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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00033-1
Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Våler kontrollutvalg

20.05.2019

SAK V- 24/19 REFERATER OG ORIENTERINGER.
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.
Vedlegg:
1. Oversikt over KS-saker.
2. Oversikt over FSK-saker.
3. Oversikt over skatteinngangen pr. mars og april 2019.
4. Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2019.
Fagstoff: (Ble sendt ut før påske)

Saksframstilling:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (hvert enkelt medlem
forbereder en orientering til de øvrige).
o Saker fra formannskapet - Hans Johan Finne
o Saker fra kultur og oppvekst – Grete Aabakken
o Saker fra næring og miljø – May Britt Nordhagen
o Saker fra helse og omsorg – John Christian Wold.
o Regnskapssaker –
Kommunestyrets saker og vedtak.
Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets
leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker.
Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En
oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på http://www.gsiks.no/kontrollutvalgene/vaaler/
Eventuelle mediesaker.
Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for
FR).
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Kommunestyremøter i Våler kommune 2019
Dato
28.1.19

Saksnr
001/18

Sakstittel

002/18

Områdeplan 1, Haslemoen, Endelig
behandling/egengodkjenning.

003/18

Salg av parsell på Haslemoen til stiftelsen Det Norske
Skogfrøverk

004/18

Fylkesmannens vedtak om fradeling / oppdyrking av
arealer på Haslemoen

005/18

Salg av jord på Haslemoen

Vedtak

Referatsaker
Kommunestyret i Våler egen godkjenner områdereguleringsplan 1 for
Haslemoen, plan id 2013003, med plankart datert 18.08.2018,
planbestemmelser datert 28.01.19 og planbeskrivelse datert april 2017
og januar 2019.
Våler kommune bestiller takst av parsell 36 på Haslemoen. Taksten skal
gjennomføres av autorisert takstfirma. Det inngås avtale med kjøper om
at prisen fastsettes ved takst som gjennomføres etter at salg av
nærliggendedyrkingsarealer er gjennomført. Parsellen tilbys Stiftelsen
Det Norske Skogfrøverk til takstverdi. Salget gjennomføres i løpet av
2019.
Vedtak om tillatelse til deling av eiendommen gnr/bnr 38/73 Haslemoen aksepteres. Saken påklages ikke. Med det salg som er omtalt
i denne saken vil kommunestyrets vedtak om å selge halve det
oppdyrkbare arealet være oppfyllt. Fylkesmannen har i epost av
04.01.19 påpekt at kommunen når somhelst kan søke om endring av
vilkår.
Våler kommune må etter salg av parsellene 1 – 7, 11, 15 – 20, 30, 35 og
36 og innen utløpet av 2019 avgjøre om man vil søke om endring av
vilkårene for fradeling av de øvrige parsellene.
Parsellene 1-7, 11, 15-20, 30 og 35, samt parsell 36 til Skogfrøverket,
selges i løpet av 2019.
1. Parsellene selges til høystbydende over takst, med unntak av parsellen
som pr. i dag har dyrket areal. Dette gjelder parsell nr. 1 . Denne selges
til takst/ maksimal konsesjonspris gjeldene for kommunen. 2. Salget
foretas av eksterne ressurser med erfaring innen omsetning av
landbrukseiendommer. Oppgjør for arealene skal være kontant innen 30
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Dato

Saksnr

Sakstittel

Vedtak

dager. Det skal fremlegges finansieringsbevis for hele kjøpesummen. 3.
Dersom arealene ikke er dyrket innen 3 år fra kjøpstidspunktet, kan
kommunen kreve salget omgjort til samme pris som ved salget,
fratrukket dokumentavgift og med tillegg for dokumenterte
oppdyrkingskostnader, begrenset oppad til kr. 4000,- pr. daa. I spesielle
tilfeller kan det dekkes dokumenterte dyrkingskostnader opp til kr.
6.000,- totalt pr. daa.
Kommunen forbeholder seg en forkjøpsrett til ovenfor nevnte
betingelser ved eventuelt videresalg av parsell innen 5 år fra
kjøpstidspunktet.
4. For øvrige parseller tas det stilling til videre prosess når salg av
parsellene nevnt i pkt. 1 er gjennomført og evaluert. 5. Konsesjonsrisiko
legges på kjøper av parsellene.
6. Salget til skogfrøverket skal skje etter takst som gjennomføres etter at
de nærliggende arealene er solgt.
006/18

Etablering av felles kanalløsning i området ved
skytebanen, krav om fordeling av kostnader

007/18

Etablering av vegforening for alle nåværende og
framtidige eiere av utmark på Haslemoen

008/18
009/18
010/18

Fornyet søknad om fritak fra politiske verv
SOR - Budsjett og gebyrer 2019
SOR - Endring av selskapsavtale

Våler kommune planlegger og etablerer kanalanlegg for drenering av
nødvendig del av parsellene 7, 8, 9, 10, 12 og 13 samt deler av Våler
skytterlags eiendom. Det kreves sak ved jorskifteretten for etablering av
et dreneringslag og fordeling av kostnadene mellom de ulike parsellene
og Skytterlaget.
Våler kommune tar initiativ til en vegforening for alle veger øst for
motorkrossbanen. Vegforeningen skal sikre at alle nåværende og
framtidige eiere og brukere av området sikres veg til sine eiedommer.
Det fremmes sak for jordskifteretten for opprettelse av foreningen med
vedtekter.
Ole Frode Mikkelsgård gis fritak ut valgperioden
Våler kommune tar «Budsjettforslag 2019» til etterretning.
Våler kommune vedtar den nye selskapsavtalen for Solør Renovasjon
IKS
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Dato

Saksnr
011/18

Sakstittel

Vedtak

Sammenslåing av Sekretariatet for kontrollutvalgene i
Sør-Østerdal med Glåmdal sekretariat IKS

Glåmdal sekretariat IKS og Sekretariatet for kontrollutvalgene i SørØsterdal slås sammen til ett selskap, dvs. at kommunene Elverum,
Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot tas opp som eiere i Glåmdal
sekretariat IKS.
2. Sammenslåingen forutsetter at alle sju nåværende kommuner i
Glåmdal sekretariat IKS slutter seg til dette.
3. Dersom en eller flere av eierne i Glåmdal sekretariat IKS ikke ønsker
å delta i det nye selskapet, slås ikke selskapene sammen og Glåmdal
sekretariat IKS videreføres som i dag.
4. Styrene i de to selskapene nedsetter en arbeidsgruppe som lager utkast
til selskapsavtale, som behandles i alle 12 eierkommunene.
5. Glåmdal sekretariat IKS får nytt navn, som blir bestemt ved
behandling av selskapsavtalen.
6. Selskapet har sitt hovedkontor på Kongsvinger og et avdelingskontor i
Sør-Østerdal.
7. Tidspunktet for sammenslåingen blir bestemt ved behandling av
selskapsavtalen.
8. Den nåværende ansatte i Sekretariatet for kontrollutvalgene i SørØsterdal blir overført til selskapet iht. arbeidsmiljølovens bestemmelser
om virksomhetsoverdragelse.
9. Det forutsettes likelydende vedtak i alle kommunestyrene.

012/18
013/18

Årsplan for kontrollutvalget 2019
Revidering av plan for forvaltningsrevisjon for 20192020

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2019 til orientering.
Kommunestyret vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon for 20192020 med de prioriteringene som går fram av plan for
forvaltningsrevisjon, pkt. 2.1 med en endring:
Forvaltningsrevisjon av Våler vekst i 2019 utsettes til fordel for
Investeringsprosjekter, kostnadsrammen skal være den samme.
Formannskapet utformer en detaljert bestilling for prosjektet.
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Dato

Saksnr

Sakstittel

Vedtak

25.2.19

014/18

Referatsaker

015/18

Organisering av næringsarbeid - videre utredning

RS 010/19: Administrasjonen forbereder en orientering i neste
kommunestyremøte om vindkraftutbygging i Kjølberget. Den skal ta for
seg status i saken, tilskuddsmuligheter, konsekvenser og
opprydningsplaner.
Resterende referatsaker tas til orientering.
Våler kommune viderefører og forsterker strategisk samarbeidsavtale
med Klosser Innovasjon for å øke bedriftsetableringer, delta i
vekstprogrammer og arbeide målrettet og langsiktig med både bioøkonomi og andre satsningsområder. 2. Våler kommune viderefører
avtale med VER som regionens markedsaktør innenfor reiseliv. 3.
Nåværende avtaler med Elverum Regionen Næringsutvikling (ERNU)
avvikles. Det avtales med Åsnes kommune videre bruk av SNH om
profileringsarbeid. Våler kommune tiltrer arbeidet som har vært
organisert gjennom ERNU om bistand til forsvarsarbeid. 4. Finansiering
av nye avtaler forutsettes dekket innenfor budsjettert ressursbruk for
2019. 2019 budsjettet ble redusert med 500.000 kr sammenlignet med
2018
5. 1.linje tjenesten for næringsarbeid integreres inn i kommunens
kjernevirksomhet. 6. Rådmannen får i ansvar å gjennomføre ovennevnte
endringer på en omforent måte med alle involverte så raskt som mulig,
og senest pr 1.1.2020. Kommunestyret ber om at nye avtaler behandles
og vedtas av Formannskapet. 7. Politisk organisering av
næringsarbeidet: Utifra behovet om tydeliggjøring av ansvar og fokus på
strategisk næringsarbeid ser Rådmannen at det kan være formålstjenlig
at Formannskapet som har helthetlig ansvar for kommunens utvikling
overtar ansvaret for det strategiske næringsarbeidet fra Næring og Miljø
(NM), samtidig som det operasjonelle næringsarbeid og aktiviteter
fortsatt sorterer under NM. Forslag til fordeling mellom operasjonelle og
strategiske oppgaver er vist i egen oversikt.
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Dato

1.4.19

Saksnr

Sakstittel

Vedtak

016/18

Revidert samarbeidsavtale mellom Sykehuset Innlandet HF
og Våler kommune for perioden 2019-2023

017/18

Representasjon og styring i selskaper hvor Våler kommune
har eierinteresser

Våler kommune godkjenner samarbeidsavtalen mellom Sykehuset
Innlandet HF og Våler kommune. Rådmannen gis fullmakt til å
godkjenne endringer i samhandlingsrutinene, dersom det oppstår behov i
avtaleperioden og partene er enige i endringene.
Våler kommune vedtar «Retningslinjer for representasjon og styring
hvor Våler kommune har eierinteresser» og ber om at Rådmannen
innfører prosedyrer for retningslinjene i forbindelse med
kommunevalget 2019

018/18

Svømmebasseng – skole og aktivitetshus

Svømmebasseng utredes ytterligere med ulike driftsmodeller og tilhørende
økonomiske konsekvenser.
2. I for-prosjektet beregnes både 12.5 m og 25 m bassengløsninger samt forslag
til finansiering av disse. Dette legges fram til politisk behandling til siste
møterunde før sommerferien 3. Det legges fram egen politisk sak om
avhendigelse/salg av Hasla-bassenget og Haslaskolen, ref tilsvarende sak og
prosess om avhendigelse av Gravberget skole i 2017/18. I en slik sak anbefaler
Rådmannen at det kan legges føringer på at den/de som eventuelt blir eier av
Hasla-bassenget skal ha varmtvannsbasseng som prioritert satsningsområde.

019/18
020/18

Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Rapport forvaltningsrevisjon - Vann og avløp i Våler

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering.
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om Vann og avløp i Våler
kommune til orientering. b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp
rapportens anbefalinger. c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra
administrasjonen om hvordan rapportens anbefalingene er fulgt opp, innen
1.10.19.

021/18

SOR -Representantskapet og styrets godtgjørelser

Våler kommune ønsker å opprettholde sitt reglement for
godtgjørelse.

022/18
023/18

Referatsaker
Orientering om kommunens behandling av Kjølberget
vindkraftverk

Saken tas til orientering.
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Dato

Saksnr
024/18

Sakstittel
Konvertering av fond

Vedtak
Fond uten bevegelse siste 4 år – omklassifiseres til frie fond – så
lenge retningslinjer for fondet ikke brytes og at midlene må
tilbakebetales. Retningslinjer for fond og fondsopprettelse
utarbeides av administrasjonen for å forenkle forvaltningen av
kommunens midler.

025/18

Vedtektsendring - Hedmark Energis Nettinvesteringsfond

026/18

Åsnes kommune, Kommuneplanens arealdel, 2. gangs
behandling.

027/18

Skatteoppkrevers årsrapport 2018 og kontrollrapport fra
Skatteetaten
Kontrollutvalget - Vurdering av bestilling av forvaltningsrevisjon
iht. plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020

Våler kommune gir sin tilslutning til den foreslåtte
vedtektsendringen
Våler kommune vil påpeke hvor viktig en effektiv og trafikksikker
trase for RV2 forbi Flisa sentrum er for næringslivet og
innbyggerne i Våler og Solør. Fjerning av framtidig omkjøringsveg
rundt Flisa sentrum fra kommuneplanens arealdel må ikke skje
før det er funnet en fullgod erstatning som ivaretar kravene til
utformingen av hovedveger .
Våler kommune vil oppfordre departementet til ikke å godkjenne
Åsnes kommunes forslag til løsning for RV 2 forbi Flisa, og ber om
SVV gis medhold i sine innsigelser til planen.
Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2018 og
Skatteetatens kontrollrapport tas til orientering
Kommunestyret ser problemene med å gjennomføre den ønskede
kontrollen av kommunens investeringsprosjekt skole og
aktivitetshus på nåværende tidspunkt og ber kontrollutvalget
heller vurdere å legge inn en forvaltningsrevisjon knyttet til
investeringsprosjekter i plan for forvaltningsrevisjon for 20212024.
2. Kommunestyret vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon
for 2019-2020 med de prioriteringene som går fram av plan for
forvaltningsrevisjon, pkt.2.1
Våler kommune beslutter å stemme for at Eidsiva Energi AS
("Eidsiva") inngår transaksjonsavtalen med Hafslund E-CO AS
vedrørende sammenslåing av partenes produksjons- og
nettvirksomheter ("Transaksjonsavtalen") når denne saken
behandles på Eidsivas generalforsamling.

028/18

029/18

Eidsiva Energi AS – Transaksjon med Hafslund E-CO AS
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Dato

Saksnr

Sakstittel

Vedtak
ii. Våler kommune beslutter å bidra til etablering av Innlandet
Energi Holding AS ("IEH") som skal være et felles eierselskap for
de av dagens aksjonærer i Eidsiva som overfører sine aksjer i
Eidsiva til IEH. Selskapet skal etableres av Eidsiva eller av en av
aksjonærene og skal ha et eierforhold som vil tilsvare dagens
eierforhold i Eidsiva mellom de aksjonærene som overfører sine
aksjer i Eidsiva til IEH. Kommunen skal blant annet:
· Stemme for at aksjene i IEH utdeles som utbytte fra Eidsiva
(dersom selskapet etableres av Eidsiva og ikke av en av
aksjonærene). Hver aksjonær i Eidsiva som skal overføre aksjer i
Eidsiva til IEH skal få forholdsmessig samme eierskap i IEH som
eierforholdet mellom de aksjonærene i Eidsiva som skal overføre
aksjer i Eidsiva til IEH. Dersom ikke alle aksjonærer i Eidsiva skal
overføre sine aksjer til IEH, kan det i stedet deles ut et
kontantutbytte som setter de relevante aksjonærene i stand til å
erverve aksjene i IEH fra Eidsiva og utbyttet skal da benyttes til
dette.
· Inngå avtale om salg av kommunens aksjer i Eidsiva til IEH mot
en fordring på IEH.
· Stemme for innfrielsen av fordringen nevnt ovenfor gjennom
konvertering av fordringen til egenkapital i IEH ved en
kapitalforhøyelse, og tegne seg for sin andel av
kapitalforhøyelsen.
iii. Våler kommune beslutter å stemme for at IEH (a) inngår
avtaler tilknyttet etableringen av IEH og transaksjonene med
Hafslund E-CO AS hvor IEH er part, herunder
Transaksjonsavtalen, samt aksjonæravtalene for IEH, Eidsiva og
det selskapet som skal videreføre produksjonsvirksomhetene til
Hafslund E-CO og Eidsiva (som vil være E-CO Energi AS med
mindre annet avtales) og (b) stemmer for ethvert
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Dato

Saksnr

Sakstittel

Vedtak
generalforsamlingsvedtak i Eidsiva som er nødvendige for å
gjennomføre Transaksjonsavtalen, herunder vedtak om
nødvendige kapitalforhøyelser og vedtektsendringer.
iv. Våler kommune beslutter å samtykke til at gjeldende
aksjonæravtale(r) for Eidsiva termineres i forbindelse med
gjennomføring av Transaksjonsavtalen.
v. Våler kommune beslutter å inngå aksjonæravtaler for IEH og
Eidsiva.
vi. Våler kommune beslutter å gi styret i Eidsiva fullmakt til å
ferdigstille og gjøre eventuelle nødvendige justeringer i
avtaleverket tilknyttet etableringen av IEH og transaksjonene
med Hafslund E-CO AS.
vii. Våler kommune beslutter å gi ordfører eller den ordfører
bemyndiger fullmakt til på vegne av Våler kommune å:
a. representere kommunen og å stemme for kommunens aksjer
på enhver generalforsamling i Eidsiva og IEH som avholdes i
forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av punktene
i) – vi) ovenfor og Transaksjonsavtalen;
b. godkjenne og undertegne nye aksjonæravtaler for IEH og
Eidsiva, avtale om salg av aksjer i Eidsiva til IEH og ethvert annet
dokument som det etter fullmektigens syn er nødvendig eller
ønskelig at godkjennes og/eller undertegnes i forbindelse med
forberedelsen og gjennomføringen av punktene i) – vi) ovenfor
og Transaksjonsavtalen; og
c. tegne kommunens andel av kapitalforhøyelsen i IEH, samt
utføre enhver annen handling som det etter fullmektigens syn er
nødvendig eller ønskelig at utføres i forbindelse med
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Dato

Saksnr

Sakstittel

Vedtak
forberedelsen og gjennomføringen av punktene i) – vi) ovenfor
og Transaksjonsavtalen

030/18

Uttalelse om forslag til forskrift om kommunale råd for eldre.
personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.

Våler Kommunestyret vedtar å støtte Ungdomsrådets og EF's
høringsuttalelser.
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Våler kommune
Innkalling til Formannskapet
Møtedato: 13.03.2019 Møtested: Sentralgården 2. etg Møtetid: 09.00
023/19 19/366 Referatsaker
024/19 18/1327 Konvertering av fond

24/19 Sak V- 24/19 Referater og orienteringer. - 19/00033-1 Sak V- 24/19 Referater og orienteringer. : Skatteinngangen mars 2019

SKATTEINNGANGEN
Budsjett 2019
MÅNED INNGANG 2017 INNGANG 2018 BUDSJETT 2019

Akkum. HittilINNGANG 2019

JAN
FEB
MARS
SUM
APRIL
MAI
JUNI
SUM
JULI
AUG
SEPT
SUM
OKT
NOV
DES

9,395,165
943,131
12,926,134
23,264,430
809,061
14,598,443
584,373
39,256,307
9,444,030
1,145,617
14,085,192
63,931,146
1,037,223
15,223,760
430,245

9,474,421
907,519
13,477,580
23,859,520
873,901
14,311,174
707,963
39,752,558
9,530,429
756,024
14,421,682
64,460,693
1,177,037
15,412,098
439,721

9,550,000
9,550,000 10,088,175
900,000 10,450,000
958,286
13,400,000 23,850,000 13,406,487
23,850,000
900,000 24,750,000
14,500,000 39,250,000
850,000 40,100,000
40,100,000
9,600,000 49,700,000
900,000 50,600,000
14,500,000 65,100,000
65,100,000
1,100,000 66,200,000
15,600,000 81,800,000
623,000 82,423,000

TOT

80,622,374

81,489,549

82,423,000 82,423,000

Kommentar fra skatteoppkrever:
I mars 2019 fikk Våler inn kr. 6 487,- mer enn budsjettert. Dvs. en + på 0,05%
Samtidig fikk vi inn kr. 71 093,- mindre enn i mars 2018. Dvs. en - på 0,53%
Akkumulert hittil i år har vi fått inn kr. 602 948,- mer enn budsjettert. Dvs. en + på 2,53%
Våler 2.april 2019.
Odd Nybo
Skatteoppkrever

Avvik skatteinng./budsj.
I kr.
I%
AVVIK FRA
Akkum. Hittil Hittil i år
Hittil i år BUDSJETT 19
I%

Inngang 2019

10,088,175
11,046,461
24,452,948
24,452,948

538,175
596,461
602,948

5.64%
5.71%
2.53%

Pr. mnd
538,175
58,286
6,487

5.64%
6.48%
0.05%

AVVIK FRA
INNGANG 18
I%

Pr. mnd.
613,754
50,767
-71,093

6.48%
5.59%
-0.53%
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SKATTEINNGANGEN
Budsjett 2019
MÅNED INNGANG 2017 INNGANG 2018 BUDSJETT 2019

Akkum. HittilINNGANG 2019

JAN
FEB
MARS
SUM
APRIL
MAI
JUNI
SUM
JULI
AUG
SEPT
SUM
OKT
NOV
DES

9,395,165
943,131
12,926,134
23,264,430
809,061
14,598,443
584,373
39,256,307
9,444,030
1,145,617
14,085,192
63,931,146
1,037,223
15,223,760
430,245

9,474,421
907,519
13,477,580
23,859,520
873,901
14,311,174
707,963
39,752,558
9,530,429
756,024
14,421,682
64,460,693
1,177,037
15,412,098
439,721

9,550,000
9,550,000 10,088,175
900,000 10,450,000
958,286
13,400,000 23,850,000 13,406,487
23,850,000
900,000 24,750,000
921,798
14,500,000 39,250,000
850,000 40,100,000
40,100,000
9,600,000 49,700,000
900,000 50,600,000
14,500,000 65,100,000
65,100,000
1,100,000 66,200,000
15,600,000 81,800,000
623,000 82,423,000

TOT

80,622,374

81,489,549

82,423,000 82,423,000

Kommentar fra skatteoppkrever:
I april 2019 fikk Våler inn kr. 21 798,- mer enn budsjettert. Dvs. en + på 2,42%
Samtidig fikk vi inn kr. 47 897,- mer enn i april 2018. Dvs. en + på 5,48%
Akkumulert hittil i år har vi fått inn kr. 624 746,- mer enn budsjettert. Dvs. en + på 2,52%
Våler 3.mai 2019.
Odd Nybo
Skatteoppkrever

Avvik skatteinng./budsj.
I kr.
I%
AVVIK FRA
Akkum. Hittil Hittil i år
Hittil i år BUDSJETT 19
I%

Inngang 2019

10,088,175
11,046,461
24,452,948
24,452,948
25,374,746

AVVIK FRA
INNGANG 18
I%

538,175
596,461
602,948

5.64%
5.71%
2.53%

Pr. mnd
538,175
58,286
6,487

5.64%
6.48%
0.05%

Pr. mnd.
613,754
50,767
-71,093

6.48%
5.59%
-0.53%

624,746

2.52%

21,798

2.42%

47,897

5.48%
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KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

TILTAKSPLAN
2019
KONTROLLUTVALGET I
VÅLER KOMMUNE

Revidert 12.4.19

______________________________________________________________________________
Glåmdal sekretariat IKS
Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes
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KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

Tilsyn med forvaltningen
Møte
Fortløpende rapportering

I hvert møte eller når
kontrollutvalget
bestemmer det

Aktuell informasjon

Mandag 21.1.19

Mandag 18.3.19

Mandag 20.5.19
Mandag 2.9.19
Mandag 25.11.19
2020

Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen



Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.
Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske
utvalg.
 Kontrollutvalget har valgt å fordele følgende utvalg mellom seg (oppfølging)
o Saker fra formannskapet - Hans Johan Finne
o Saker fra kultur og oppvekst – May Britt Nordhagen
o Saker fra næring og miljø – Grete Aabakken
o Saker fra helse og omsorg – John Christian Wold.
o Regnskapssaker –
 John Cristian Wold er kontrollutvalgets representant i kommunestyret.
 Samtale med ordfører og rådmann.
 Rapporteringer fra rådmannen:
o Økonomisk situasjon – inkludert byggeprosjekter.
o Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling).
o Oppfølging av kommunestyrevedtak (hvert halvår)
o Sykefravær.
o Tilsynssaker.
 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under hvert enkelt
møte).
 Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og
oppfølgingen av disse (en oppdatert oversikt ligger på http://www.gsiks.no/kontrollutvalgene/vaaler/ (under «Sentrale dokumenter)
 Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging (sekretariatet
utarbeider oversikt).
I den grad følgende temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av
forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra
administrasjonen på ulike områder, bl.a. ut fra overordnet analyse for
forvaltningsrevisjon. Slik informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte.
 Oppfølging av KS-saker, ikke oppfulgte saker (rådmannen).
 Saker som ble flyttet fra forrige møte:
o Kommunens IT-utstyr. Hvilke rutiner har kommunen for tilbakelevering
av utstyr som IPAD-er og PC-er når noen slutter? Dette gjelder både
ansatte og politikere.
o Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.
o Registrerte åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden
forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).
 Orientering om Vann og Avløp- ifbm. Rapporten som ble lagt frem 10.12.18.
Fagleder Thorstein Berg
 Behandle skatteoppkrevers årsrapport for 2018 og kontrollrapport fra
Skatteetaten.
 Informasjon om barnehager Kommentar fra kostravurderingen: Netto
driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (kr). Våler hadde kr
131350 i 2015 og økte til kr 145268 i 2016, og til kr 171853 i 2017. Har hatt den
største utgiftsøkningen og har nå de nest største utgiftene i
sammenligningsgruppa.
 Kommunens planverk, hvilke planer finnes, og blir de fulgt?
 Rådmannen,
o Informasjon om antall PU-klienter 2016-2018 og rutiner for registrering.
o Personvernombud
 Informasjon om prosjektet «Kultur for læring».
 Etikk og varsling i kommune (fellessak i alle kontrollutvalgene).
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KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon.
Møte
Mandag 21.1.19
Mandag 18.3.19
Mandag 20.5.19
Mandag 2.9.19
Mandag 25.11.19
2020

Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon
Utgangspunktet for oppgavene er bestemmelsene i kap. 4 i forskrift om
kontrollutvalg.

 Hvordan ligger regnskapsavslutningen an? Er regnskapet levert?
 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2018.
 Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2018.
 Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2019 (ev. i neste møte)

 Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2019, med foreløpig informasjon
om oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2018.

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon.
Møte
Mandag 21.1.19
Mandag 18.3.19
Mandag 20.5.19
Mandag 2.9.19
Mandag 25.11.19
2020

Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon
Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon og bestemmelsene i
kap. 5 i forskrift om kontrollutvalg

 Vurdering av forvaltningsrevisjon iht. plan for 2019-2020.
 Ytterligere oppfølging av FR Innkjøp, jf. KU-sak 4/18.
 Rapport forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skolen (innen mai 2019).

 Oppfølging av rapport Vann og avløp. Jf. KU-sak 61/18 (innen 1.10.19).
 Ytterligere oppfølging av FR Innkjøp, jf. KU-sak 4/18 og 18/18

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll.
Møte
Mandag 21.1.19
Mandag 18.3.19
Mandag 20.5.19
Mandag 2.9.19
Mandag 25.11.19
2020

Oppgaver knyttet til selskapskontroll
Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll og bestemmelsene i kap. 6
i forskrift om kontrollutvalg.
 Prosjektplan selskapskontroll
 Oppfølging av selskapskontroll i MBRV (utsettes til neste møte).
 Oppfølging av selskapskontroll i MBRV.
 Ytterligere oppfølging av overordnet selskapskontroll, jf. KU-sak 53/18.
 Oppfølging av selskapskontroll i MBRV fra Sør-Østerdal sekretariat
 Revisjonsrapport selskapskontroll i Våler Vekst AS.


Tilsyn med revisjonen
Møte

Mandag 21.1.19

Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov.
Revisjonens plan for Våler kommune og er til enhver tid tilgjengelig for
kontrollutvalget.
Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 77 nr. 4.
 Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon for 2018, jf. NKRFs veiledere.
 Oppdragsansvarlige revisorers habilitetserklæring for Våler kommune for 2019.
 Oppdragsavtale for Våler kommune 2019.
 Statusrapport oppdragsavtale for 2018, andre halvår (31.12.18).
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Møte
Mandag 18.3.19
Mandag 20.5.19
Mandag 2.9.19
Mandag 25.11.19

Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen





Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2019 (30.6.19)

Budsjettbehandlingen
Møte

Mandag 21.1.19
Mandag 18.3.19
Mandag 20.5.19
Mandag 2.9.19
Mandag 25.11.19

Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen
Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i forskrift om
kontrollutvalg § 18.
Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets
behandling av budsjettet (jf. reglement for kontrollutvalget § 4).



 Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2020 behandles
kontrollutvalget.


Kontrollutvalgets rapportering
Møte
Mandag 21.1.19

Mandag 18.3.19
Mandag 20.5.19
Mandag 2.9.19
Mandag 25.11.19

Oppgaver knyttet til
kontrollutvalgets rapportering
Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i koml. § 77 nr. 6.
 Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 behandles og oversendes deretter
kommunestyret til behandling.
 Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret av resultatet av gjennomført
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (rådmannens oppfølging av eventuelle
anbefalinger), skal gå fram av kontrollutvalgets årsrapport.
 Eventuelle omprioriteringer av prosjekter skal også framgå av årsrapporten.



 Kontrollutvalgets årsplan for 2020 vedtas og oversendes deretter til
kommunestyret til orientering.
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25/19 Sak V-25/19 Samtale med ordføreren. - 18/00067-17 Sak V-25/19 Samtale med ordføreren. : Sak V-25/19 Samtale med ordføreren.

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00067-17
Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Våler kontrollutvalg

20.05.2019

SAK V-25/19 SAMTALE MED ORDFØREREN.
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.
Vedlegg:
Ingen.

Saksframstilling:
Kontrollutvalget inviterer ordfører Lise Berger Svenkerud til en samtale hvor det kan
diskuteres generelle problemstillinger i Våler kommune.
Som et fast punkt tar vi med spørsmålet om det er noe som ordfører ønsker å bringe videre til
kontrollutvalget fra kommunestyret, eller om det er andre forhold som kontrollutvalget bør
gjøres oppmerksom på?

1

26/19 Sak V-26/19 Informasjon om prosjektet "Kultur og læring". - 18/00046-58 Sak V-26/19 Informasjon om prosjektet "Kultur og læring". : Sak V-26/19 Informasjon om prosjektet "Kultur og læring".

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00046-58
Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Våler kontrollutvalg

20.05.2019

SAK V-26/19 INFORMASJON OM PROSJEKTET "KULTUR OG
LÆRING".
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.
Vedlegg:
Ingen.

Saksframstilling:
Kommunenes kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den
kommunale forvaltningen. 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 de ulike oppgavene i kommunen.
Kontrollutvalget i Våler har sagt i sin tiltaksplan at de ønsker en orientering om prosjektet
«Kultur for læring».
Kontrollutvalgene i regionen hadde i juni 2017 en felles fagdag hvor bl.a. kultur for læring var et
tema. Fylkesmannen i Hedmark v/Anne Cathrine Holth var bl.a. til stede og orienterte
kontrollutvalgene. Fra hjemmesiden https://www.inn.no/prosjektsider/sepu/kultur-for-laering har
vi hentet følgende:
Kultur for læring er et forbedrings- og innovasjonsarbeid der alle grunnskoler (2016-2020)
og barnehager (2017-2021) i alle kommuner i Hedmark deltar. Kultur for læring er en
felles satsing for utvikling av god kultur for læring og utvikling i hele fylket
Kultur for læring skal prege alle som arbeider med og i barnehage og skole, fra
skoleeiere/barnehagemyndigheter ut til den enkelte ansatte i barnehagen og lærere i
skolen. Prosjektet er planlagt slik at pedagogisk praksis forbedres kollektivt i alle
barnehager og skoler. I Kultur for læring skal alle delta sammen slik at den samlede
kompetansen og kapasiteten forbedres.
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Dette prosjektet har nå pågått i vel ett og et halvt år og kontrollutvalget ønsker en orientering g om
hvordan det jobbes med dette prosjektet i Våler kommune og om det foreløpig er mulig å se noen
resultater av arbeidet.
Vi har forstått at Våler kommune ikke lenger har noen skolefaglig rådgiver, derfor vet vi ikke
riktig hvem vi skal kalle inn. Dette prosjektet «Kultur for læring» pågår jo i både barnehager og
skoler. Men det er kanskje noen som har litt mer informasjon/koordinerende funksjon enn andre
om dette i kommunen, så derfor sender vi dette brevet til rådmannen, slik at han kan ta stilling til
hvem som bør komme i kontrollutvalget å si litt om dette.
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27/19 Sak V-27/19 Informasjon fra Hedmark Revisjon IKS. - 18/00012-28 Sak V-27/19 Informasjon fra Hedmark Revisjon IKS. : Sak V-27/19 Informasjon fra Hedmark Revisjon IKS.

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00012-28
Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Våler kontrollutvalg

20.05.2019

SAK V-27/19 INFORMASJON FRA HEDMARK REVISJON IKS.
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
Vedlegg:
Ingen.

Saksframstilling:
Det har i det siste året pågått forhandlinger mellom Hedmark Revisjon IKS og Innlandet
Revisjon IKS om en mulig sammenslåing av de to selskapene. Noe av bakgrunnen for dette er
at Hedmark Revisjon IKS reviderer Hedmark fylkeskommune, mens Innlandet Revisjon IKS
reviderer Oppland fylkeskommune. Ettersom disse to fylkeskommune nå skal slås sammen,
så blir det et spørsmål om hvem som skal revidere den sammenslåtte fylkeskommunen. Hvis
de to revisjonsenhetene hadde slått seg sammen, ville dette gjort saken enklere.
Daglig leder Morten Alm Birkelid vil orientere om hvordan denne saken har utviklet seg.

1

agsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet 2019 - 18/00012-31 Sak V-28/19 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet 2019 : Sak V-28/19 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet 2019

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00012-31
Torgun M Bakken

Saksgang

Møtedato

Våler kontrollutvalg

20.05.2019

SAK V-28/19 OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPSREVISORS
VURDERING AV UAVHENGIGHET 2019
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlige regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet for
Våler kommune for 2019 til orientering.
Vedlegg:
1. Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Våler kommune
2019, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tommy Pettersen.

Saksframstilling:
Ifølge forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år legge fram en
skriftlig egenevaluering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne saken ble behandlet i
kontrollutvalget 21.1.19 både for forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon (sak 7/19).
Imidlertid vil det skje en endring i oppdragsansvaret for regnskapsrevisjon for Våler fra
5.4.2019, ettersom Reidun Vie skal begynne som økonomisjef i Våler kommune. Ny
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor vil være Tommy Pettersen.
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Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Innledning
Ifølge Forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor minimum hvert år avgi en skriftlig
egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Vedlagte egenvurdering omfatter kommunen
og kommunale foretak.
Krav til uavhengighet og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun
oppdragsansvarlige revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget. I
Hedmark Revisjon IKS sine revisjonsplaner vil vurdering av uavhengigheten til hver enkelt revisor i
kommunens revisjonsteam inngå som et eget punkt i revisjonsplanen. Oppdragsansvarlig revisors
skriftlige egenvurdering skal ligge som et vedlegg til dette punktet.
Både Kommuneloven (§ 79) og Forskrift om revisjon (kap. 6) setter krav til revisors uavhengighet.
Kravene er nærmere beskrevet nedenfor.
Lovens og forskriftens krav til uavhengighet
I flg. Kommuneloven § 79 og § 13 i Forskrift om revisjon kan den som foretar revisjon ikke:
1. være ansatt i andre stillinger i (fylkes)kommunen eller i virksomhet som (fylkes)kommunen
deltar i
2. være medlem av styrende organer i virksomhet som (fylkes)kommunen deltar i
3. delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet, når dette kan føre til at vedkommendes
interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiver, eller på annen måte er egnet til
å svekke tilliten til den som foretar revisjon
4. ha nærstående (ektefelle, samboer, nære slektninger), som har slik tilknytning til revidert at
det kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet.
I tillegg stiller loven § 79 og forskriften § 14 følgende begrensninger:
5. revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke eller
reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet
6. revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs.
(fylkes)kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver
7. revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i
skattesaker etter domstolloven
8. det må ikke foreligge andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors
uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av revisjonsoppgavene.

Besøksadresse
hovedkontor Løten:
Kildevegen 14

Besøksadresse
kontor Kongsvinger:
Fjellgata 4
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Revisors egenvurdering av punktene på forrige side
Pkt. 1: Ansettelsesforhold Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i revisjonsselskapet
Hedmark Revisjon IKS.
Pkt. 2: Medlem i styrende Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i noen virksomhet som kommunen
organer
deltar i.
Pkt. 3: Delta eller inneha Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre
funksjoner i annen
til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.
virksomhet, som kan føre
til interessekonflikt eller
svekket tillit
Pkt. 4: Nærstående

Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til kommunen som har
betydning for min uavhengighet og objektivitet.

Pkt. 5: Rådgivnings- eller Undertegnede bekrefter at det ikke ytes rådgivnings- eller andre tjenester overfor
andre tjenester som er
kommunen som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.
egnet til å påvirke
revisors habilitet
Før slike tjenester eventuelt utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med bestemmelsen i
forskriften §14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes
særskilt.
Revisor besvarer daglig spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning og
bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må skje med
varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og
kontrollvurderinger.
Pkt. 6: Tjenester under
Undertegnede bekrefter at det ikke ytes tjenester overfor kommunen som hører inn
(fylkes) kommunens egne under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
ledelses- og
kontrolloppgaver
Pkt. 7: Opptre som
fullmektig for den
revisjonspliktige

Undertegnede bekrefter at Hedmark Revisjon IKS ikke opptrer som fullmektig for
kommunen.

Pkt. 8: Andre særegne
forhold

Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten
til min uavhengighet og objektivitet.

Løten, den 24. april 2019

Tommy Pettersen
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00046-59
Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Våler kontrollutvalg

20.05.2019

SAK V-29/19 SAMTALE MED RÅDMANNEN.
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.
Vedlegg:
Ingen.

Saksframstilling:
Kontrollutvalget innkaller rådmann Eyvind Alnæs til en samtale hvor vi kan diskutere
generelle problemstillinger i Våler kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen
orienterer om saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.
Det er visse faste punkter som gjennomgås i samtalen med rådmannen.
• Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra rådmannen om den
økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i
investeringsregnskapet.
• Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.
• Registrerte åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte
(enhet, sak/tema (ikke navn)).
• Oppfølging av KS-saker.
• Sykefraværet i kommunen.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00027-2
Nina Bolneset

Saksgang
Våler kommunestyre
Våler kontrollutvalg

Møtedato
20.05.2019

SAK V-30/19 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON
"PSYKOSOSIALT MILJØ I SKOLEN".
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport om «Psykososialt miljø i skolen» til
orientering.
2. Rapporten sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Psykososialt miljø i skolen» til
orientering.
b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan
anbefalingene er fulgt opp, innen 1.11.19.

Vedlegg:
1. Rapport forvaltningsrevisjon – Psykososialt miljø i skolen, mottatt 10.5.19.

