
 

 

Kongsvinger kontrollutvalg 

Dato:  27.11.2018 08:15 

Sted: Kongsvinger ungdomsskole.  

Notat: 

 

   

 

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 97736379 evt.  

på e-post Torgun.M.Bakken@gs-iks.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

KONGSVINGER 19.11.2018 

For leder i Kongsvinger kontrollutvalg, Øystein Østgaard 

 

Torgun M Bakken 

   

 



Saksliste
 

Møteinnkalling
Møteinnkalling Kongsvinger kontrollutvalg 27.11.2018 3

 

Saker til behandling
61/18 Sak 61/18 Samtale med rådmannen.

5 

62/18 Sak 62/18 Kommunens tilsyn med private barnehager. 6 

63/18 Sak 63/18 Mobbing i skolen (inkludert en mottatt henvendelse). 7 

64/18 Sak 64/18 Informasjon fra oppvekst inkludert omvisning på den nye ungdomsskolen. 8 

65/18 Sak 65/18 Informasjon om tverrfaglig arbeid innenfor skole og helse med barn og unge. 9 

66/18 Sak 66/18 Eventuelt. 10 

67/18 Sak 67/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte. 11



 Kongsvinger kontrollutvalg (27.11.2018) - 18/00085-29 Møteinnkalling Kongsvinger kontrollutvalg 27.11.2018 : Møteinnkalling Kongsvinger kontrollutvalg 27.11.2018

1 
 

  

MØTEINNKALLING   
 

Kongsvinger kontrollutvalg 
 
Dato: 27.11.2018 kl. 08:15  
Sted: Kongsvinger ungdomsskole.  
Arkivsak: 18/00085  

 
Kontrollutvalgets 
medlemmer: 

Øystein Østgaard – leder 
May-Britt Sletten – nestleder 
Liv Engom 
Alf-Tore Pedersen 
Tom Strandberg 

Ordfører: Ordfører Sjur Strand 

Revisor: Hedmark Revisjon IKS v./oppdr.ansv. regnsk.rev. Tommy Pettersen/ 
oppdr.ansv.forv.rev. Lina Høgås-Olsen/Laila Irene Stenseth/Jo Erik 
Skjeggestad 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

Rådmann Gry Sjødin Neander 
Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid 

Kopi av sakslisten uten 
vedlegg sendes på e-
post til: 

Varamedlemmene (til orientering). 
Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling. 

Sekretær: Nina Bolneset er sekretær i dette møtet. 
(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 977 36 379, 
TorgunM.Bakken@gs-iks.no ) 

Invitert til sak:  

Innkalt til sak: Rådmann Gry Sjødin Neander til sakene 61/18-65/18. 
Kommunalsjef Kjersti Vevstad til sakene 62/18-64/18  
Teamleder helsesøstre Arnhild Julseth (m. fl.?) til sak 65/18. 

 
Hele sakslisten med 
vedlegg legges på 

www.gs-iks.no og på kommunens hjemmeside. 

 
 
SAKSLISTE 

Sak 
nr. 

Sak Ca tid for 
behandl. 

Hvem 
deltar: 

61/18 Samtale med rådmannen. 08.30 Rådmann 

62/18 Kommunens tilsyn med private barnehager. 09.15 Vevstad 

63/18 Mobbing i skolen (inkludert en mottatt henvendelse). 10.00 Vevstad 

 lunsj 11.00  

64/18 Informasjon fra oppvekst inkludert omvisning på den nye 
ungdomsskolen.  

11.30 Vevstad 

65/18 Tverrfaglig arbeid i forhold til barn og unge, informasjon bl.a. 
fra helsesøster. 

13.00 Julseth/ 
mfl.? 

66/18 Eventuelt. 14.00  

67/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte. 14.15  

 

 

Øystein Østgaard (sign) 
kontrollutvalgets leder 
 

  
Kongsvinger, 19.11.18 
 
Torgun M. Bakken 
sekretariatsleder 
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SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

61/18 
18/00040-
55 

Sak 61/18 Samtale med rådmannen. 

Error! 
Bookmark 

not 
defined. 

62/18 
18/00115-
11 

Sak 62/18 Kommunens tilsyn med private 
barnehager. 

Error! 
Bookmark 

not 
defined. 

63/18 
18/00115-
12 

Sak 63/18 Mobbing i skolen (inkludert en mottatt 
henvendelse). 

Error! 
Bookmark 

not 
defined. 

64/18 
18/00040-
56 

Sak 64/18 Informasjon fra oppvekst inkludert 
omvisning på den nye ungdomsskolen. 

Error! 
Bookmark 

not 
defined. 

65/18 
18/00040-
44 

Sak 65/18 Informasjon om tverrfaglig arbeid 
innenfor skole og helse med barn og unge. 

Error! 
Bookmark 

not 
defined. 

66/18 
18/00094-
10 

Sak 66/18 Eventuelt. 

Error! 
Bookmark 

not 
defined. 

67/18 
18/00095-
8 

Sak 67/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte. 

Error! 
Bookmark 

not 
defined. 
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Arkivsak-dok. 18/00040-55 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 
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SAK 61/18 SAMTALE MED RÅDMANNEN. 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering. 

 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
Den ordinære samtalen med rådmannen tas i neste møte, men kontrollutvalget har et par saker 

som de ber om at du informerer om. 

 
 Rapportering av psykisk utviklingshemmede, hvordan er situasjonen i Sør-Odal (jf. 

«Tolga-saken»)? 

 Varsel fra Enova om tilbaketrekking av tilskudd (15/1290) på grunn av manglende 

rapportering. Hva har skjedd i denne saken? 



