om hvilke muligheter og innretningen på et prosjekt innen 

psykososialt miljø. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet er av den oppfatning at et prosjekt av det psykososiale miljøet bør bli koordinert med 

fylkesmannens tilsyn og tidligere forvaltningsrevisjoner for å oppnå en effektiv ressursbruk. 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av orienteringene i møtet og av kontrollutvalgets 

diskusjon. Sekretariatet vil i møtet kunne være behjelpelig med å utforme et vedtak. 

 

Vedlegg:  

- Notat – prosjektskisse Psykososialt miljø 
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Prosjekt: 
 

Skole – psykososialt miljø 

 

 
Notat - prosjektskisse 

Bestilling, bakgrunn og formål  

Drangedal kommune har vært i dialog med tidligere elever i Drangedalskolen som forteller 

om omfattende mobbing i skolen. Det er foreløpig uklart hvor stort omfang dette har, men 

tidsperioden spenner tilbake til 70-tallet og fram til nyere tid.  

 

TKR har fått forespørsel fra kommunens administrasjon og kontrollutvalgets sekretariat om 

en mulig gjennomgang/kartlegging av ulike spørsmål rundt denne saken. Etter avtale med 

kontrollutvalgets sekretariat har vi derfor utarbeidet dette grunnlagsnotatet for 

kontrollutvalgets behandling av en mulig bestilling.  

 

TKR gjennomførte en forvaltningsrevisjon av skolens psykososiale miljø så sent som i 2018. I 

den forbindelse undersøkte vi om Drangedal kommune hadde tiltak for å fange opp og følge 

opp saker som gjelder elevenes skolemiljø. Undersøkelsen omfattet en kartlegging av 

kommunens rutiner og reglement. Vi intervjuet rektorene på skolene i kommunen og fikk 

informasjon fra sentrale personer i kommuneadministrasjonen, et utvalg lærere og 

foreldrerepresentanter. Videre hadde vi innsyn i kommunens sak/arkivsystem for å se på 

dokumentasjon av saker som gjelder elevenes skolemiljø i perioden 2017-2018. 

Undersøkelsen viste at kommunen har iverksatt tiltak, og at det ble mottatt og behandlet 

varsler om mobbing i den undersøkte perioden. Kommunen har lagt til rette for 

dokumentasjon av slike saker, men vi fant at slik dokumentasjon i liten grad ble godt nok 

arkivert. Se nærmere om dette i rapport 717018. 

 

Kommunens administrasjon opplyser at fylkesmannen i disse dager gjennomfører tilsyn med 

kommunen. Tilsynet handler om aktivitetsplikt og aktivitetsplaner beskrevet i kap. 9A i 

opplæringsloven de to siste skoleår. Foreløpig tilsynsrapport er ventet i uke 26 fra 

Fylkesmannen, mens endelig rapport vil foreligge i uke 40. 

 

 

Problemstillinger/tema  

En gjennomgang/kartlegging av informasjon i tilknytning til denne saken kan vinkles på flere 

alternative måter og ha ulike formål. Vi har fått innspill om og vurdert forskjellige vinklinger 

og formål ut fra vår kompetanse og metodikk, tilgjengelige ressurser og antatt nytteverdi.   
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Vi har havnet på et utgangspunkt der formålet er å få fram informasjon som kan være til 

nytte for partene i de aktuelle sakene som er reist for kommunen.   

Vi foreslår å kartlegge og beskrive kommunens organisering og praksis i det forebyggende 

arbeidet rettet mot barn og unge i aktuelle perioder. Her er det aktuelt å se på hvordan 

ulike etater har samarbeidet på generelt nivå, målt opp mot gjeldende krav for de aktuelle 

periodene. Det er aktuelt å se på hvordan det generelle og overordnede samarbeidet og 

informasjonsflyten mellom skolene, PP-tjenesten, skolehelsetjenesten og 

barneverntjenesten har vært organisert og praktisert, og å kartlegge 

kommunens/virksomhetenes reglement og instrukser for de aktuelle periodene. Vi foreslår 

at vi ikke tar med barnehagene her. Det også aktuelt å kartlegge om det har vært 

gjennomført relevante statlige tilsyn med de aktuelle virksomhetene, og hvordan de 

eventuelt er fulgt opp.  

 

Videre at vi går gjennom kommunens arkivmateriale og kartlegger kommunens 

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

Her er det aktuelt å kartlegge eventuell relevant dokumentasjon fra skole, barnevern, 

skolehelsetjeneste og PPT knyttet til de aktuelle enkeltelevene. Vi kan gjøre vurderinger av 

hvordan sakene er dokumentert målt opp mot de krav som gjaldt for den aktuelle perioden. 

Vi vil ikke kunne vurdere om sakene faktisk er håndtert i samsvar med gjeldende krav. 

 

Den første delen kan vi beskrive i en rapport til kontrollutvalget. For den andre delen kan vi 

beskrive generelt i hvilken grad det finnes dokumentasjon eller ikke hos skolene, PP-

tjenesten, skolehelsetjenesten og barneverntjenesten. Det nærmere innholdet i 

dokumentasjonen vil i stor grad være undergitt taushetsplikt, og vi mener at det ikke vil 

være hensiktsmessig å beskrive det i en offentlig rapport til kontrollutvalget. Vi kan 

imidlertid utarbeide en oversikt over den dokumentasjonen som finnes, slik at det kan 

komme til nytte i den videre behandlingen av disse sakene.  

 

Kilder for revisjonskriterier  

Det kan utarbeides revisjonskriterier for deler av undersøkelsen. Revisjonskriteriene vil i 

hovedsak bli utledet fra kommuneloven, forvaltningsloven, arkivloven, opplæringsloven, 

barnevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

 

Avgrensning 

Oppdraget må avgrenses nærmere i tid og antall enkeltsaker. Vi foreslår at 

tidsavgrensningen vurderes av kontrollutvalget i forhold til arbeidsomfang og antatt 

nytteverdi. 
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Metode 

Del 1: For å kartlegge samarbeid i det forebyggende arbeidet er det nødvendig å gjøre 

intervju. Muligheten for intervju avhenger av hvilke tidsperioder som skal undersøkes. Det er 

derfor noen metodiske utfordringer i del 1. Vi vil imidlertid benytte intervju så langt det lar 

seg gjøre, og ellers bygge informasjonen på dokumentgjennomgang. 

Del 2: Metoden her vil være dokumentgjennomgang/arkivsøk, eventuelt noe intervju. Også 

her vil muligheten for dette avhenge noe av hvilke tidsperioder som er aktuelle å kartlegge. 

 

Oppstart og leveranse  

Vi kan starte arbeidet i august og levere rapport til kontrollutvalget i før årsskiftet. Dersom 

kontrollutvalget omdisponerer sine ressurser og avbestiller forvaltningsrevisjon av 

boligsosialt arbeid, har kontrollutvalget ca. 150 timer til disposisjon. Vi kan starte arbeidet ut 

fra denne rammen, men vårt ressursbehov vil være avhengig av tidsperiode, tidsspennet og 

hvor mange enkeltsaker som skal undersøkes. Dette bør avklares nærmere før oppstart.   

 

Skien, 13. juni 2019 

 

Kirsti Torbjørnson 

leder for forvaltningsrevisjon 
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