Saksframstilling:
Kontrollutvalget diskuterte i møtet 4.12.17, bestilling av prosjektplan i tråd med plan for
forvaltningsrevisjon for 2017-2020. De tok en vurdering av om de ville ha et IKT-prosjekt,
som var det som sto som mulig neste prosjekt, eller om de heller ville ha et prosjekt knyttet til
skolesektoren. De kom fram til at de ville utsette prosjektet om IKT-sikkerhet, og heller satse
på skolesektoren. Kontrollutvalget bestilte egentlig et prosjekt knyttet til skolesektoren i 2016,
som gikk på det psykososiale miljøet i Våler-skolene, men dette ble utsatt fordi Fylkesmannen
samtidig hadde et tilsyn i Våler.
Problemstillingene for dette prosjektet i 2016 var:
Overordnet problemstilling:
• I hvilken grad har Vålerskolene et gjennomgående fokus på kvalitet og
resultater i skolen?
Videre er det fra dette utledet to hovedproblemstillinger:
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1. Problemstilling 1 «Psykososialt miljø i Vålerskolen»: Jobber Vålerskolene
målrettet med å bedre det psykososiale miljøet ved skolene for både elever og
ansatte?
2. Problemstilling 2 «Kompetanse, oppfølging og resultater i Vålerskolen»: Har
Våler kommune et fokus på kompetansehevende tiltak i skolevirksomhetene?
Kontrollutvalget besluttet derfor i sak 64/17 å bestille en prosjektplan med utgangspunkt i
Fokus på kvalitet og resultater i Våler. Denne ble vedtatt i sak 7/18 (møte 12.2.18), med
følgende forslag til problemstillinger:
1. Overordnet problemstilling:
• I hvilken grad har Vålerskolene et gjennomgående fokus på kvalitet og
resultater i skolen?
med følgende delproblemstillinger:
1) Delproblemstilling 1 «Psykososialt miljø i Vålerskolen»: «Jobber Vålerskolene
målrettet med å bedre det psykososiale miljøet ved skolene for både elever og
ansatte?»
2) Delproblemstilling 2 «Oppfølging av tilsyn og etterlevelse av regelverk
Årsaken til endringen i forhold til opprinnelige problemstillinger i 2016, var å fokusere på
oppfølging av fylkesmannens tilsyn i stedet for å vurdere kompetanse i skolen.
Navnet på prosjektet endres til Psykososialt skole- og arbeidsmiljø i Vålerskolen.
Nå foreligger rapporten (vedlegg 1) og den konkluderer med at Vålerskolen har store
utfordringer på dette området. De skriver bl.a. i sin konklusjon (pkt. 10):
Med bakgrunn i de vurderinger vi har gjort for problemstillingene med
underproblemstillinger, så er vår konklusjon at det er lite målrettet arbeid med psykososialt
skolemiljø for elever og ansatte, og at det i liten grad finnes systemer som sikrer at tilsyn
leder frem til utvikling og forbedring.

I forhold til anbefalinger, pkt. 11 så sier revisjonen:
Med bakgrunn i våre vurderinger og vår konklusjon, har vi følgende anbefalinger for Våler
kommunes videre arbeid:
• Våler kommune bør få gjennomført en juridisk vurdering av om kommunen ivaretar kravet til
skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen så lenge stillingen som skolefaglig
rådgiver er vakant. Det er naturlig at en slik vurdering uansett må gjennomføres i forbindelse
med utredning av skoleadministrativt samarbeid.
• Våler kommune bør sørge for å anskaffe et avvikssystem som del av kravet til et forsvarlig
system for å vurdere om skolene etterlever opplæringsloven.
• Våler kommune bør foreta en vurdering av hva som er intensjonen med handlingsplanen for
elevenes skolemiljø i grunnskolen, samt vurdere i hvilken grad denne skal være førende for
skolenes praksis.
• Våler kommune bør gjennomgå rutinene for aktivitetsplikten, i og med at vi har kommet over
tre forskjellige utgaver i ulike dokumenter.
• Våler kommune bør skriftliggjøre varslingspraksisen ved skolene, slik Fylkesmannen har vist
til, oppdatere ordensreglementet for skolene etter kapittel 9 A i opplæringsloven, samt
utarbeide rutiner for informasjonsplikten slik at elever og foreldre blir bekjentgjort skolens
plikter og elevenes rettigheter etter kapittel 9 A.
• Våler kommunes skoler bør innarbeide datering av dokumenter, både for rutiner og planverk,
samt datering av endringer i «levende» dokumenter.
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•
•
•
•

Våler kommune bør sørge for at ansatte i skolen har enkel tilgang til alle relevante rutiner i ett
system.
Våler kommune bør gjøre dokumenter som kan være av relevans for elever og foreldre
tilgjengelige på skolenes nettsider (som for eksempel ordensreglement og handlingsplaner for
psykososialt miljø).
Våler kommune bør sørge for at både pedagogisk personale og fagarbeidere får tilsvarende
opplæring i hva som er å anse som et avvik, og at alle ansatte ved skolene får nødvendig
opplæring i avvikssystemet Compilo.
Våler kommune bør sørge for at skolene avholder samarbeids- og skolemiljøutvalgsmøter
minst en gang per skoleår.

I tillegg til de ovenstående anbefalingene knyttet til det som gjelder prosjektets problemstillinger,
så ønsker vi også å legge til at Våler kommune bør vurdere om varslingssekretariatet er en god
løsning for å håndtere varsler som er større enn varsling av avvik i Compilo og som ikke kan tas
tjenestevei. Det finnes flere eksempler på at håndtering av varsler i egen organisasjon kan medføre
komplikasjoner som kunne ha vært unngått ved å ha opprettet en ekstern varslingskanal. En
ekstern varslingskanal vil i mye større grad sikre at kritikkverdige forhold kommer frem i lyset
fremfor at ansatte frykter for gjengjeldelse fordi eksisterende varslingskanal inkluderer to
representanter for kommunens ledelse. En ekstern varslingskanal bør legges til person eller
selskap som kommunen ikke har øvrig befatning med.

NKRF har utarbeidet anbefalinger i forhold til kontrollutvalgets påseansvar for
forvaltningsrevisjon og anbefaling nr. 10 sier følgende om framlegging av rapport:
Revisor bør presentere det ferdige prosjektet for kontrollutvalget og svare på spørsmål i et
møte.
Kontrollutvalget må kontrollere at rapporten er i henhold til bestillingen, og at alle
problemstillingene er besvart. Men rapportens utforming, herunder dens innhold,
vurderinger og konklusjoner faller inn under revisors selvstendige, faglige ansvar.
Kontrollutvalget kan ikke selv endre en forvaltningsrevisjonsrapport. Dersom
kontrollutvalget mener at revisors rapport ikke er god nok eller ikke svarer på
bestillingen, bør dette avklares gjennom en dialog med revisor.

Ut fra sekretariatets bedømming gir rapporten svar på de problemstillingene som er gitt, og
rapporten er i henhold til bestillingen. Det er en grundig og omfattende rapport.
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført iht. RSK 001, Standard for forvaltningsrevisjon.
Rapporten har vært sendt på høring til rådmannen. Rådmannens tilbakemelding ligger i pkt.
12. Rådmannen mener at dette er en grundig og faglig god rapport og sier at han vil bruke
anbefalingene i arbeidet videre. Rådmannen har bare en kommentar til den første
anbefalingen.
Vi har bedt rådmann Eyvind Alnæs om å være til stede under behandlingen.
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Forvaltningsrevisjon: Psykososialt skole- og arbeidsmiljø i Vålerskolen
2018/2019

Forord
Denne rapporten er et resultat av et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot hvordan Vålerskolen
arbeider med psykososialt skole- og arbeidsmiljø. Rapporten er utarbeidet i henhold NKRFs standard
for forvaltningsrevisjon, RSK001. I henhold til standarden, skal en forvaltningsrevisjonsrapport
inneholde bakgrunn for prosjektet (kapittel 2), formål og aktualitet (kapittel 3), og et metodekapittel
(kapittel 5).
I kapittel 1, vil leseren finne et sammendrag av rapporten, rapportens vurderinger og konklusjon, samt
anbefalinger.
I kapittel 4 beskriver vi avgrensninger og definisjoner av relevante begreper.
I kapittel 6 tar vi for oss førende lov- og regelverk for hovedtemaene i prosjektet.
I kapittel 7 redegjør vi for det statistiske bilde basert på resultater fra Elevundersøkelser, Kultur for
læring og UngData-undersøkelsen.
I kapittel 8 vil leseren finne forvaltningsrevisjonens første problemstilling om målrettet og systematisk
arbeid. Kapitlet tar for seg innsamlet data som er av relevans for besvarelsen, kriterier vi har benyttet,
samt våre vurderinger.
I kapittel 9 vil leseren finne forvaltningsrevisjonens andre problemstilling om oppfølging av tilsyn.
Kapitlet tar for seg innsamlet data som er av relevans for besvarelsen, kriterier vi har benyttet, samt
våre vurderinger.
I kapittel 10 finner leseren vår konklusjon, og våre anbefalinger følger av kapittel 11.
Rådmannens uttalelse til rapporten fremgår av kapittel 12.
I vedlegg A vil leseren finne utledede revisjonskriterier.
Vedlegg B er et kunnskapsgrunnlag om mobbing og hvilke følger mobbing kan ha.
Vi håper at rapporten kommer til nytte både for kontrollutvalget, folkevalgte i kommunestyret og for
Våler kommunes administrasjon.
Vi vil takke kontrollutvalget i Våler kommune for bestillingen og samarbeidet, rektorene ved skolene
for tilrettelegging og inndrivelse av informasjon, og respondentene ved skolene som vi har snakket
med.

Løten, den 10. mai 2019

Jo Erik Skjeggestad
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Magnus Michaelsen
Utøvende forvaltningsrevisor

HEDMARK REVISJON IKS

Vi håper at rapporten fremstiller arbeidet på en forståelig og rettferdig måte og at leseren finner
innholdet like interessant som vi har funnet at temaet har vært å jobbe med.
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1 Sammendrag
Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har hatt til formål å kartlegge hvordan Vålerskolene og Våler
kommune arbeider med å gjøre det psykososiale skole- og arbeidsmiljøet best mulig for elever og
ansatte. Gjennom å vurdere i den grad kommunen jobber målrettet og helhetlig innenfor
opplæringslovens krav til systematisk arbeid med elevenes skolemiljø, kvalitetsvurderingssystem,
avviksoppfølging og ansattes arbeidsmiljø, så er vår konklusjon at Våler kommune har en del mangler
på systemnivå som øker risikoen for at overordnede føringer ikke blir iverksatt.

Kommunen har videre, slik vi ser det, en upraktisk organisering med hensyn til skolefaglig kompetanse
i kommuneadministrasjonen over skolenivå. Etter at tidligere skolefaglige rådgiver gikk over i stilling
som rektor ved Vålbyen skole, er stillingen ubesatt. Det er et krav til at kommunen skal ha skolefaglig
kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivå, og det er ikke uproblematisk å kombinere
denne rollen med rektorrollen. Slik vi forstår det, er det derfor nå rådmannen som må ivareta kravet
som skolefaglig kompetanse. Kravene til hva skolefaglig kompetanse skal bestå av er uklare og må
vurderes i hvert enkelt tilfelle. I Utdanningsdirektoratets vurdering av hva skolefaglig kompetanse skal
bestå av, fremgår det at de hensyn som veier tyngst i deres vurdering er at den som ivaretar
kompetansen har tilstrekkelig kunnskap om relevant lovverk med forskrifter samt at man har reell
innflytelse på beslutninger som skal tas. Det er ikke i strid med opplæringsloven at rådmannen ivaretar
den skolefaglige kompetansen, men Utdanningsdirektoratet har vist til at det er tvilsomt at dette har
vært lovgivers intensjon. En slik løsning fremstår uansett som upraktisk, gitt den grad rådmannen har
mange andre oppgaver som også må ivaretas. Vi har for øvrig fått opplyst at tidligere skolefaglig
rådgiver ikke hadde beslutningsmyndighet overfor rektorene, så det vil jo være et spørsmål om
oppgavene har vært hensiktsmessig løst også tidligere. Det skal også legges til at Våler kommune i
utlysninger av stillinger hvor rollen skal ivaretas, tidligere har avkrevd pedagogisk kompetanse.
I og med at oppgavene til den som ivaretar den skolefaglige kompetansen ikke er av ubetydelig
omfang, kan en organisering slik Våler kommune nå har øke risikoen for at kommunen ikke er i stand
til å kunne følge opp at opplæringsloven etterleves. Vi mener at kravet til skolefaglig kompetanse i
kommuneadministrasjonen er en del av kvalitetsvurderingssystemet for skolene, slik også
Utdanningsdirektoratet har vurdert det. Kvalitetsvurderingssystemet bør inneholde et
avviksregistreringssystem for saker relatert til opplæringsloven. Dette fordi systemet skal være i stand
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Vi har ikke grunn til å mene at skolene ikke arbeider godt nok i hvert enkelttilfelle. Resultater fra
undersøkelser viser at skolemiljøet er generelt godt, selv om mange av resultatene fra undersøkelsene
som gjennomføres i grunnskolen er unntatt offentlighet som følge av at kullene er små og
respondentene som opplever mobbing er få med hensyn til klassestørrelsene. Likevel er det viktig å
være oppmerksom på at ethvert enkelttilfelle av mobbing kan ha store følger for den enkelte elev og
at det er viktig at man iverksetter tiltak tidlig nok samt at tiltakene kontinuerlig evalueres i dialog med
eleven selv og med elevens foresatte. På dette området mener vi at Vålerskolen fremstår som bevisste,
har en del rutiner og et planverk som generelt sett er tilfredsstillende, selv om det mangler noen
rutiner som bør utarbeides. Helt konkret omhandler disse manglene å sikre at alle rutinene er
oversiktlig tilgjengelig for alle ansatte, at rutinene kan finnes på ett sted/i ett system, at
handlingsplanen for sosialt skolemiljø følges opp eller eventuelt endres etter hva man opplever er
hensiktsmessig for å oppfylle opplæringsloven, at man skriftliggjør arbeidet med informasjonsplikt
overfor elever og foreldre, og at man systematiserer gjennomføringen av møter i samarbeids- og
skolemiljøutvalgene ved skolene.
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til å avdekke eventuelle avvik etter opplæringsloven og at systemet skal sikre forbedring slik at
opplæringsloven etterleves og praksis forbedres.
Våler kommune har ikke et avviksregistreringssystem for opplæringsloven som del av
kvalitetsvurderingssystemet. Hver skole håndterer nå avvikene innenfor egen virksomhet, hvor det
mangler skriftliggjøring for hvordan varsling av avvik skal håndteres. Skolene har ikke konkrete
skjemaer for varsling av bekymring, og det fremstår som at man i praksis varsler muntlig. Vi mener at
et slikt system må ligge på et overordnet nivå. Mangelen på et avviksregistreringssystem samt at det
fremstår som at praksis håndteres noe ulikt, vil medføre en utfordring for den delen av kommunens
internkontrollsystem som gjelder vurdering av om kommunen etterlever opplæringsloven. I og med at
stillingen som skolefaglig rådgiver står vakant, fremstår det som at det er høy risiko for at man ikke vil
være i stand til å sikre at opplæringsloven etterleves på systemnivå etter opplæringsloven § 13-10.
Formannskapet i Våler kommune har besluttet å gjennomføre en utredning av skoleadministrativt
samarbeid med nabokommune(r) for å finne ut av om behovet for skolefaglig kompetanse kan løses
på en alternativ måte. Slik bestemmelsen av opplæringsloven § 13-1, fjerde ledd, lyder («kommunen
skal ha skolefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivået»), så fremstår det som
at kompetansen ikke kan håndteres av en ansatt i en annen kommune. Imidlertid vil ny kommunelov
bli innført etter kommunestyrevalget høsten 2019, hvor det fremgår at kommuner kan avtale
administrative vertskommunesamarbeid hvor en vertskommune kan utføre både oppgaver og treffe
vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning (§ 20-2, første ledd). Her vil det i så fall bli snakk om
hva som er «prinsipiell betydning» med hensyn til for eksempel kravene til kvalitetsvurderingssystem.
I § 20-1, første ledd, vises det dessuten til at vertskommunesamarbeid om oppgaver kun kan
gjennomføres dersom annen lovgivning ikke er til hinder for det. Dette bygger ytterligere opp under
at muligheten for et vertskommunesamarbeid avhenger av hvordan man tolker opplæringsloven § 131, fjerde ledd.
Vi har ikke tatt stilling til om det er mulig å dele funksjonene, som for eksempel ved at man legger ikkeprinsipiell saksbehandling og vedtaksmyndighet til et interkommunalt administrativt samarbeid, mens
rådmannen ivaretar beslutningsmyndigheten i egen kommune, men vi noterer at det ser ut til at det
er ukjent grunn på dette området. Det vil derfor være hensiktsmessig at Våler kommune så tidlig som
mulig foretar en juridisk vurdering av disse forholdene før man utreder saken ytterligere.

Selv om handlingsplanen skal ha blitt tatt i bruk, er vårt inntrykk at planen i liten grad benyttes i praksis
og at skolene i liten grad har arbeidet med tiltakene i planen. Vi har fått opplyst at en av skolene har
valgt å ikke følge opp flere av tiltakene i handlingsplanen, men vi har heller ikke fått inntrykk av at den
andre skolen har fulgt opp tiltakene. Det er særlig tiltaket om å utarbeide egne planverk og egne
målsettinger som skal være målbare og reviderbare som først og fremst er viktige for å sette
handlingsplanen i system.
Vårt inntrykk er at handlingsplanen i liten grad er belyst i ansattgruppen. Barneskolens sosiale læreplan
fremsto som mer innarbeidet. Dette kan ha sammenheng med at skolens personal i større grad har
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I forbindelse med tilsyn fra Fylkesmannen ble det påpekt avvik som formelt sett ikke er blitt lukket.
Skoleledergruppen utarbeidet en handlingsplan for elevenes sosiale miljø i grunnskolen som skulle
svare opp flere av avvikene. Verken FAU, elevene eller samarbeids- og skolemiljøutvalget har deltatt i
arbeidet med handlingsplanen.
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arbeidet med planen etter valg av satsingsområde for skolen. Vi fikk inntrykk av at foreldregruppen
ved en av skolene er ukjente med handlingsplanen.
Vårt inntrykk er at elevene gjennom elevrådsdeltakelse får komme med innspill til tiltak som kan ha
innvirkning på skolemiljøet. For oss fremstår imidlertid elevenes deltakelse som noe indirekte og
vilkårlig. Elevene skal være representert i samarbeids- og skolemiljøutvalget noe som sikrer elevenes
deltakelse på systemnivå. I og med at utvalgene har hatt få møter, så har elever og foreldre i liten grad
hatt anledning til å komme med innspill i prosesser hvor skoleledelsen er direkte representert og hvor
prosessene gjennomføres på systemnivå. I sluttfasen av forvaltningsrevisjonsprosjektet er det
imidlertid avholdt møter i samarbeids- og skolemiljøutvalget ved Våler ungdomsskole og det er
planlagt møter ved Vålbyen i april/mai 2019.
Elevrådene og FAU ved skolene hadde under datainnsamlingen ikke fått forelagt resultater fra
undersøkelser som omhandler skolemiljøet i inneværende år. Ved barneskolen er det ikke vanlig at
man legger frem resultatene i det hele tatt. Ved ungdomsskolen blir orientering gjennomført når
resultater foreligger. Resultater ble imidlertid lagt frem i samarbeids- og skolemiljøutvalgsmøtene ved
Våler ungdomsskole i mars 2019.
De ansatte har i liten grad fått opplæring i kommunens kvalitetssikringssystem og
avviksregistreringssystem, kalt Compilo. Systemet er blitt tatt i bruk ved skolene i inneværende skoleår.
Ved skolene benyttes systemet først og fremst på HMS-området og ikke på forhold som gjelder avvik
som direkte følger av opplæringsloven. Det er gjennomført opplæring ved Våler ungdomsskole og vi
fikk fortalt at man skulle ha et oppfølgingskurs for de ansatte som ikke var til stede ved første runde.
Vålbyen skole har ikke hatt kurs. Verneombudene hadde ikke fått veiledning og hadde i liten grad
kjennskap til hvordan avviksregistreringssystemet fungerer.

Med bakgrunn av hva vi har funnet i denne forvaltningsrevisjonen, kan det stilles spørsmål ved om
flere av påleggene fra Fylkesmannen er tilfredsstillende løst. Dette gjelder både pålegg fra tilsyn og
pålegg fra behandling av klagesaker for kapittel 9 A. Fylkesmannstilsynet fra 2016 er formelt sett ikke
lukket. Ved gjennomgang av avvik som er relevante med hensyn til dette prosjektet, ser vi at en del av
avvikene i liten grad kan anses som lukket. Fylkesmannens behandling av enkeltsaker på bakgrunn av
klager på skolens arbeid etter kapittel 9 A viser også at enkelte ting mangler på systemnivå, som for
eksempel skriftliggjøring av varslingspraksis ved bekymring for elevenes psykososiale skolemiljø.
Ved avdekking av avvik ved tilsyn er det en fordel å se på rammeverket som påvirker praksis ved den
enkelte skole. Dette omhandler å tenke endringer og forbedring i system, og videre implementering
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Vi fikk inntrykk av at man i liten grad har arbeidet med å sikre en felles forståelse av avviksregistrering
i skolen. Det er blitt påpekt nasjonalt at det generelt er underrapportering av voldshendelser mot
ansatte i skoleverket. Vi har fått opplyst at terskelen for å melde avvik kan variere fra ansatt til ansatt,
samt at noen opplever at å registrere avviksmeldinger er enda et dokumentasjonskrav i en
arbeidshverdag hvor det allerede er mange dokumentasjonskrav, noe som kan medføre at det blir en
terskel for å melde. Enkelte fagforeninger har hatt særskilt fokus på dette for sine medlemmer, og et
av verneombudet har hatt fokus på dette ved sin skole. Vi ble gjort oppmerksomme på at fagarbeidere
og assistenter i mindre grad har kjennskap til hva et avvik er definert som, og at fagarbeiderne sjelden
er med i fellesøkter hvor slike temaer kan bli diskutert. Vi mener at disse tilbakemeldingene
understreker et behov for at man trenger en avklaring ovenfra på hva som skal meldes som avvik.
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nedover fra overordnede planverk til grunnleggende rutiner som føringer for praksis. Når det oppstår
klagesaker hvor man må ta stilling til enkelthendelser, så ser man hvordan praksis forholder seg til
dokumentasjonen. Basert på avdekkede avvik, mener vi at det fremstår som at systemet ikke sikrer at
man unngår feil i enkeltsaker. Avvik i enkeltsaker blir gjerne lukket som følge av oppfølging fra
tilsynsmyndigheten. Dette betyr at avvikene lukkes på enhetsnivå. Det kan imidlertid være
hensiktsmessig å se til selve rammeverket for hvordan man skal arbeide, fra overordnede
handlingsplaner til hvordan disse gjør seg gjeldende i rutinene.
Som vi har nevnt over, mener vi at det er mangler ved dette systemet som fører til at Vålerskolen står
dårligere rustet til å følge opp tilsyn på et systematisk nivå. Tilsynsmyndighetens oppfølging og krav til
dokumentasjon på at avvik lukkes medfører at tiltak må iverksettes på enhetsnivå. Imidlertid viser
enkeltsaker i etterkant at det ikke er samsvar mellom dokumentasjon og praksis. Et system som er
hensiktsmessig tilrettelagt og som aktivt benyttes vil kunne medføre at praksisen også føres i henhold
til de plikter skolene har etter opplæringsloven.
Skolene synes å involvere ansatte, foreldre og elever i liten grad på systemnivå. Denne medvirkningen
vil kunne ivaretas gjennom å avholde jevnlige samarbeids- og skolemiljøutvalgsmøter, og gjennom å
sikre rutiner for informasjon om skolens plikter og elevenes rettigheter i kapittel 9 A.
Med bakgrunn i våre vurderinger og vår konklusjon, har vi følgende anbefalinger til Våler kommune:


Våler kommune bør få gjennomført en juridisk vurdering av om kommunen ivaretar kravet til
skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen så lenge stillingen som skolefaglig
rådgiver er vakant. Det er naturlig at en slik vurdering uansett må gjennomføres i forbindelse
med utredning av skoleadministrativt samarbeid.



Våler kommune bør sørge for å anskaffe et avvikssystem som del av kravet til et forsvarlig
system for å vurdere om skolene etterlever opplæringsloven.



Våler kommune bør foreta en vurdering av hva som er intensjonen med handlingsplanen for
elevenes skolemiljø i grunnskolen, samt vurdere i hvilken grad denne skal være førende for
skolenes praksis.



Våler kommune bør gjennomgå rutinene for aktivitetsplikten, i og med at vi har kommet over
tre forskjellige utgaver i ulike dokumenter.



Våler kommune bør skriftliggjøre varslingspraksisen ved skolene, slik Fylkesmannen har vist til,
oppdatere ordensreglementet for skolene etter kapittel 9 A i opplæringsloven, samt utarbeide

elevenes rettigheter etter kapittel 9 A.


Våler kommunes skoler bør innarbeide datering av dokumenter, både for rutiner og planverk,
samt datering av endringer i «levende» dokumenter.



Våler kommune bør sørge for at ansatte i skolen har enkel tilgang til alle relevante rutiner i ett
system.
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rutiner for informasjonsplikten slik at elever og foreldre blir bekjentgjort skolens plikter og
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Våler kommune bør gjøre dokumenter som kan være av relevans for elever og foreldre
tilgjengelige på skolenes nettsider (som for eksempel ordensreglement og handlingsplaner for
psykososialt miljø).



Våler kommune bør sørge for at både pedagogisk personale og fagarbeidere får tilsvarende
opplæring i hva som er å anse som et avvik, og at alle ansatte ved skolene får nødvendig
opplæring i avvikssystemet Compilo.



Våler kommune bør sørge for at skolene avholder samarbeids- og skolemiljøutvalgsmøter
minst en gang per skoleår.
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I tillegg til de ovenstående anbefalingene knyttet til det som gjelder prosjektets problemstillinger, så
ønsker vi også å legge til at Våler kommune bør vurdere om varslingssekretariatet er en god løsning
for å håndtere varsler som er større enn varsling om avvik i Compilo og som ikke kan tas tjenestevei.
Det finnes flere eksempler på at håndtering av varsler i egen organisasjon kan medføre komplikasjoner
som kunne ha vært unngått ved å ha opprettet en ekstern varslingskanal. En ekstern varslingskanal vil
i mye større grad sikre at kritikkverdige forhold kommer frem i lyset fremfor at ansatte frykter for
gjengjeldelse fordi eksisterende varslingskanal inkluderer to representanter for kommunens ledelse.
En ekstern varslingskanal bør legges til person eller selskap som kommunen ikke har øvrig befatning
med.
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2 Bakgrunn for prosjektet
I henhold til kommuneloven § 77 fjerde ledd skal kontrollutvalget påse at det blir gjennomført
forvaltningsrevisjon i kommunen. Kontrollutvalget i Våler kommune fattet den 12. februar 2018, jf.
sak 7/2018, vedtak om at Hedmark Revisjon IKS skulle gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt
rettet mot skolenes arbeid mot mobbing iht. fremlagt, revidert prosjektplan. Vedtaket lød som
følger:
1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Våler kommune for 2017-2020 og
vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til Psykososialt skole- og
arbeidsmiljø i Vålerskolen.
2. Prosjektet har følgende problemstillinger:
Overordnet problemstilling:


I hvilken grad har Vålerskolene et gjennomgående fokus på psykososialt miljø ved
skolene?
med følgende delproblemstillinger:

1) Delproblemstilling 1 «Psykososialt miljø i Vålerskolen»: «Jobber Vålerskolene målrettet
med å bedre det psykososiale miljøet ved skolene for både elever og ansatte?»
2) Delproblemstilling 2 «Oppfølging av tilsyn og etterlevelse av regelverk».
3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes
nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.
4. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 275 timer og kontrollutvalget ber om
at endelig rapport ferdigstilles innen mai 2019.

3 Aktualitet og formålet med en forvaltningsrevisjon
Den 1. august 2017 trådte endringene i opplæringsloven kapittel 9 A i kraft. Kapitlet omhandler skolens
plikt til å arbeide med å forhindre at mobbing forekommer. Tidligere lå det en vedtaksplikt til
saksbehandlingen dersom elever opplever et utilfredsstillende psykososialt skolemiljø. Kapittel 9 A ble
endret blant annet som følge av at man opplevde at innsatsen ikke ble iverksatt tidlig nok når skolen
skulle foreta undersøkelser før enkeltvedtak ble fattet.

Med endringene i kapittel 9 A, ble det også konkretisert hvilke sanksjoner Fylkesmannen, på vegne av
Utdanningsdirektoratet, kan fastsette overfor skoleeier dersom Fylkesmannen i klagebehandlingen
finner at skolen ikke har oppfylt kravene i kapittel 9 A. Elever og foresatte kan klage inn saker etter
kapittel 9A til Fylkesmannen dersom de opplever skolens oppfølging som utilfredsstillende. Skolene
har ikke klagerett dersom Fylkesmannen fatter vedtak om pålegg etter klagebehandling.

HEDMARK REVISJON IKS

Endringene i kapittel 9 A innebærer blant annet at vedtaksplikten nå er erstattet med en aktivitetsplikt.
Endringen skal føre til at skolen kommer tidligere inn med undersøkelser og forebyggende arbeid, samt
at aktiviteten med å forhindre mobbing ikke skal forsinkes av formelle saksprosesser. Opplæringsloven
gir nå skolen en frist på en arbeidsuke fra man får kjennskap til at en elev opplever skolemiljøet som
utrygt til at man må ha utarbeidet en aktivitetsplan med konkrete tiltak for å forbedre elevens
situasjon. Skolens aktivitetsplikt er bygget på elevens subjektive opplevelse og fordrer at eleven blir
tatt med i arbeidet gjennom blant annet å bli hørt i prosessen.
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Kapittel 9 A kan på sett og vis leses som elevenes «arbeidsmiljølov». Kapitlet omtaler for eksempel
elevenes rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø. Tilsvarende rettigheter finner man i
arbeidsmiljøloven for skolenes ansatte med hensyn til arbeidsmiljøet.
Arbeidsmiljøene ved Nordhagen og Vålbyen skoler har siden høsten 2018 blitt slått sammen til en
enhet etter nedleggelsen av Nordhagen skole. Det har vært planer om å slå sammen Vålbyen skole og
Våler ungdomsskole til en 1-10-skole fra og med høsten 2019, men det foreligger per nå ikke politisk
vedtak om gjennomføringen. Det er imidlertid nedsatt arbeidsgrupper som inkluderer både elever og
lærere som arbeider med innspill til nytt skole- og aktivitetshus. Store organisatoriske endringer kan
ha konsekvenser som går ut over arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøet ved en skole kan ha sammenheng med
og innvirkning på skolemiljøet ved den enkelte skole. Det er derfor naturlig å se skole- og arbeidsmiljø
i sammenheng.
Et utrygt og usikkert psykososialt skole- og arbeidsmiljø kan ha store følger for den enkelte elev og
arbeidstaker. Følgene kan være særskilt store for barn i og med at de er under utforming til å bli voksne
mennesker og derfor i større grad mottakelige for påvirkning av både positive og negative handlinger
og hendelser.
Formålet med å gjennomføre en forvaltningsrevisjon med fokus på et trygt og godt psykososialt skoleog arbeidsmiljø er å finne ut av hvordan Vålerskolene og Våler kommune arbeider med å gjøre det
psykososiale skole- og arbeidsmiljøet best mulig for elever og ansatte.

4 Avgrensninger og definisjoner
I denne rapporten omtaler vi mobbing og krenking i ulike tilfeller. Med hensyn til skolenes
aktivitetsplikt, har skolen plikt til å agere på både tilfeller av mobbing og tilfeller av krenkelser.
Mobbing og krenkelser er to ulike begreper både i statistisk sammenheng, i faglektyre og i dagligtale.
I Elevundersøkelsen finnes den mest vanlige statistiske definisjonen på mobbing. Her blir mobbing
beskrevet som en frekvens hvor det regnes som mobbing dersom den uønskete atferden er opplevd
2-3 ganger i måneden eller oftere.
I faglitteraturen vektlegger man gjerne flere aspekter til hva som er å forstå som mobbing. I et
kunnskapshefte som Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Regionalt kunnskapssenter
for barn og unge ved Uni Research Helse har utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og
Helsedirektoratet1, blir det omtalt tre aspekter som kjennetegner mobbing:
1. Handlingen(e) er intendert.

3. Det er ubalanse i styrkeforholdet mellom utøver(e) og den som blir utsatt for de negative
handlingene.
Forståelsene av mobbing som vi viser til over er i stor grad objektivisert. De utformer definisjoner som
gjør at handlinger og hendelser kan sammenlignes, til tross for at handlingene og hendelsene subjektivt

1

Kilde: Tharaldsen, K.B., Slåtten, H., Hancock, C. H. H., Bru, E. & Breivik, K. 2017. Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt
for mobbing. Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak. Stavanger: Læringsmiljøsenteret.
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2. Handlingen(e) er gjentatt over tid.
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sett kan oppleves vidt forskjellig av ulike parter. Krenkelser kan være å forstå både som mobbing, men
også som enkeltstående handling eller hendelse. Likevel er det en mye tydeligere subjektivitet knyttet
til begrepet krenkelser fordi det er den krenkede som «eier» tolkningen av handlingen/hendelsen.
Krenkelser kan altså gripe inn på et lavere nivå enn mobbing.
I opplæringsloven § 9 A-3 står det at skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold,
diskriminering og trakassering. Krenkelser blir altså benyttet som samlebegrep for flere former for
handlinger og hendelser som personer kan oppleve som overgripende mot en selv. Vi har forsøkt å
benytte disse begrepene så presist som mulig i teksten der hvor det har vært behov for det. Dersom
leseren opplever at begrepene er benyttet upresist, vil det være til hjelp å tenke at vår intensjon har
vært å se hendelsene – enten det er krenkelser eller mobbing – opp mot plikten til å iverksette en eller
annen form for aktivitet fra skolen sin side, ut over den ordinære aktiviteten skolen gjennomfører i
skolehverdagen.
Ulike typer for mobbing og disse definisjonene fremgår av et eget kunnskapsgrunnlag som vi har valgt
å legge ut i vedlegg B. Kunnskapsgrunnlaget er benyttet som utgangspunkt for vårt arbeid med dette
forvaltningsrevisjonsprosjektet, og er i stor grad bygget på to rapporter om mobbingens konsekvenser
og hvilke tiltak som finnes, som Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet mottok på bestilling i
2017. Rapportene er levert av en forskergruppe fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger,
og fra Uni Research Helse. Vi gjør oppmerksom på at disse to forskningsmiljøene står bak egne antimobbeprogrammer og program for arbeid med skolenes psykososiale miljø som selges til skoler i
kommune-Norge. Vi har likevel valgt å vektlegge disse to rapportene som følge av at forskergruppene
i den ene rapporten har gitt en oppsummering av status av forskning på området med kommentarer
til styrker, svakheter og hvilke temaer forskningen burde fortsette å se videre på med hensyn til
virkning og effekt. Denne oppsummeringen benyttes deretter som grunnlag for den andre rapporten.
Ulike kilder viser til at skolene skal utarbeide tiltaksplan eller aktivitetsplan. Uavhengig av begrep, er
kravet til innhold i disse de samme. Vi har valgt å være konsekvente på å omtale planene som
aktivitetsplan i og med at det er dette som er navnet på Våler kommunes mal.

5 Metode for revisjonen
5.1 Dokumentstudier



Handlingsplan for elevenes sosiale miljø i grunnskolen



Sosial læreplan for Vålbyen skole



Plan for forebyggende arbeid ved Våler ungdomsskole



Tilstandsrapporter for Vålerskolen



Arbeidsreglement

HEDMARK REVISJON IKS

I gjennomføringen av dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vi gjennomført studier av mange
dokumenter. Vi har fått oversendt mye dokumentasjon fra Våler kommune som ligger til grunn for
våre vurderinger. Vi har valgt å omtale de mest relevante dokumentene under den enkelte
problemstilling. Eksempler på dokumenter vi har gått gjennom er:
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Vi har også gjennomgått store mengder statistikk etter å ha fått oversendt resultatene fra T1 og T2 i
Kultur for læring-prosjektet, resultater for Elevundersøkelsen over tre år, UngData-undersøkelsen,
egen undersøkelse rettet mot 1.-4. trinn ved Vålbyen skole samt 10-faktor-undersøkelsen som er Våler
kommunes medarbeiderundersøkelse, gjennomført i 2016 og i 2018. Vi har fått opplyst at skolene i
liten grad har arbeidet med medarbeiderundersøkelsene som følge av etterarbeid med Kultur for
læring-undersøkelsene som ble gjennomført de samme årene.

5.2 Intervjuer
I prosjektet har vi gjennomført 12 intervjuer med til sammen 13 personer. Vi har forsøkt å nå ut bredt,
med intervjuer av skoleledelse, verneombud, tillitsvalgte, elevråd, skolehelsetjeneste og FAUrepresentant.
Vi har også hatt oppfølgende dialog over e-post med flere av de vi har snakket med, samt med
rådmannen og sekretæren for politiske utvalg.
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Vi mener at utvalget gir et godt grunnlag for å besvare problemstillingen.
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6 Kommunenes ansvar i lovverket
Barn har rett til beskyttelse, omsorg, trygghet, og fravær av diskriminering som følge av rase, hudfarge,
kjønn, språk, religion, politiske eller andre oppfatninger, nasjonal, etnisk eller sosiale opprinnelse,
eiendomsforhold, funksjonshemming, fødsel eller annen stilling. Dette følger av FNs konvensjon,
artikkel 2, om barnets rettigheter som ble vedtatt av FN 20. november 1989 og ratifisert av Norge 8.
januar 1991. Konvensjonen er blitt tatt opp i norsk lovverk og uttrykkes eksplisitt i både Norges
Grunnlov og i særlover (som for eksempel Forvaltningsloven, Opplæringslova, Barnevernloven,
Sosialtjenesteloven mv.).
I konvensjonens andre artikkel, fastsettes det at stater som er part i barnekonvensjonen skal sikre
rettighetene som er fastsatt i konvensjonen, og «treffe alle egnede tiltak for å sikre at barnet beskyttes
mot enhver form for diskriminering eller straff på grunn av sine foreldres, sin verges eller
familiemedlemmers stilling, virksomhet, meningsytringer eller tro»2.
Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn og som foretas
av «offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller
lovgivende organer» (artikkel 3, første ledd).
Konvensjonen omtaler barnets rett til menings-, ytrings- og opplysningsfrihet (artikkel 12 og 13), tanke, samvittighets- og religionsfrihet (artikkel 14), organisasjonsfrihet (artikkel 15), privatliv, ære og
omdømme (artikkel 16), og barnets tilgang på massemedier med informasjon og stoff fra forskjellige
nasjonale og internasjonale kilder (artikkel 17).
Artikkel 19, som omhandler forebyggelse av misbruk av barn, sier at partene i konvensjonen (altså
statene og myndigheter som disse inkluderer) skal
«treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige (vår utheving) tiltak for å beskytte
barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling,
mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen
person har omsorgen for barnet».

Videre, fremgår det at beskyttelsestiltakene

I Norge, blir rettighetene i barnekonvensjonen nevnt i Norges Grunnlov samt gjentatt i en rekke
særlover. Den særloven som er mest relevant for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er naturlig nok
opplæringsloven. Vi ønsker likevel å vise til noen andre lover som har betydning for skolens arbeid. I
tillegg, kommer de nasjonale føringene for helsestasjons- og skolehelsetjenester, som også har med
arbeidet rundt elevenes psykososiale skolemiljø å gjøre.