62/18 Sak 62/18 Kommunens tilsyn med private barnehager. - 18/00115-11 Sak 62/18 Kommunens tilsyn med private barnehager. : Sak 62/18 Kommunens tilsyn med private barnehager.
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Arkivsak-dok. 18/00115-11 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 
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SAK 62/18 KOMMUNENS TILSYN MED PRIVATE BARNEHAGER. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering. 

 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har i flere av møtene behandlet kommunens tilsyn med private barnehager, 

spesielt med hensyn til en konkret barnehage, hvor kontrollutvalget har tatt opp en del kritiske 

spørsmål, bl.a. til håndtering av økonomi. Nå er det avsagt en dom i saken, som bl.a. er omtal 

på NRK:  

https://www.nrk.no/ho/kastet-ut-av-barnehagen-_-vant-i-retten-1.14075315 

 

Kommunen har i utgangspunktet ikke noe ansvar for private barnehager, men de har allikevel 

et visst tilsynsansvar.  

 

I møtet 20.3.18 (sak 21/18) ble det sagt følgende under behandlingen:  

 Kontrollutvalget regner med at de får nærmere orientering når det foreligger ny 

tilsynsrapport i forhold til økonomi. 

 
Etter dette har ikke kontrollutvalget fått noe mer informasjon om saken og ber derfor om en 

orientering om hvilke tanker kommunen gjør seg i denne saken? Kunne kommunen gjort noe 

annerledes i denne saken? 

 

Kontrollutvalget har bedt om at kommunalsjef Kjersti Vevstad kommer og orienterer.  



63/18 Sak 63/18 Mobbing i skolen (inkludert en mottatt henvendelse). - 18/00115-12 Sak 63/18 Mobbing i skolen (inkludert en mottatt henvendelse). : Sak 63/18 Mobbing i skolen (inkludert en mottatt henvendelse).
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Arkivsak-dok. 18/00115-12 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

            
Kongsvinger kontrollutvalg 27.11.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 63/18 MOBBING I SKOLEN (INKLUDERT EN MOTTATT 
HENVENDELSE). 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering. 

 
 
Vedlegg:  

1. Mottatt e-post (unntatt offentlighet, off.loven § 13, jf. FVL § 13, første ledd nr.1)) 

 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget er kjent med at det foregå mobbing i skolene i Kongsvinger og har bl.a. 

mottatt en henvendelse som er videresendt til kommunalsjef Kjersti Vevstad.  

 

Med utgangspunkt i denne saken ber kontrollutvalget om at Vevstad orienterer om hvilke 

tiltak som kommunen/skolen benytter for å avverge og følge opp slike hendelser som 

beskrives i denne saken.  

 

Saken vil bli foreslått behandlet for lukkede dører (iht. koml. § 31 nr. 22, jf. FVL § 13, første 

ledd nr. 1), under denne orienteringen 

 

Kontrollutvalget ber også om at Vevstad orienterer om utbredelsen av mobbing i skolen, 

hvordan jobber kommunen for å unngå mobbing i skolen, hvilke planer finnes og hvordan 

skolene reelt sett følger opp disse planene.  
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Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 
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SAK 64/18 INFORMASJON FRA OPPVEKST. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering. 

 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget i har sagt at de ønsker litt informasjon om Kongsvinger ungdomsskole og 

ønsker også en omvisning på skolen. 

 

 Hvordan fungerer den nye ungdomsskolen?  

 Forekommer det «slåssing» på ungdomskolen? 

 Hvordan jobbes det aktivt i hverdagen for å få en god arbeidskultur, med tanke på 

arbeidsmiljø og skolemiljø blant elevene?  

 Kontrollutvalget har satt av ca. 1,5 time til orienteringen, inkludert omvisning.  

 

Kommunalsjef Kjersti Vevstad har mottatt en foreløpig orientering om dette, men vi har 

forstått det slik at rektor Jørgen Bo Gundersen som skal står for omvisningen. 
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Arkivsak-dok. 18/00040-44 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 
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SAK 65/18 INFORMASJON OM TVERRFAGLIG ARBEID INNENFOR 
SKOLE OG HELSE MED BARN OG UNGE. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering. 

 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
Kommunens kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den kommunale 

forvaltningen. Kontrollutvalget består av politikere, valgt av kommunestyret, og det har et eget 

sekretariat (Glåmdal sekretariat IKS), som er kontrollutvalgets utøvende organ. For å kunne utøve 

sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den 

forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene og tjenestene i kommunen. 

Kontrollutvalgets møter avholdes på dagtid og er åpne. 

  

Kontrollutvalget har i sin tiltaksplan sagt at de ønsker en orientering om: «Hvordan jobbes det 

tverrfaglig i forhold til barn og unge i Kongsvinger?  

 

 Hvordan jobbes det for å fange opp barn- og unges behov for hjelp på de forskjellige vis? 

(for eksempel mobbing, ensomhet, psykiske problemer, utsatt for overgrep/mishandling, 

behov for ekstra oppfølging, utagering og diagnoser som f.eks. ADHD mm., kriminalitet, 

rus/psykiatri/annet i hjemmet).  

 

 Hvilken rolle har helsesøster for å fange opp det barn og unge sliter med?  

 
Vi har bedt teamleder i helsesøstertjenesten Arnhild Julseth om å komme og orientere, men 

har fått forståelse for at det sannsynligvis vil være flere som skal sier litt om dette temaet. 
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Arkivsak-dok. 18/00094-10 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 
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SAK 66/18 EVENTUELT. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
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Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 
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SAK 67/18 EVALUERING AV KONTROLLUTVALGETS MØTE. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning. 

 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget tar en evaluering av møtet. Hva var bra og hva kan eventuelt gjøres bedre? 

 

Er det saker/informasjon/endringer som skal inn i tiltaksplanen? Eventuelle spørsmål til de 

som skal orientere i neste møte. 
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