2

http://barneombudet.no/for-voksne/barnekonvensjonen/hele-barnekonvensjonen/
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«bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem
som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning,
undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for
rettslig oppfølging».
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6.1 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
(opplæringslova)
Opplæringslova (heretter kalt opplæringsloven) har siden 20. desember 2002 inneholdt et kapittel som
har omhandlet elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø. Bestemmelsene trådte i kraft 1. april
2003. Selv om elevenes rett ikke var spesifisert i et eget kapittel før 2002, har rettsvesenet gjennom
behandling i rettsapparatet konkludert med at opplæringsloven før 2002 likevel inneholdt et
aktivitetskrav overfor skolene for å reagere på mobbing av elever på skolen. Det samme er også omtalt
i endringsforslaget til opplæringsloven fra 2002, som førte til innføringen av kapittel 9a3.
Universitet i Oslo har en samleside for utdrag fra rettspraksis innenfor blant annet mobbing frem til
20074. Her fremgår det to saker fra 1990-tallet. Den ene stammer fra Frostating lagmannsrett og den
andre fra Sunnfjord herredsrett. I begge disse sakene fikk saksøker avslag på påstander om
senvirkninger av mobbing på skolen. Retten syntes ikke å ha funnet det bevist i saksøkers favør på
påstander om mobbing.
I 2012, ble det imidlertid fattet en historisk dom i en ankesak i høyesterett, som har hatt følger for flere
førte saker i årene etter5. Høyesterett opprettholdt dommen fra Agder lagmannsrett der Kristiansand
kommune ble dømt erstatningspliktig i en sak hvor en 31 år gammel mann søkte erstatning for at en
barneskole i Kristiansand ikke hadde gjort en tilstrekkelig god nok innsats for å stanse mobbingen som
saksøker opplevde i perioden 1987-19936 (merk at saken omhandler barneskoleårene og ikke
ungdomsskolen).
Høyesterett skrev i dommen:
«Ved pliktig skolegang påtar skolen seg et omfattende omsorgsansvar. Mobbing i skolen har stort skadepotensial, både
for den enkelte og for samfunnet. Mobberne selv kan ikke stilles erstatningsrettslig til ansvar. Både prevensjonshensyn
og en interesseavveiing tilsier ansvar for kommunen i de tilfeller der skadepotensialet realiserer seg»7.

Denne dommen viser at endringene i opplæringsloven i 2002 ikke introduserte et nytt ansvar overfor
skolene, som sådan, men at ansvaret ble konkretisert. Det viser også at endret rettspraksis kan få følger
for erstatningsansvaret, i tillegg til hva mobbingen har av følger for det enkelte individ. Skolene kan
ikke gjøre så mye med den praksisen som er blitt ført i tidligere år, men skal gjennom kontinuerlig
arbeid legge gode grunnlag for hver elev hver dag i den daglige driften. Denne kontinuiteten skal, ifølge
ovenstående drøfting, være en videreføring av prinsipper som skal ha blitt etterlevd i skoleverket over
flere tiår.

6.2 Kapittel 9 A

3

Kilde: Ot.prp. nr. 72 (2001-2002), pkt. 2, s. 3-8.
Kilde: http://www.jus.uio.no/ior/forskning/omrader/utdanningsrett/rettskilder/rettspraksis-mangelfullopplaering.html#toc5
5 Sakene har variert mht. domsavsigelse, hvor saksøkt kommune av og til er funnet erstatningspliktig eller hvor partene
inngår forlik, f.eks. https://www.nrk.no/trondelag/far-300.000-kroner-fordi-han-ble-mobbet-1.12831977
6 Kilde: https://www.nesslundin.no/mobbet-pa-skolen-krav-pa-erstatning/
7 Kilde: https://www.nrk.no/sorlandet/mobbe-anke-avvist-i-hoyesterett-1.7978153
8 Se for eksempel Opplæringslovutvalgets NOU 1995: 18 Ny lovgivning om opplæring – «… og for øvrig kan man gjøre som
man vil».
4
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Opplæringsloven Kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø ble endret 1. august 2017. Det hadde pågått en
diskusjon over langt tid8 vedrørende om elever skulle ha egne arbeidsmiljøregler. Innføringen av
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kapittel 9a i 2002 var et svar på et stortingsvedtak den 18. mai 2000 hvor «Stortinget ba regjeringen
om å legge fram «forslag om arbeidsmiljøbestemmelser for elever og studenter»»9.
Det hadde vært en viss lovregulering av spørsmål med betydning for elevenes «arbeidsmiljø» i
skolesammenheng også tidligere, men innføringen av regler om elevene sitt skolemiljø i
opplæringsloven, i stedet for å lage frittstående «arbeidsmiljøregler for skoleelever», hadde til hensikt
å føre til at tilsynsreglene i opplæringsloven kapittel 14 dermed også ville gjelde for elevenes
skolemiljø10.
Endringene som ble gjennomført i 2017, ble foreslått i Prop. 57 L (2016-2017) som et svar på
Djupedalsutvalgets NOU 2015:2 «Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø». Det nye
regelverket har til formål:
«[å] styrke rettighetene til elever som blir mobbet og deres foreldre, og være et effektivt
virkemiddel mot mobbing og dårlige skolemiljøer»11.
De viktigste endringene i kapittel 9 A, gjelder at tidligere handlings- og vedtaksplikt er byttet ut med
en aktivitetsplikt – noe som skal medføre raskere reaksjon til fordel for «byråkratisk» saksbehandling
før man foretar undersøkelser og setter i verk tiltak.
Enkeltvedtakskravet er blitt erstattet med et handlingsrettet dokumentasjonskrav som sier at det skal
lages en plan for hvordan tiltaket skal gjennomføres når skolen setter inn tiltak i en enkeltsak. I tillegg
til denne planen, må skolene dokumentere det arbeidet de faktisk gjør for å oppfylle aktivitetsplikten
i enkeltsaker. Det er også blitt innført en ny klageordning hvor Fylkesmannen er håndhevingsinstans
og gitt hjemmel til å sanksjonere brudd på kapittel 9 A med tvangsmulkt. Det stilles krav til at skolen
utarbeider en aktivitetsplan etter aktivitetsplikten innen en arbeidsuke har gått siden skolen fikk
kjennskap til saken, altså fem dager.
Med unntak av §§ 9 A-10 og 9 A-11, som omhandler henholdsvis ordensreglement og bortvising,
gjelder kapittel 9 A for alle elever ved skolen inkludert elever som deltar i leksehjelpordningen og
benytter skolefritidsordningen (§ 9 A-1)12. Arbeidet med elevenes skolemiljø må derfor omfatte all
aktivitet i skolens regi.
Opplæringsloven § 9 A-2 fastsetter at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som skal fremme
helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering
og trakassering (§ 9 A-3, første ledd), og skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen,
miljøet og tryggheten til elevene slik at kravene i kapittel 9 A er oppfylt (§ 9 A-3, annet ledd).

I opplæringsloven § 9 A-4, fremgår det at alle som arbeider på skolen skal følge med på om elevene
har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og
9

Kilde: Note 206 til opplæringsloven, ved Vidar Raugland og Marius Gjetnes, sist endret 22.11.17, sist besøkt 6.februar
2019.
10 Ibid.
11 Kilde: Prop. 57 L (2016-2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak). Endringer i opplæringslova og friskolelova
(skolemiljø), side 5.
12 §§ 9 A-10 og 9 A-11 gjelder ikke for elever som deltar i leksehjelpsordninger og i skolefritidsordninger.
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Tidligere var ansvaret om et kontinuerlig og systematisk helse-, miljø- og trygghetsfremmende arbeid
lagt til skoleledelsen, men for å sikre at dette blir utført har lovgiver nå lagt ansvaret spesifikt på rektor.

Side
16

30/19 Sak V-30/19 Rapport forvaltningsrevisjon "Psykososialt miljø i skolen". - 18/00027-2 Sak V-30/19 Rapport forvaltningsrevisjon "Psykososialt miljø i skolen". : Våler kommune - FR50 - 219 - Psykososialt skole- og arbeidsmiljø i Vålerskolen

Forvaltningsrevisjon: Psykososialt skole- og arbeidsmiljø i Vålerskolen
2018/2019

trakassering dersom det er mulig (første ledd). I lovkommentar (note 212) ved Raugland og Gjetnes,
fremgår det at dersom «årsaken til elevens eventuelle utrygghet eller mistrivsel er forhold som har
skjedd utenfor skoletiden eller utenfor skolens område, begrenser ikke [dette] skolens aktivitetsplikt
så lenge elevens opplevelse av skolemiljøet påvirkes negativt av det». Aktivitetsplikten gjelder derfor
både skoleturer, skoleveien og i digitale medier.
Når det gjelder plikten til å gripe inn, så er dette knyttet til krenkelser som den ansatte selv er vitne til
og som fortsatt pågår: «Grensen for å gripe inn er at den ansatte selv ikke må krenke elever for å få
stanset en situasjon eller at det forutsetter en handling som er straffbar. Den ansatte skal heller ikke
sette seg selv eller andre i fare for skade»13.
Rektor skal alltid varsles ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt
skolemiljø, og rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller (§ 9 A-4, annet ledd). Terskelen for hva som
er å forstå som varslingsgrunnlag i henhold til opplevelsen av et «trygt og godt» skolemiljø skal være
lav og ta utgangspunkt i elevens subjektive opplevelse. Hver skole må finne ut av egne varslingsrutiner
som en del av det systematiske arbeidet14.
Dersom en elev opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt og ansatte ved skolen får kjennskap til
dette, plikter skolen å iverksette undersøkelser umiddelbart (§ 9 A-4, tredje ledd). Formålet med
undersøkelsene er å få frem fakta om situasjonen, bakgrunnen for elevens opplevelse, og hvilke
forhold i elevens omgivelser som påvirker hvordan eleven har det på skolen15.
Når en elev gir uttrykk for at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen iverksette egnede tiltak for
å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø (§ 9 A-4, fjerde ledd). Skolen plikter også å iverksette
tiltak dersom undersøkelsene avdekker at en elev opplever utrygghet. Plikten til å iverksette tiltak
omfatter også plikt til å følge opp tiltakene, evaluere virkningen av tiltakene og eventuelt legge til eller
endre tiltakene dersom dette er nødvendig for å oppnå målet om å trygge elevens skolemiljø16.
Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt og at hva som er best for elevene skal være et
grunnleggende hensyn i skolens arbeid. Retten til å bli hørt samsvarer blant annet med
barnekonvensjonens artikkel 3 og artikkel 12, og Grunnloven § 104.

6.3 Kapittel 9 A i lys av andre lovverk

13

Kilde: Norsk lovkommentar, note 212 til opplæringsloven, ved Vidar Raugland og Marius Gjetnes, 22.11.17, sist besøkt 6.
februar 2019.
14 Kilde: Norsk lovkommentar, note 213 til opplæringsloven, ved Vidar Raugland og Marius Gjetnes, 22.11.17, sist besøkt 6.
februar 2019.
15 Kilde: Norsk lovkommentar, note 214 til opplæringsloven, ved Vidar Raugland og Marius Gjetnes, 22.11.17, sist besøkt 6.
februar 2019.
16 Kilde: Norsk lovkommentar, note 215 til opplæringsloven, ved Vidar Raugland og Marius Gjetnes, 22.11.17, sist besøkt 6.
februar 2019.
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I forarbeidet til forslaget om endringer i opplæringsloven kapittel 9 A, skriver departementet at kapittel
9 A må sees opp mot Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og likestillings- og
diskrimineringslovene. Da lovverket ble foreslått, forelå det fire lover som omhandlet likestilling og
diskriminering. Disse fire lovene besto av Likestillingsloven, Diskrimineringsloven om etnisitet,
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og Diskrimineringsloven om seksuell orientering. Fra og med
1. januar 2018 er de fire lovene tatt inn i en felles Likestillings- og diskrimineringslov.
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Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler ansvarliggjør virksomhetsleder til å sørge for
at virksomheten fremmer trivsel og gode psykososiale forhold (§ 12). Leder av virksomheten skal ha et
tilfredsstillende internkontrollsystem for arbeidet som avkreves av forskriften (§ 4), og kommunen har
til ansvar å drive tilsyn med virksomhetene med hensyn til at forskriften blir etterlevd (§ 25).
I Likestillings- og diskrimineringsloven, fremgår blant annet forbudene mot å diskriminere (§6), forbud
mot å trakassere (§ 13), forbud mot å instruere noen om å diskriminere og trakassere (§ 15) og forbud
mot å medvirke til diskriminering, trakassering og instruering av diskriminering og trakassering (§ 16).
Her fremgår også definisjoner for diskriminering og trakassering.

6.4 Grunnlovens forhold til saksbehandling i offentlig forvaltning
I Forvaltningsloven, omtales ikke barns rettigheter slik de fremgår av barnekonvensjonens artikkel 3
og artikkel 12, om henholdsvis forholdet til barnets beste i forvaltningen av barns rettigheter, og
barnets rett til å gi uttrykk for sin mening. Imidlertid, sier Kongeriket Norges Grunnlov § 104, første og
annet ledd, at
Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres
mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling. Ved handlinger og avgjørelser som berører
barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn17.

Med hensyn til forvaltningsrettslig behandling som omhandler barn, har altså barna rett til å bli hørt
og deres hensyn bli ivaretatt så langt det lar seg gjøre, noe som har sin gjenlyd i opplæringsloven
kapittel 9 A18.

6.5 Helse- og omsorgstjenesteloven
I Helse- og omsorgstjenesteloven, omtales kommunens ansvar om å tilby helsetjenester overfor barn
og ungdom i skole (§ 3-2, nr. 1, bokstav a).
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten ble endret 1. november 2018. Tidligere var det konkretisert at kommunen skulle
sørge for tilgang på nødvendig personell for oppgavene som skal utføres. Dette er tatt ut. Det står i
stedet at kommunen skal tilby helsestasjon- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0-20 år, at
tilbudet skal være tverrfaglig og at kommunen skal dekke alle utgiftene til tjenestene (§ 3).
Det står imidlertid i forarbeidene til Helse- og omsorgstjenesteloven at «kommunene må selv sørge
for en bemanning som tilsier at kommunen kan utøve forsvarlige tjenester ut fra lokale forhold og
behov» 19.

17

Kilde: Kongeriket Norges Grunnlov
Andre steder hvor barnets hensyn ivaretas er f.eks. barnelovens § 31, og i ulike saksbehandlingsrundskriv, for f.eks.
barnevernstjenesten og NAV.
19 Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet. Prop. 91 L (2010-2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
(helse og omsorgstjenesteloven), side 180 og 488.
18
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Det fremgår også av forarbeidene til Helse- og omsorgstjenesteloven at:
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«skolehelsetjenesten skal være et lavterskeltilbud for unge med psykiske vansker eller problemer, som
de på et tidlig tidspunkt kan oppsøke hjelp for, og få hjelp til på riktig nivå. Det er et hovedpoeng med
denne tjenesten at den befinner seg der barn og unge er – som en «drop-in»-tjeneste på skolen»20.

Skolehelsetjenesten skal være helsefremmende og forebyggende og må ses i sammenheng med Lov
om folkehelsearbeid, også kalt Folkehelseloven. I Folkehelseloven fremgår det at forebyggende
tjenester inkluderer opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge problemer
av både helsemessig og sosial karakter (§§ 1, 4, 5 og 7). Man skal altså ha en sosialfaglig og helhetlig
tilnærming.
Skolehelsetjenesten skal, ifølge § 6 i Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende
arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, omfatte forebyggende psykososialt arbeid, samarbeid
med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever, og
bistand og undervisning i gruppe/klasse/foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det.
I september 2017, kom det nye nasjonale faglig retningslinjer for det helsefremmende og
forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Disse er også
relevant å se i sammenheng med skolenes arbeid med det psykososiale skolemiljøet.

6.6 Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon- og skolehelsetjenesten
Den nasjonale faglige retningslinjen for helsestasjon- og skolehelsetjenesten omtaler
skolehelsetjenesten bidrag inn mot arbeidet med skolenes psykososiale miljø. Retningslinjen opererer
med hva som kan stilles av pålagte krav til tjenesten og hva som omfattes av anbefalte innsatsområder.
Innenfor anbefalingene, vektes oppgavene ut i fra hvor sterk anbefalingen er opp mot hva som kan
kalles et krav. Det fremgår på Helsedirektoratets nettside at «anbefalinger gitt i nasjonale faglige
retningslinjer [ikke er] rettslig bindende, men normerende og retningsgivende ved å peke på ønskede
og anbefalte handlingsvalg»21. Det vises også til at dersom man avviker fra gitte anbefalinger, bør man
dokumentere det og være forberedt på å begrunne valgene dersom det oppstår klagesaker eller
iverksettes tilsyn.
Videre står det at:

Skolehelsetjenestens bidrag i skolens arbeid med tiltak som fremmer et godt psykososialt miljø er viet
en egen del i de faglige retningslinjene. Her fremgår både begrunnelse for og beskrivelse av praktisk
gjennomføring. Oppgavene omtales som en sterk anbefaling. Her står det at skolehelsetjenesten bør
samarbeide med skolen med et fokus på å:


20

fremme et godt psykososialt miljø på skolen, og å

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet. Prop. 91 L (2010-2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
(helse og omsorgstjenesteloven), side 174.
21 Kilde: https://helsedirektoratet.no/metoder-og-verktoy
22 Kilde: https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Helsestasjons-%20og%20skolehelsetjenesten.pdf, side 5.
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«ved sterke anbefalinger brukes «bør» eller «anbefales», og ved svake anbefalinger brukes «kan» eller
«foreslås». En sterk anbefaling indikerer at det er klart at fordelene veier opp for ulempene. Dette
innebærer at brukere og helse- og omsorgspersonell i de fleste situasjoner vil mene at det er riktig å
følge anbefalingen»22.
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forebygge mistrivsel, mobbing og psykiske plager blant barn og ungdom gjennom universelle,
gruppe- og individrettede tiltak23

Innenfor dette, blir det anbefalt mer spesifikke bidrag, som:


normalisere mangfold i elevgruppen



følge opp barn og ungdommer som har det vanskelig



bidra i undervisning om tema som for eksempel psykisk helse, vold, overgrep og omsorgssvikt,
ernæring og fysisk aktivitet



sørge for at elevene er kjent med skolehelsetjenestens tilbud



tidlig innsats gjennom ekstra oppfølging og støtte i klasser, i grupper eller på individnivå når
det er nødvendig



oppfølging av elever på individnivå ved behov, for eksempel barn eller ungdommer som blir

23

Kilde: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=samhandling-medskole-10337#psykososialt-milj%C3%B8:-skolehelsetjenesten-b%C3%B8r-bidra-i-skolens-arbeid-med-tiltak-som-fremmer-etgodt-psykososialt-milj%C3%B8sterk-anbefaling
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mobbet eller selv mobber
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7 Hva er det statistiske bildet på situasjonen i Vålerskolen?
I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vi gjennomgått mye data. Vi har fått oversendt resultatene
fra Elevundersøkelsen for årene 2015-2018, både på skolenivå og på trinn-nivå. I det følgende ser vi
nærmere på resultatene, hvor vi har vektlagt skoleåret 2018-19 mer enn de øvrige årene.
Elevundersøkelsen gjennomføres på 5.-10. trinn. Resultatene som legges ut på
Utdanningsdirektoratets portal kalt Skoleporten gir kun informasjon om 7. og 10. trinn. Dette kan være
problematisk når kullene er små og det er lett å identifisere hvem som har svart bekreftende på for
eksempel spørsmål som omhandler opplevd mobbing.
Utdanningsdirektoratet publiserer ikke tall dersom 4 eller færre har svart et bestemt alternativ på
spørsmål. Disse svarene blir som oftest omtalt som «prikket». I og med at prikkede resultater også kan
leses av som svar gjennom deduksjon, unntar Utdanningsdirektoratet også det minst avslørende
resultatet som ligger nærmest til det opprinnelig prikkede resultatet. Dette betyr at dersom to
personer har svart at de har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden og ti har svart at de har opplevd
det sjeldnere, vil begge resultatene kunne unntas offentlighet.
De samme publikasjonsgrensereglene gjelder også for skoleeier, slik at skoleeier eller rektor heller ikke
skal kunne dedusere seg frem til hvem som har svart hva. Vi ser at dette likevel ikke er en helt umulig
øvelse, slik at vi har kunnet komme frem til resultater innenfor gjeldende definisjoner for å få større
datasett.
En annen utfordring med hensyn til Elevundersøkelsens statistiske bilde er at de offentliggjør
resultatene for 7. og 10. trinn som oftest består av de eldste elevene ved sine skoler. I kapittel 4 viste
vi til tre aspekter ved hva som kjennetegner mobbing. Et av disse aspektene er psykisk og/eller fysisk
overlegenhet fra den som mobber. De aller fleste elevene ved barneskoler og ungdomsskoler vil som
oftest være psykisk og/eller fysisk underlegne de elevene som resultatene faktisk blir offentliggjort for.
Derfor har vi også bedt om å få resultater fra de andre trinnene.
I det følgende vil vi ta for oss hva det statistiske bildet gir oss av informasjon når vi vurderer
Elevundersøkelsen for utvalgte spørsmål.

Elevundersøkelsen inneholder en rekke spørsmål som omhandler elevenes psykososiale skolemiljø.
Enkelte spørsmål er generelle og gis til alle elever. Andre spørsmål er spesifikke og gis under
forutsetning av at eleven har svart bekreftende eller avkreftende på et forutgående spørsmål. Dette
gjelder spesielt spørsmål om mobbing. Dersom man oppgir at man har opplevd mobbing, vil man også
få spørsmål hvor man blir spurt om hvordan mobbingen foregikk og hvor den skjedde, hva skolen har
gjort og om innsatsen hjalp, og i hvilken grad voksne står for mobbing.
Elevundersøkelsen kan også gjennomføres med bestilte moduler som inkluderer spesifikke temaer
som ikke ligger i standardundersøkelsen, eller som går dypere i materien på bestemt tematikk. I 2016,
2017 og 2018 har barneskolen(e) i Våler benyttet en slik ekstra modul for trivsel for 5.-7. trinn.
De aller fleste resultatene som gjelder oppfølgende spørsmål er unntatt offentlighet, selv når vi har
fått oversendt resultatene aggregert for flere trinn. Dette medfører at vi i liten grad har anledning til å
kunne gjøre analyser av dataene og å kunne trekke generelle slutninger fra resultatene i
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7.1 Elevundersøkelsene i Vålerskolen
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undersøkelsen. Selv om vi ser resultatene over flere år, er det ingenting som peker seg ut som
historiske trekk, og resultatene blir i større grad stående som enkeltepisoder.
Andelen elever som opplever mobbing i Vålerskolen svinger en del fra år til år. Følgende graf gir
informasjon om nivåene på 7. og 10. trinn:
Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene?
14,0 %
12,0 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
2,0 %
0,0 %
2013-14

2014-15
Vålbyen skole

2015-16
Totalt for 7. trinn

2016-17

2017-18

2018-19

Våler ungdomsskole

For skoleåret 2018-19, er tallene for Vålbyen skole og for 7. trinn de samme i og med at det kun er én
barneskole i Våler kommune fra og med inneværende skoleår. Selv om grafen viser 0 %, er andelen
unntatt offentlighet, slik at det for 7. trinn her omhandler 4 eller færre elever. Grafen viser at det
svinger veldig fra år til år, hvor kurven ved ungdomsskolen er synkende. Man kan også lese ut fra grafen
at Nordhagen skole, i årene 2016-17 og 2017-18, har trukket ned andelen elever som har opplevd
mobbing, og at situasjonen har vært mer utfordrende ved Vålbyen. Årets resultater indikerer at det er
færre elever som opplever mobbing i år enn de to forutgående år.



Foretok skolen seg noe og hjalp det?



I hvilken grad står voksne for mobbingen?



I hvilken grad er du blitt mobbet digitalt?



Hvem ble du mobbet av?



Har du mobbet andre elever og hvor ofte?

For et par av årene vi har sett på, så har det vært flere enn fire elever som har svart at de er blitt
mobbet av en eller flere elever i klassen. I undersøkelsen fra de samme årene fremgår det at det er
ingen i deres klasse som oppgir at de har mobbet andre elever i det omfanget som disse oppgir. I
statistikk som vi har sett på i et annet prosjekt, fant vi samme tendens til at selv om elever opplever
mobbing (2-3 ganger i måneden eller oftere) fra elever i klassen, så er det nært sagt ingen elever som
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Elevundersøkelsen inneholder mange spørsmål som kan gi god informasjon om og for det
forebyggende arbeidet. I fem av disse spørsmålene fremgår det enten ikke resultater som kan gi
informasjon som kan benyttes for å vurdere situasjonen ved skolene, som følge av at de er blitt unntatt
offentlighet, eller hvor resultatene er utydelige. Følgende er de fem spørsmålene:
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svarer at de mobber andre elever mer enn «en sjelden gang». Dette må også sees opp mot at det er
den enkelte elevs subjektive opplevelse som ligger til grunn for om man er blitt mobbet, og at
mobbingen kan gjennomføres av flere elever som selv opplever at de utfører krenkende handlinger
sjelden, men til ulike tider slik at det for eleven oppleves som en høyere frekvens.
I de samme to kullene som vi viser til i forrige avsnitt, er det også resultater for hvordan mobbingen
foregikk og hvor den skjedde. Resultatene viser at mobbing forekommer både fysisk og verbalt, men
at det synes å være den samme formen for mobbing for kullene det gjelder. Dette kan indikere at
mobbing i stor grad kan avhenge av enkeltelever i klassen, som for eksempel at det i en klasse er en
eller flere elever som er fysisk overlegne og bruker vold, mens det i en annen klasse kan være en mer
verbal form for mobbing som utøves. På spørsmål om hvor mobbingen skjedde, fremgår det at de i
kullet som opplevde at mobbingen ble utført i skolegården gikk på barneskolen, mens det for
ungdomsskolen viser seg at mobbingen forekom i kantinen. Her er det igjen flere av svaralternativene
som er prikket og som derfor kunne ha inneholdt mer informasjon om hvor mobbingen oppsto, men i
og med at ikke bare ett alternativ prikkes, men flere, så vil det ikke være til nytte å vise til de prikkede
resultatene.
I Elevundersøkelsen blir elevene også stilt spørsmål som er relatert til om de opplever et trygt miljø:


Har de voksne klare forventninger til hvordan elevene oppfører seg mot hverandre



Reagerer de voksne dersom noen sier eller gjør noe ubehagelig mot en elev



Gjør medelever narr av hverandre dersom noen sier eller gjør noe feil i klassen



Har elevene medelever som de kan snakke med dersom noe plager en

Det er en del elever som opplever at medelever gjør narr av medelever dersom de gjør eller sier noe
feil. Resultatene over flere år viser at kull hvor mange elever opplever dette har høye andeler
påfølgende år på samme spørsmål. Dette kan indikere at klassene etablerer sin egen kultur for
konformitet, og at det finnes mekanismer i kullene som regulerer inkludering/ekskludering. Forbedring
av slike resultater handler om tydelig klasseledelse og målrettet arbeid med holdninger i klassen. Det
skal nevnes at slike tall ikke egentlig trenger å tyde på at kullene ikke har det bra, men man bør være
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Med hensyn til resultatene, har vi et inntrykk av at de fleste elevene som har svart på
Elevundersøkelsen de fire siste årene opplever at de voksne har tydelige forventninger til elevenes
oppførsel, men noen av elevene på ungdomsskolen opplever at lærerne ikke er like tydelige. Det er
også noen elever som mener at de voksne ikke gjør noe med uønsket atferd mellom elevene. Dette
gjelder en høyere andel elever på ungdomsskolen enn på barneskolen, men andelene er uansett
forholdsvis lave. På spørsmål om de voksne på skolen reagerer på samme måte hvis elevene bryter
reglene, så er det for noen år vesentlige andeler elever ved skolene som mener at de voksne håndterer
regeletterlevelse ulikt. I klasserommet vil dette omhandle klasseledelse, mens det utenfor
klasserommet omhandler tydelige voksenroller basert på hvordan de ansatte ved skolen kjenner til
skolens regler på systemnivå.
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oppmerksom på at det kan medføre økt opplevelse av mobbing, samt at man fort kan få forsterket
handlinger som medfører ekskludering, selv om det å gjøre narr likevel kan være inkluderende24.
De aller fleste elevene har medelever man kan snakke med dersom det er noe som plager eleven, men
det er en del elever på enkelte trinn som opplever at de ikke kan snakke om problemer med
jevnaldrende på skolen. Her må man igjen ta noen forbehold. I Elevundersøkelsen blir elevene spurt
om de trives på skolen, om de har noen medelever å være sammen med i friminuttene og om de gleder
seg til å gå på skolen. I tillegg, blir elever på barneskolen spurt om de trives sammen med medelever i
klassen, om man trives i friminuttene og om det hender at man føler seg ensom på skolen. Trivsel på
skolen kan både være knyttet til opplevelsen av fag man har og til sosiale forhold. Hva elevene svarer
på disse spørsmålene kan være knyttet til hva som er temaene for de forutgående spørsmålene25.
Trivsel kan med andre ord forstås på mange måter som resultatene i undersøkelsen ikke tar høyde for.

De aller fleste elevene på barneskolen opplever at de trives sammen med elevene i klassen, selv om
en liten andel oppgir å trives i mindre grad. Her er resultatene for 2018 dårligere enn tidligere år, noe
som kan ha sammenheng med sammenslåingen av skolemiljøene. Man kunne ha sett dette opp mot
resultatene for mobbing, men her er resultatene unntatt offentlighet. Ser man på tidligere år, finner
man høyere andeler for elever som har opplevd mobbing på trinn hvor ingen elever har oppgitt at de
ikke trives med sine medelever, i friminutt og på skolen generelt. På den ene siden kan dette skyldes
feilkilder, som for eksempel at avgitt svar ikke er korrekt eller at svarene er farget av umiddelbare
episoder26. På den andre siden kan det være at den som har besvart legger andre ting i spørsmålene
enn det spørsmålsstiller gjør. Som sagt tidligere er datasettene for Vålerskolen små, slik at ekstreme
svar kan gi store utslag og derfor føre til det som ser ut som underlige sammenhenger i statistikken.
Alle elevene må ta stilling til utsagnet «jeg gleder meg til å gå på skolen». Her varierer andelene som
oppgir at de i liten grad gleder seg til å gå på skolen fra 0-20 % på enkelttrinn over de siste fire årene.
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For eksempel at det omhandler vennskapelig erting. Kallenavn har ofte en slik dualfunksjon og hva som er negativt og
positivt bestemmes av hvordan en situasjon defineres. Et godt eksempel på dualfunksjoner er hvordan afroamerikanere har
appropriert nedsettende termer til å bli brukt i «positiv» forstand i egne miljøer.
25 Dette kalles «priming». Priming oppstår når man gir en rekke spørsmål som vekker helt bestemte assosiasjoner som
påvirker de påfølgende svarene. Priming kan brukes både bevisst og ubevisst av den som utfører undersøkelsen.
26 Ikke korrekt besvarelse kan være både bevisst og ubevisst. I skoleundersøkelser kan det være flere bevisst ukorrekte svar
på lavere trinn-nivåer. Dette har sammenheng med å være i stand til å gjøre vurderinger i skalaer fremfor svart/hvitt eller
for eksempel trass.
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Resultatene fra spørsmålene om man trives og om man har medelever å være sammen med i
friminuttene gir et inntrykk av at de fleste elever trives i Vålerskolen og har et sosialt fellesskap til
andre elever på skolen. Dette gjelder både barne- og ungdomsskolen. Som nevnt over, får elever på
barneskolen tilleggsspørsmål om de trives med medelevene i klassen, om man trives i friminutt og om
man følger seg ensom på skolen. På samtlige tre spørsmål har det for flere år vært resultater som er
blitt unntatt offentlighet. Dette kan synes noe underlig i og med at det er få år hvor det er elever som
oppgir at de har ingen elever å være med og som mistrives på skolen. En hypotese er at dette kan være
relatert til forståelsen av trivsel. Trivsel, generelt på skolen, er en mer udefinerbar kategori enn trives
du sammen med elevene i klassen din. Det er verdt å legge merke til at stort sett alle elever for stort
sett alle trinn over stort sett alle år mellom 2015-2018 oppgir at de har medelever å være sammen
med. Likevel er det noen elever på hvert av trinnene for samme periode som oppgir at det hender at
de føler seg ensomme på skolen. En hypotese for dette er at det å ha noen å være sammen med ikke
nødvendigvis henger sammen med følelsen av ensomhet.
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Om man ser dette spørsmålet opp mot trivsel, så får man et litt underlig bilde hvor de aller fleste trives
på skolen selv om det ofte er en av ti elever som i mindre grad gleder seg til å gå på skolen. Dette kan
nok i større grad omhandle motivasjon enn at det omhandler det rent sosiale aspektet ved skolen.
Dersom man nå skal oppsummere Elevundersøkelsen, så er inntrykket at de aller fleste trives i
Vålerskolen, men at det varierer fra år til år med hensyn til elever som opplever mobbing og at det er
noe utfordrende med hensyn til elevers motivasjon til tross for at de trives på skolen. Det synes som
at, det fra et elevperspektiv, så håndterer lærere skolereglene ulikt. Dette trenger ikke å være særskilt
kontroversielt. Elever som for eksempel krever noe mer oppfølging sosialt vil ofte kunne være i fokus
i større grad enn andre elever. Til tross for at man ideelt sett burde være uten fordommer og
holdninger til elever på forhånd, så viser det seg at dette er vanskelig for de aller fleste. I Kultur for
læring-undersøkelsen har for eksempel fylkesresultatene vist at lærere stiller ulike faglige
forventninger til gutter og jenter i skolen. Det er naturlig å anta at det samme gjelder for de sosiale
forventningene til elevene.
De resultatene som det kunne ha vært mest interessant å få informasjon om blir unntatt offentlighet
som følge av få svar. Dette er både bra og dårlig. Få svar på en negativ kategori er ønskelig. På den
andre siden vil undersøkelsen i liten grad kunne gi informasjon om det kan være systematiske forhold
ved skolen som bidrar til at enkelte elever opplever et utrygt miljø. Eksempler på dette er spørsmål
som omhandler hvordan man ble mobbet og hvor man ble mobbet. Dette fører til at det er viktig med
kartleggingen i forbindelse med saksbehandlingen av enkeltsaker og at man bør fortløpende vurdere
om det er trekk ved enkeltsakene som kan indikere at man har utfordringer på systemnivå.

7.2 Kultur for læring, T1 og T2 og UngData
Kultur for læring er et fireårig forskningsprosjekt i regi av Senter for praksisrettet utdanning (SePU) ved
Høgskolen i Innlandet (HINN). Alle grunnskolene i Hedmark har deltatt siden 2016. Et av målene med
prosjektet er å benytte kartleggingsresultater og andre data på en måte som bidrar til forbedring og
innovasjon i hvordan man driver skole for å løfte resultatene slik at barns språklige og sosiale
kompetanse heves med henspill til fremtidens utdannings- og samfunnsliv.

Kultur for læring-undersøkelsen er mer omfattende enn Elevundersøkelsen i og med at den både retter
seg mot samtlige elever på 1.-10. trinn og deres foreldre, samt skoleledere, lærere og assistenter i
skolen. Spørsmålene i undersøkelsen omhandler i større grad læringsmiljøet, samt at man kartlegger
foreldrenes sosioøkonomiske forhold og lærernes relasjoner og vurderinger av elevene og kollegialt
samarbeid. Likevel er noen av spørsmålene relatert til sosiale forhold.

27

Totalt er det syv informantgrupper: elever på 1.-10. trinn, kontaktlærere, lærere, foreldre, skoleledelse, assistenter og
fagarbeidere. Kilde: Nordahl, Thomas mfl. 2018. Kultur for læring i skolen Hedmark. Rapport fra kartleggingsundersøkelsen
T1, side 18.
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I forbindelse med deltakelsen i Kultur for læring, gjennomfører alle deltakerkommunene en utstrakt
spørreundersøkelse overfor både elever, foreldre og lærere27. Kartleggingsundersøkelsene skal
gjennomføres annethvert år, og er kalt T1, T2 og T3. T1 ble gjennomført høsten 2016, mens T2 ble
gjennomført høsten 2018. Undersøkelsene følges opp med opplæringsmoduler og systematisk
gjennomgang med skolepersonalet. Skolene velger seg ut fokusområder for forbedring etter
evaluering av resultatene. Ettersom undersøkelsene gjennomføres, vil skolene kunne ha tilgang på
mye data som følger elever over tid og som kan vise til progresjon.
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HINN har utarbeidet en rapport fra T1 som vi har hentet fra HINN sitt bibliotek. I denne rapporten blir
regionene i Hedmark sammenlignet, samt kommunene for hver region. Våler kommune er ikke omtalt
i rapporten. Dette kan skyldes at Våler kommune kom senere i gang med prosjektet enn de øvrige
kommunene i Hedmark. Selv om Våler ikke fremgår av rapporten byr den likevel på noen generelle
innsikter. For eksempel finner SePU at elever av foreldre med lav utdanningsbakgrunn generelt trives
mindre på skolen. Små skoler (71-150 elever) har lavere score-verdi når det gjelder trivsel enn større
skoler (151-500 elever).
7.2.1 T1 og T2
I undersøkelsen benyttes det et vektingssystem. Scoreverdier under 480 poeng er vesentlig under et
beregnet gjennomsnittsområde, mens verdier over 520 poeng ligger vesentlig over. Dataene blir
fremstilt i et diagram med rød, ingen og grønn farge hvor grønt er vesentlig over gjennomsnitt og rødt
er vesentlig under gjennomsnitt. Vi er blitt gjort oppmerksomme på at det er viktig å presisere at
resultatene i tabellene som gjelder Vålbyen skole har sammenslåtte resultater av Nordhagen og
Vålbyen skoler i forbindelse med T1-resultatene. For sammenligningens del er det naturlig at disse
resultatene er sammenslått i og med at T2 er gjennomført etter at Nordhagen skole ble nedlagt.
Av svarene fra elever, er vi mest interessert i kategoriene sosial trivsel, sosial isolasjon, utagerende
atferd og alvorlige atferdsproblemer og sosialt miljø. Følgende er resultatene fra Vålbyen skole:

Vålbyen skole (5.-7. trinn)
Sosialt miljø
Utagerende atferd og alvorlige atferdsproblemer
Sosial isolasjon
Sosial trivsel
470

480
T1

490

500

510

520

530

540

550

T2
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Elevene ved Vålbyen skole har gitt svar som indikerer at Vålbyen skole ligger godt over gjennomsnittet
innenfor de fleste kategorier. Vålbyen ligger innenfor gjennomsnitt på sosial trivsel og sosial isolasjon,
men vesentlig høyere i de andre kategoriene selv om scoreverdiene i T2 ligger lavere enn i T1. Ved
ungdomsskolen er scoreverdiene på gjennomsnitt i sosial trivsel og utagerende atferd, godt over
gjennomsnitt på sosial isolasjon, og vesentlig under gjennomsnitt på sosialt miljø. Resultatene i T2 er
også for ungdomsskolen lavere enn i T1:
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Våler ungdomsskole
Sosialt miljø
Utagerende atferd og alvorlige atferdsproblemer
Sosial isolasjon
Sosial trivsel
440

450

460

T1

T2

470

480

490

500

510

520

530

540

Elevene som går på 1.-4. trinn får spørsmål som er noe annerledes enn spørsmålene for 5.-10.
trinnselevene. Spørsmålene omhandler blant annet trivsel i skole, atferd og relasjon mellom elevene.
Her ligger Vålbyen skole innenfor gjennomsnittet, selv om T2-resultatene er lavere enn T1-resultatene.

1.-4.-trinn
Relasjon mellom elevene
Atferd
Trivsel i skolen
470

480

490
T1

500

510

520

530

T2

7.2.2 UngData-undersøkelsen
UngData-undersøkelsen ble sist gjennomført for elever på ungdomsskolen i Våler kommune våren
2018. Den er tidligere gjennomført i 2015 og 2012. Resultatene viser at det stort sett er forholdsvis like
resultater da kommunen blir sammenlignet med seg selv, men en økt andel opplever ensomhet og en
av tre av de som har besvart undersøkelsen i 2018 oppgir at de har vært involvert i slåssing minst én
gang de siste 12 månedene.
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Kort oppsummert gir Kultur for læring-undersøkelsen også et inntrykk av at de fleste av elevene i
Vålerskolen trives, selv om ungdomsskolen ser ut til å ha noen utfordringer med hensyn til å skape et
godt sosialt miljø. Det er naturlig at elevenes aktive deltakelse er viktig for å sikre et godt sosialt miljø
ved skolen. Selv om Vålerskolen har forholdsvis gode resultater, er det verdt å merke seg at innenfor
de kategorier som vi mener er relevant til psykososialt skolemiljø, så er T2-resultatene lavere enn T1resultatene. For Vålbyen skole, så kan dette igjen skyldes sammenslåingen av barneskolene, men det
er likevel noe man bør se nærmere på.
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UngData-undersøkelsen
Utsatt for trusler om vold
Slåssing
Mobbing
Depressivt stemningsleie
Plaget av ensomhet
Trives på skolen
Fortrolig venn
10%

20%

30%
2018

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015
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8 Problemstilling 1: Målrettet arbeid med å bedre det psykososiale
miljøet ved skolene
Jobber Vålerskolene målrettet med å bedre det psykososiale miljøet ved skolene for både elever
og ansatte?
 I hvilken grad kan det sies å være et systematisk, helhetlig og kontinuerlig arbeid med å
forbedre elevenes og de ansattes psykososiale miljø i Vålerskolen? Herunder,
a. Overordnet planverk, handlingsplaner, internkontroll og tiltak
 I hvilken grad er det tydelig styring fra administrasjonen i kommunen og ledelsen ved
virksomhetene med hensyn til arbeidet med det psykososiale miljøet ved skolen og arbeidet
mot mobbing? Herunder,
a. En administrasjon som planlegger utover hver virksomhet
b. Ansvarsdeling og klare arbeidsoppgaver
c. Tydelig kommunikasjon
d. Oppfølging og kvalitetssikring
 I hvilken grad blir elevene involvert i arbeidet med eget psykososialt miljø?
 Hva gjør Våler kommune for å skape lik forståelse ved skolene med hensyn til psykososialt
arbeidsmiljø?

8.1 Bakgrunnsinformasjon
Hovedmålsettingen for arbeidet mot krenkelser og mobbing i skolene skal være at dette ikke
forekommer. Opplæringsloven § 9 A-3, første ledd, fremsetter at «skolen skal ha nulltoleranse mot
krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering».

I opplæringsloven § 13-10 fremgår det at kommunen skal ha et forsvarlig system som sikrer at man
vurderer om kravene i opplæringsloven med forskrift etterleves og kunne lukke avvik samt forbedre
praksis slik at man etterlever kravene i opplæringsloven. Dette innebærer blant annet at man kan
avdekke om brudd forekommer, noe som blant annet fordrer at man har et avviksregistreringssystem
for avvik etter opplæringsloven.
Jamfør Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, skal enhver arbeidsplass også sikre at
virksomhetens ansatte opplever at det psykososiale arbeidsmiljøet blir ivaretatt på en god måte med
deltakelse fra de ansatte.
At man skal ha nulltoleranse for krenkelser er annerledes enn å ha en nullvisjon for krenkelser. Likevel
innebærer nulltoleranse en visjon om at krenkelser ikke skal forekomme. En visjon er et resultat man
arbeider mot og er som oftest vanskelig å oppnå i praksis. Kravet i opplæringsloven er imidlertid mer
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Videre, fremgår det av § 9 A-3, andre ledd, at «skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å
fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte.
Rektor har ansvaret for at dette blir gjort».
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rettet mot selve praksis enn mot resultatet. Skolen skal ikke akseptere krenkelser når dette
forekommer, og slik man leser av opplæringsloven må skolen derfor ha systemer som sikrer at skolen
reagerer i alle tilfeller hvor krenkelser skjer. Det samme gjelder HMS-relaterte hendelser.

8.2 Revisjonskriterier for problemstillingen
Utledningen av revisjonskriteriene ligger vedlagt rapporten i vedlegg A. Følgende er revisjonskriteriene
som vi har valg å benytte i kortform. Disse er inndelt i henholdsvis kriterier som gjelder generelt for
hva skolene skal etterleve, og kriterier for hva skolen skal etterleve i de tilfeller hvor de får kjennskap
til at mobbing forekommer (ved enkeltsaker):
Kommunens plikter for systematisk arbeid
1.

Kommunen skal ha et system som sikrer vurdering av at opplæringsloven med tilhørende
forskrift etterleves.

2.

Systemet må inneholde et avviksregistreringssystem/avvikshåndteringsrutiner.

3.

Systemet bør inneholde de elementer som Utdanningsdirektoratet og KS peker på i sin veileder
for et forsvarlig system i henhold til Oppll. § 13-10.

4.

Kommunen skal ha et system som sikrer at vurderingene følges opp og at tiltak iverksettes for å
rette opp eventuelle avvik.

5.

Kommunen må ha et arbeidsreglement.

Generelle krav til systematisk arbeid for et trygt og godt psykososialt arbeid
1.

Skolene skal kunne dokumentere skolens plikter etter § 9 A-4.

1.1 Arbeidet skal fremgå av dokumenter (planer, rutiner mv.) hvor det skal stå:
a.

Hvordan skolen jobber for å forebygge og oppdage mobbing og plaging, inkl.:
 Beskrivelse av verktøy som kan avdekke mistrivsel blant elevene.
 Rutiner for inspeksjon og observasjon.
 Rutiner for tilsyn ved områder av skolen som i mindre grad er åpne for observasjon
(garderobe, toaletter mv.).

b.

Hva skolen skal gjøre når mobbing og plaging forekommer, inkl.:
 Rutiner for varsling.

2.

Kommunen skal ha et ordensreglement for skolene som tilfredsstiller oppll. § 9 A-10.

3.

Skolen skal ha et elevråd.

4.

Skolen skal ha et samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg.

5.

Elevrådet skal ha valgt representanter til samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget.

6.

Elevrådet skal delta i arbeidet med eget skolemiljø.

7.

Samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget skal tas med i arbeidet som omhandler skolemiljøet.
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 Rutiner for iverksettelse av undersøkelse, inkludert hva undersøkelsene skal bestå av.
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8.

Skolen skal ha dokumentasjon på at det kontinuerlig arbeides systematisk med det psykososiale
læringsmiljøet.

9.

Skolene skal ha et eget verneombud.

10. Verneombudet skal ha fått obligatorisk opplæring på minst 40 timer, som inkluderer de krav
som stilles i aml. § 6-2, punkt 6, og § 3-18 i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.
11. Verneombudet skal ha kjennskap til sin tilsynsrolle, blant annet gjennom varslingsrutiner til
arbeidsgiver, arbeidsmiljøutvalg og Arbeidstilsynet, og oppfølging av at arbeidsgiver utfører
endringer for å forhindre at de samme forhold gjentar seg.
12. Verneombudet skal ha kjennskap til at verneombudet skal gjennomføre de samme oppgavene
som ligger til et arbeidsmiljøutvalg dersom virksomheten ikke har arbeidsmiljøutvalg.
13. Arbeidsgiver plikter å ta med verneombudet på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak
som har betydning for arbeidsmiljøet, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av
virksomhetens systematiske HMS-arbeid.
Særskilte krav ved utløst aktivitetsplikt
1.

Skolen skal dokumentere hva som gjøres for å følge opp delpliktene innenfor aktivitetsplikten
(det vil si følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak).

2.

Ved varsel om mobbing, skal skolen iverksette tiltak i løpet av fem dager fra varselet dersom
undersøkelsene viser at det er behov for tiltak.

3.

Skolen skal dokumentere hvilke tiltak som planlegges gjennomført gjennom en tiltaksplan.
Herunder inngår som minimumskrav:
a.

Hvilket problem tiltakene skal løses

b.

Hva skolen har planlagt av tiltak

c.

Når tiltakene skal gjennomføres

d.

Hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltak

e.

Når tiltakene skal evalueres

8.3 Dokumentasjon
Systematikk, helhetlig og kontinuerlig arbeid med psykososialt skolemiljø

8.3.1.1 Vålerskolens overordnede dokumenter
For å drive systematisk arbeid er det behov for å ha overordnede føringer og plandokumenter for
arbeidet. Vi ser her nærmere på dokumentasjon som vi har mottatt som gjelder arbeid med elevenes
psykososiale miljø ved begge skoler. Dokumenter som er gjeldende for den enkelte skole fremgår av
de to underkapitlene nedenfor.
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Ordensreglement (forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen)
Jf. opplæringsloven § 9A-10 skal kommunen gi forskrift om ordensreglement for den enkelte
grunnskole. Ordensreglementet skal gi regler om elevenes retter og plikter så langt disse ikke er
fastsatt i lov eller på annen måte. Reglene om orden og oppførsel skal fremgå av forskriften samt hvilke
tiltak som vil bli benyttet ved brudd på reglement. Ordensreglementet skal også gi beskrivelse for
hvordan saksbehandlingen ved brudd på reglementet gjennomføres. Ordensreglementet er særs viktig
med hensyn til lovlighetskontroll da skolen kun kan benytte de tiltak som er beskrevet i
ordensreglementet. I lovkommentar ved Raugland og Gjetnes fremgår det at «sanksjoner må likevel
avgrenses mot mindre inngripende tiltak, som elevene kan oppleve som en straff, men der formålet
ikke vil være å straffe eleven»28. Det blir videre vist til at skolen har rett til å organisere og lede
undervisningen, og at opplærings- og ordensmessige tiltak, som for eksempel at to elever ikke får sitte
ved siden av hverandre eller må legge mobiltelefonen i sekken, er å anse innenfor unntaket. Denne
typen tiltak trenger derfor ikke å fremgå av ordensreglementet.
Våler kommunes ordensreglement ble vedtatt av kommunestyret i Våler kommune 28.03.11 (sak
019/11). Opplæringsloven har i ettertid blitt endret med hensyn til paragrafer som har innvirkning på
retter og plikter for orden og oppførsel. Dette medfører at det refereres til paragrafer i
opplæringsloven som er blitt opphevet.
I ordensreglementet fremgår det at den enkelte skole også skal utarbeide sine egne regler for trivsel,
orden og oppførsel med utgangspunkt i lokale forhold, og som særlig skal sikre at skolen har rutiner og
prosedyrer for å ivareta elevenes psykososiale skolemiljø.
Under generell oppførsel, punkt 4, om mobbing og voldelig atferd, fremgår det at Vålerskolen har
nulltoleranse for mobbing og voldelig adferd eller trusler om vold. Mobbing blir definert som «fysiske
og/eller psykiske angrep som gjentas over tid og er rettet mot en eller flere elever og/eller ansatte».
Videre fremgår det at den enkelte skole skal ha en handlingsplan mot mobbing, som skal omhandle
tiltak for å forebygge og avdekke mobbing, samt tiltak ved mobbing. Vi har ikke mottatt slike
handlingsplaner eller fått informasjon om at skolene har dette ut over handlingsplanen for elevenes
skolemiljø i grunnskolen, som vil bli videre omtalt nedenfor.

Under saksbehandling, blir det vist til reglene i opplæringsloven § 2-9. Denne paragrafen er opphevet
ved lovendring av 9. juni 2017. Videre står det at forskriften samt retningslinjer vedrørende mobbing
gjøres kjent for elever, foreldre/foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse. Det fremgår
også at forskriften skal være tilgjengelig på kommunens nettside sammen med skolens ordensregler
og handlingsplan mot mobbing under den enkelte skole på nettsiden. Vi har ikke klart å finne noen av
handlingsplaner på skolenes nettsider. Ordensreglementet ble funnet ved dokumentsøk i politisk
behandlede saker, men kan letes opp dersom man søker på «ordensreglement» på kommunens
hjemmesider. Det ligger imidlertid lite dokumentasjon under siden til den enkelte skole.

28

Norsk lovkommentar ved Vidar Raugland og Marius Gjetnes, note 227B, ny 22.11.2017 (sist besøkt 31.01.2019).
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Under sanksjoner fremgår 15 punkter med tiltak ved brudd på reglementet. Disse punktene er videre
beskrevet med hjemmel i opplæringsloven. I og med at opplæringsloven er blitt endret, har to av
tiltakene ikke samme hjemmel som da forskriften ble vedtatt og satt i kraft.
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Handlingsplan for elevenes skolemiljø i grunnskolen
Våler kommune har en handlingsplan for elevenes skolemiljø i grunnskolen. Denne gjelder både for
barneskolen og for ungdomsskolen. Formålet med handlingsplanen er relatert til opplæringsloven §
9A-2 om elevens rett til et trygt og godt skolemiljø. Handlingsplanen ble utarbeidet etter at
Fylkesmannen i Hedmark gjennomførte tilsyn med Vålbyen skole i 2015/2016 (tilsynet omtales
ytterligere i kapittel 9.2.3). Handlingsplanen består av åtte kapitler for hvert sitt tema:
1. Formål og mål
2. Definisjon på krenkende atferd
3. Kontinuerlig og systematisk arbeid
4. Aktivitetsplikt for ansatte
5. Skjerpet aktivitetsplikt
6. Informasjonsplikt
7. Brukermedvirkning
8. Håndtering

HEDMARK REVISJON IKS

Hvert kapittel inneholder informasjon samt minst ett krav til oppfølging med ansvar for oppfølging. Vi
har valgt å presentere kravene i følgende tabell:
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Kapittel
Tema

1
Formål/mål

2
Definisjoner

Oppfølging/
ansvarlig

Hver enkelt skole skal
utarbeide egne konkrete mål
for skolemiljøet og
skolemiljøarbeidet. Målene
skal revideres årlig. Rektor er
ansvarlig for at dette gjøres.

Rektor er ansvarlig for at skolens
ansatte har en felles forståelse
av hva som regnes som
krenkende atferd, og skal sørge
for at dette gjøres kjent for alle
ansatte, elever og foreldre. Det
skal være en felles prosess på
dette årlig.

Kapittel
Tema
Oppfølging/
ansvarlig

5
Skjerpet aktivitetsplikt
Her fremgår rutinen om
skjerpet aktivitetsplikt. Ingen
oppfølging avkrevd.

6
Informasjonsplikt
Skolene skal ha egne rutiner for
hvordan foreldre og elever blir
informert. Rektor er ansvarlig for
dette.

3
Kontinuerlig og systematisk
arbeid
Skolene i Våler skal skriftliggjøre
sitt arbeid med det forebyggende
og holdningsskapende arbeidet. I
planen skal det framgå hvilke
forebyggende og
holdningsskapende tiltak skolen
har. Rektor er ansvarlig for dette.

4
Aktivitetsplikt for ansatte

Rektor er ansvarlig for at
kartlegging gjennomføres i
henhold til beskrevet
kartleggingsplan i
handlingsplanen. Skolene skal ha
egne rutiner for oppfølging av
kartleggingen.

Rektor skal sørge for at alle
ansatte ved skolen har kunnskap
om aktivitetsplikten og hva den
innebærer. Skolen skal jevnlig, og
umiddelbart etter alle varsler fra
ansatte, kontrollere at
aktivitetsplikten er overholdt. Evt.
avvik skal beskrives og rettes opp.

7
Brukermedvirkning
Rektor er ansvarlig for at de ulike
organene informeres og
involveres i arbeidet med
skolemiljøet.

8
Håndtering
Her fremgår rutinen ved mistanke
om at elev ikke har et trygt og
godt skolemiljø. Denne rutinen
fremgår av vedlegg C i denne
rapporten. Ingen oppfølging
avkrevd.

Rektor er ansvarlig for at aktuelle
arbeidstakere blir informert om
aktivitetsplikten.

30/19 Sak V-30/19 Rapport forvaltningsrevisjon "Psykososialt miljø i skolen". - 18/00027-2 Sak V-30/19 Rapport forvaltningsrevisjon "Psykososialt miljø i skolen". : Våler kommune - FR50 - 219 - Psykososialt skole- og arbeidsmiljø i Vålerskolen

I kapittel 1 står det at «Elever i Våler skal ikke bli utsatt for krenkende ord eller handlinger. Skolene i
Våler har som mål å forebygge, forhindre og avdekke all krenkende atferd». Dette må være
forutsetningen for arbeidet med elevenes psykososiale skolemiljø i Våler. Handlingsplanen inneholder
en rekke definisjoner av uønsket atferd i kapittel 2.
Planens kapittel 3 tar for seg kravene til kontinuerlig og systematisk arbeid. Det fremgår at dette
arbeidet er todelt:


Forebyggende og holdningsskapende arbeid



Kartlegging av det psykososiale skolemiljøet

I planen fremgår det at det forebyggende arbeidet omhandler blant annet klasseledelse, lærer-elevrelasjoner, sosial kompetanse, psykisk helse og hjem-skole-samarbeid. Tiltakene iverksettes på både
skole og klasse- eller gruppenivå. Elevene skal få delta i det forebyggende arbeidet.
I handlingsplanen blir det vist til at elevenes trivsel skal kartlegges gjennom
utviklingssamtaler/elevsamtaler en gang hvert semester, at man skal gjennomføre
Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse for 5.-10. trinn hver høst (undersøkelsen er obligatorisk for
7. og 10. trinn), at det gjennomføres trivselsundersøkelse to ganger årlig (hvert semester) på 1.-4. trinn
og en gang årlig (vårsemesteret) på 5. og 6. trinn, at skolemiljøet er jevnlig tema for elevråd og klassens
time, samt inspeksjon, tilsyn og observasjon av skolemiljøet.
I kapittel 5 står det om den skjerpede aktivitetsplikten dersom en som arbeider på skolen krenker en
elev. I beskrivelsene av hva som skal foretas i slike situasjoner, så har man i handlingsplanen valgt å
legge inn konkret at personalkonsulent i Våler kommune skal kontaktes. I § 9A-5 står det at skoleeier
skal varsles; det stilles ikke krav til hvem som kontaktes i administrasjonen, men skoleeier er
kommunestyret i øverste organ, og deretter følger delegasjonsreglementet til hvem det er naturlig å
kontakte i slike situasjoner. Det står videre at dersom det blir kjennskap til at en ansatt har krenket en
elev, så skal det opprettes personalsak etter kommunens rutiner for personalsaker. Det fremgår også
at Våler kommune har en egen rutine ved mistanke om at ansatte krenker elever.
Kapittel 6 omhandler skolens informasjonsplikt om elevenes og foreldrenes rettigheter etter oppll.
kap. 9A. Deretter fremgår kravene til brukermedvirkning i kapittel 7. Her står det at rektor er ansvarlig
for at elevene/elevråd, samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg og foreldreråd/FAU blir informert om og
involveres i arbeidet med skolemiljøet, blant annet gjennom temaene:


Kartlegging av skolemiljøet og arbeid med å avdekke krenkende atferd



Oppfølging av resultatene fra kartlegging av skolemiljøet



Mål for skolens arbeid med skolemiljø



Tiltak for det forebyggende og holdningsskapende arbeidet med skolemiljø

I kapittel 8 fremgår rutinen for håndtering av saker etter opplæringsloven kapittel 9A. Rutinen fremgår
av vedlegg C.
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Tilstandsrapport for Vålerskolen 2017-2018
Vålerskolens siste tilstandsrapport ble behandlet i kommunestyret i Våler kommune 24. september
2018 (sak 047/18). Tilstandsrapporten for Vålerskolen består i stor grad av data hentet ut fra
Skoleporten. Side 12-16 omhandler resultatene som gjelder spørsmål om mobbing i
Elevundersøkelsen, som er obligatorisk for 7. og 10. trinn (mer informasjon om Elevundersøkelsen
fremgår i kapittel 7.1 i denne rapporten). I fremstillingen blir de to trinnivåene holdt adskilt og
sammenlignet for samme årskull i kommunegruppe 2, Hedmark fylke og det nasjonale gjennomsnittet.
Utdanningsdirektoratet har tidligere benyttet en verdimodell som viser et resultat mellom 1-5 med
hensyn til om elever har opplevd mobbing. Et godt resultat hvor ingen opplever mobbing vil få
resultatet 1. Våler kommune har hatt et mål om å ligge på 1 i gjennomsnitt målt over fire år.
Utdanningsdirektoratet har gått vekk fra denne modellen og gir nå heller oversikt i andeler som har
svart at de opplever mobbing. Endringen fører til mer konkret rapportering og gir et bedre bilde på
situasjonen. I tilstandsrapporten blir det vist til at målet til Vålerskolen må omformuleres, men dette
er det ikke tatt stilling til i tilstandsrapporten.
Dataene viser en hovedfaktor kalt «mobbing på skolen» med resultat vist i prosentandel elever som
har svart bekreftende på ett eller flere av følgende tre spørsmål:


Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene?



Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene?



Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste månedene?

Resultatene blir oppgitt i prosent. Dersom andelen svar er lavt på et eller flere av de tre spørsmålene,
så vil resultatene bli unntatt offentlighet som følge av personvernhensyn. Dersom et resultat unntas
offentlighet, vil også resultatet for faktoren «mobbing på skolen» bli unntatt offentlighet. Et såkalt
«prikket» svar, betyr at det er mer enn 0 % som har svart bekreftende på spørsmålet, men andelen er
så liten at det kan være lett å identifisere respondenten, derfor blir resultatet sensurert.
I Våler kommune ser det ut til at det svinger en del fra år til år. Dette kan følge naturlig av størrelsen
på alderskullene. Følgende tabell blir oppgitt for skoleåret 2017/2018:

7.
10.
trinn trinn
6,7 % 7,1%
6,9 %

2014/2015
7.
trinn
0%

10.
trinn
0%
0%

2015/2016

2016/2017

2017/2018

7.
10.
trinn trinn
0 % 10,5 %
5,3 %

7.
10.
trinn trinn
4,8 % 10 %
7,4 %

7.
10.
trinn
trinn
11,8 % 5,7 %
8,8 %

Snitt siste
fem år
7.
10.
trinn trinn
4,7 % 6,7 %
5,7 %

Det er langt færre som har oppgitt at de opplever digital mobbing enn at man er blitt mobbet av andre
elever på skolen. Det er tilstrekkelig få som svarer at de er blitt mobbet av voksne på skolen til at
resultatene er unntatt på både 7. og 10. trinn for 2017-18. Når voksne krenker elever på skolen utløses
en skjerpet aktivitetsplikt. At Vålerskolen har elever som opplever mobbing fra voksne på skolen må
tas alvorlig samme hvor få elever dette omhandler. Voksne skal være rollemodeller for barna på skolen,
slik at det det bør foreligge særskilte reaksjoner dersom krenkelser fra voksne mot barn foregår.
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Siste side i tilstandsrapporten inneholder mål for Vålerskolen i skoleåret 2018/2019. Kun ett mål er
relatert til psykososialt skolemiljø (kalt læringsmiljø i tilstandsrapporten): Andel elever som har blitt
mobbet 2-3 ganger eller oftere skal være 0. Gjennomsnittsresultater over tid skal legges fram for å
kunne vise en tendens, slik det fremgår av forrige tabell.
Beskrivelse av aktivitetsplikt for ansatte som utfører arbeid på skolen
Våler kommune har laget et skriv som informerer om aktivitetsplikten for ansatte som utfører arbeid
på skolen. Her blir det vist til hjemmel i opplæringsloven samt forklaring på hva aktivitetsplikten
innebærer. Den inneholder også eksempler på hvem andre enn pedagogisk personale som har
aktivitetsplikt: renholdere, vaktmestere, helsesykepleier, PPT, BUP samt for ansatte i private firmaer
som utfører arbeid på skolen eller skolens område. Alle delpliktene blir omtalt, samt at det blir vist til
straffansvar jf. § 9 A-13.
Motivasjon og tro på seg selv – Målsettinger og tidsplan (modul 1)
Skolene i Våler kommune deltar i en kompetansepakke som er kalt «Motivasjon og tro på seg selv».
Målet med kompetansepakker er å øke elevenes motivasjon for skolearbeid som skal bidra til bedre
skoleresultater. I utgangspunktet er ikke dette prosjektet relatert direkte til psykososialt skolemiljø,
men man har en målsetting om at prosjektet skal bidra til å skape en felles kultur mellom lærere på
barne- og ungdomstrinnet i forbindelse med 1-10-skolen.
Maler
Våler kommune har en mal for aktivitetsplan og en mal for evaluering av tiltak i aktivitetsplanen.
Aktivitetsplanen inneholder punkter for hver delplikt. Evalueringsmalen inneholder punkter for tiltak
som er beskrevet i aktivitetsplanen, evaluering av tiltakene og konklusjon vedrørende om problemet
er løst eller ikke, om tiltak videreføres eller ikke, eller om aktivitetsplanen må endres.
8.3.1.1.1 Dokumenter for Vålbyen skole
Ordensregler for Vålbyen skole
Vålbyen skole har egne ordensregler datert 12. august 2013. Vi fikk disse utdelt i intervju og har ikke
funnet ordensreglene på kommunens nettsider. Vålbyen skoles ordensregler er mer spesifikke enn de
som er gjeldende for Vålerskolen samlet sett. Ordensreglene viser til sanksjoner som kan være aktuelle
dersom elever bryter ordensreglene. En av disse sanksjonene omhandler å holde elever inne i ett eller
flere friminutt dersom eleven ødelegger for andre elever ved å være ute. Denne muligheten for
sanksjonering fremgår ikke av ordensreglene for Vålerskolen.

Den sosiale læreplanen for Vålbyen skole gjelder for 2018/2019. Planen tar utgangspunkt i fem
grunnleggende dimensjoner for å utvikle sosial kompetanse: empati, samarbeid, selvhevdelse,
selvkontroll og ansvarlighet. Hvert trinn har sin sosiale kompetanseplan hvor hver dimensjon er brutt
ned til ett hovedmål innenfor dimensjonen med tilhørende delmål. Delmålene er konkrete med hensyn
til de forventninger man stiller til elever på det bestemte trinn.
Videre fremgår det hvilke strategier og tiltak som skal iverksettes på skolenivå, på gruppe- og
klassenivå, og på individnivå. Her fremgår blant annet at skolens ordensreglement skal behandles i
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brukermedvirkningsråd jevnlig og brukes aktivt, og at reglementet skal gjennomgås ved skolestart i
klassene og på foreldremøte.
Tiltak på skolenivå som gjelder psykososialt skolemiljø omhandler:


gjennomgang og bruk av skolens ordensreglement,



at alle ansatte skal kjenne til skolens regler og rutiner,



at skolen skal ha en handlingsplan for trygt skolemiljø og en sosial læreplan med tydelige
mål og tiltak,



at skolen benytter program for arbeidet med sosial kompetanse,



at skolen har en inspeksjonsplan som ivaretar trygt skolemiljø i friminuttene,



at man har fellessamlinger gjennom året,



at man har fadderordning for nye elever,



at Elevrådet bidrar med drøfting og gjennomføring av trivselstiltak og



at skolen samarbeider aktivt med PPT, BUP, BUF-team og andre samarbeidspartnere for å
skape et trygt skolemiljø.

På gruppe- og klassenivå, fremgår det at:


man skal gjennomgå skolens ordensreglement både blant elever og foresatte,



alle elever skal bekjentgjøres den sosiale læreplanen,



alle klasser skal ha sosiale mål på sin ukentlige læreplan,



det skal gjennomføres jevnlige klassemøter,



klassene skal ha klasseregler,



helsesykepleier skal kurse elevene i «psykologisk førstehjelp»,



man skal gjennomføre årlig kartlegging av det sosiale samspillet ved bruk av for eksempel
spørreskjema eller sosiogram,



lærer skal lede klassen på en tydelig måte med fokus på relasjonsbygging mellom elevene,
mellom elev og lærer og mellom skole og hjem,



lærer skal benytte metoder og kommunikasjonsteknikker som fremmer prososial atferd,



elevene skal lære seg «verktøy» for konfliktløsning.

På individnivå, skal man blant annet fokusere på sosial kompetanse i utviklings- og elevsamtaler, lære
elevene å snakke om følelser og vurdere sine egne styrker og svakheter, samt samarbeide tett med
hjem og eventuelle hjelpeinstanser rundt elever med antisosial atferd.
Den sosiale læreplanen tar for seg et «sosialt årshjul» med plan for aktiviteter for skoleåret 2018/2019.
Her fremgår hvilke aktiviteter som er planlagt for hver måned og hvem som er ansvarlig for
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aktivitetene. Eksempler er månedlige aulasamlinger og aktiviteter hvor hele skolen er samlet både
faglig og sosialt.
Til slutt fremgår tips til temaer på foreldremøter for hvert trinn, som alle kan relateres til arbeidet med
psykososialt skolemiljø:
Trinn
1
2
3
4
5
6
7

Tema
Bursdager, leksetid, sosial kompetanseplan
Vennskap, grensesetting, leggetid
TV og spill
Skoleveien/buss
Nettvett/sosiale medier/mobilbruk
Mobbing, baksnakking og utestenging
MOT og nettvett

Maler for utviklingssamtaler
Utviklingssamtaler skal gjennomføres to ganger i året med elev og foreldre. Vålbyen skole har maler
for hva som skal tas opp i utviklingssamtalene for 1.-4. trinn og 5.-7. trinn. Temaene er delt i
henholdsvis sosial og faglig utvikling. Malene er forholdsvis like med unntak av fagene som elevene har
og som man skal samtale om. Med hensyn til sosial utvikling blir det listet opp stikkord for ting som
det kan samtales om: trivsel, empati, samarbeidsferdigheter, selvhevdelse, selvkontroll, ansvarlighet,
selvstendighet, orden og oppførsel. Det skal føres opp mål i skjemaet og alle parter skal underskrive
skjemaene.
Lokal elevundersøkelse 1.-4. trinn
Vålbyen skole gjennomfører en lokal elevundersøkelse for elever på 1.-4. trinn. Hvert spørsmål har tre
svaralternativer med «smilefjes»: ja, både ja og nei, og nei. Flere av spørsmålene er forholdsvis like
som spørsmålene i Elevundersøkelsen, og flere spørsmål går inn på temaer som trivsel og trygghet:


Har du det bra på skoleveien (bussen, i timene på skolen, i friminuttene, på vei ut eller inn



Bryr lærerne dine seg om deg?



Er det god arbeidsro i timene?



Er elevene med på å lage regler for hvordan man skal ha det i klassen?



Kjenner du til reglene som gjelder for hvordan man skal ha det på skolen?



Oppfører du deg bra mot andre elever?



Oppfører du deg bra mot de voksne på skolen?



Oppfører de voksne seg bra mot deg?



Oppfører andre elever seg bra mot deg?



Kjenner du noen på skolen som trenger en venn?
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Inspeksjonsrutiner
Vålbyen skoles inspeksjonsrutiner går blant annet inn på voksentetthet, behovet for å utveksle
informasjon om elever som mobber og som blir mobbet i personalmøter ved fast tema om inspeksjon,
om forventninger til elevenes sosiale ferdigheter basert på årlig gjennomgang av ordensreglene, at
forventningene skal tas opp i jevnlige temaer på klassemøter og elevrådsmøter, samt at skolegården
er inndelt i områder som hver enkelt i inspeksjon har ansvar for. I intervju med rektor fikk vi imidlertid
informasjon om at ansvar for områder ikke praktiseres for året og at gjeldende praksis tilsier at de
voksne skal være der hvor elevene befinner seg til enhver tid.
Rutinen inneholder også råd for inspeksjonen med hensyn til både at elever fort avslører voksne som
er mer passive enn andre og at man derfor må forsøke å være aktiv og nærværende elevene, at man
skal gripe raskt inn, gi elever ros, lære regler for lek og spill og å være konsekvent.
Skolen har egne vinterregler for hva man kan og ikke kan gjøre før og under skoledagen. Dette gjelder
for eksempel vinterleker med uklare regler. Vinterreglene er datert 26.01.15.
Årshjul for saker mellom tillitsvalgt og rektor på Vålbyen skole
Vi har mottatt et årshjul for møter mellom tillitsvalgte og rektor ved Vålbyen skole. Disse blir omtalt
som medbestemmelsesmøter. I forbindelse med sammenslåingen av Nordhagen og Vålbyen skoler har
man valgt å ivareta de ansattes relasjon til sine tillitsvalgte ved å ha en representant fra hver av skolene
som representerer medlemmene i Utdanningsforbundet. I tillegg er tillitsvalgt for Fagforbundet, som
representerer flere av fagarbeiderne ved skolen, blitt med i medbestemmelsesmøtene fra og med
2019. Medbestemmelsesmøtene benyttes ikke til å diskutere personalsaker, men kan omhandle ting
som kan ha følger for arbeidsmiljøet, som for eksempel satsingsområder ved skolen, gjennomgang av
lovverk og resultater fra undersøkelser, økonomi og budsjett, stillingsbeskrivelser o.l.
Håndbok og rutiner
Vi har fått opplyst at Vålbyen skole ikke har personalhåndbok. Rutinene for skolen skal ligge i Compilo,
men Compilo er ikke blitt ferdig oppdatert og inneholder ikke alle rutinene. Rutinene er derfor blitt
sendt ut til de ansatte i e-post.
8.3.1.1.2 Dokumenter for Våler ungdomsskole

Vi har mottatt en håndbok for lærere og ansatte ved Våler ungdomsskole for skoleåret 2018/2019. I
håndboken fremgår det ordensregler på side 7. Her står det at det vises til felles reglement for
grunnskolen i Våler og at man kan se kommunens hjemmeside for mer informasjon. Vi kan ikke se at
det fremgår noe mer av kommunens nettside, men finner felles reglement dersom man søker på
«ordensreglement» på nettsiden29.

29

Man finner ikke ordensreglementet dersom man søker på «reglement» eller «ordensregler». Man må med andre ord vite
hva man skal søke etter.
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Ordensreglene er forankret i ordensreglene for skolene i Våler, men under reaksjoner som kan
benyttes ved brudd på ordensreglene er det henvist til hjemler i paragrafer i opplæringsloven som ble
opphevet ved lov av 9. juni 2017.
Håndboken inneholder også:


Felles retningslinjer (inkludert inspeksjonsrutiner)



Vurderingskriterier for orden og oppførsel



Samarbeid skole-hjem



Et godt psykososialt arbeidsmiljø for elevene - § 9a



Definisjon krenkende atferd



Aktivitetsplikten, gripe inn, mistanke, aktivitetsplan



Håndtering, rutine, opplæringsloven § 9 A-4

I de felles retningslinjene fremgår det både forventninger til de ansatte og forventninger til elevene,
hvor det blant annet spesifiserer at ansatte og elever skal forholde seg til skolens ordensregler. I
inspeksjonsrutinen står det at de ansatte må være konsekvente og at man griper inn ved brudd på
ordensreglement eller ved krenkende atferd. Det fremgår også at mistanke om krenkende atferd skal
rapporteres til skoleledelsen så fort som mulig. I inspeksjonsrutinen fremgår det at elevene kan velge
å være inne i friminuttene bortsett fra i dagens siste friminutt. Når elevene er inne, kan de ikke være i
undervisningsrom, som skal være låst, eller i en egen elevgang ved garderobeskapene på skolens
sørside. Videre står det også at aktivitet er konfliktdempende og at de ansatte oppfordres til å
tilrettelegge for elevaktiviteter.
Under samarbeid skole-hjem, fremgår det viktige prinsipper for samarbeid og dialog med foresatte.
Her står det at:


Samarbeidet lykkes som regel best om foresatte og lærere framstår som et vi med tydelige
felles målsettinger.



Lærer og foresatte bør oppfatte hverandre som likeverdige deltakere i samarbeidet og
møte hverandre med respekt.



Lærere og foresatte bør i samarbeidet blant annet se på hverandre som en ressurs i
barnets oppvekst.
Samarbeidet mellom hjem og skole skal bestå av både informasjon, dialog og medvirkning.

Delen i håndboken som omhandler definisjon på krenkende atferd er hentet fra handlingsplanen, og
gir definisjoner for mobbing, vold, diskriminering, rasisme, uthenging, utestenging og isolering,
baksnakking, trakassering, seksuell trakassering og enkeltstående hendelser.
Den beskrevne aktivitetsplikten er også hentet fra handlingsplanen og gjelder for alle ansatte. Denne
omtaler ikke den skjerpede aktivitetsplikten når voksne krenker elever. Under aktivitetsplikten fremgår
plikten til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og å varsle. Det står at det er rektor som skal
skriftliggjøre varslene i eget skjema, og at aktivitetsplanene må kunne redigeres dersom tiltakene
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omhandler flere elever og elev/foresatt krever innsyn. Dette for å ivareta personvernhensyn og
taushetsplikt. Det fremgår også at den ansatte skal undersøke saker ved mistanke om krenkende atferd
og at eleven skal få anledning til å fortelle om hva som har skjedd.
Deretter fremgår informasjon om håndtering, som skal være hentet fra handlingsplanen. Denne er
imidlertid annerledes enn rutinen i handlingsplanen, selv om hvert av stegene er forholdsvis like.
Plan for forebyggende arbeid ved Våler ungdomsskole
Våler ungdomsskole har en plan for forebyggende arbeid. Planen inneholder tiltak som skal
gjennomføres på skolenivå. Det fremgår hvilke tiltak som skal gjennomføres når, hvem som er
ansvarlig, mål med tiltaket og hvor ofte tiltaket skal evalueres.
I planen fremgår det tiltak som vi ikke kan se at er blitt gjennomført. Som eksempel, fremgår det av de
to første radene i planen at man skal ha en plan for elevens skolemiljø som skal revideres til oppstart
av hvert skoleår, som skal legges ut på skolens hjemmeside og som skal gjøres kjent for ansatte. Vi har
fått oppgitt at skolen ikke har noen egen plan ut over handlingsplanen for grunnskolen.
Handlingsplanen ligger heller ikke ute på skolens hjemmeside.
Det fremgår at kontaktlærerne skal gi elevene opplæring i henhold til skolens plan for psykososialt
miljø samt informere om kartleggingsresultater på foreldremøter. Ved siden av at skolen ikke har en
slik plan å gi opplæring etter, så har vi fått tilbakemeldinger fra representant fra foreldregruppen at de
ikke kan huske å ha blitt forelagt kartleggingsresultater. Resultatene fra Elevundersøkelsen er
imidlertid blitt tatt opp i samarbeids- og skolemiljøutvalgsmøter som er blitt avholdt i mars 2019.
Av planen fremgår det at det skal gjennomføres klassemøter minst en gang per måned, men i samtale
med rektor ble vi fortalt at denne praksisen er varierende fra klasse til klasse. I referat fra samarbeidsog skolemiljøutvalgsmøtene i mars 2019 fremgår det at det er et forbedringspotensial for å informere
klassene om hva som er blitt diskutert i elevrådsmøtene i etterkant av avholdte møter.

Ansatte ved Vålbyen skole ble orientert om systemet av rektor høsten 2018. Våler ungdomsskole har
tatt systemet i bruk fra og med 2019 og har hatt kurs for ansatte i hvordan systemet brukes.
Ungdomsskolen skal ha et oppfølgende kurs for de ansatte som ikke var til stede på kursdagen. Vålbyen
skole har ikke hatt kurs i hvordan systemet skal benyttes og hvordan det fungerer ut over
orienteringen, som nevnt over. I intervju fikk vi inntrykk av at kjennskap til og bruk av dette systemet
ved skolen er begrenset.
Compilo skal i all hovedsak benyttes til registrering av avvik som gjelder arbeidsmiljølovbestemmelser.
Rektor ved Vålbyen skole har fått dette rådet fra skoleeiernettverket i Sør-Østerdal. Årsaken til at
systemet ikke bør benyttes til å registrere avvik etter opplæringsloven skyldes at avvik etter
opplæringsloven ofte tar veldig lang tid å lukke. I enkelte tilfeller vil enkeltsaker aldri lukkes, som for
eksempel ved varig behov for spesialundervisning. I og med at Compilo fungerer slik at avvik må
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8.3.1.2 Kvalitetssikringssystem og avviksregistrering
Våler kommune har gått over til et nytt kvalitetssikringssystem kalt Compilo. Compilo benyttes også
som avviksregistreringssystem. Våler kommune tok systemet i bruk i 2018. Skolene har kommet i gang
med systemet senere (se mer informasjon om Compilo som avviksregistreringssystem i kapittel 9.2.1).
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håndteres og lukkes innenfor gitte frister, så fremstår Compilo som lite hensiktsmessig å benytte som
avviksregistreringssystem for skoleområdet.
Avvik som registreres i systemet blir sendt til nærmeste leder. Dersom leder ikke løser saken, vil den
bli sendt videre til rådmannen. Hvis en sak omhandler HMS, vil saken bli sendt til verneombudet så
lenge avsender «huker av» for at saken omhandler HMS-området. Verneombudet må registrere at
saken er lest før leder får registrert saken som løst i systemet.
I intervjuene som vi foretok fikk vi inntrykk av at det har vært for lite opplæring i hvordan Compilo skal
brukes og hvordan det fungerer. Det er naturlig at det er en overgangsfase som kan være belagt med
usikkerhet rundt hvordan nye systemer virker, men i og med at en av skolene ikke har hatt opplæring
i systemet fremstår det som at man ikke har sikret grunnleggende tiltak for at systemet skal tas i bruk
og benyttes på riktig måte.
Verneombudene ved skolene hadde ikke fått opplæring i systemet og kjente ikke til hvordan
systemene fungerte da vi gjennomførte intervjuer. Et av verneombudene hadde rett i forkant av vår
samtale sendt henvendelse til rådmannen for å få informasjon om hva verneombudet må registrere i
Compilo for at avvik skal kunne lukkes. Vi fikk bekreftet i etterkant at denne henvendelsen var blitt
besvart, og at avvik hvor verneombudet blir påkoblet ikke kan lukkes før verneombudet har registrert
at meldingen har blitt lest.
Dersom det oppstår avvik i forbindelse med opplæringsloven, så skal avvikene meldes til rektor. Slike
avvik kan for eksempel omhandle behov for spesialundervisning eller tilfeller av at elever opplever et
utrygt psykososialt skolemiljø. Skolene i Våler kommune har ikke et bestemt avviksregistreringssystem
for slike saker, og vi opplever at skolene håndterer varsler videre til skoleledelsen ulikt. Varsler kan for
eksempel gå skriftlig via merkantil stilling, per e-post eller legges i mapper på fellesområde i skolens
datasystem. Vi har også fått opplyst at varslene som oftest gis muntlig. Rektor ved Vålbyen skole har
informert om at skolen ikke har skriftliggjort tydelig nok hvordan varslinger skal gjennomføres og at
dette er under utarbeidelse.
Når man starter arbeidet med varslingen vil dokumenter fra avholdte møter, aktivitetsplaner og
enkeltvedtak bli lagt i elevmapper. Elevmappene ligger i kommunens arkiv- og saksbehandlingssystem
kalt WebSak.

I følge opplæringsloven § 13-1 skal kommunen ha skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen
over skolenivå. Den skolefaglige kompetansen må forstås som en del av kvalitetssikringssystemet for
skole for å kunne avdekke brudd på opplæringsloven, forebygge brudd og rette avvik etter lovverket.
Våler kommune hadde kommunalsjef med ansvar for skole inntil 2015, som deretter ble erstattet med
en skolefaglig rådgiver. Skolefaglig rådgiver gikk over i stilling som rektor høsten 2018 og er ikke blitt
erstattet i kommuneadministrasjonen. Etter vedtak i Formannskapet er det besluttet at Våler
kommune skal utrede mulig administrativt samarbeid med andre kommuner på skoleområdet.
Stillingen som skal ivareta skolefaglig kompetanse er ifølge saksfremstillingen derfor vakant. Vi forstår
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I tillegg til Compilo og WebSak, benytter skolen Visma Flyt Skole, som inneholder kontaktinformasjon
om ansatte, elever og foreldre, hvor fravær føres og hvor skjema for utviklingssamtale ligger, og
minfagplan.no, som benyttes for utarbeidelse av ukentlige læreplaner.
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det da slik at det da må være rådmannen som ivaretar denne funksjonen. Vi vil omtale dette forholdet
ytterligere i kapittel 9.3.2.
I et av intervjuene ble vi gjort oppmerksomme på at det eksisterer systemer som ivaretar
avviksregistrering som del av det kvalitetssikringssystemet som kommunen er pålagt å ha for
skoleområdet i henhold til opplæringsloven § 13-10. Våler kommune har per nå ikke et slikt system for
systematisk oppfølging av avvik samt for sikring av at saker lukkes.
8.3.1.3 Dokumentasjon i enkeltsaker
I det følgende kommer vi ikke til å omtale enkeltsaker særskilt, men vise til dokumentasjonsplikten og
aktivitetsplikten på et mer generelt nivå. Dette for å unngå å omtale sensitive opplysninger.
Siden endringene i opplæringsloven trådte i kraft, stilles det et helt nytt dokumentasjonskrav med
hensyn til utarbeidelse av en aktivitetsplan i situasjoner som avkrever det. Aktivitetsplanen er ment å
være et «levende» dokument som kan inneholde både beskrivelse av planlagte og gjennomførte tiltak,
og som derfor løpende inkluderer evalueringer av tiltakenes effekter.
Utdanningsdirektoratet viser på sine nettsider at gangen ved enkeltsaker fremstår slik30:

Følge med

Gripe inn

Varsle

Undersøke

Sette inn tiltak

Dokumentere

30

Modell basert på fremstillingen på: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/
Modellen er hentet fra en presentasjon av opplæringsloven kapittel 9 A som ble holdt for kontrollutvalget i Hedmark
fylkeskommune 5. desember 2017 av avdeling for videregående opplæring.
31

HEDMARK REVISJON IKS

Prosessen er imidlertid ikke lineær slik ovenstående modell viser. Når man tar med i betraktningen alle
øvrige plikter til hvert ledd, får man følgende modell (som vi har lånt fra en presentasjon som ble
avholdt for kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune)31:
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Tidsforløp

Skoleeier

Ansatte

Rektor

Elev/foresatte

Fem dager

Motta
informasjon

Undersøke
tilfelle

Varsle

Motta varsel,
undersøke saken,
registrere varsel

Rektor
informerer
om kap. 9 A

Sak alvorlig

Følge
opp

Informerer
om kap. 9 A

Følge med,
eventuelt
gripe inn

Varsle

Evaluere

Klage

Involvere
Utarbeide
tiltaksplan

Motta
informasjon
og følge opp

Følge
opp

Iverksette
tiltak

Evaluere

Undersøke
tilfelle

Motta og
registrere

Undersøke
saken

I figuren over, kan man lese momenter som utløser en eller annen form for pliktig aktivitet. Med hensyn til tidsforløp, så er det i § 9 A-6 om Fylkesmannen si
handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker sagt at «Fylkesmannen skal avgjere om aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 er oppfylt. Dersom saka ikkje er
teken opp med rektor, eller om det er under ei veke sidan ho vart teken opp, skal Fylkesmannen avvise saka, med mindre særlege grunnar gjer dette urimeleg.
Det same gjeld dersom saka ikkje gjeld skolemiljøet på skolen der eleven går når saka blir meldt til Fylkesmannen».
Dette gir i praksis skolen, ved rektor, fem arbeidsdager til å undersøke, utarbeide tiltaksplan og iverksette tiltak før Fylkesmannen involverer seg i saken. Når
det gjelder de grønne boksene, så er dette momenter som omhandler aktivitet som skal arkiveres i elevmapper og i saksarkivsystemet for skole. Våler
kommune benytter WebSak som arkivsystem. Den røde boksen omhandler arbeidsoppgaver som gjelder behandling av sak hos Fylkesmannen.
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Med hensyn til fristen for å iverksette tiltak, så er ovenstående modell i mindre grad slik arbeidet
utføres i praksis. Undersøkelser av saker kan medføre involvering av flere parter og det er for eksempel
ikke alltid mulig å få avviklet møter med hjemmet innen en frist på fem dager.
I sin saksbehandling, ønsker Fylkesmannen dokumentasjon på hva som er gjennomført og gjør
vurderinger om det som er blitt gjort er i henhold til de forventninger som Fylkesmannen har til
skolene. Aktivitetsplanene er å anse som «levende» dokumenter, hvor man både dokumenterer
planlagt aktivitet og gjennomført aktivitet. Hvis tilfellet som klages inn er forholdsvis ferskt, kan det
naturlig nok være ting som gjenstår å føre inn i aktivitetsplanen og tiltak som først må prøves ut og
evalueres for å finne ut om de er gode nok. Men selv om disse prosessene kan foregå parallelt, stilles
det uansett krav til skolen om at skolen skal foreta seg en eller annen aktivitet for å gjøre skolens
læringsmiljø trygt og godt.
Skolen skal dokumentere:


Hvilket problem tiltaket skal løse



Hva slags tiltak som er planlagt



Når tiltaket skal gjennomføres



Hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltaket



Når tiltaket skal evalueres

I tillegg, skal skolen sikre dokumentasjon på hvordan aktivitetsplikten skal overholdes, som innebærer
dokumentasjon på hvordan skolen følger med, griper inn, varsler, undersøker og iverksetter tiltak.
Terskelen for å varsle skal være lav, og rektor skal bli holdt informert om alle saker hvor ansatte
mistenker at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal være informert for å kunne følge
opp saken.
8.3.1.3.1 Aktivitetsplaner og klager hos Fylkesmannen
Vi har mottatt kopier av ti aktivitetsplaner, hvorav en av disse er en revidert versjon av en annen
aktivitetsplan i utvalget. Samtlige aktivitetsplaner er fra Vålbyen skole i perioden høsten 2017 til og
med februar 2019. Årsaken til at det er blitt laget ny versjon av en tidligere aktivitetsplan skyldes at
arkivsystemet i Våler kommune ikke tillater at man gjenåpner arkiverte saker for å foreta endringer,
noe som medfører at man må arkivere en ny versjon av dokumentet. Vi fikk opplyst at utfordringen
med hensyn til at aktivitetsplaner skal være «levende dokumenter», har ført til at tidligere rektor har
hatt kopier av aktivitetsplanene på eget område slik at de har vært lettere å justere underveis.
Aktivitetsplanene er skrevet etter en mal hvor det blir oppgitt:


Dato for når saken ble meldt



Til hvem saken ble meldt (ofte oppgitt hvordan)



Hvem saken gjelder



Dato for utarbeiding av aktivitetsplan
o

Problem som skal løses

o

Tiltak
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o

Når tiltak skal gjennomføres

o

Ansvarlig for å gjennomføre tiltak

o

Tidspunkt for evaluering av tiltak

Det fremgår at det eksisterer et eget skjema for evaluering av tiltak, som vi også har mottatt malen
for. Evalueringsskjemaet er i liten grad benyttet i evalueringen av de tidligere aktivitetsplanene. Det
ser ut til at evalueringen av tiltakene i de fleste av planene inntil senhøst 2018 ble gjennomført i
aktivitetsplanen.
Vi har gjennomgått aktivitetsplanene hvor vi har satt opp kravene til planen samt andre merknader og
lagt inn dette i en sjekkliste. En av planene vi har mottatt er udatert med hensyn til når aktivitetsplanen
ble utarbeidet. Av de øvrige åtte har det i fire aktivitetsplaner gått mer enn 5 dager fra meldingen er
registrert mottatt til aktivitetsplan er utarbeidet. Disse fire aktivitetsplanene er utarbeidet i perioden
2017-2019.
Flere av aktivitetsplanene bærer preg av at man gir en fyldig situasjonsbeskrivelse under «problem
som skal løses». I to aktivitetsplaner fremgår det helt tydelig hvilket problem som skal løses. I en av
aktivitetsplanene er det ikke klart hva som skal løses, mens man i fem av planene må lese mellom
linjene i situasjonsbeskrivelsen for å finne ut av hvorfor man iverksetter tiltak.
Under hva skolen har planlagt av tiltak, er det tre planer som er helt tydelige på hva man skal iverksette
av tiltak. Fire planer oppgir tiltak som i stor grad er knyttet til observasjon og undersøkelser, som for
eksempel møter og samtaler med de involverte parter. To planer har ikke tydelige tiltak.
Fem av planene er tydelige på når tiltakene skal gjennomføres, to planer er noe upresise, mens to
planer ikke oppgir når tiltakene skal gjennomføres.
To av planene har utilstrekkelig konkretisering av hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltak.
De øvrige sju planene er i motsetning veldig konkrete på dette punktet med gjengivelse av navn og
funksjon på hvem som har oppfølgingsansvar.

8.3.1.3.2 Klager hos Fylkesmannen
Vi har mottatt kopier av tre klagesaker som er blitt behandlet av Fylkesmannen i Hedmark i perioden
2017-2019. Klagesakene er relatert til saker ved både barne- og ungdomsskolen.
Klagene er rettet med bakgrunn i retten til et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 9A-2. I sine
undersøkelser, gjennomfører Fylkesmannen kontroll med skolens fem delplikter for å ivareta elevenes
rett etter § 9A-4:
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Det fremgår dato og/eller tidspunkt for når tiltakene skal evalueres i seks av ni aktivitetsplaner. Som
vist til over fremgår det av aktivitetsplanene at det skal benyttes eget evalueringsskjema ved
evaluering av iverksatte tiltak i aktivitetsplanene. Vi har fått oversendt to evalueringsskjemaer av nyere
dato, og fått opplyst at evalueringer i stor grad er blitt lagt inn i aktivitetsplanene. Aktivitetsplanene
har ikke blitt datert med endringsdatoer, slik at det er uklart når innholdet i planene er blitt endret.
Rektor ved Vålbyen skole informerte oss om at man ser et behov for å gjøre noen endringer i malen
for aktivitetsplanene med hensyn til datering og hva som kan være mest hensiktsmessig ut i fra
begrensningene i arkivsystemet.
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At skolen følger med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø



At skolen griper inn hvis så ikke er tilfelle



At rektor blir varslet, og at skoleeier blir varslet dersom krenkelsene utøves av lærer



At skolen foretar undersøkelser



At skolen setter inn tiltak for å forbedre situasjonen

I tillegg gjør Fylkesmannen en vurdering om hensynet til barnets beste er vurdert i forbindelse med de
fem delpliktene.
Oppsummert, har Fylkesmannen notert avvik i samtlige klagesaker til tross for at Fylkesmannen også i
en av sakene har kommet til konklusjon om at skolen har utført det man rimelig kan forvente at skolen
foretar seg i saker etter opplæringsloven kapittel 9 A. I samtlige tre saker blir det notert at skolen ikke
har oppfylt sin delplikt om å følge med. I to klager har Fylkesmannen notert at plikten om å gripe inn
ikke er blitt overholdt. I to saker er det notert at man ikke har oppfylt varslingsplikten. I en sak har man
ikke oppfylt plikten om å iverksette tiltak, og i en sak har Fylkesmannen notert at skolen ikke har
vurdert hensynet til barnets beste i delpliktene.
I forbindelse med meldeplikt, blir det vist til at Fylkesmannen ikke har mottatt rutine for hvordan
varslingsplikten ivaretas.
8.3.1.4 Skolehelsetjenesten
Vi har snakket med en av helsesykepleierne i skolehelsetjenesten. For skoleåret 2018/2019 har
skolehelsetjenesten to helsesykepleiere, hvor en dekker ungdomsskolen og en dekker barneskolen.
Muligheten for å ha en helsesykepleier på hver skole kommer av at Våler kommune er blitt tildelt
prosjektmidler for styrking av skolehelsetjenestetilbudet.
Helsesykepleier ved barneskolen har en tilstedeværelse ved skolen fire dager i uken. Helsesykepleier
ved ungdomsskolen tar utdanning ved siden av praksisen i ungdomsskolen, og har, etter avtale, enkelte
dager til studier per uke. Tilstedeværelsen kan derfor variere. Vi har fått oppgitt at dekningsgraden i
Vålerskolen er godt innenfor normtallet for elever per helsesykepleier i skolehelsetjenesten.
Skolehelsetjenesten har drop in-timer og deltar med opplæring etter behov. Opplæring kan omhandle
kursing i psykologisk førstehjelp og gruppesamtaler med elever.

8.3.1.5 Andre forhold
Vi har stilt spørsmål ved den beredskapen skolen har i helt særskilte tilfeller hvor beredskapsplaner
må iverksettes. En kan tenke seg flere tilfeller hvor beredskapsplanen må tas i bruk, og hvor situasjonen
har innvirkning på eller bunner i elevenes psykososiale skolemiljø. Våler ungdomsskole har en
beredskapsplan, som nå er lagt ut på ungdomsskolens sider på Våler kommunes hjemmeside.
Vi har fått opplyst at rektor ved Vålbyen skole ivaretar rollen som skoleeier i skoleeiernettverket i SørØsterdal.
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Ved Vålbyen skole gjennomføres det et program som heter Mitt valg. Programmet må sees i
sammenheng med skolens sosiale læreplan. Vi har fått informasjon om at helsesykepleier ikke er
påkoblet dette programmet ut over informasjon som er blitt gitt i personalets fellestid.
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8.3.2 Tydelig styring og ledelse for et godt psykososialt skole- og arbeidsmiljø
Som følge av Fylkesmannstilsynet ved Vålbyen skole i 2015/2016 utarbeidet skoleledergruppen en
handlingsplan. Denne handlingsplanen inneholder en rekke målsettinger som skal følges opp av den
enkelte skole. En av disse målsettingene er å omsette arbeidet med skolenes psykososiale miljø til
målbare og reviderbare mål i egne handlingsplaner.
Som følge av arbeidet med resultatene fra Kultur for læring, valgte Vålbyen skole å fokusere på sosiale
handlinger mellom elevene ved skolen. Dette har resultert i at Vålbyen skole har utarbeidet en sosial
læreplan.
Våler ungdomsskole har ikke utarbeidet en egen handlingsplan. Vi har fått opplyst om at dette er et
bevisst valg i og med at man vurderer det dithen at handlingsplanen er tilstrekkelig med hensyn til
kravene i opplæringsloven kapittel 9 A. Våler ungdomsskole har imidlertid en plan for forebyggende
arbeid med tiltak, hyppighet, ansvarlig, mål og tidspunkt for evaluering. Her inngår for eksempel det å
bekjentgjøre personalet og elever med handlingsplanen, at foresatte og elever bekjentgjøres
ordensreglementet, nettvett, deltakelse i MOT-programmet, informasjon om tverrfaglig team, og
tilbud om samtaler med helsesøster, miljøarbeider og psykolog etter behov.
I den overordnede handlingsplanen fremgår det et kapittel med skolens aktivitetsplikt etter
opplæringsloven § 9 A-4. I intervju fikk vi utdelt en annen versjon av denne aktivitetsplikten. I tillegg,
fikk vi utdelt en håndbok for lærere som inneholdt en tredje versjon av aktivitetsplikten.

Elevrådet ved begge skoler har en elevrådskontakt i det pedagogiske personalet. Elevrådskontakten
ved Vålbyen skole gjennomfører informasjonsrunder på trinnene ved skolen før
elevrådsrepresentantene skal velges. Elevene får da blant annet informasjon om at elevrådets leder
og nestleder også vil bli elevenes representanter i samarbeids- og skolemiljøutvalget, samt informasjon
om hva utvalgene er og gjør. Elevrådskontakten har ansvar for å gjennomføre elevrådsmøter, men
elevrådsrepresentantene har selv ansvar for å ta kontakt med kontaktlærerne på de trinnene som de
skal informere før og etter elevrådsmøtene.
Elevrådet ved Våler ungdomsskole er noe mer selvstendig enn ved barneskolen selv om elevrådet
avstemmer ønsket om å avholde møter med elevrådskontakten ved ungdomsskolen. Vi ble opplyst om
at elevrådet selv kan ta initiativ til å avholde møter og at disse møtene ikke er avhengige av at
elevrådskontakten deltar. Våler ungdomsskole har samme organisering med hensyn til
elevrepresentasjon i samarbeids- og skolemiljøutvalget. Det blir imidlertid ikke gjennomført opplæring
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8.3.3 Involvering av elever og foreldre
Elevenes deltakelse i arbeidet med psykososialt skolemiljø omhandler i all hovedsak deltakelse i
elevrådet. Ved Vålbyen skole velges det to representanter fra fjerde-, femte-, sjette- og syvende trinn.
Ved Vålbyen skole er sjettetrinn en del av en fadderordning for elevene som starter på førstetrinn
samme skoleår. Derfor har man valgt at representantene fra sjettetrinn har møter før og etter
elevrådsmøter med elevene fra førstetrinn. Før elevrådsmøtene kan førstetrinnselevene spille inn
saker til sjettetrinnsrepresentantene. Etter elevrådsmøtene får førstetrinnselevene en orientering om
hva elevrådet bestemte i møtet. Representantene fra syvende trinn gjør det samme for
andretrinnselevene, mens representantene fra femtetrinn gjennomfører orientering for
tredjetrinnselevene.
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i elevrådsarbeid, og vi fikk inntrykk av at det var lite kjennskap til hva samarbeids- og
skolemiljøutvalgene er og gjør, noe som til dels skyldes at utvalgene ikke har hatt møter.
Elevrådet ved barneskolen får seg ikke forelagt resultater fra undersøkelser som omhandler
skolemiljøet. Vi fikk inntrykk av at elevrådets innspill med hensyn til skolemiljøet i stor grad er basert
på at elevrådet blir utfordret fra skoleledelsen eller elevrådskontakten om for eksempel å lage regler
for lek eller å utlyse konkurranser i forbindelse med anskaffelser av utstyr som trenger illustrasjoner.
Elevrådet har kommet med et konkret tiltak som omhandler skolemiljø, men som ikke er blitt
gjennomført. Vi ble fortalt at saken har vært på vent i forbindelse med skifte av rektor. I intervju fikk
vi et inntrykk av at elevrådets medvirkning er mer tilfeldig rettet mot skolemiljøet. Selv om innspillene
blir hørt, så er det saker som blir tatt opp som ikke er gjennomførbare eller realistiske, slik at
medvirkningen er varierende.
Vi fikk også opplyst at Vålbyen skole har elever som fungerer som aktivitetsledere. Dette er et tiltak
som er blitt videreført fra Nordhagen skole. Elevene som fungerer som aktivitetsledere har ansvar for
å gjennomføre en aktivitet for andre elever. Elevene får kurs og informasjon om hvilke aktiviteter som
gjennomføres, samt at når og hvor på skoleområdet som aktivitetene foregår blir sendt ut til alle
elevene i forkant.
Elevrådet ved Våler ungdomsskole tar opp saker som kan ha innvirkning på det sosiale miljøet ved
skolen selv om vi fikk opplyst at de sjelden har saker som omhandler psykososialt skolemiljø. Elevrådet
har ikke fått informasjon om resultatene fra siste Elevundersøkelse, men skal få disse fremlagt i løpet
av vårsemesteret. Elevrådet har blant annet hatt dager hvor de har stått ved skoleinngangen og ønsket
alle elevene velkommen, samt at man har avholdt quiz og andre aktiviteter som blant annet skal bidra
til å skape et godt skolemiljø. I referat fra møte i samarbeidsutvalget i mars 2019 fremgår det at
informasjon fra elevrådsmøtene til elevene kan bli bedre. Det blir også foreslått tiltak, som
morgenmøter i klassen dagen etter møteavvikling og utarbeidelse av rutine for at elevrådet skal
arbeide mer aktivt og delaktig i å utvikle et trygt, godt og positivt læringsmiljø for elevene ved skolen.

En forutsetning for involvering av foreldrene i arbeidet er at foreldrene får informasjon. I
handlingsplanen for skolemiljø i grunnskolen fremgår det at skolene skal ha egne rutiner for hvordan
foreldre og elever blir informert om opplæringsloven §§ 9A-4-9A-6. Paragrafene omhandler skolens
aktivitetsplikt, skjerpet aktivitetsplikt og Fylkesmannens håndhevelse av aktivitetsplikten i enkeltsaker
(klageordningen). Vi har ikke fått rutiner som svarer opp forutsetningene i handlingsplanen, men har
fått opplyst at tilgjengeligheten på rutiner for informasjonsplikten er noe mangelfull, samt at skolene
kan forbedre rutinene for informasjonsplikten.
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Våler ungdomsskole er med i et program kalt MOT. MOT handler blant annet om å gjøre elevene
sterkere med hensyn til å ta egne, bevisste valg. Rektor og en av skolens lærere har hovedansvaret for
MOT-arbeidet ved skolen (kalt MOT-coach), mens elever ved skolen fungerer som MOTivatorer og har
ansvar for å være rollemodeller, være inkluderende og gjennomføre aktiviteter. I referatet fra
samarbeidsutvalgsmøtet i mars 2019 fremgår det at det er gjennomført leksjoner og fellesmøte for
elever og foreldre i samarbeid med SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak),
men at MOT ikke har vært synlig nok for elevene. Det blir vist til at elevene bør involveres mer og at
skolen trenger flere MOT-coacher enn skolen har hatt for skoleåret 2018/2019.
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I samtale med representant for en av foreldregruppene, fikk vi opplyst at foreldrene ved
ungdomsskolen har etterspurt å bli involvert mer i saker hvor skolen og foreldrene kan samarbeide, og
at man etterlyser systematikk i arbeidet. Foreldregruppen har inntrykk av at foreldregruppen
involveres i forbindelse med enkeltstående hendelser når saker har utviklet seg til å bli vanskelige å
håndtere.
I samtale med nevnte representant, fikk vi opplyst at foreldregruppen ikke er blitt bekjentgjort
handlingsplanen for elevenes skolemiljø, og at en slik plan er blitt etterspurt i foreldregruppen.
Foreldregruppen savnet også informasjon om kapittel 9 A, og opplever dialogen mellom skole og
foreldrene som noe tilfeldig og personavhengig, både med hensyn til hvem som er klassekontakt og
hvem som er kontaktlærer på teamene.
Verken Vålbyen skole eller Våler ungdomsskole har gjennomført møter med samarbeids- og
skolemiljøutvalget jevnlig. Våler ungdomsskole gjennomførte et møte i desember 2017. Vi har ikke fått
informasjon om når det siste møtet for Vålbyen skole ble avholdt, siden ny rektor ikke kunne finne
referater fra møtene. Vi har i etterkant av gjennomføringen av intervjuene blitt opplyst om at Våler
ungdomsskole gjennomførte møter med samarbeids- og skolemiljøutvalget den 28. mars 2019, og at
Vålbyen skole vil gjennomføre møter i etterkant av påskeuka (april/mai 2019).
8.3.4 Arbeidsmiljø
Våler kommune har et arbeidsreglement fra 2017. Reglementet tar enten for seg temaer eller viser til
rutiner og retningslinjer som ligger på kommunens intranett. Under arbeidsmiljø blir det vist til
arbeidsmiljøloven og psykososialt arbeidsmiljø, samt rutiner for HMS-arbeid. Det blir vist til egne etiske
retningslinjer for både folkevalgte og arbeidstakere i Våler kommune. Under varsling blir det vist til
egne varslingsrutiner og under medbestemmelse blir det vist til hovedavtalen.



Hovedverneombud



Verneombud og vernesoner 2019



HMS-ansvar og myndighet



HMS-kalender



HMS-mål



Intern revisjon HMS



Lovverk og interne styringsdokumenter – HMS



Sjekkliste for HMS-arbeidet i kommunen



HMS-opplæring



Prosedyre for HMS-opplæring

Selv om Våler kommune har på plass rutiner og dokumentasjon i Compilo, har det vist seg å være
utfordrende å finne ut av hvem som er hovedverneombud i kommunen. Dette ligger ikke i de
ovennevnte dokumentene i Compilo, selv om andre verneombud i kommunen står oppført i listen over
verneombud og vernesoner. Det var få av de ansatte, inkludert verneombudene, som vi snakket med
som kjente til hvem som er hovedverneombud. Verneombudene kunne heller ikke huske å ha sett
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I Compilo finner man rutine for:
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hovedverneombudet på arbeidsplassen. Et av verneombudene hadde vært i kontakt med et tidligere
hovedverneombud vedrørende en sak, og ble da henvist til å ta opp saken med nærmeste leder.
Våler kommune har en varslingsrutine som ble oppdatert i 2018. her fremgår det at varsling om
kritikkverdige forhold som hovedregel skal gå tjenestevei, det vil si til nærmeste overordnet. Dersom
dette ikke er mulig eller ikke ønskelig, kan varsling skje til kommunens varslingssekretariat.
Varslingssekretariatet er sammensatt av hovedverneombudet, hovedtillitsvalgt i den til enhver tid
største fagorganisasjon, rådmann og personalsjef. Varsling skal skje skriftlig, være bygget på konkrete
hendelser og observasjoner, være forsvarlig og kun inneholde relevante opplysninger. Skjema for
varsling ligger på kommunens intranettside, risk manager og på alle arbeidsplasser. Det fremgår at
mindre avvik skal meldes i Compilo.
Verneombudene ved skolene har fått nødvendig opplæring etter kravet til 40 timer kurs, men de hadde
ikke hatt kurs i bruk av avviksregistreringssystemet Compilo da vi gjennomførte intervjuene våre.
Verneombudene hadde derfor lite kjennskap til hvordan systemet fungerte. Et av verneombudene
hadde ikke fått gått vernerunde med rektor som følge av at det var foretatt endringer i ledelsen og at
det var mye annet å sette seg inn i, i et nytt skole- og arbeidsmiljø.
I møte med tillitsvalgte ved Vålbyen skole fikk vi inntrykk av at det i liten grad eksisterer entydige
definisjoner av uønsket atferd og uønskede hendelser ved skolen, og at avviksregistrering i systemet
er personavhengig. Særlig fagarbeiderne kan ha mindre kjennskap til hva som skal registreres som
avvik. Et av forbundene hadde hatt medlemsmøte hvor avviksregistrering i skolen som følge av brudd
på HMS-bestemmelsene var tatt opp. Vi ble fortalt at det generelt sett er stor sannsynlighet for
underrapportering i skolen. Rektor ved Vålbyen skole fortalte at ved siden av at dette kan henge
sammen med den enkeltes egne toleransegrenser, så kan avviksregistreringssystemet også forstås
som nok et rapporteringskrav i et allerede stort rapporteringsregime. De samme signaler om
rapporteringsmengde fikk vi også fra tillitsvalgt ved Våler ungdomsskole. Ved Våler ungdomsskole ble
det også gitt uttrykk for at toleransegrenser med hensyn til akseptabel/uakseptabel atferd er
personavhengig.

Selv om Våler kommune har satset på en slik modell med kursing i hvordan man skal drive etterarbeid
med resultatene, så har man i Våler kommune valgt at skolene ikke skulle arbeide med resultatene fra
medarbeiderundersøkelsen. Årsaken til dette er at det er mange andre undersøkelser og
fokusområder som skolene arbeider med. Årene for gjennomføringen av medarbeiderundersøkelsen
overlapper med gjennomføringen av Kultur for læring-undersøkelsene, som også tar for seg resultater
hvor ansatte har svart. Spørsmålene i sistnevnte undersøkelse er imidlertid relatert til faglige forhold i
større grad enn opplevelsen av eget arbeid og andre arbeidsforhold.
Vi har imidlertid fått opplyst at man benytter medarbeidersamtaleskjema som skal benyttes i
etterarbeidet med 10-faktor i medarbeidersamtaler. Vålbyen skole gjennomførte
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Våler kommune tok i bruk 10-faktor som medarbeiderundersøkelsesmodell i 2016. Undersøkelsen
gjennomføres annethvert år. Vi har fått tilgang til resultatene fra 2016 og fra 2018. Resultatene fra
undersøkelsen viser at særlig resultatene på ungdomsskolen lå lavere i 2018 enn i 2016. To resultater
lå under landsgjennomsnittet for ungdomsskoleområdet i 2016, kontra seks resultater under
landsgjennomsnittet for ungdomsskoleområdet i 2018. De to resultatene under landsgjennomsnitt i
2016 var imidlertid over landsgjennomsnittet to år etter.
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medarbeidersamtaler parallelt i perioden hvor vi gjennomførte datainnhenting for dette
forvaltningsrevisjonsprosjektet.

8.4 Revisors vurdering
Kommunen skal ha et system som kan ivareta at opplæringsloven følges. Dette innebærer at systemet
kan være i stand til å avdekke forhold hvor opplæringsloven ikke følges, forebygge disse forholdene
samt være i stand til å lukke disse avvikene. De beste indikasjonene på om systemet fungerer viser seg
i forbindelse med håndtering av enkeltstående saker.
Vi vurderer det dithen at det er to forhold som medfører at Våler kommune i liten grad etterlever dette
kravet; utilstrekkelig avviksregistreringssystem og mangel på skolefaglig kompetanse i
kommuneadministrasjonen.
Vi har fått opplyst at det finnes tilbud på systemer som kan ivareta kravet til kvalitetssikringssystem
etter opplæringsloven § 13-10, men at Våler kommune per april 2019 ikke har et slikt system. I og med
at det ikke eksisterer et sentralt avviksregistreringssystem for om skolene etterlever opplæringsloven,
vil det være utfordrende å kunne avdekke at opplæringsloven ikke etterleves. I og med at
avviksregistreringssystemet ligger ved den enkelte skole samt at skolene har ulike systemer, vil en
oversikt være tilfeldig og avhengig av den enkelte skoleledelse.
Dette medfører utfordringer til det andre forholdet som omhandler skolefaglig kompetanse. Den
skolefaglige kompetansen må forstås som en del av kvalitetssikringssystemet. I og med at stillingen
som skolefaglig rådgiver er ubesatt, er det rådmannen som er neste beslutningsledd i organisasjonen.
Dette er i utgangspunktet ikke i strid med kravet, men fremstår som en upraktisk løsning. Hva
skolefaglig kompetanse angår må vurderes konkret i hvert tilfelle. Dette bør imidlertid omhandle god
kjennskap til førende lovverk, i og med at mulige brudd på opplæringsloven er ett av punktene som
kvalitetssikringssystemet skal kunne avdekke. Dersom avviksregistreringen ligger til lokale systemer
ved den enkelte skole, må den som skal dekke den skolefaglige kompetansen drive et aktivt arbeid
med å følge opp rektorene.
Disse forholdene medfører en svakhet med hensyn til å drive et systematisk og helhetlig arbeid videre.

Ordensreglementet for Vålerskolen er fra 2011. Opplæringsloven er i etterkant blitt endret og
lovparagrafer som det blir vist til er blitt opphevet.
I handlingsplanen for elevenes skolemiljø i grunnskolen fremgår det åtte tiltak som rektorene har som
ansvar å følge opp. Av de åtte, noterer vi at halvparten ikke er fulgt opp, mens ytterligere to fremstår
som delvis tilfredsstillende oppfylt. Vi stiller oss undrende til at Våler kommune utarbeidet en
handlingsplan for skolemiljøet i 2016 etter tilsynet dersom det ikke var meningen at skolene skulle
følge opp målsettingene i planen.
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Når det gjelder elevenes psykososiale skolemiljø, så er det etter vår vurdering to overordnede førende
dokumenter i Våler kommune; ordensreglementet for Vålerskolen og handlingsplan for elevenes
skolemiljø i grunnskolen. Disse legger føringer for hvordan man videre arbeider ved skolene med
hensyn til mål, krav til planlegging og beskrivelser av tiltak og aktiviteter, sanksjoneringsmuligheter,
informasjonsplikt, aktivitetsplikt mv.
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For oss fremstår det som at Vålbyen skoles sosiale læreplan og Våler ungdomsskoles forebyggende
plan til dels svarer opp handlingsplanen, men at dette er mer tilfeldig enn at det er som følge av at
handlingsplanen omtaler tiltak som det å lage slike planverk for hver skole. Kjennskapen til
handlingsplanen fremsto også som noe tilfeldig blant ansatte, selv om den er blitt tatt opp i
planleggingsmøter på høsten. Ved Vålbyen skole blir temaer som springer ut fra sosial læreplan og som
omhandler psykososialt skolemiljø tatt opp i fellesmøter hvor fagarbeiderne er forhindret fra å delta
som følge av andre oppgaver ved skolen.
Vi har fått tre utgaver av rutinen for aktivitetsplikten. Dette er den eneste dokumentasjonen vi har
mottatt som svarer opp hvordan aktivitetsplikten skal overholdes. Vi stiller spørsmål ved hvorfor man
har tre utgaver og hvordan de ansatte skal vite hvilken av de som skal følges. Rutinene er ikke veldig
forskjellige, men en av de er mye mer detaljert med hensyn til ansvarsplassering. Sistnevnte rutine har
vi fått utdelt i intervju og er ikke av de som det er henvist til i handlingsplanen og i lærerhåndbok.
Skolene skal ha varslingsrutiner. I to av rutinedokumentene for aktivitetsplikten står det at rektor skal
notere varsel i skjema. I det tredje dokumentet fremgår det at varselet skal skje skriftlig. I et av
intervjuene vi har gjennomført ble det vurdert videre undersøkelser uten at det ble laget notat av
bekymringsmeldingen. Vi mener at det er en stor fordel om varslingen skjer skriftlig. Ut i fra plikten til
å agere raskt, så har skolen fem dager på å foreta undersøkelser. Da er det viktig at skolen har et datert
notat som utgangspunkt for videre fremdrift frem til en eventuell aktivitetsplan utarbeides.
Skolene skal ha rutiner for hvordan undersøkelser gjennomføres og hva de består av. I
handlingsplanens rutinedokument for aktivitetsplanen vises det til fire punkter som omhandler
samtaler med elever som krenker og som blir krenket og deres foreldre. Ytterligere beskrivelser av
undersøkelser blir ikke gitt.
I handlingsplanen fremgår det en liste med undersøkelser som skolene skal gjennomføre for blant
annet å avdekke forhold som omhandler elevenes skolemiljø. Her fremgår det at skolene selv skal ha
en rutine for gjennomføring av undersøkelsene og kartleggingene. Vi har ikke mottatt rutiner som
svarer opp handlingsplanens føringer. Det skal imidlertid legges til at flere av disse undersøkelsene er
nasjonale og er obligatoriske å gjennomføre.

Elevene skal også bli involvert gjennom samarbeids- og skolemiljøutvalget. De to skolene fremstår som
lite systematiske med hensyn til avvikling av møter i utvalgene. Dette begrenser både elevenes og
foreldrenes involvering i skolemiljøsaker. Utdanningsdirektoratet har gitt eksempler på gode
samarbeid gjennom møteavvikling i utvalgene, hvor det blir vist til flere møter i løpet av skoleåret. Da
vi gjennomførte våre samtaler hadde Våler ungdomsskole gjennomført siste møte i desember 2017.
Det var uvisst når siste møte ble avholdt ved Vålbyen skole. Våler ungdomsskole har i etterkant avviklet
møter i samarbeids- og skolemiljøutvalget i mars 2019, mens Vålbyen skole vil avholde møter etter
påskeuka (april/mai 2019).
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Skolene i Våler kommune har elevråd. Elevrådenes leder og nestleder blir automatisk valgt inn i
samarbeids- og skolemiljøutvalgene. Vi har fått inntrykk av at elevrådenes aktivitet med hensyn til
psykososialt skolemiljø er tilfeldig og indirekte. Elevrådet ved barneskolen får ikke informasjon om
undersøkelser som gjennomføres ved skolen. Likevel blir elevrådet utfordret på å ta opp saker som
kan forbedre skolemiljøet. Det samme gjelder elevrådet ved ungdomsskolen.
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Skolene har egne verneombud som begge har dokumentasjon på gjennomført opplæring.
Verneombudet ved Vålbyen skole er blitt utnevnt til verneombud etter at Nordhagen og Vålbyen skoler
ble slått sammen høsten 2018. Verneombudet kom fra Nordhagen skole og har hatt liten anledning til
å sette seg inn i alle forhold ved Vålbyen skole. Det er også gjennomført endringer i skoleledelsen ved
skolen, slik at verneombudet foreløpig har fokusert på de mest grunnleggende forholdene ved HMSarbeidet. Vernerunde var ikke blitt gått. Verneombudene var ukjent med hvordan Compilo fungerte
og hadde ikke faste avsatte møter med skoleledelsen, men avtaler møter med skoleledelsen ved
behov.
Aktivitetsplanene som vi har gjennomgått er av varierende kvalitet med hensyn til etterlevelse av
delpliktene. Planene er særlig mangelfulle med hensyn til å spesifisere hva slags problem som skal
løses. Dette kan være årsaken til at man også har utfordringer med å konkretisere hvilke tiltak man
bør iverksette. Vi ser ingen systematikk i at disse svakhetene ligger til at aktivitetsplanene ble
utarbeidet rett etter endringene i opplæringsloven, i og med at det er samme mangel på konkretisering
i aktivitetsplaner både fra 2017, 2018 og 2019. Det vi imidlertid ser at flere av planene er blitt bedre
på konkretisering av hvem som har oppfølgingsansvaret for tiltakene enn det de første
aktivitetsplanene var, etter endringene i opplæringsloven trådte i kraft 1. august 2017.
Fylkesmannen i Hedmark har behandlet tre klager som omhandler opplæringsloven kapittel 9 A. Etter
Fylkesmannens vurdering, så har ikke skolene overholdt plikten til å følge med, plikten til å gripe inn
og plikten til å varsle rektor/skoleeier. Fylkesmannen merker seg også flere avvik, men disse tre er
både likhetstrekk mellom de tre sakene, samt at vi ser svakheter ved systemet med bakgrunn i det
ovennevnte som kan medføre at delpliktene ikke overholdes.
Vi mener at det er forhold ved skoleorganiseringen i Våler kommune som medfører at det blir lite
systematikk og helhetlighet i arbeidet med det psykososiale skolemiljøet. Når overordnede planverk
ikke blir fulgt opp av skoleledelsene, så fungerer planverket i liten grad etter hensikten. Tidligere
skolefaglige rådgiver hadde ikke beslutningsmyndighet eller personalansvar overfor
skolevirksomhetene. Det har med andre ord vært begrenset med mulighet for å styre skolene etter
planverket, selv om man har hatt skoleledergrupper hvor rådgiver og rektorer har deltatt.
Siden skolene mangler et enhetlig avviksregistreringssystem for avvik etter opplæringsloven, vil det i
liten grad være tilstrekkelig internkontroll på skoleområdet. Internkontrollen begrenses også av at
kommunen har en ubesatt stilling for skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen.

Handlingsplanen og rutinene for aktivitetsplikten fastsetter ansvar og tydelige oppgaver, men dette
blir gjort uklart ved at handlingsplanen i utilstrekkelig grad følges opp samt at det finnes flere utgaver
av rutinen for aktivitetsplikt.
Siden det er en ubesatt stilling for skolefaglig kompetanse over skolenivå, blir det derfor vanskelig å
kunne si noe om at kommunikasjonen og styringen ovenfra og ned mot skolevirksomheten blir tydelig.
Det blir også utfordrende å si noe om oppfølgingen og kvalitetssikringen nedover mot virksomheten.
Dette følger i tillegg av manglende avviksregistreringssystem.
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Dette bidrar til at vi vurderer det dithen at Våler kommune i liten grad planlegger ut over hver
virksomhet. Når rektorene i stor grad selv kan vurdere å avvike fra nedskrevne målsettinger i en plan
man har valgt å ta i bruk, så vil det nødvendigvis bidra til at hver enhet «kjører sitt eget løp».
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Med bakgrunn i de samtaler vi har foretatt for inneværende skoleår, vurderer vi det dithen at elevene
i begrenset grad har blitt involvert i arbeidet med eget psykososialt miljø. Elevene vil bli best involvert
gjennom representasjon i samarbeids- og skolemiljøutvalgene. I og med at møter ikke avvikles jevnlig,
må man si at elevene derfor i liten grad har blitt involvert. Møter har imidlertid blitt, eller skal bli
avholdt i løpet av våren 2019.
Elevene blir imidlertid til dels, men indirekte, inkludert i arbeidet gjennom mer tilfeldige saker i
elevrådene. Det fremsto ikke som systematisk involvering av elevene, og det virker som elevene i liten
grad får informasjon om undersøkelser om psykososialt skolemiljø. Vi har fått opplyst at elevrådet ved
ungdomsskolen ikke har fått opplæring, og ser av referat fra møte i samarbeidsutvalget i mars 2019 at
man må jobbe mer med å sikre at elevene får informasjon fra elevrådsmøtene gjennom klassevise
informasjonsmøter etter at man har avholdt elevrådsmøter.
Compilo skal inneholde rutiner for skoleområdet. Vi har fått opplyst at Compilo ikke er oppdatert og
at alle rutinene derfor ikke ligger i systemet. Våler ungdomsskole har en personalhåndbok, men hvor
deler av innholdet er enten utdatert eller forskjellig fra blant annet rutinen i handlingsplanen for
elevenes skolemiljø. Vålbyen skole har ikke personalhåndbok, men alle ansatte har fått tilsendt
rutinene per e-post. Vi mener at dette fremstår som lite systematisk og lite betryggende for å sikre at
ansatte har tilgang på nødvendige rutiner ved behov.

Skolene har ikke drevet etterarbeid etter gjennomføringen av 10-faktor-undersøkelsene i 2016 og i
2018. I 2018 var resultatene vesentlig dårligere enn i 2016 ved Våler ungdomsskole. Årsaken til at man
har valgt å ikke arbeide med resultatene skyldes arbeid med andre resultater, som for eksempel Kultur
for læring. Likevel er medarbeiderundersøkelsen den eneste som går direkte inn på arbeidsforholdene
til de ansatte ved skolen. Selv om det kan være en forståelig prioritering når skolen holder på med
mange programmer og forplikter seg til mye arbeid med statistikk og resultater, så opplever vi det som
underlig at man velger å ikke ta tak i resultatene fra en medarbeiderundersøkelse når så mange
kategorier er vesentlig lavere enn to år tidligere samt under nasjonalt gjennomsnitt for samme
skolenivå.
Vi ønsker også å kommentere Våler kommunes valg om å ha et varslingssekretariat som inkluderer en
blanding av tillitsvalgte, verneombud, personalsjef og administrasjonssjefen. En utfordring med en slik
løsning er at det sitter representanter som egentlig skal ivareta ulike interesser i samme organ for
håndtering av varsler. En varslingsrutine som også anbefaler enten tjenestevei eller inn i et organ med
organisasjonens øverste leder kan medføre at personer i organisasjonen velger å ikke varsle om
kritikkverdige forhold, selv om varslingsrutinen viser til vern mot gjengjeldelse. Vernet mot
gjengjeldelse er generelt vanskelig å håndtere. Organisasjoner bør ha en ekstern varslingskanal som
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Våler kommune har et arbeidsreglement og en rekke rutiner i Compilo. Disse sier ikke så mye om
psykososialt arbeidsmiljø, men det blir vist til hva HMS-arbeidet og funksjonen som verneombud
består av. Våler kommune har invitert verneombud til kurs i HMS-arbeid og IA-avtalen. Enkelte
fagforbund har selv tatt initiativ til kurs for egne medlemmer i arbeidsmiljø i skolen. Et felles
avviksregistreringssystem som Compilo kan medføre at man får informasjon om hva ansatte ved
skolene rapporterer på og hva arbeidsmiljø forstås som. Dersom man ønsker, kan systemet bidra til
bedre styringsinformasjon. Vårt inntrykk gjennom våre intervjuer er at avvik etter HMS-reglene
oppleves forskjellig ved skolene, og at det er sannsynlig med underrapportering av vold og trusler fra
elever mot voksne.
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håndteres av parter som ikke har andre tilknytninger til kommunen, for å sikre en så objektiv
behandling som mulig.
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9 Problemstilling 2: Oppfølging av tilsynsrapporter og
avvikshåndtering
I hvilken grad følger Våler kommune opp at tilsynsrapporter på skoleområdet følges opp og fører
til utvikling og endring ved den enkelte skole?


Hvordan benyttes avvikssystemet på skoleområdet?



Fungerer avvikssystemet hensiktsmessig med hensyn til å avdekke avvik slik at disse kan
rettes så tidlig som mulig?



Hvordan arbeider Våler kommune med å implementere rettinger av avvik etter tilsyn ved
skolene i kommunen?



Hvordan involveres de ansatte i arbeidet med å rette avvik dersom dette oppdages ved
skolene?

9.1 Revisjonskriterier for problemstillingen
Det er utledet følgende revisjonskriterier i kortform for problemstillingene. Utledning av
revisjonskriterier fremgår i vedlegg A.
1.

Kommunen må ha et avviksregistreringssystem for skole.

2.

Avviksregistreringssystemet bør være en del av kvalitetsvurderingssystemet for skole og et ledd i
skolens internkontrollsystem.

3.

Avviksregistreringssystemet må benyttes slik at kvalitetsvurderingssystemet fungerer etter lovens
hensikt.

4.

Kvalitetssystemet må sikre at avvik blir tatt tak i og rettet, uansett om avviket er et resultat av
løpende registrering eller tilsyn.

5.

Dersom avvik er knyttet til de ansattes arbeidsmiljø, skal de ansatte bli involvert gjennom for
eksempel verneombud eller arbeidsmiljøutvalg.

9.2.1 Avviksregistreringssystem
Våler kommune har tatt i bruk et avviksregistreringssystem kalt Compilo fra og med 2018.
Implementeringen av dette systemet på skolene har vært forsinket og har først kommet i gang på
nyåret i 2019. Rektor ved Vålbyen skole gjennomførte imidlertid en orientering om systemet ved
skolen på høsten 2018.
I utgangspunktet kan man benytte Compilo til å registrere alle avvik. Rektor ved Vålbyen skole, som er
tidligere skolefaglig rådgiver og kommunens skoleeierrepresentant i skoleeiernettverket for SørØsterdal, fortalte at skoleeiernettverket har anbefalt at Compilo benyttes til avvik etter
arbeidsmiljøloven og at man benytter andre systemer for avvik etter opplæringsloven. Årsaken til dette
er at avvik etter opplæringsloven kan ta lang tid å lukke. Enkelte avvik kan for eksempel gjelde retten
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9.2 Dokumentasjon
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til spesialundervisning og kan følge enkeltelever gjennom resten av grunnskoleløpet. Andre avvik kan
omhandle andre former for varige tilrettelegginger. Compilo er som system derfor i større grad knyttet
opp mot arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften enn det er knyttet opp mot opplæringsloven
og kravet til kvalitetssikringssystem i skolen.
Skillet mellom forhold som går inn på arbeidsmiljølovsaker ved skolen og forhold som omhandler
elevenes skolemiljø er likevel ikke nødvendigvis helt atskilt og de kan overlappe. En elev som for
eksempel er fysisk utagerende mot både elever og lærere, kan fremprovosere utrygghet hos elevene
og avvik etter arbeidsmiljøloven med hensyn til voldshendelse på arbeidsplassen. Det samme avviket
kan med andre ord meldes på to områder; i Compilo og via avviksregistrering etter opplæringsloven.
Våler kommune har ikke et avviksregistreringssystem som gjelder avvik i opplæringsloven direkte.
Avviksmeldinger blir i all hovedsak gitt muntlig til rektor, men vi har fått informasjon som indikerer at
avvik etter opplæringsloven håndteres noe ulikt ved skolene. Ved Våler ungdomsskole har vi fått
oppgitt at avvik meldes i notater som legges i mapper på datasystemet og/eller via skjemaer/lapper
som gis merkantilt ansatt og dermed går tjenestevei videre. Ved Vålbyen skole meldes slike avvik
muntlig eller per e-post til rektor. Vi har fått oppgitt at det ikke er utarbeidet skjema for
bekymringsmelding. Rektor ved Vålbyen har oppgitt at tydelig skriftliggjøring av hvordan man
håndterer å varsle er under utarbeidelse. Ut over dette har ikke Vålerskolen ett avvikssystem som del
av kvalitetssikringssystemet som avkreves etter opplæringsloven § 13-10.

Når det gjelder hva skolefaglig kompetanse innebærer, står det i forarbeidene til opplæringsloven at
det stilles krav til realkompetanse når det gjelder pedagogikk så vel som gjeldende regelverk for
skolen32. Utdanningsdirektoratet legger likevel ikke tydeligere føringer for kompetansebegrepet og
mener at hva som her er tilstrekkelig må vurderes konkret ut i fra kommunens organisasjon, størrelse
og kompleksitet. Det viktigste er imidlertid at den som skal inneha rollen må kunne ha tilstrekkelig
kunnskap om og kapasitet til å følge opp avvik, korrigeringer og rutiner tilhørende lovpålagt forsvarlig
kvalitetsvurderingssystem. Utdanningsdirektoratet legger også vekt på at det er viktig at den som
ivaretar den skolefaglige kompetansen i kommuneadministrasjonen har reell innflytelse og
beslutningsmyndighet i saker som omhandler skoleområdet.
Dette betyr at man ikke må ha pedagogisk bakgrunn for å ivareta den skolefaglige kompetansen, men
det synes å være fordelaktig. Vi har fått opplyst at Våler kommune også har søkt etter personer med

32

Kilde: Utdanningsdirektoratet. 2008. Skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen (brev til Fylkesmennene).
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9.2.2 Kvalitetssikringssystemet
Et av kravene i opplæringsloven gjelder at kommunen skal ha skolefaglig kompetanse i
kommuneadministrasjonen over skolenivå. Utdanningsdirektoratet sendte i 2008 et brev til
Fylkesmannsembetene for å oppklare hva dette kravet består av og omfatter. Det fremgår av dette
brevet at den skolefaglige kompetansen i kommuneadministrasjonen må forstås som et av leddene for
å følge opp skolene med hensyn til å kvalitetssikre skolevirksomhetene etter kravene i opplæringsloven
(§ 13-10, første ledd). Dette følger blant annet av rundskriv hvor det fremgår at den skolefaglige
ressursen i kommuneadministrasjonen må ha beslutningsmyndighet overfor skolene, noe tidligere
skolefaglige rådgiver har opplyst at ikke lå til rådgiverstillingen.
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formalkompetanse i pedagogikk ved utfylling av rollen som skolefaglig kompetanse ved tidligere
utlysninger.
Under utarbeidelse av denne rapporten (april 2019), så tilsier nåværende opplysninger at Våler
kommune ikke har skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen. I følge saksfremstilling til sak
i formannskapet (013/19, 06.02.19) fremgår det at stillingen holdes vakant mens man foretar en
utredning om et skoleadministrativt samarbeid med andre kommuner. Vi forstår det da som at dette
innebærer at den neste i styringslinjen over skolenivå vil være rådmannen.
Våler kommune har mange systemer for arkivering av rutiner, av enkeltsaker og annen informasjon
som er relevant for skolene. Rutiner skal legges i Compilo. Vi har fått opplyst at Compilo ikke er ferdig
oppdatert og at ikke alle rutinene ligger der. Visma Flyt Skole benyttes for føring av fravær for elever,
skjema for utviklingssamtaler samt oversikt over ansatte, elever og foreldre med kontaktinformasjon.
WebSak benyttes som arkiv- og saksbehandlingssystem for hele Våler kommune, også for skolene.
Elevenes elevmapper, med for eksempel enkeltvedtak, aktivitetsplaner og referater fra møter, blir lagt
i WebSak. WebSak har for øvrig en funksjon som muliggjør sikker sending av sensitive dokumenter og
dokumenter som er unntatt offentlighet via Altinn. Skolene benytter i tillegg et system kalt
minfagplan.no hvor man kan utarbeide ukentlige læreplaner for elevene.
I intervju ble vi fortalt at det eksisterer kvalitetssikringssystemer for skole som også inneholder et eget
avviksregistreringssystem, men at Våler kommune for øyeblikket ikke har en slik løsning.
9.2.3 Oppfølging av tilsyn
Skolene i Våler kommune har hatt to tilsyn de siste årene. Et av disse har omhandlet psykososialt
skolemiljø og ble gjennomført før lovendringene om psykososialt miljø i opplæringsloven trådte i kraft
1. august 2017. Fylkesmannen gjennomførte intervjuer og samtaler den 22. oktober 2015 og sendte
endelig tilsynsrapport til Våler kommune den 2. mai 2016. Fylkesmannen ga Våler kommune flere
pålegg. Vi gjengir her de som er mest relevante for dette prosjektet i lys av hva som er blitt videreført
i opplæringsloven kapittel 9A etter endringene i 201733:
Våler kommune må se til at Vålbyen skole:
a) Utarbeider skriftlige planer og rutiner for det forebyggende arbeidet (herunder forebyggende,
individrettet og brukermedvirkning) som ivaretar kravene til det psykososiale skolemiljøet i
kap. 9a, jf. opplæringsloven §§ 9a-4 og 9a-3 første ledd.
b) Utarbeider et internkontrollsystem som dekker alle bestemmelsene i kap. 9a, og som
inneholder system for oppfølging av rutinene, jf. opplæringsloven § 9a-4.

arbeidet, jf. opplæringsloven § 9a-4.
d) Utarbeider tydelige mål for skolemiljøet og skolemiljøarbeidet, jf. opplæringsloven § 9a-4.
e) Innarbeider begrepet krenkende atferd i sine planer og rutiner og sikrer felles forståelse blant
alle ansatte.

33

Enkelte av påleggene er rettet mot enkeltvedtaksplikten, som opphørte ved endringene i opplæringsloven.
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c) Utarbeider rutiner for å evaluere og vedlikeholde planene og rutinene for det forebyggende
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f)

Har et system som sikrer felles forståelse og handling blant alle ansatte, jf. opplæringsloven §
9a-3 andre ledd.

g) Har skriftlig rutine for hvordan krenkelser fra ansatt skal håndteres, jf. opplæringsloven § 9a-3
andre ledd.
h) Oppretter skolemiljøutvalg etter lovkravene, jf. opplæringsloven § 11-1a.
i)

Avholder jevnlige møter i samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg, jf. opplæringsloven § 11-1 og
§ 11-1a.

j)

Sikrer at alle elevene på alle klassetrinn engasjeres i det systematiske arbeidet med
skolemiljøet, jf. opplæringsloven § 9a-5.

k) Sikrer at brukerorganene deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av miljøtiltak,
holdes orientert om alle saker som har vesentlig betydning for skolemiljøet og får bruke retten
til å uttale seg, jf. § 9a-6.
Vi har blitt opplyst om at rektorene hadde dialog med Fylkesmannen i etterkant av tilsynet.
Tilsynsrapporten ble fremlagt for rektorene på avtalt dag hvor rektorene etter fremlegget ble veiledet
på hva som måtte forbedres. I etterkant av tilsynet arbeidet skoleledergruppen med å utarbeide en
handlingsplan for elevenes psykososiale skolemiljø. Denne handlingsplanen ble revidert i etterkant av,
og i henhold til, endringene i opplæringsloven.
I samtale med tidligere skolefaglig rådgiver, ble vi informert om at Våler kommune var i dialog med
Fylkesmannen etter veiledningsdagen, blant annet for å få tilbakemelding på handlingsplanen for
elevenes psykososiale skolemiljø. Kommunen opplever at de har fått en muntlig bekreftelse på at
handlingsplanen var grei.

I avvikene som Fylkesmannen har registrert blir det vist til lovparagrafer som er opphevet ved lov 1.
august 2017. Likevel er det flere av punktene som skolene bør ha på plass og som fortsatt har hjemmel
i kapittel 9 A. Vi forstår det slik at handlingsplanen som ble utarbeidet i stor grad skulle svare opp disse
kravene, men at planen i liten grad er blitt benyttet videre ved den enkelte skole. Her er Vålbyen skole
og Våler ungdomsskole forholdsvis like med hensyn til manglende planer og rutiner for forebyggende
arbeid, og da særlig med vekt på individrettet arbeid og på brukermedvirkning. Det fremgår få tydelige
mål for skolemiljøet og skolemiljøarbeidet ut over at skolen skal ha nulltoleranse for mobbing. I tillegg
har man i liten grad avholdt jevnlige møter i samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg, noe som både
begrenser medvirkning fra foreldre og fra elever i det systematiske arbeidet med skolemiljøet.
I samtale med representant for foreldregruppen ved ungdomsskolen, fikk vi inntrykk av at foreldrene
savner medvirkning inn mot skolen med hensyn til å være sammen om felles satsingsområder og
forebyggende arbeid. Det ble også nevnt at foreldrene ikke hadde blitt informert om arbeidet som
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Våler kommune har ikke mottatt skriftlig bekreftelse på at avvikene i tilsynsrapporten er blitt lukket.
Lederen av skolen som hadde tilsyn har forespurt Fylkesmannen uten å ha mottatt svar. Våler
kommune har ikke gjort ytterligere fremstøt for å få bekreftelse fra Fylkesmannen. I intervju ble vi
fortalt at man antar at Fylkesmannen har hatt mange andre oppgaver etter at kapittel 9 A trådte i kraft
og at flere av avvikene var relatert til andre krav enn de som ligger til grunn for kapittel 9 A.
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omhandler kommunens, og følgelig skolens, økonomiske situasjon, slik at man ikke har hatt anledning
til å kunne uttale seg med hensyn til målet om innsparinger. Foreldregruppen var heller ikke blitt
bekjentgjort resultater fra undersøkelser og med handlingsplanen for elevenes skolemiljø i
grunnskolen. Elevrådene har ikke fått seg forelagt resultater fra undersøkelser, og involveres kun
indirekte i arbeidet (se kapittel 8.3.3).
Vålbyen skole har i tillegg hatt et tilsyn fra Arbeidstilsynet. I tilsynet ble det påpekt avvik som følge av
at verneombudet ikke hadde påkrevd opplæring på 40 timer etter arbeidsmiljøloven. Våler kommune
ble varslet om dagbøter som følge av at kommunen ikke svarte opp kravet til retting av avvik til
fremsatt frist. Fristen ble etter anmodning forlenget etter at man informerte om at verneombudet var
påmeldt kurs et halvt år etter første frist. Avvikene ble lukket etter at kursdokumentasjon ble innsendt
i desember 2016.
De ovennevnte to tilsynene er i all hovedsak de mest formelle tilsynene som kan legges til grunn med
hensyn til hva Vålerskolen har gjort for å rette avvik og å forbedre tjenester og systemet. Som nevnt
tidligere, kan man imidlertid se om avvik praktisk sett er blitt lukket gjennom Fylkesmannens
behandling av enkeltsaker. Dette følger av at skolen må fremlegge dokumentasjon ved Fylkesmannens
klagebehandling.

Vålerskolen har som nevnt ikke avviksregistreringssystem for avvik etter opplæringsloven. Det kan se
ut til at når en sak blir behandlet, så legges informasjonen om saksbehandlingen i WebSak i og med at
elevmappene ligger i dette systemet. Compilo er et avviksregistreringssystem, men vi har fått oppgitt
at dette systemet ikke benyttes til håndtering av saker som omhandler avvik etter opplæringsloven.
I følge handlingsplanen skal det foreligge en rutine for skjerpet aktivitetsplikt dersom man får
kjennskap til at elever er blitt krenket av voksne. I ett av møtene med en av rektorene fikk vi opplyst
at skolen ikke har en slik rutine, men at man hadde en rutine som inkluderte alle ansatte ved skolen. I
handlingsplanens kapittel 5 fremgår det hva som skal utføres dersom det er mistanke om at ansatt
krenker elev eller ved mistanke om at en rektor krenker elev, altså en rutine for skjerpet aktivitetsplikt.
For den aktuelle skolen inngår ikke rutinen for skjerpet aktivitetsplikt i ansatthåndboken.
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Fylkesmannen har vedtaksrett i forbindelse med klagesaker som meldes Fylkesmannen etter kapittel
9 A. Disse vedtakene kan inneholde pålegg om retting av avvik som Fylkesmannen tar stilling til i
forbindelse med vurdering av skolenes delplikt i arbeidet med psykososialt skolemiljø. Fylkesmannen
i Hedmark (inntil 31.12.18) og Fylkesmannen i Innlandet (fra og med 1.1.19) har behandlet klagesaker
ved skolene i Våler kommune etter kapittel 9 A (som vi har omtalt i kapittel 8.3.1.3.2) i både 2017,
2018 og 2019. I samtlige saker har Fylkesmannen vurdert det dithen at man ikke har oppfylt plikten til
å følge med. I to av sakene har skolene ikke oppfylt plikten om å gripe inn, og i to saker har man ikke
oppfylt plikten om å varsle. I en av sakene hvor sistnevnte plikt ikke er ivaretatt, har man heller ikke
oppfylt plikten om å varsle skoleeier – altså at man ikke har overholdt skjerpet aktivitetsplikt. Denne
saken er av nyere dato. I vedtaket påpeker Fylkesmannen at man ikke har mottatt rutine for hvordan
varslingsplikten ivaretas. Vi har tidligere vist til at Vålerskolen har flere rutinebeskrivelser av
aktivitetsplikten, samt at handlingsplanen har en rutine for skjerpet aktivitetsplikt. Vi har fått opplyst
at skolene ikke har skjema for bekymringsmelding, og at ansatte ved barneskolen varsler rektor
muntlig eller per e-post. Ved ungdomsskolen kan det gis bekymringsmelding via et skjema som kan
legges til merkantil i tillegg til at det varsles muntlig. Vi har fått oppgitt at Vålbyen skole arbeider med
å skriftliggjøre, og dermed tydeliggjøre hvordan varsling skal foretas.
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9.2.4 Involvering av de ansatte
Ved registrerte avvik etter arbeidsmiljøloven er det som hovedregel verneombudet som skal bli
involvert. Dersom saker angår psykososialt skolemiljø, skal skolens arbeidsmiljøutvalg påkobles. I
arbeidsmiljøutvalget skal det sitte representanter fra de ansatte.
Som vi har vist til i tidligere kapitler i beskrivelsen av avviksregistreringssystemet, så blir verneombudet
automatisk mottaker av avviksmeldinger som omhandler HMS når dette meldes i Compilo. I all
hovedsak ligger oppfølging og forbedring av avviksmeldinger til lederansvaret. Verneombudet må
imidlertid sjekke av for at avviksmeldingen har blitt tatt til orientering før meldingen kan lukkes.
Verneombudet trenger med andre ord ikke å bli påkoblet ut over dette.
Verneombudene har ikke avtalte møter med rektor, men kan be om møter med skoleledelsen ved
behov. Verneombudene opplever også at kontakten går andre veien, og at skoleledelsene har «åpen
dør».
De ansatte skal være representert i samarbeids- og skolemiljøutvalgene ved skolene. Våler
ungdomsskole gjennomførte møter i samarbeids- og skolemiljøutvalget i desember 2017, og har etter
at vi gjennomførte intervjuer hatt møter i slutten av mars 2019. Vi fikk opplyst at det var usikkert når
de siste møtene var blitt avholdt ved Vålbyen skole da det ikke forelå referater fra møtene. Vi har fått
opplyst at det vil bli avholdt samarbeids- og skolemiljøutvalgsmøter ved skolen etter påskeuka 2019
(sent april eller i mai).
I forbindelse med prosjektet er vi blitt gjort oppmerksomme på en avviksmelding som skal ha gått
utenom de ordinære kanalene høsten 2018. Etter å ha sjekket opp situasjonen fremstår det som uvisst
om denne avviksmeldingen nådde frem til rette organer, men det kan også se ut som at den ikke er
blitt sendt. Etter at vi sjekket opp situasjonen har vi fått tilbakemelding på at meldingen skal tas opp i
utvalget for Kultur og oppvekst og i kommunens arbeidsmiljøutvalg.
Det skal legges til at vi ved en av skolene fikk informasjon om andre tiltak ved skolen som involverer
de ansattes medvirkning til forbedring av arbeidsmiljøforhold, som for eksempel sosialkomité med
ansvar for arrangementer etter endt arbeidstid. Det ble også nevnt andre fremstøt for å skape gode
kollegiale forhold ut over det som gjelder arbeidsplassen.

9.3 Revisors vurdering

De tre første revisjonskriteriene omhandler at kommunen må ha et avviksregistreringssystem som del
av kvalitetssikringssystemet for skoleområdet. Som vi har vist til i rapporten, så har ikke Våler
kommune et avviksregistreringssystem som del av kvalitetssikringssystemet etter opplæringsloven §
13-10. Disse tre kriteriene kan derfor ikke sies å være oppfylt.
Revisjonskriterie 4 omhandler at kvalitetssystemet må sikre at avvik blir tatt tak i og rettet. Vi vurderer
at kravet til skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivå må være en del av
dette kvalitetssystemet. Som vi har vist til, er det per nå en vakant stilling som skolefaglig rådgiver.
Dette medfører at rådmannen må ivareta den skolefaglige kompetansen. Hva kompetansen innebærer
må vurderes i hvert enkelt tilfelle, men det er naturlig å vurdere det dithen at en slik organisering kan

HEDMARK REVISJON IKS

For å vurdere i den grad Våler kommune følger opp tilsyn og retting av avvik, må vi først ta stilling til
de fem revisjonskriteriene som er knyttet opp til problemstillingene.

Side
63

30/19 Sak V-30/19 Rapport forvaltningsrevisjon "Psykososialt miljø i skolen". - 18/00027-2 Sak V-30/19 Rapport forvaltningsrevisjon "Psykososialt miljø i skolen". : Våler kommune - FR50 - 219 - Psykososialt skole- og arbeidsmiljø i Vålerskolen

Forvaltningsrevisjon: Psykososialt skole- og arbeidsmiljø i Vålerskolen
2018/2019

være upraktisk. Dette har både sammenheng med at rådmenn generelt sett har ulik bakgrunn og at
lovpåkrevd arbeid etter opplæringsloven består av en ikke helt ubetydelig mengde.
Rektor ved Vålbyen skole ivaretar foreløpig skoleeierinteressen i skoleeiernettverket i Sør-Østerdal.
Utdanningsdirektoratet har imidlertid utarbeidet et rundskriv som tar for seg både hva skolefaglig
kompetanse innebærer og eventuelle rollekonflikter dersom rektorer skal ivareta skoleeierinteresser
over skolenivå. Basert på anbefalinger i rundskrivet og at tidligere skolefaglig rådgiver ikke hadde
beslutningsmyndighet overfor skolene, så mener vi at det er vanskelig å se at Våler kommune har
tilfredsstilt kravene i opplæringsloven med hensyn til at skolefaglig kompetanse i
kommuneadministrasjonen må sees som en del av kvalitetssystemet. For oss fremstår det som at
dagens løsning også er utilfredsstillende.
Avvikene som ble påpekt i forbindelse med tilsynet fra Arbeidstilsynet ser ut til å ha blitt lukket.
Avvikene som er påpekt fra Fylkesmannen er, ifølge informasjon vi har fått, formelt sett ikke lukket.
Med hensyn til arbeidet som er utført i etterkant av dette tilsynet, så synes arbeidet i all hovedsak å
ligge til utarbeidelse av en handlingsplan som vi har fått inntrykk av at i begrenset grad blir brukt aktivt
ved skolene. En gjennomgang av de elleve avvikene vi har vist til i kapittel 9.2.3, viser at skolene i liten
til ingen grad har svart opp seks av de. Tre av avvikene er svart opp i begrenset grad. Vi har ikke til
intensjon å uttale oss om avvik fra en annen tilsynsmyndighet er lukket og mener det er i kommunens
interesse at kommunen tar kontakt med Fylkesmannen for en avklaring med hensyn til det tidligere
tilsynet. Likevel har vi et inntrykk av at Vålerskolene har en del å gjøre på systemnivå for å få avvikene
lukket.
Klagene som Fylkesmannen har behandlet i perioden etter tilsynet viser at skolene ikke er i mål med å
sikre systemer som forbedrer praksis. Dette kommer tydeligst til uttrykk i de tilfeller hvor
Fylkesmannen har påpekt at skolene mangler varslingsrutiner. I nyere tilsyn har Fylkesmannen også
lagt vekt på at skolene må vurdere om hensyn til elevens beste er ivaretatt i hver delplikt. Dette
innfører et nytt hensyn i saksbehandlingen og i aktivitetsplikten som skolene må ta inn i utarbeidelsen
av oppdaterte rutiner.
Revisjonskriterie 5 omhandler involvering av de ansatte i forbindelse med lukking av avvik og
forbedringsarbeid. Det er naturlig at det som gjelder HMS-arbeid ivaretas av verneombudet på vegne
av de ansatte, og at personalsaker tas med enten verneombud eller med tillitsvalgte. De ansatte skal
også ha representasjon i samarbeidsutvalget og i skolemiljøutvalget.

Samarbeids- og skolemiljøutvalgene ved skolene har ikke hatt møter de siste to skoleårene. Det er
rektor som skal ta initiativ til avvikling av møtene. Vi er blitt fortalt at det vil bli avholdt møter i løpet
av vårsemesteret. Likevel begrenser dette de ansattes involvering i arbeid som ligger til skolens miljø.
Det samme gjelder også for foreldre og for elever.
Vi mener at kriteriet til dels er etterlevd gjennom verneombudfunksjonen, men vil legge til at skolene
ikke etterlever opplæringsloven når man ikke gjennomfører samarbeids- og skolemiljøutvalgsmøter.
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Avviksmeldinger som registreres i Compilo som omhandler HMS vil gå til verneombudet. Manglende
opplæring har imidlertid medført usikkerhet om hva verneombudet må foreta seg med hensyn til disse
meldingene. Verneombudet og rektor har ikke faste møter, men har behovsstyrt kontakt. Dette synes
å være naturlig.
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I forbindelse med Fylkesmannstilsynet i 2016 ble de ansatte i liten grad inkludert. Vi har fått opplyst at
det var skoleledergruppen som arbeidet med handlingsplanen og at den verken ble sendt til uttalelse
i andre organer eller til utvalg.
Med bakgrunn av disse vurderingene mener vi at det er en del systematiske svakheter ved styringen
av skolene i Våler. Dette skyldes ikke utelukkende at kommunen ikke har skolefaglig kompetanse i
kommuneadministrasjonen, men dette faktumet gjør ikke saken noe bedre. At kommunen mangler et
avviksregistreringssystem som del av kvalitetsvurderingssystemet fører til at man ikke klarer å
etterleve opplæringslovens krav om kvalitetssikring. Dette kan medføre at avvik «går under radaren»
og ikke får den oppfølgingen som er avkrevd.
Ved tilsyn fra for eksempel Fylkesmannen eller fra Arbeidstilsynet blir enheten som det er tilsyn ved
fulgt opp av tilsynsmyndigheten og pålagt å legge frem bevis på at avvik er lukket. Oppfølgingen kan
bestå av både pålegg og sanksjoner gjennom vedtak. Dette gjør det sannsynlig for at enheten vil lukke
avvikene. Vi har fått opplyst at Fylkesmannen ikke formelt har lukket tilsynssaken ved Vålbyen skole
fra 2016. Våler kommune har gjort noen fremstøt for å få tilbakemelding fra Fylkesmannen, men har
nå lagt dette bak seg. Basert på utarbeidelsen av handlingsplanen for elevenes sosiale miljø, så
fremstår det som at skolene, ved skoleledergruppen, tok tak i avvikene ved å utarbeide et overordnet
dokument for arbeidet som skal gjennomføres ved den enkelte skole. Handlingsplanen er oppdatert
etter at opplæringsloven ble endret fra og med 1. august 2017.

Oppsummert, opplever vi at det fremstår som at skolene er godt rustet til å lukke avvik i den enkelte
sak, men vi stiller spørsmål ved i den grad avvik i enkeltsakene blir sett på som del av systemet som
rammeverk, samt hvordan man arbeider med å forbedre rutiner og skriftliggjøring av praksis. Vi har
fått opplyst om at man nå arbeider med noe av dette som følge av tilsyn fra Fylkesmannen, og at de
underveis i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er blitt oppmerksom på forbedringspunkter med
hensyn til kvalitetssikringssystemet, som ved lukking også ville ha lukket avvik i Fylkesmannstilsynet i
2016. For oss fremstår det som mer sannsynlig at avvik lukkes som følge av oppfølging fra ekstern
tilsynsmyndighet enn som følge av internkontroll.
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Likevel, fremstår det for oss som at handlingsplanen i begrenset grad blir fulgt opp ved den enkelte
skole. Flere av oppgavene er enten tilfeldig blitt fulgt opp, valgt å ikke bli fulgt opp eller ikke fulgt opp.
I og med at handlingsplanen var et tilsvar på påpekte avvik i tilsynet i 2016 og at flere av oppgavene
ikke følges opp, kan man jo stille spørsmål ved om man systematisk følger opp påpekte avvik. Vi ser av
vedtakene fra Fylkesmannen i klagesaker på skolenes oppfølging av opplæringsloven kapittel 9 A at
det er punkter som der blir påpekt som er av samme art som de avvik Fylkesmannen påpekte i tilsynet
i 2016. Enkeltsakene som oppstår kan være uttrykk for systematiske svakheter, selv om man skal være
forsiktig med å påpeke entydige årsakssammenhenger da hver enkeltsak tross alt er enkeltstående.
Men Fylkesmannen påpeker i enkeltsakene at det blant annet mangler skriftliggjøring av
varslingspraksis. Vi har fått oppgitt at dette er under utarbeidelse, men slike rutiner omhandler
utfordringer på systemnivå.
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10 Konklusjon
Problemstillingene for prosjektet har omhandlet om Vålerskolene jobber målrettet med å bedre det
psykososiale miljøet ved skolene for både elever og ansatte, og om Vålerskolene følger opp tilsyn slik
at det fører til utvikling og forbedring ved skolene.
Med bakgrunn i de vurderinger vi har gjort for problemstillingene med underproblemstillinger, så er
vår konklusjon at det er lite målrettet arbeid med psykososialt skolemiljø for elever og ansatte, og at
det i liten grad finnes systemer som sikrer at tilsyn leder frem til utvikling og forbedring.
For oss fremstår det som at Vålerskolens mål for psykososialt skolemiljø er at mobbing og krenkende
handlinger ikke skal forekomme. Ut over dette finnes det få, om ingen, spesifikke målsettinger for det
psykososiale skolemiljøet. Nulltoleranse for mobbing og krenkelser er et lovkrav, men det stilles også
forventninger til at skolene skal ha målsettinger ut over nulltoleransen.
Det stilles krav til at skolen skal arbeide systematisk, men på bakgrunn av den informasjonen vi har
mottatt synes det å være mangler i selve kvalitetsvurderingssystemet som medfører at det er lite
systematikk og mer arbeid som skjer i hver enkelt enhet fremfor at det gjennomføres etter
overordnede føringer.
Vi opplever det som mangelfullt at Våler kommune ikke har et eget avviksregistreringssystem for skole.
At skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen nå må ivaretas av rådmannen fremstår også
som en utfordring for at Våler kommune skal være i stand til å kunne avdekke brudd på
opplæringsloven og arbeidet med å iverksette tiltak for å lukke avvikene og sikre at opplæringsloven
etterleves.
Siden disse systemene er mangelfulle, medfører det at skolene står dårligere rustet til å følge opp tilsyn
på et systematisk nivå. Tilsynsmyndighetens oppfølging og krav til dokumentasjon på at avvik lukkes
medfører at tiltak må iverksettes på enhetsnivå. Imidlertid viser enkeltsaker i etterkant at det ikke er
samsvar mellom dokumentasjon og praksis. Et system som er hensiktsmessig tilrettelagt og som aktivt
benyttes vil kunne medføre at praksisen også føres i henhold til de plikter skolene har etter
opplæringsloven.

Selv om det er mange subjektive betraktninger rundt hva som er å forstå som terskler og avvik etter
hva som menes med psykososialt skole- og arbeidsmiljø, så har vi fått et inntrykk av at det finnes
utfordringer som sikrer at ansatte reagerer noenlunde likt, både med hensyn til hva som er brudd på
retten til et godt psykososialt skolemiljø og hva som er å anse som et brudd på HMS-bestemmelsene.
Deler av dette arbeidet kan forankres gjennom å sikre bedre systemer. Imidlertid er det praktiske
utfordringer vedrørende inkludering av fagarbeidere i fellestid hvor slike temaer jevnlig blir belyst.
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Skolene synes i liten grad å involvere ansatte, foreldre og elever på systemnivå. Denne medvirkningen
vil kunne ivaretas gjennom å avholde jevnlige samarbeids- og skolemiljøutvalgsmøter og ved
utarbeidelse av rutiner for informasjonsplikten om skolens plikter og elevenes rettigheter. Det vil også
være en fordel å legge ut viktige dokumenter på skolenes hjemmesider, som for eksempel
ordensreglement og handlingsplaner for psykososialt miljø. Det er større sannsynlighet for involvering
og medvirkning hvis skolens mål og rammeverk blir bekjentgjort elevene og foreldrene.
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11 Anbefalinger
Med bakgrunn i våre vurderinger og vår konklusjon, har vi følgende anbefalinger for Våler kommunes
videre arbeid:


Våler kommune bør få gjennomført en juridisk vurdering av om kommunen ivaretar kravet til
skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen så lenge stillingen som skolefaglig
rådgiver er vakant. Det er naturlig at en slik vurdering uansett må gjennomføres i forbindelse
med utredning av skoleadministrativt samarbeid.



Våler kommune bør sørge for å anskaffe et avvikssystem som del av kravet til et forsvarlig
system for å vurdere om skolene etterlever opplæringsloven.



Våler kommune bør foreta en vurdering av hva som er intensjonen med handlingsplanen for
elevenes skolemiljø i grunnskolen, samt vurdere i hvilken grad denne skal være førende for
skolenes praksis.



Våler kommune bør gjennomgå rutinene for aktivitetsplikten, i og med at vi har kommet over
tre forskjellige utgaver i ulike dokumenter.



Våler kommune bør skriftliggjøre varslingspraksisen ved skolene, slik Fylkesmannen har vist til,
oppdatere ordensreglementet for skolene etter kapittel 9 A i opplæringsloven, samt utarbeide
rutiner for informasjonsplikten slik at elever og foreldre blir bekjentgjort skolens plikter og
elevenes rettigheter etter kapittel 9 A.



Våler kommunes skoler bør innarbeide datering av dokumenter, både for rutiner og planverk,
samt datering av endringer i «levende» dokumenter.



Våler kommune bør sørge for at ansatte i skolen har enkel tilgang til alle relevante rutiner i ett
system.



Våler kommune bør gjøre dokumenter som kan være av relevans for elever og foreldre
tilgjengelige på skolenes nettsider (som for eksempel ordensreglement og handlingsplaner for
psykososialt miljø).



Våler kommune bør sørge for at både pedagogisk personale og fagarbeidere får tilsvarende
opplæring i hva som er å anse som et avvik, og at alle ansatte ved skolene får nødvendig



Våler kommune bør sørge for at skolene avholder samarbeids- og skolemiljøutvalgsmøter
minst en gang per skoleår.

I tillegg til de ovenstående anbefalingene knyttet til det som gjelder prosjektets problemstillinger, så
ønsker vi også å legge til at Våler kommune bør vurdere om varslingssekretariatet er en god løsning
for å håndtere varsler som er større enn varsling av avvik i Compilo og som ikke kan tas tjenestevei.
Det finnes flere eksempler på at håndtering av varsler i egen organisasjon kan medføre komplikasjoner
som kunne ha vært unngått ved å ha opprettet en ekstern varslingskanal. En ekstern varslingskanal vil
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opplæring i avvikssystemet Compilo.
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i mye større grad sikre at kritikkverdige forhold kommer frem i lyset fremfor at ansatte frykter for
gjengjeldelse fordi eksisterende varslingskanal inkluderer to representanter for kommunens ledelse.
En ekstern varslingskanal bør legges til person eller selskap som kommunen ikke har øvrig befatning
med.
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12 Rådmannens høringsuttalelse
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https://gsi.udir.no/

Helsedirektoratet:
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13.1 Internettreferanser
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-

https://helsedirektoratet.no/metoder-og-verktoy

-

https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Helsestasjons%20og%20skolehelsetjenesten.pdf, side 5.

-

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-ogskolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=samhandling-med-skole-10337#psykososialtmilj%C3%B8:-skolehelsetjenesten-b%C3%B8r-bidra-i-skolens-arbeid-med-tiltak-somfremmer-et-godt-psykososialt-milj%C3%B8sterk-anbefaling

Ness Lundin:
-

https://www.nesslundin.no/mobbet-pa-skolen-krav-pa-erstatning/

NRK:
-

https://www.nrk.no/trondelag/far-300.000-kroner-fordi-han-ble-mobbet-1.12831977

-

https://www.nrk.no/sorlandet/mobbe-anke-avvist-i-hoyesterett-1.7978153

Skoleporten:
-

https://skoleporten.udir.no/

-

https://www.udir.no/

-

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/
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Utdanningsdirektoratet:
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14 Vedlegg A: Revisjonskriterier
Om utledningen av revisjonskriterier
I dette dokumentet presenterer vi grunnlaget for de revisjonskriterier vi anvender i
forvaltningsrevisjonsprosjektet: Psykososialt skole- og arbeidsmiljø i Vålerskolen.
Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal
revideres/vurderes i forhold til.
Ved utledning av revisjonskriterier har revisjonen tatt utgangspunkt i lovverk med forskrift samt
nasjonale veiledninger og rundskriv. Kildene omtales ytterligere under de enkelte problemstillinger.
I tillegg kan det bli relevant å endre eller tilføye revisjonskriterier underveis i prosjektet. I tilfelle
vesentlige justeringer, vil vi orientere revidert enhet om aktuelle endringer.

Bakgrunn
I henhold til kommuneloven § 77 fjerde ledd skal kontrollutvalget påse at det blir gjennomført
forvaltningsrevisjon i kommunen. Kontrollutvalget i Våler kommune fattet den 12. februar 2018, jf.
sak 7/2018, vedtak om at Hedmark Revisjon IKS skulle igangsette forvaltningsrevisjonsprosjekt om
psykososialt skole- og arbeidsmiljø i Vålerskolen, iht. fremlagt forundersøkelse:
1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Våler kommune for 2017-2020 og
vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til Psykososialt skole- og
arbeidsmiljø i Vålerskolen.
2. Prosjektet har følgende problemstillinger:
Overordnet problemstilling:


I hvilken grad har Vålerskolene et gjennomgående fokus på psykososialt miljø ved
skolene?
med følgende delproblemstillinger:

1) Delproblemstilling 1 «Psykososialt miljø i Vålerskolen»: «Jobber Vålerskolene målrettet
med å bedre det psykososiale miljøet ved skolene for både elever og ansatte?»

Kontrollutvalgets vedtak var basert på fremlagt prosjektplan. Prosjektplanen inneholdt flere
underproblemstillinger til hver delproblemstilling. Disse underproblemstillingene vil fremgå under
den enkelte delproblemstilling i den følgende utledningen av revisjonskriterier.

Om utledning av revisjonskriterier
Revisjonskriterier skal begrunnes i/utledes av autoritative kilder innenfor det reviderte området.
Autoritative kilder kan være lover, forskrifter, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak/mål/føringer,
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2) Delproblemstilling 2 «Oppfølging av tilsyn og etterlevelse av regelverk»
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administrative retningslinjer/mål/føringer, statlige føringer/veiledere, andre myndigheters praksis,
teori og reelle hensyn som vurderinger av hva som er rimelig/ formålstjenlig/effektivt.
Revisjonskriteriene utledes med utgangspunkt i problemstillingene og danner grunnlaget for hva de
innsamlede data vurderes opp mot. I og med at revisjonskriteriene er uttrykk for en norm eller et
ideal for hvordan tilstanden bør være på området, danner kriteriene også utgangspunkt for
revisjonens anbefalinger.
Det er utledet revisjonskriterier fra følgende kilder:





Opplæringsloven
Forskrift til opplæringsloven
Arbeidsmiljøloven
Forskrift om systematisk helse-, miljø(Internkontrollforskriften)
Utdanningsdirektoratets føringer for skolemiljø



og

sikkerhetsarbeid

i

virksomheter

Utledning av revisjonskriterier for delproblemstilling 1
Jobber Vålerskolene målrettet med å bedre det psykososiale miljøet ved skolene for både
elever og ansatte?


I hvilken grad kan det sies å være et systematisk, helhetlig og kontinuerlig arbeid med å
forbedre elevenes og de ansattes psykososiale miljø i Vålerskolen? Herunder,
a. Overordnet planverk, handlingsplaner, internkontroll og tiltak



I hvilken grad er det tydelig styring fra administrasjonen i kommunen og ledelsen ved
virksomhetene med hensyn til arbeidet med det psykososiale miljøet ved skolen og
arbeidet mot mobbing? Herunder,
a. En administrasjon som planlegger utover hver virksomhet
b. Ansvarsdeling og klare arbeidsoppgaver
c. Tydelig kommunikasjon
d. Oppfølging og kvalitetssikring



I hvilken grad blir elevene involvert i arbeidet med eget psykososialt miljø?



Hva gjør Våler kommune for å skape lik forståelse ved skolene med hensyn til psykososialt

Systematisk og kontinuerlig arbeid
Opplæringsloven
Fra og med 1. august 2017, ble kapittel 9A om Elevane sitt skolemiljø i opplæringslova (oppll.) endret.
Med endringen, stilles det nå et tydelig krav til at skolene skal ha nulltoleranse for mobbing (oppll. §
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arbeidsmiljø?
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9 A-3). I tillegg, fremheves elevenes rett til et godt fysisk og psykisk skolemiljø som fremmer helse,
trivsel og læring (oppll. § 9 A-2). Skolen skal, ifølge § 9 A-3, «arbeide kontinuerleg og systematisk for
å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane». Det er rektors ansvar å sikre at dette blir gjort.
Nulltoleranse for mobbing skal være utgangspunktet for det kontinuerlige og systematiske arbeidet. I
§ 9 A-4, sjuende ledd, fremgår det at skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å sikre at:


Alle som arbeider på skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og
at de griper inn for å stanse krenking, som for eksempel mobbing, vold, diskriminering og
trakassering dersom det er mulig.



Alle som arbeider på skolen skal varsle rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at
en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.



Rektor varsler skoleeier i tilfeller som er alvorlige.



Skolen snarest undersøker en sak ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et
trygt og godt skolemiljø.



Skolen snarest iverksetter egnede tiltak, så langt de finnes, når en elev sier at skolemiljøet ikke
er trygt og godt.



Skolen snarest iverksetter egnede tiltak, så langt de finnes, dersom en undersøkelse avdekker
at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.



Skolen sørger for at involverte elever blir hørt, og at elevens beste er et grunnleggende hensyn
i skolens arbeid.



Hvilke problemer tiltakene skal løse



Hvilke tiltak skolen har planlagt



Når tiltakene skal gjennomføres



Hvem som er ansvarlig for å gjennomføre tiltakene



Når tiltakene skal evalueres

Det ovenstående omtales som «aktivitetsplikten». Aktivitetsplikten har til hensikt å erstatte
vedtaksplikten, hvor det tidligere måtte foreligge et vedtak før skolen iverksatte tiltak i hvert enkelt
tilfelle. Nyere rettspraksis34 viser at aktivitetsplikten ikke er ny, og at domstolene mener at det har
vært å forvente at skolene har handlet i henhold til det ovenstående også før lovendringen.
Forskjellen nå er at mye av det som var å forvente er blitt tydeliggjort og at man har opphevet
vedtaksplikten.

34

I 2012 ble det fattet dom i en ankesak i høyesterett hvor Kristiansand kommune ble dømt erstatningspliktig for at en barneskole ikke
hadde gjort et tilstrekkelig arbeid for å stanse mobbingen mot saksøker i perioden 1987-1993. Høyesterett viste til at skolen påtar seg et
omfattende omsorgsansvar ved pliktig skolegang, og at mobberne selv ikke kan holdes ansvarlige. Derfor vil kommunen være ansvarlig for
skader, psykiske som fysiske, som elever pådrar seg som følge av mobbing. (se f.eks. kap. 8.1 i forvaltningsrevisjonsrapporten Mobbing i
Hamarskolen som er utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS i 2018).
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Skolen skal også lage skriftlige planer i hver enkelt sak som inneholder:
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Utdanningsdirektoratet viser i rundskriv til at terskelen for å varsle og for å iverksette undersøkelser
skal være lav35. I forarbeidet til endringene i opplæringsloven, fremgår det at departementet mener
at en arbeidsuke (fem dager) skal være tilstrekkelig til at skolen skal ha klart å imøtekomme elever og
foreldre slik at de kjenner seg godt nok ivaretatt til at de ikke melder saken videre til fylkesmannen36.
Dette understreker at man har tydeligere føringer for arbeidet mot mobbing med nytt kapittel 9 A.
I § 9 A-7, fremgår det at skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt
hensyn til tryggheten, helsen, trivselen og læringen til elevene. Det vil være naturlig at skolen
dokumenterer hvordan dette hensyntas. Dersom skolene har avvik fra den normen som
fagmyndighetene anbefaler, plikter skolene å dokumentere at miljøet likevel ivaretar elevenes helse,
trivsel og læring.
Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskole (§ 9 A-10). Her skal
elevenes retter og plikter nedfelles som regler, og blant annet omhandle regler om orden og
oppførsel, hvilke tiltak som kan benyttes overfor elever som bryter reglementet og hvordan slike
saker skal behandles. Dersom en elev bryter ordensreglementet, er det kun tiltakene i reglementet
som kan benyttes for sanksjonering.
I § 13-10, fremgår det at kommunen har ansvaret for at kravene i opplæringsloven med tilhørende
forskrift oppfylles, og at kommunen skal ha et forsvarlig system for å kunne vurdere om kravene
etterleves og et system for at vurderingene blir fulgt opp. Det er naturlig å forvente at et
avvikshåndteringssystem er en del av dette systemet. Av samme paragraf fremgår det også at
kommunen skal utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen som skal
inneholde læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Rapporten skal drøftes av skoleeier, det vil si
kommunestyret.
Det stilles ikke konkrete krav til systemet som omtales i § 13-10, og forarbeidene presiserer at
kommunen står fritt til å utforme sitt eget system tilpasset de lokale forholdene37.
Utdanningsdirektoratet og KS har imidlertid utarbeidet en veileder for forsvarlig system etter § 1310. I denne fremgår det at følgende elementer bør inngå for å være tilstrekkelig for å vurdere om
kravene i regelverket blir oppfylt:


Oversikt over lover, forskrifter og relevante styringsdokumenter i forhold til regelverkets
gjennomføring.



Beskrivelse

av

hovedoppgaver,

opplæringsvirksomheten

(eks:

organisering

og

myndighetsfordeling

delegasjonsreglement).

knyttet

Ansvarslinjene

til
og



Rutiner for å sikre kompetanse til å vurdere regelverket og til å ivareta oppgaver de er gitt i
systemet som ledd i skoleeiers oppfyllelse av regelverket.



Rutiner for å sikre informasjonsflyt for rapporteringer og tilbakemeldinger.

35

Utdanningsdirektoratets rundskriv 3, 2017. Skolemiljø Udir-3-2017, kap. 6.4.3 «Plikt til å varsle» og kap. 6.4.4 «Plikt til å
undersøke», sist endret 20.12.17, sist besøkt 8.3.18: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/ettertema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/?depth=0&print=1
36
37

Prop. 57 L (2016-2017). Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), side 42.
Ot. Prp. Nr. 55 (2003-2004), kap. 4.
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Beskrivelse av rutiner eller andre tiltak som er egnet for å bekrefte god tilstand og/eller
avdekke og forebygge manglende overholdelse av gjeldende lover og forskrifter.



Beskrivelse av rutiner for å rette opp og forbedre forhold som er oppdaget, samt rutiner for
oppfølging av ulike kvalitetsvurderinger.



Beskrivelse av rutiner for oppfølging av kritiske områder i opplæringsvirksomheten.



Beskrivelse av ledelsesansvar for gjennomgang, oppdatering og bruk av systemet for å sikre at
det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring.

Arbeidsmiljøloven med forskrifter
I arbeidsmiljølovens § 4-3, fremgår krav til ansattes psykososiale arbeidsmiljø. Her fremgår det at
man som arbeidsgiver blant annet skal tilrettelegge slik at arbeidstakerens integritet og verdighet
ivaretas, at man har mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i
virksomheten, at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden, og
at arbeidstaker så langt det er mulig skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som
følge av kontakt med andre. Det er naturlig at flere av disse punktene vil være omtalt i et felles
arbeidsreglement for kommunens ansatte. Likevel kan det være elementer ved skolen som
arbeidsplass som kan føre til at det er behov for at punktene utdypes eller spesifiseres ytterligere for
ansatte i grunnskolen. Dette gjelder spesielt i forbindelse med voldsutøvelse og ytringer av trusler fra
elever rettet mot lærere, og om hvorvidt man avviksregistrerer og følger opp slike hendelser.
I arbeidsmiljølovens § 3-1, fremgår kravene til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). I
punkt 2 f står det at arbeidsgiver skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge
overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven.
I Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften),
står det i § 5 at arbeidsgiver må dokumentere følgende skriftlig:


Fastsatte mål for helse, miljø og sikkerhet



Oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet
for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt



Kartlegging av farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide
tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene



Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold



At systematisk overvåkning og gjennomgangen av internkontrollen foretas for å sikre at den
fungerer som forutsatt.

Internkontrollforskriften § 4 fastsetter arbeidsgivers plikt til å innføre og utøve internkontroll i
samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter, samt at arbeidstakerne skal medvirke ved
innføring og utøvelse av internkontroll. De ansattes medvirkningsrett fremheves i flere føringer. I
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 2-1, fremgår det at «planlegging og vurdering av
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arbeidsmiljøet og gjennomføring av nødvendige og forebyggende tiltak skal skje i samarbeid med
arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte».
Alle virksomheter skal i utgangspunktet ha et verneombud (aml. § 6-1)38. Verneombudet skal ivareta
arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet (aml. § 6-2) og skal velges av og blant de
ansatte (forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-2). Arbeidsgiver kan kun utpeke
verneombud blant de ansatte dersom de ansatte motsetter seg å velge verneombud. Dersom de
ansatte motsetter seg valg av verneombud og arbeidsgiver må peke ut verneombud blant de ansatte,
plikter denne ansatte å ta imot og ivareta vervet39.
Arbeidsgiver plikter å sørge for utgifter til opplæring og andre utgifter i forbindelse med
verneombudets arbeid (aml. § 6-5 punkt 3). Arbeidsgiver skal også sørge for at verneombudet får
den opplæringen som er nødvendig for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte (aml. § 6-5 punkt
1). Opplæringen skal i utgangspunktet ha en varighet på minst 40 timer og skal blant annet føre til at
verneombudet blir kjent med gjeldende verneregler, instrukser, pålegg og henstillinger som er gitt av
Arbeidstilsynet eller arbeidsgiver (aml. § 6-2, punkt 6). I Forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning fremgår ytterligere krav til opplæringen i § 3-18. Verneombudet skal ha en forståelse av
hva fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer på deres arbeidsplass, rollen og ansvaret til arbeidsgiver
og arbeidstakere, samt roller og oppgaver til arbeidsmiljøutvalget, verneombudet,
bedriftshelsetjenesten og Arbeidstilsynet. Verneombudet skal få kunnskap om det løpende HMSarbeidet basert på medvirkning, dokumentasjon og systematikk, få kunnskap om å kunne
gjennomføre enkel risikovurdering av fysiske, psykososiale og organisatoriske forhold i
arbeidsmiljøet, og bli gjort i stand til å identifisere faktorer som fremmer eller hemmer et godt
psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i deres virksomhet.
Verneombudets oppgaver som verneombud skal i hovedsak gjennomføres i normal arbeidstid (aml. §
6-5 punkt 2) og skal ikke medføre inntektstap (aml. § 6-5 punkt 4). Oppgaver som gjennomføres
utenfor normal arbeidstid skal godtgjøres som overtidsarbeid (aml. § 6-5 punkt 3).

Arbeidsgiver plikter å ta verneombudet med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som
har betydning for arbeidsmiljøet, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens
systematiske HMS-arbeid (aml § 6-2, punkt 4). Arbeidsgivers plikt inkluderer at verneombud skal

38

Kravet kan fravikes dersom virksomheten har færre enn 10 arbeidstakere ved skriftlig avtale. Vernearbeidet må likevel ivaretas på en
annen tilfredsstillende måte. Den skriftlige avtalen skal i utgangspunktet gjennomføres med tillitsvalg for de ansatte. Dersom det ikke er
tillitsvalgt i virksomheten, blir det antatt at arbeidsgiver må føre skriftlig avtale med hver enkelt ansatt.
39 Norsk lovkommentar ved Rune Ytre-Arna, note 185, sist hovedrevidert 26.05.15.
40 Ot. prp. nr. 3 (1975-76), s. 116.
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Verneombudet har en tilsynsrolle med hensyn til å følge opp at arbeidsgiver følger
arbeidsmiljølovens bestemmelser til vern om arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd blir
overholdt40. Verneombudet skal umiddelbart varsle arbeidstakerne på arbeidsplassen og arbeidsgiver
dersom man blir kjent med forhold som kan medføre ulykkes- og helsefare og verneombudet ikke
selv kan avverge faren (aml. § 6-2, punkt 3). Arbeidstakere er blant annet også pålagt å varsle
arbeidsgiver og verneombud dersom de får kjennskap til slike forhold (aml. § 2-3, annet ledd).
Verneombudets rolle blir å følge opp denne meldingen videre. Dersom arbeidsgiver innen rimelig tid
ikke har gitt svar på henvendelsen om forholdet, skal Arbeidstilsynet eller arbeidsmiljøutvalget
underrettes (aml. § 6-2, punkt 3).

Side
79

30/19 Sak V-30/19 Rapport forvaltningsrevisjon "Psykososialt miljø i skolen". - 18/00027-2 Sak V-30/19 Rapport forvaltningsrevisjon "Psykososialt miljø i skolen". : Våler kommune - FR50 - 219 - Psykososialt skole- og arbeidsmiljø i Vålerskolen

Forvaltningsrevisjon: Psykososialt skole- og arbeidsmiljø i Vålerskolen
2018/2019

konsulteres i spørsmål som omhandler arbeidsorganisering, arbeidsmåte, arbeidstidsordninger, og
bygningsmessige endringer41. Dette omfatter også spørsmål som har arbeidsmiljømessige
konsekvenser, som for eksempel omorganisering, nedbemanningsprosesser og fusjoner.
Hva som er å anse som en virksomhet er viktig med hensyn til valg av hovedverneombud. I aml. § 6-1
punkt 3, fremgår det at «virksomhet med mer enn ett verneombud skal ha minst ett
hovedverneombud som har ansvar for å samordne verneombudets virksomhet. Hovedverneombudet
skal velges blant verneombudene eller andre som har eller har hatt tillitsverv ved virksomheten». I
aml. § 1-2 punkt 1, fremgår det at «[Arbeidsmiljøloven] gjelder for virksomhet som sysselsetter
arbeidstaker, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven». I 2000 ble staten stevnet av Oslo
kommune med bakgrunn i at Oslo kommune mente at det måtte være tilstrekkelig for hver etat å ha
sitt eget verneombud og arbeidsmiljøutvalg, og at det ikke også måtte velges et sentralt
hovedverneombud med arbeidsmiljøutvalg. Borgarting lagmannsrett opprettholdt Oslo byretts
domsslutning hvor Oslo kommunes innsigelse ble avslått. I lagmannsrettens domsavsigelse fremgår
det at en kommune er å anse som én virksomhet i og med at kommunen er arbeidsgiver, og til tross
for at arbeidsgiverfunksjoner kan være overført til andre sektorer/virksomheter i kommunens
virksomhet.
Alle virksomheter med over 50 ansatte skal ha et eget arbeidsmiljøutvalg hvor verneombudet skal
være representert. I virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte, skal virksomheten ha
arbeidsmiljøutvalg dersom en av partene i virksomheten krever det. Våler kommune har et
arbeidsmiljøutvalg for hele den kommunale virksomheten, og ikke arbeidsmiljøutvalg for hver skole.
Når en virksomhet ikke har arbeidsmiljøutvalg, skal verneombudet, i tillegg til oppgavene etter aml. §
6-2 (som nevnt over), også vurdere og avgi uttalelser om saker som ligger til arbeidsmiljøutvalgets
oppgaver, som nevnt i neste avsnitt42. Verneombudet skal blant annet gjennomgå rapporter om
yrkessykdommer og medvirke til at årsaken til arbeidsulykker og yrkessykdommer søkes klarlagt,
samt se til at arbeidsgiveren treffer tiltak for å hindre gjentakelse.
Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av like mange representanter fra arbeidsgiver som fra arbeidstakerne
(aml. § 7-1). Utvalgets leder skal veksle mellom arbeidsgivers og arbeidstakernes representanter.
Arbeidsmiljøutvalget skal behandle (aml. § 7-2 punkt 2):


Spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og den interne vernetjenesten



Spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har
betydning for arbeidsmiljøet



Planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9 (dette gjelder bygningsmessig

bygningsloven, og som skal benyttes av virksomheten)


Andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om
byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende
vernetiltak

41
42

Norsk lovkommentar ved Rune Ytre-Arna, note 199, sist hovedrevidert 26.05.15.
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, § 2-2, punkt a og b.
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arbeid eller oppføring av bygning som er melde- eller søknadspliktig etter plan- og
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Etablering og vedlikehold av virksomhetenes systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid



Helse og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger

Arbeidsmiljøutvalget skal årlig avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og
til arbeidstakernes organisasjoner (aml. § 7-2 punkt 6).
Arbeidsmiljøutvalget fastsetter selv hvor ofte det skal holdes møter, men i forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning § 3-16, fremgår det at det normalt skal være fire møter per år.
Arbeidsmiljøutvalget skal ta opp spørsmål på eget initiativ eller etter anmodning fra et verneombud.
Det skal bli skrevet referat fra møtene i arbeidsmiljøutvalget, og ved avstemminger skal flertallets og
mindretallets standpunkt protokolleres.
Det fremstår som naturlig at de ansattes psykososiale miljø vil kunne gå ut over elevenes
psykososiale miljø, på samme vis som at elevenes psykososiale miljø kan gå ut over de ansattes
psykososiale miljø. Det kan derfor være et behov for å se dette i sammenheng. Det stilles imidlertid
ikke noe krav til at ansattes psykososiale miljø og elevenes psykososiale miljø skal omtales i de
samme plan- og regelverk.

Sammenheng mellom planlegging, ansvarsdeling, kommunikasjon og praksis
Som vist til i forrige kapittel, stilles det krav til dokumentasjon for en rekke punkter for både ansatte i
kommunen og for elever ved grunnskolene i kommunen. Det vil være naturlig å legge disse kriteriene
til grunn også for problemstillingen som omhandler planlegging, ansvarsdeling, kommunikasjon og
praksis.

Involvering av elevene i arbeidet med eget skolemiljø
Oppll. § 9 A-8 spesifiserer at elevene skal få delta i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet for
et trygt og godt skolemiljø. Det fremgår at elevrådet kan oppnevne representanter til å ivareta
elevenes interesser overfor skolen og styresmaktene i skolemiljøsaker. Hver grunnskole skal ha et
elevråd med representanter for årstrinnene 5-7 eller 8-10 (§ 11-2). Elevrådet skal fremme
fellesinteressene til skolens elever og arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø.

Hver grunnskole skal ha et skolemiljøutvalg (§ 11-1a). Samarbeidsutvalget kan fungere som
skolemiljøutvalg. Elevene skal være representert i skolemiljøutvalget og har samme begrensede
adgang til deltakelse i saker som omfattes av taushetsplikten som nevnt i forrige paragraf.
Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, ansatte, elever og foreldrene aktivt tar del i arbeidet
for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder
skolemiljøet, jamfør oppll. kapittel 9 A.
Det er også naturlig å anta at elevenes interesser blir ivaretatt av deres foreldre. Alle skoler skal ha et
foreldreråd, hvor alle foreldre med barn i skolen er medlemmer. Foreldrerådet skal velge et
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Hver grunnskole skal ha et samarbeidsutvalg (§ 11-1). I samarbeidsutvalget skal det blant annet være
to representanter for elevene, i tillegg til to representanter fra undervisningspersonalet, en
representant for andre ansatte, to for foreldrerådet og to for kommunen. Samarbeidsutvalget har
rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, men elevrepresentantene skal ikke være til stede
når saker som er omfattet av taushetsplikt etter lover eller forskrifter blir behandlet i utvalget.
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arbeidsutvalg og arbeidsutvalget velger to representanter med personlige vararepresentanter til
skolens samarbeidsutvalg. Lederen av arbeidsutvalget skal være den ene representanten.
I oppll. § 9 A-9, fremgår det at samarbeidsutvalget, skoleutvalget, skolemiljøutvalget, elevrådet og
foreldrene skal holdes informerte om alt som er viktig for skolemiljøutvalget og så tidlig som mulig
tas med i arbeidet med skolemiljøtiltak.

Lik forståelse for psykososialt skole-/arbeidsmiljø
Denne problemstillingen er i stor grad beskrivende. Bakgrunnen for problemstillingen ligger til den
forestående 1-10-skolen i Våler kommune og arbeidet for å skape én virksomhet. Vi har derfor ikke
utledet kriterier for denne problemstillingen.

Oppsummering av revisjonskriterier for delproblemstilling 1
Følgende revisjonskriterier er en oppsummering av kravene som kan stilles til ovenstående.
Kriteriene er inndelt i henholdsvis krav til Våler kommune for systematisk arbeid, generelle krav til
systematisk arbeid i den enkelte skolevirksomhet, og særskilte krav til individrettet arbeid i den
enkelte skolevirksomhet.
Kommunens plikter for systematisk arbeid


Kommunen skal ha et system som sikrer vurdering av at opplæringsloven med tilhørende
forskrift etterleves.



Systemet må inneholde et avviksregistreringssystem/avvikshåndteringsrutiner.



Systemet bør inneholde de elementer som Utdanningsdirektoratet og KS peker på i sin
veileder for et forsvarlig system i henhold til Oppll. § 13-10.



Kommunen skal ha et system som sikrer at vurderingene følges opp og at tiltak iverksettes
for å rette opp eventuelle avvik.



Kommunen må ha et arbeidsreglement.



Kommunen må skriftlig kunne dokumentere at skolevirksomhetene følger kravene for HMS-



Kommunen må ha et hovedverneombud.



Kommunen må ha et sentralt arbeidsmiljøutvalg.



Hovedverneombudet og arbeidsmiljøutvalget skal ha fått obligatorisk opplæring på minst 40
timer, som inkluderer de krav som stilles i aml. § 6-2, punkt 6, og § 3-18 i Forskrift om
organisering, ledelse og medvirkning.



Arbeidsmiljøutvalget bør ha minst fire møter i året.



Det skal foreligge referater fra møtene i arbeidsmiljøutvalget.



Ved avstemming, skal både flertallets og mindretallets standpunkt protokolleres.
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arbeid og internkontroll etter internkontrollforskriften.
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Arbeidsmiljøutvalget skal årlig avlegge rapport for arbeidet.

Generelle krav til systematisk arbeid for et trygt og godt psykososialt arbeid ved skolen


Skolen skal kunne dokumentere skolens plikter etter § 9 A-4.
o

Arbeidet skal fremgå av dokumenter (planer, rutiner mv.) hvor det skal stå:


Hvordan skolen jobber for å forebygge og oppdage mobbing og plaging, inkl.:


Beskrivelse av verktøy som kan avdekke mistrivsel blant elevene.



Rutiner for inspeksjon og observasjon.



Rutiner for tilsyn ved områder av skolen som i mindre grad er åpne
for observasjon (garderobe, toaletter mv.).



Hva skolen skal gjøre når mobbing og plaging forekommer, inkl.:


Rutiner for varsling.



Rutiner for iverksettelse av undersøkelse, inkludert hva
undersøkelsene skal bestå av.



Kommunen skal ha et ordensreglement for skolene som tilfredsstiller Oppll. § 9 A-10.



Skolen skal ha et elevråd.



Skolen skal ha et samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg.



Elevrådet skal ha valgt representanter til samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget.



Elevrådet skal delta i arbeidet med eget skolemiljø.



Samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget skal tas med i arbeidet som omhandler skolemiljøet.



Skolen skal ha dokumentasjon på at det kontinuerlig arbeides systematisk med det
psykososiale læringsmiljøet.



Skolene skal ha et eget verneombud



Verneombudet skal ha fått obligatorisk opplæring på minst 40 timer, som inkluderer de krav
som stilles i aml. § 6-2, punkt 6, og § 3-18 i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.



Verneombudet skal ha kjennskap til sin tilsynsrolle, blant annet gjennom varslingsrutiner til
arbeidsgiver, arbeidsmiljøutvalg og Arbeidstilsynet, og oppfølging av at arbeidsgiver utfører



Verneombudet skal ha kjennskap til at verneombudet skal gjennomføre de samme
oppgavene som ligger til et arbeidsmiljøutvalg dersom virksomheten ikke har
arbeidsmiljøutvalg.



Arbeidsgiver plikter å ta med verneombudet på råd under planlegging og gjennomføring av
tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av
virksomhetens systematiske HMS-arbeid.
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endringer for å forhindre at de samme forhold gjentar seg.
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Særskilte krav ved utløst aktivitetsplikt ved skolen


Skolen skal dokumentere hva som gjøres for å følge opp delpliktene innenfor
aktivitetsplikten (det vil si følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak).



Ved varsel om mobbing, skal skolen iverksette tiltak i løpet av fem dager fra varselet dersom
undersøkelsene viser at det er behov for tiltak.
Skolen skal dokumentere hvilke tiltak som planlegges gjennomført gjennom en
aktivitetsplan. Herunder inngår som minimumskrav:
o

Hvilket problem tiltakene skal løses

o

Hva skolen har planlagt av tiltak

o

Når tiltakene skal gjennomføres

o

Hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltak

o

Når tiltakene skal evalueres
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Utledning av revisjonskriterier for delproblemstilling 2
I hvilken grad følger Våler kommune opp at tilsynsrapporter på skoleområdet følges opp og
fører til utvikling og endring ved den enkelte skole?


Hvordan benyttes avvikssystemet på skoleområdet?



Fungerer avvikssystemet hensiktsmessig med hensyn til å avdekke avvik slik at disse kan
rettes så tidlig som mulig?



Hvordan arbeider Våler kommune med å implementere rettinger av avvik etter tilsyn ved
skolene i kommunen?



Hvordan involveres de ansatte i arbeidet med å rette avvik dersom dette oppdages ved
skolene?

I utledningen av revisjonskriterier for delproblemstilling 1, blir det vist til at kommunen trenger et
system som ivaretar at det blir foretatt vurderinger av om skolene følger kravene i opplæringsloven,
og at det skal foreligge et system som ivaretar at vurderingene blir fulgt opp. Alle virksomheter som
omfattes av arbeidsmiljøloven er avkrevd et internkontrollsystem (internkontrollforskriften § 2). Det
synes naturlig at man har et avviksregistreringssystem både for å tilfredsstille kravene i
internkontrollforskriften og kravene til et forsvarlig kvalitetsvurderingssystem etter opplæringsloven.
Det kan være hensiktsmessig at man har ett system for dette og ikke flere.
Under utledningen av kriterier i delproblemstilling 1, fremgår det at de ansatte skal være involvert i
internkontrollen og de bør derfor kunne ha medvirkning på arbeidet med å rette avvik dersom dette
oppdages. For at kvalitetsvurderingssystemet og internkontrollen skal være hensiktsmessig og
tilfredsstillende, må det derfor også ligge som en forventning om at avvikssystemet benyttes slik at
det er mulig å foreta vurderinger av om kravene i opplæringsloven med tilhørende forskrift er
oppfylt.
Selv om delproblemstillingen med underproblemstillinger i stor grad er beskrivende, vil det være
naturlig å legge til grunn utledningen av delproblemstilling 1 med hensyn til
kvalitetsvurderingssystemet og benytte disse revisjonskriteriene også for denne delproblemstillingen.



Kommunen må ha et avviksregistreringssystem for skole.



Avviksregistreringssystemet bør være en del av kvalitetsvurderingssystemet for skole og et
ledd i skolens internkontrollsystem.



Avviksregistreringssystemet må benyttes slik at kvalitetsvurderingssystemet fungerer etter
lovens hensikt.



Kvalitetssystemet må sikre at avvik blir tatt tak i og rettet, uansett om avviket er et resultat av
løpende registrering eller tilsyn.
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Dersom avvik er knyttet til de ansattes arbeidsmiljø, skal de ansatte bli involvert gjennom for
eksempel verneombud eller arbeidsmiljøutvalg.
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15 Vedlegg B: Mobbing og følger – et kunnskapsgrunnlag
I 2017 publiserte Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og UniResearch en
kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak av å bli utsatt for mobbing43. Rapporten ble laget
på oppdrag fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet, og hensikten har vært å gi informasjon til
praksisfeltet og til beslutningstakerne. Det har vært meningen at kunnskapsoppsummeringen skal
«legge grunnlaget for iverksetting av effektive tiltak for barn og unge som har vært utsatt for mobbing»
(side 10), og å identifisere forskningsbehov på fagområdet. Oppsummeringen er i tillegg blitt fulgt opp
med et erfaringsbasert kunnskapsdokument som er mer spesifikk på utforming og organisering av
tiltak for å ivareta barn som er og har blitt utsatt for mobbing.
Kunnskapsoppsummeringen er et omfattende dokument med mye informasjon, men gir også en god
oversikt over både fagfeltets historie i både psykologi, psykiatri og pedagogikk, forskningsutvikling på
fagfeltene og hva innsikten fra forskningen kan bidra til, samt omtale av risikofaktorer og følger. I det
følgende, forsøker vi å oppsummere de viktigste innsiktene fra rapporten.

15.1 Hva er å regne som mobbing? – historisk perspektiv
I Norge, har det vært en systematisk innsats mot mobbing siden tidlig på 1980-tallet (side 18). Den
svenske psykologen Dan Olweus startet i 1970 en av de første vitenskapelige undersøkelser av
mobbeproblematikk, mens han var ansatt som professor i personlighetspsykologi ved Universitetet i
Bergen. Erling Georg Roland, professor i spesialpedagogikk ved Læringsmiljøsenteret, var også
bidragsytende til tiltaksprogrammer i mobbing gjennom 1990-tallet, og var en av de første i Norge til
å gjøre vitenskapelig forskning på mobbing.
I perioden 2002-2004, tok daværende regjering (Bondevik II) initiativ til en storstilt innsats med
«Manifest mot mobbing» hvor formålet var nulltoleranse mot mobbing. Initiativet skulle forplikte ulike
parter i arbeidet, som regjering, KS, Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for grunnskolen. Det er
utarbeidet flere manifester for nye to- og tre-årsperioder senere, og flere parter er blitt inkludert (som
for eksempel Fagforbundet, Skolenes Landsforbund, Norsk skolelederforbund og Foreldreutvalget for
barnehager).

Den viktigste endringen i kapitlet trådte i kraft 1. august 2017, hvor det blant annet ble lovfestet at
skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Kapitlet
ble oppdatert med konkretiseringer av andre typer atferd som kan skape utenforskap, som utfrysing
og det å bevisst overse enkeltelever. Lovendringen ivaretar i stor grad intensjonene med den
opprinnelige implementeringen av kapittel 9 A, i tillegg til å konkretisere ansvar med større vekt på
aktivitet og handling. Det er fortsatt dokumentasjonskrav for det systematiske arbeidet, men
43

Breivik, K., Bru, E., Hancock, C., Idsøe, E. C., Idsøe, T., og Solberg, M. E. 2017. Å bli utsatt for mobbing. En
kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak. Stavanger: Læringsmiljøsenteret.
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Nulltoleranse mot mobbing ble også nedfelt i lov med tilføyingen av kapittel 9 A i opplæringsloven den
20. desember 2002 (ikr. 1. april 2003). Kapittel 9 A omhandler elevenes skolemiljø og deler av innholdet
er i etterkant blitt endret. Ved innføringen av kapitlet i lovverket, var det viktigste at det ble lovfestet
at elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som
fremmer helse, trivsel og læring, og at skolen aktivt og systematisk skal arbeide for å etterleve dette,
samt skriftliggjøre arbeidet. Kapitlet spesifiserer ulike former for mobbing, trakassering og
diskriminering.
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aktivitetsplikten erstatter en vedtaksplikt som skal føre til at det blir handlet overfor elever så tidlig
som mulig uten at det må gjennomføres saksbehandling etter forvaltningsloven før man reagerer på
informasjon om at en elev opplever et dårlig og/eller utrygt skolemiljø.
Da kapittel 9 A først ble lagt til i opplæringsloven i 2002, stod skolene fritt til å utvikle egne strategier
eller delta i antimobbeprogrammer som en del av skolens planer for å forebygge mobbing.
Myndighetene arrangerte seminarer og prosjekter med møter flere ganger i året mellom ulike aktører,
som aktuelle ministre og manifestpartnere. Undersøkelser som er blitt gjennomført i etterkant, har
vist til at skolene arbeidet mer aktivt med å redusere mobbing i denne perioden enn i årene før.
Myndighetenes anbefalinger av antimobbeprogrammer, som Olweusprogrammet og Zero, og senere
subsidiering av programmene, samt oppfordring til systematisk, strategisk arbeid og samarbeid blant
flere aktører for å motvirke mobbing i skolen, ble ansett som viktige tiltak.
Antimobbeprogrammene har ikke vært ukontroversielle med hensyn til effekter44 og evalueringer45, i
tillegg til at det også har vært de som hevder at programmene er for kostbare kontra resultatene4647.
Det skal nevnes at ambisjonene på området har medført mange agendaer hos både programeiere, deltakere, myndigheter, institusjoner, forskningsmiljøer mv., og at det er mange årsaker til
diskusjonene om programmenes virkninger.

15.2 Hva er å regne som mobbing? – definisjon i dag
Mobbing er et begrep som kan sies å ha både et spesifikt innhold, slik det må defineres dersom man
for eksempel skal drive forskning og ha mulighet for sammenlignende studier, og et generelt innhold,
som i stor grad benyttes i det daglige. I sistnevnte tilfelle, vil alle som benytter begrepet mobbing ha
en forholdsvis lik kjernedefinisjon. Likevel kan det også være at enkelte opplever utspill og handlinger
som mobbing som andre ikke ville ha oppfattet som mobbing. Dette impliserer at mobbing kan ha både
en objektiv og en subjektiv betydning.
I de tilfeller hvor man er på utkikk etter en fellesnevner, kan det være hensiktsmessig først å tilnærme
seg en «objektiv» definisjon av mobbing. En anerkjent definisjon er at «mobbing dreier seg om
gjentatte aggressive eller negative handlinger som utføres av en eller flere personer over en
tidsperiode». Dersom man også inkluderer personene i handlingen, kan man legge til at det som oftest
er en ubalanse i styrkeforholdet mellom mobber(e) og den som blir utsatt for mobbing. Mobbingen
kan forekomme både fysisk, verbalt, relasjonelt eller digitalt. Det er i all hovedsak tre kriterier som må
anses å være til stede for at negative handlinger skal kunne karakteriseres som mobbing:

Ved lovendringene av 1. august, som førte til skolenes aktivitetsplikt, ilegges imidlertid den subjektive
dimensjonen stor vekt med hensyn til når skolen har plikt til å gripe inn. I kapittel 9 A, fremgår det av
§ 9 A-4 at det er elevens opplevelse av skolemiljøet som skal være grunnlaget for skolens aktivitetsplikt,
44

https://www.aftenposten.no/norge/i/Xg0lW/Skolene-dropper-programmene-mot-mobbing
https://utdanningsforskning.no/artikler/mobbeprogrammene-i-norsk-skole--et-kritisk-blikk-pa-evalueringene/
46 https://www.gd.no/skoler/mobbing/nyheter/umulig-a-vedta-mobbefrie-skoler/s/5-18-223857
47 http://www.mestrermestrerikke.no/2016/06/bruken-av-mobbeprogrammer-er-pa-retur.html
45
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1. handlingen(e) er intendert
2. handlingen(e) er gjentatt over tid
3. det er ubalanse i styrkeforholdet mellom utøver(e) og den som blir utsatt for de negative
handlingene.
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og at det skal iverksettes tiltak så langt det lar seg gjøre for å forbedre situasjonen, samt at det skal
utarbeides en plan over tiltaket. Lovverket vektlegger begrepet krenkelse, som må anses som en
lavterskeldefinisjon av hva mobbing innebærer.
I forbindelse med Elevundersøkelsen, er mobbing definert som mobbing 2-3 ganger i løpet av den siste
måneden. Elevundersøkelsen har de siste år hatt et spørsmål vedrørende opplevelse av krenkelser,
som det er blitt spekulert i at har medført at statistikken over mobbing i Elevundersøkelsen har vært
lavere enn hva som er reelt. Dette impliserer uansett at det er en viss subjektiv dimensjon også i
Elevundersøkelsen til tross for en forholdsvis «objektiv» definisjon som omhandler frekvens.
De tre hovedkriteriene som nevnt over, anses å måtte være til stede for at handlinger skal anses som
mobbing. Det ene kriteriet omhandler ubalanse i styrkeforholdet mellom utøver(e) og den som blir
utsatt for mobbing. Denne ubalansen trenger ikke å være utelukkende fysisk, men kan også omhandle
psykologiske faktorer, som kognitive, emosjonelle og sosiale evner.
I kunnskapsgrunnlagsrapporten, blir det vist til at mobbing blant barn og unge er et gruppefenomen,
og at mobbing derfor ofte involverer elever som tilskuere til mobbingen. Det kan derfor være mange
uheldige prosesser som blir igangsatt i forbindelse med mobbingen, gjennom at mobbeofferet kan få
lav status i klassen/på skolen og at mobbingen derfor «smitter» til andre elever. Dette kan medføre en
ond sirkel.
I kunnskapsgrunnlagsrapporten blir det vist til at mye internasjonal forskning på mobbing viser at
mobbeofre ofte har færre venner enn andre elever, og at det å ha få venner eller å mangle en
bestevenn er en risikofaktor for å bli mobbet.
I forbindelse med studier av uheldige effekter, er aktørene som deltar i mobbingen inndelt i tre
grupper:




de som mobber
de som blir mobbet
de som både mobber og blir mobbet

Studiene av negative faktorer som utvikler seg over tid hos disse tre gruppene, viser at skillet er viktig
for å forstå risikoene som er tilknyttet mobbing. Flere av studiene som omhandler negative
utviklingstrender, viser at de som har en dobbeltrolle (mobber og blir mobbet) ofte har en høyere
risiko for depresjon, utvikling av selvmordstanker, utvikling av psykotiske symptomer, og at man bærer
våpen i voksen alder (les: større behov for trygghet).

Å oppleve mobbing kan gi helsemessige konsekvenser som angst, depresjon og posttraumatisk stress.
Det kan også føre til psykosomatiske plager. Psykisk helse har imidlertid hatt et større fokus enn
konsekvensene for fysiologiske forhold, selv om dette er i ferd med å endre seg. Psykiske helseplager
kan medføre motivasjons-, konsentrasjons- og hukommelsesproblemer, og dette kan ha innvirkning
på evnen til å lære. Det er også blitt gjort forskning som viser at mobbeofre kan ha større fravær enn
andre elever, blant annet som følge av skolevegring, og lavere selvtillit. Dette kan føre til at man i
mindre grad deltar i opplæringen, og at man generelt har mindre tro på seg selv og at man kan lykkes
i skolesammenheng.

HEDMARK REVISJON IKS

15.3 Mobbing og negative virkninger
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mobbeofre er ofte mer deprimerte og engstelige enn barn som ikke er blitt mobbet, og at det
over tid utvikler seg en økning i emosjonelle vansker hos barn som blir mobbet
at emosjonelle problemer er en risikofaktor for å bli mobbet og som derfor impliserer at
mobbeofre kan havne i en ond sirkel som er vanskelig å bryte ut av
at barn og ungdom som har opplevd mobbing oftere opplever hodepine, magesmerter,
ryggsmerter, smerter i mellomgulvet, svimmelhet, søvnproblemer, dårlig appetitt,
sengevæting, hudproblemer, kvalme, trøtthet og anspenthet
at mobbeofre generelt har lavere selvtillit enn andre barn
at mange mobbeofre opplever ensomhet, og at mange isolerer seg selv
at det kan synes å være en sammenheng mellom det å ha opplevd mobbing og det å utvikle
psykotiske symptomer. Risikoen var i undersøkelsen høyere for ungdom som var både offer og
mobber enn for de som var bare ofre for mobbing
at man ser en sammenheng mellom mobbing og symptomer på PTSD, som
o påtrengende minner (bilder/«flashbacks»/gjenopplevelser av det vonde som har
skjedd)
o fysiologisk aktivering (kan vise seg som søvnproblemer, irritabilitet, sinneanfall,
anspenthet, konsentrasjonsvansker)
o vedvarende unngåelsesatferd (unngåelse av tanker, følelser, personer, steder som
minner om det vonde som har skjedd)
at barn som utsettes for aggresjon (betyr at studien ikke var avgrenset til mobbeofre) fra
jevnaldrende hadde økt sannsynlighet for å drive med selvskading. Selvskading er i seg selv en
risikofaktor for selvmordsforsøk
at det er en sammenheng mellom mobbing og økt risiko for å gå med selvmordstanker, men
at dette gjelder for både de som mobber, de som er både ofre og mobbere, og de som bare er
ofre for mobbing. De som er både ofre og mobbere ble målt med høyere risiko for
selvmordstanker
at blant de som blir mobbet, er det oftere rapportering på forsøk på å ta sitt eget liv, selv om
kunnskapsgrunnlagsrapporten impliserer at det trengs mer forskning på feltet
at det er en viss sammenheng mellom det å ha blitt utsatt for mobbing og det å utvikle
atferdsproblemer, som utagerende oppførsel eller å bryte regler og sosiale normer, og at det
i enkelte tilfeller er sammenheng mellom det å ha atferdsproblemer og å bli mobbet som følge
av at atferden vekker motvilje og irritasjon hos jevnaldrende
at barn og unge som både mobber og blir mobbet har høyere risiko for å bære våpen enn
henholdsvis mobbere og de som bare er mobbeofre (studien er gjennomført i land hvor
bevæpning på skoler har vært et problem)
at å bli mobbet på skolen øker risikoen for å ty til vold i voksen alder, og at det for mobbere er
enda høyere risiko

HEDMARK REVISJON IKS

I kunnskapsgrunnlagsrapportens kapittel 3, blir det gjennomgått forskning hvor forskere har
gjennomgått flere studier for å undersøke sammenhengen mellom det å ha opplevd mobbing og andre
uheldige konsekvenser som følge av mobbingen. Selv om enkelte av studiene tillegges liten vekt,
mangler moderering mot alder eller kjønn, eller viser at det trengs mer forskning på området, så viser
oppsummeringen generelt sett at forskningen har kommet til følgende konklusjoner:
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at det er liten sammenheng mellom det å bli mobbet og rusmiddelbruk, men at
sammenhengen er sterkere for de som mobber. Det er også gjort funn på at unge som utsettes
for digital mobbing har en svak, men signifikant tendens til å bruke rusmidler og alkohol

15.4 Psykisk helse og resiliens
Psykisk helse omhandler både positive og negative sider ved en persons psykologiske tilstand. Positive
sider går på tilfredshet med livet, at den enkelte får realisert sine muligheter, og at den enkelte klarer
å håndtere livets daglige stress. I tillegg, omhandler psykisk helse fravær og nærvær av mentale
utfordringer som kan begrense tilfredshet, mulighetsrealisering og problemhåndtering i dagliglivet. De
negative sidene kan gå ut over både læring og samvær med andre. Det er derfor vanlig å snakke om
tre hovedaspekter av psykisk helse:
a) trivsel og livskvalitet
b) psykiske plager eller vansker
c) psykiske sykdommer eller lidelser
Resiliens er et begrep som benyttes i forskning, og betyr kort sagt beskyttelsesfaktorer. Man kan også
knytte resiliens til opplevd relativ positiv tilpasning til tross for dårlige opplevelser, eller til psykologisk
motstandskraft. Kyrre Breivik utdyper at begrepet beskyttelsefaktor, i kunnskapsgrunnlagsrapporten,
benyttes som «et generelt begrep som innbefatter alle faktorer som reduserer sannsynligheten for at
barn som har opplevd risiko [les: mobbing], utvikler problemer» (side 76).

HEDMARK REVISJON IKS

For at beskyttelsesfaktorene skal virke, må de ha en forholdsvis konsistent effekt når man opplever
«utvikling av problemer på tvers av ulike krevende fysiologiske og psykologiske påvirkninger eller
belastninger» (side 21). Slike påvirkninger/belastninger kaller stressorer i forskningen. Flere faktorer
som kan ha innvirkning på hvordan man takler stressorer er blitt identifisert, og disse kan la seg påvirke
utenfra og innenfra. Vi har laget følgende modell for å illustrere:
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Faktorene her er som følger:




individuelle faktorer: genetiske faktorer, kognitive evner, følelsen av mening, adaptive
mestringsstrategier, positive mestringsforventninger, evner til å regulere følelser mv.
faktorer innad i familien: sosial støtte fra foreldre, tilknytning til familiemedlemmer, gode
foreldreferdigheter, lite konflikter mellom familiemedlemmer mv.
faktorer i nærmiljøet: positive relasjoner til jevnaldrende, godt skolemiljø, sosial støtte fra
skolepersonell, ressurser i bomiljøet mv.

De ulike faktorene og de individuelle behovene gjenspeiler seg også gjennom hva som for et individ
kan sies å være henholdsvis interne og eksterne faktorer med hensyn til hvordan man får behovet
dekket.

HEDMARK REVISJON IKS

At individet fremstår som en trekant i modellen over er ikke et tilfeldig valg. Som vi viser til
innledningsvis, har psykisk helse følger for en persons selvrealisering. Selvrealisering er selve toppen
av Maslows behovspyramide, og er et element av pyramiden som i Norge i dag, hvor mange av de
andre behovene stort sett blir dekket gjennom velferdsordninger dersom man har vanskelig for å
dekke behovet selv, kanskje er det helt sentrale for at man skal kunne oppleve seg selv som «et
menneske blant mennesker».
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48

Fenomenet utspiller seg både hos barn og unge gjennom fokus på normalitet, vellykkethet og karriereforventninger, men
også gjennom sosiale medier hvor man selv står for sensuren og kan velge hvordan man ønsker å fremstå som et brudd med
hvordan man opplever at man fremstår i den fysiske verdenen. I sistnevnte tilfelle, er fenomenet også registrert hos personer
40+. Digitale idealverdener kan føre til virkelighetsflukt, isolering og psykiske problemer. På den andre siden, kan det også
medføre sosial kontakt med andre likesinnede på både godt og vondt; studier av spillere i såkalte Massive Multiplayer Online
Role Playing Games (MMORPG), som f.eks. World of Warcraft, har vist at spillerne er mer sosiale enn hvordan spillerne blir
omtalt i allmenheten, men det er også registrert nettsteder og -samfunn hvor barn og unge (og voksne) inngår
selvmordspakter.

HEDMARK REVISJON IKS

Det er blitt pekt på et sentralt paradoks i denne samfunnsutviklingen, som omhandler hvordan man
skal utsondre «det perfekte»48, samtidig som at dette jaget etter perfeksjon «internaliserer
problemer»; at det altså er en sammenheng mellom forventningene til selvrealisering og utvikling av
psykiske problemer.
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16 Vedlegg C: Rutine for håndtering av kapittel 9A-saker, ihht.
handlingsplan for elevenes skolemiljø i grunnskolen.
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5. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2018.

Saksframstilling:
I forskrift om årsregnskap og årsberetning (KMD) heter det i § 10 om Regnskapsfrister og
behandling av årsregnskap og årsberetning:
•
•
•

•
•

Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv senest seks
måneder etter regnskapsårets slutt.
Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret.
Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet utarbeider årsberetningen, og fremmer denne for
det organ kommunestyret eller fylkestinget bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet
opphold, og senest innen 31. mars. Hvis årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget, skal den
oversendes til kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Årsberetningen
skal foreligge til behandling i kommunestyret eller fylkestinget samtidig med at årsregnskapet skal
behandles.
Der det er vesentlige avvik mellom utgifter i årsregnskapet og bevilgning til formålet i regulert
budsjett, skal det redegjøres for avviket. Tilsvarende gjelder ved avvik mellom inntekter i
årsregnskapet og regulert budsjett.
Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet skal vurdere tiltak for å bedre den økonomiske
oppfølgingen gjennom året dersom det oppstår vesentlige avvik fra regulert budsjett.

Revisjonsberetningen skal være avlagt senest 15. april. Hedmark Revisjon IKS har
utarbeidet en foreløpig revisjonsberetning, datert 12.4.19 (se vedlegg 1), ettersom
årsregnskapet ikke var avlagt innen fristen. Denne revisjonsberetningen blir trukket tilbake
når endelig beretning legges fram.

1
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Endelig revisjonsberetningen for 2018, datert 9.5.19 er lagt fram i tråd med mal utarbeidet av
NKRF1.

Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter og noteopplysninger. (Forskrift om årsregnskap og årsberetning § 3,
første ledd). Det heter videre i § 3, nest siste ledd: Driftsregnskapet og investeringsregnskapet
skal …….vise regnskapstall på samme detaljeringsnivå som kommunestyret og fylkestinget
har brukt i årsbudsjettet.
I kommunens driftsregnskap beregnes både brutto og netto driftsresultat. Brutto driftsresultat
viser kommunens overskudd eller underskudd på drift før avdrag og netto renteutgifter, mens
netto driftsresultat viser overskudd eller underskudd på drift etter avdrag og netto
renteutgifter, men før avsetninger og bruk av avsetninger. Utgiftsførte avskrivninger føres
tilbake («motpost avskrivninger») før netto driftsresultat, fordi avskrivninger ikke skal
resultateffekt i kommuneregnskapet. Etter føring av avsetninger og bruk av avsetninger får vi
regnskapsmessig mindreforbruk eller merforbruk.
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget
skal i tråd med forskrift om kontrollutvalg § 7 komme med uttalelse til årsregnskapet.
Uttalelsen stiles til kommunestyret med kopi til formannskapet, som skal ha den i hende, før
de gir sin innstilling til kommunestyret.
Grunnlaget for uttalelsen er årsregnskapet, rådmannens årsberetning og revisjonsberetningen.
I tillegg vil kontrollutvalget kunne bygge på eventuelle opplysninger som kommer fram i
møtet.
Det er ikke gitt nummerert brev for årsregnskapet for 2018. For regnskapsavslutningen for
2018 har revisor lagt fram en ren beretning.
Kontrollutvalget viser til sin uttalelse for kommentarer til regnskapssaken.
Kontrollutvalget har bedt rådmann Eyvind Alnæs om å være tilstede og redegjøre for saken.

1

Norges Kommunerevisorforbund
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Postboks 84, 2341 Løten

Til kommunestyret i Våler kommune

Telefon:
62 43 58 00
www.hedmark-revisjon.no
post@hedmark-revisjon.no
Org.nr.:
974 644 576 MVA
Bankgiro: 1822.46.49505

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Rådmannen har ikke avgitt årsberetning for Våler kommune for regnskapsåret 2018 innen den
frist som følger av forskrift om årsregnskap og årsberetning. Kommunens årsregnskap ble
også avlagt etter den fristen som følger av forskriften. Vi har følgelig ikke vært i stand til å
utføre revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk innen fristen
for å avgi revisjonsberetning 15. april, jf. forskrift om revisjon § 5.
Denne revisjonsberetningen vil bli trukket tilbake når årsberetning er avgitt og vi har fått tid
til å gjennomføre de revisjonshandlinger vi finner nødvendige for å bekrefte årsregnskapet og
årsberetningen.

Kongsvinger, 12. april 2019
Tommy Pettersen
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Tove Brattli
regnskapsrevisor

Kopi: Kontrollutvalget
Formannskapet
Rådmann

Besøksadresse
hovedkontor Løten:
Kildevegen 14

Besøksadresse
kontor Kongsvinger:
Fjellgata 4
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Til kommunestyret i Våler kommune

Postboks 84, 2341 Løten
Telefon:
62 43 58 00
www.hedmark-revisjon.no
post@hedmark-revisjon.no
Org.nr.:
974 644 576 MVA
Bankgiro: 1822.46.49505

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2018
Uttalelse om revisjon av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Våler kommunes årsregnskap som viser kr 233,355 mill. til fordeling drift og
et regnskapsmessig merforbruk på kr 8,258 mill. Investeringsregnskapet er avlagt med
udekket kr 609 424. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, driftsregnskap,
investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen
og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Våler kommune per 31.
desember 2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar
med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i
Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Rådmannen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i
kommunens årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer
ikke den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon
med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert
med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å
rapportere det. Utover manglende rapportering gjennom året knyttet til finansforvaltning, har
vi ingenting å rapportere i så henseende. Det vises til årsberetningen kap. 3.6 Finansrapport.
Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige
lovmessige krav.

Besøksadresse
hovedkontor Løten:
Kildevegen 14
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kontor Kongsvinger:
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Rådmannens ansvar for årsregnskapet
Rådmannen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god
kommunal regnskapsskikk i Norge. Rådmannen er også ansvarlig for slik intern kontroll han
finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede
feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er
en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov,
forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter
eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar
basert på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele
revisjonen. I tillegg:
 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører
revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at
vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for
feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid,
forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern
kontroll.
 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen,
for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men
ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.
 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av rådmannen er
rimelige.
 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet,
inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de
underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende
fremstilling.
Vi kommuniserer med kontrollutvalget og rådmannen blant annet om det planlagte omfanget
av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon
om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle
svakheter av betydning i den interne kontrollen.
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner
som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og
at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar
med lov og god bokføringsskikk i Norge.
Andre forhold
Denne beretningen erstatter tidligere avgitt beretning, datert 12.04.2019, som ble avgitt
ved utløpet av forskriftens frist for å avlegge revisjonsberetning. Kommunens årsberetning
var på dette tidspunkt ikke avgitt av rådmannen. Kommunens årsregnskap ble også avlagt
etter den fristen som følger av forskriften. Vi har følgelig ikke vært i stand til å utføre
revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk innen fristen for å avgi
revisjonsberetning.
Kongsvinger, 9. mai 2019

Tommy Pettersen
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Tove Brattli
regnskapsrevisor

Kopi: Kontrollutvalget
Formannskapet
Rådmann
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KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

Til kommunestyret i
Våler kommune

Kontrollutvalgets uttalelse om Våler kommunes årsregnskap for 2018.
Kontrollutvalget har i møtet den 20.5.19 sak 31/19, behandlet Våler kommunes årsregnskap for 2018.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens årsberetning og
revisjonsberetningen, datert 9.5.19. Hedmark Revisjon IKS avga en foreløpig beretning pr. 12.4.19, for
ikke avlagt regnskap innen fristen. Denne foreløpige beretningen er trukket tilbake gjennom ny
revisjonsberetning, datert 9.5.19. Kontrollutvalgets uttalelse har i tillegg bygget på muntlige
opplysninger som kom fram under behandlingen av saken i kontrollutvalgets møte.
Kontrollutvalget vil for øvrig gi uttrykk for følgende:


Kontrollutvalget har merket seg at Våler kommunes regnskap for 2018 er gjort opp med et
regnskapsmessig merforbruk på kr 8 258 607, noe som er en forverring fra 2017, hvor det var
et mindreforbruk på kr 5 069 254. Netto driftsresultat er negativt med kr 18 387 574, mens det
var et positivt netto driftsresultat i 2017 på kr 3 455 856. Dette er en negativ utvikling.



Brutto driftsresultat er også negativt kr 15 094 425, noe som tilser at utgiftene er større enn
inntektene. I 2017 var brutto driftsresultat positivt med kr 6 700 387. Sum driftsinntekter
reduseres med kr 4 450 391 (-1,2 %) fra 2017 til 2018, mens sum driftsutgifter øker med
kr 17 344 421 (5 %). Dette er veldig bekymringsfullt.



Totalt viser sum driftsinntekter en merinntekt på vel kr 16 millioner (4,8 %) i forhold til justert
budsjett og kr 3,9 millioner (1,1 %) i forhold til opprinnelig budsjett. Sum driftsutgifter viser en
merutgift på kr 21,6 millioner (6,2 %) i forhold til både justert og opprinnelig budsjett. Det vil si
at det totalt sett ikke er foretatt budsjettjusteringer i løpet av året, men det er foretatt noen
justeringer mellom hovedpostene (mellom lønn/sosiale utgifter og overføringer). Det er
redegjort for de vesentligste avvikene i rådmannens årsberetning.



Investeringsregnskapet er avlagt med et udekket beløp på kr 609 424. Dette må dekkes inn i
inneværende år (2019) ifølge bestemmelsene. Det er for øvrig ingen udekkede eller
udisponerte beløp knyttet til investeringsregnskapet i balansen.



Kommuneloven § 48 nr. 5 sier følgende om rådmannens rapportering om kommunens arbeid
med intern kontroll og etiske retningslinjer «Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt
og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i
virksomheten». Temaet er omtalt under pkt. 1.2 i rådmannens årsberetning, hvor det
informeres om at kommunen benytter internkontrollsystemet Compilo, som var nytt i 2018 og
fortsatt er under implementering.
I samme paragraf i kommuneloven er det sagt at rådmannen skal redegjøre for «den faktiske
tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres
for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å

Glåmdal sekretariat IKS
Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes
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Kontrollutvalget i Våler kommune
hindre forskjellsbehandling….» Under pkt. 1.3 er det gitt en god del opplysninger knyttet til
likestilling.


Rådmannen skal også ifølge forskrift om finansforvaltning § 6, legge fram to rapporteringer i
løpet av året, «som viser status for kommunens eller fylkeskommunens finans- og
gjeldsforvaltning». I tillegg skal det legges fram en rapportering ved utgangen av hvert år «som
viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året». Dette er, så vidt
kontrollutvalget kan se, ikke fulgt opp i Våler. Dette ble også tatt opp i kontrollutvalgets
uttalelse for årsregnskapet for 2017, og det er også nevnt i revisjonsberetningen, jf. vedlegg 4
(under Øvrig informasjon).



Kontrollutvalget skrev i uttalelsen for årsregnskapet 2017 at det ikke var gjennomført noen
risikovurdering i forhold til en eventuell renteøkning. Rådmannen skriver selv under pkt. 3.7 i
årsberetningen for 2018, at kommunen må ha større fokus på sin økonomirapportering
framover.

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og
revisjonsberetningen av 9.5.19 har kontrollutvalget ikke merknader til Våler kommunes årsregnskap
for 2018.

Våler, 20.5.19
Hans J. Finne
leder av kontrollutvalget
Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

Kopi: Formannskapet

___________________________________________________________________________
Sekretær for kontrollutvalget - Glåmdal sekretariat IKS
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00019-15
Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Våler kontrollutvalg

20.05.2019

SAK V-32/19 ÅRSAVSLUTNINGSBREV 2018.
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Kontrollutvalget årsavslutningsbrevet for 2018 fra Hedmark Revisjon IKS til
orientering.
2. Kontrollutvalget følger opp både årsavslutningsbrevet og interimrapporten i neste
møte
Vedlegg:
1. Kopi av årsavslutningsbrev 2018 fra Hedmark Revisjon IKS, datert 9.5.19.
2. Revisjonsrapport interimrapport 2018, datert 29.11.18.

Saksframstilling:
Hedmark Revisjon IKS har i brev av 9.5.19 sendt kommentarer til årsregnskapet for 2018 til
rådmannen. Kontrollutvalget har fått kopi av brevet.
I årsavslutningsbrevet har revisjonen kommentert forhold som ikke påvirker
revisjonsberetningen eller medfører nummerert brev, men som de mener at kommunen enten
bør korrigere i 2019 eller som bør hensyntas i framtidige regnskaper. Det er ikke gitt
nummerert brev til Våler kommunes regnskap i 2018.
Årsavslutningsbrevet blir ikke sendt kommunestyret sammen med årsregnskapet, ettersom
brevet er stilet til rådmannen og det ikke er bedt om noen skriftlig tilbakemelding.
Ut fra kontrollutvalgets synspunkt er det en del bemerkninger i årsavslutningsbrevet, som
kontrollutvalget ønsker å følge opp. Kontrollutvalget setter derfor opp en oppfølgingssak
neste møte, og ber om orientering fra rådmannen på hvordan han vil følge opp bemerkningene
i årsavslutningsbrevet for 2018 og også om bemerkningene i interimrapporten, datert
29.11.18, er fulgt opp.
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Postboks 84, 2341 Løten
Telefon:
62 43 58 00
www.hedmark-revisjon.no
post@hedmark-revisjon.no
Org.nr.:
974 644 576 MVA
Bankgiro: 1822.46.49505

Våler kommune
v/rådmann Eyvind Alnæs
Sentralgården
2436 Våler i Solør
Saksbeh.:
Tove Brattli

Direkte tlf.:
971 49387

Deres ref.:

Vår ref.:
1600 / 2018

Dato:
09.05.2019

ÅRSAVSLUTNINGSBREV 2018 – VÅLER KOMMUNE
Vi har gjennomført regnskapsrevisjonen av årsregnskapet for 2018. I den forbindelse vil vi
komme med noen kommentarer til årsregnskapet.
Årsberetning
Årsberetningen ble avgitt den 24.04.19. I forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 står
det at årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. Kommunen
må ved senere anledninger, sørge for å avlegge årsberetningen innenfor fristen fastsatt i
forskrift.
Vår gjennomgang av årsberetningen avdekket flere feil og mangler som ble tatt opp med
kommunen, og den 06.05.19 mottok vi ny korrigert årsberetning. Vi anbefaler at det
gjennomføres kvalitetssikring av årsberetningen før den avlegges og oversendes revisjonen.
I KRS nr. 6 punkt 3.2.3 Redegjørelse for vesentlige budsjettavvik står det i underpunkt nr. 1:
 Det skal redegjøres for vesentlige avvik mellom regnskapsført beløp og regulert
budsjett for de enkelte linjene i regnskapsskjema 1A og B og 2A og B.
I årsberetningen for 2018 er det ikke redegjort for vesentlige budsjettavvik i budsjettskjema
2B. Dette må på plass i årsberetningen for 2019.
Noter
I henhold til KRS nr. 6, punkt 3.1.1 Forskriftsbestemte noter ser vi at det i kommunens
regnskap kunne vært gitt ytterligere opplysninger knyttet til følgende punkt:
 nr. 9, § 27 samarbeid og vertskommunesamarbeid etter kommuneloven kap. 5A - her
er det gitt opplysninger i note 19, men det burde vært gitt ytterligere opplysninger om
overføringer til/fra samarbeidet og de deltakende kommunene, samarbeidets egne
inntekter i regnskapsåret samt disponeringen av overføringer og inntekter som nevnt,
jf. regnskapsforskriften § 12 nr. 3.
I henhold til KRS nr. 6, punkt 3.1.3 Øvrige noter i henhold til god kommunal regnskapsskikk
ser vi at det i kommunens regnskap ikke er gitt opplysninger i note knyttet til følgende punkt:
 nr. 1 vedrørende organisering av kommunens samlede virksomhet.
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nr. 6, avlagt note 7 mangler opplysninger om fordelingen mellom gjeld hvor renter og
avdrag finansieres av andre enn kommunen (f.eks. kompensasjonsordninger og
selvkostområder) og gjeld hvor renter og avdrag finansieres av kommunens frie
inntekter.

Opplysninger om ovennevnte forhold må tas med i notene fra 2019.
Vi har også kommentarer til enkelte av de øvrige notene:
Note 8 – Minste tillatte avdrag (vekting)
Noten viser at Våler kommune har betalt kr 2 210 778 mer i avdrag enn beregningen av
minste tillate avdrag for 2018 tilsier. For å påse at det var betalt tilstrekkelig i avdrag, ble de i
desember foretatt en beregning av minste tillatte gjeldsavdrag. Denne beregningen ble gjort
på feil grunnlag, og medførte at det ble innbetalt kr 1 730 000 i ekstraordinært avdrag på lån.
Innbetalingen hadde ikke vært påkrevd ut fra bestemmelsene om minste tillatte gjeldsavdrag.
Driftsregnskapet er derfor avlagt med et merforbruk som er kr 1 730 0000 høyere enn
nødvendig.
Kommunen må heretter påse at det blir foretatt vekting på bakgrunn av riktige verdier slik at
dette unngås.
Note 14 – Investeringsoversikt
Denne noten er avlagt i forhold til krav i KRS nr. 6, punkt 3.1.3 underpunkt nr. 5. Det skal
avgis en investeringsoversikt som minst viser årets brutto utgifter og tidligere års utgifter,
samt vedtatte utgiftsrammer for større investeringsprosjekter.
Vi synes kommunen i 2019 bør vurdere utformingen av den avlagte noten. I 2018 er det tatt
inn veldig mange prosjekter som først skal igangsettes i økonomiplanperioden framover. Det
har ikke skjedd noe på disse prosjektene i 2018. Disse prosjektene er derfor ikke så relevante i
forhold til avlagt regnskap 2018. Det bør også ses på hvordan vedtatte utgiftsrammer blir
presentert.
Note 15 – Gebyrfinansierte selvkosttjenester
Når det gjelder selvkostområdet renovasjon har det bundne driftsfondet gjennom de siste
årene økt til kr 748 547. Vi mener kommunen bør undersøke nærmere hva som er årsaken til
det når kommunen driver viderefakturering til abonnentene for tjenester utført hos Solør
Renovasjon IKS.
Når det gjelder byggesaksbehandling og eierseksjonering (F302) viser noten at det er et
resultat på kr 253 318 i merinntekt for 2018. Dette er ikke avsatt til bundet driftsfond.
Vi mener kommunen bør følge opp dette i 2019 i forhold til eventuell manglende avsetning til
bundet driftsfond.
Notat fra GKRS mai 2018 tilkjennegir at SFO er selvkostområde. Det er ikke utarbeidet note
på området. Når det gjelder selvkost kan note vedrørende praktisk bistand i hjemmet også
være aktuelt. Fra neste år bør kommunen få med noe om selvkost knyttet til SFO og vurdere
om selvkost knyttet til praktisk bistand i hjemmet bør tas med.
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Gjennomgangen av årets noter, viser at det fortsatt kan jobbes med utarbeidelsen av noter i
henhold til KRS nr. 6. Vi anbefaler å bruke utarbeidede maler fra for eksempel NKRF for å få
med seg alle krav i henhold til KRS nr 6. Vi anbefaler også at notene kvalitetssikres bedre
med tanke på tallmessige feil før regnskapet avlegges i 2019. De første avlagte notene i 2018
inneholdt en god del tallmessige feil samt feil henvisninger mellom regnskap og noter.
Skille mellom drift og investering
Ekstra avvirkning av kommuneskog på Haslemoen, utover det som er planlagt hogstvolum ut
i fra skogplan/skogfaglig vurdering, vil i henhold til KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet, være uvanlig, uregelmessig og vesentlig, og skal i
henhold til standarden bokføres i investeringsregnskapet.
I 2018 er det overført kr 2 788 500 fra drift til investering i forhold til ekstraordinær hogst på
Haslemoen. Dette er beregnet ut i fra avvirkningskvantumet i 2018 totalt i hele kommuneskogen fratrukket balansekvantumet for hele kommuneskogen. Hele kommuneskogen ble
dermed ansett som én vurderingsenhet. Vi mener kommunen framover bør vurdere om
avskogingen av Haslemoen og den øvrige delen av kommuneskogen bør behandles som
adskilte vurderingsenheter. Denne vurderingen må dokumenteres.
I 2017 ble det ikke overført noe fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i forbindelse
med ekstraordinær hogst på Haslemoen. Vi mener det bør gjøres en korrigering av tidligere
års feil. Dette bør i henhold til KRS nr. 5 kunne gjøres ved at kommunestyret vedtar
omklassifisering fra disposisjonsfond til ubundet investeringsfond tilsvarende beløpet den
ekstraordinære hogsten utgjorde i 2017.
I regnskapssaken for 2016 ble det avsatt kr 1 200 000 til disposisjonsfond når det gjaldt
ekstraordinær hogst på Haslemoen. Disposisjonsfond konto 25608072 Skogavvirkning
Haslemoen, bør omklassifiseres til ubundet investeringsfond av kommunestyret. Nettoinntekt
på kr 1 200 000 skulle vært bokført i investeringsregnskapet i stedet for driftsregnskapet, og
derfor vært avsatt til ubundet investeringsfond og ikke disposisjonsfond.
Når det gjelder øvrige prosjekter i investeringsregnskapet vil vi anbefale at det etableres gode
rutiner for vurdering av riktig skille mellom drifts- og investeringsregnskapet i
budsjettprosessen. I tillegg må det gjøres en løpende vurdering gjennom året i forhold til nye
prosjekter i investeringsregnskapet. Dette må gjøres opp mot KRS nr. 4 Avgrensningen
mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet og begrunnes ut i fra hva som står i
standarden. Vi ser også at det er behov for kvalitetssikring av investeringsregnskapet løpende
gjennom året, da det forekommer direkte feilføringer i investeringsregnskapet som opplagt
hører til i driftsregnskapet.
Anleggsregister – aktiveringer – avskrivninger – avstemminger og dokumentasjon
Når det gjelder aktiveringer og avskrivninger gjennomført i 2018 har vi avdekket en del
avvik. Vi anbefaler at dette gås igjennom og nødvendige korrigeringer foretas før det kjøres
avskrivninger for 2019.
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Det må innføres bedre rutiner når det gjelder avstemming av anleggsregister mot hovedbok og
forklaring av avvik. Avvik må korrigeres. Avskrivninger i regnskapet må avstemmes mot
avskrivninger i anleggsregister. Bokførte investeringer i investeringsregnskapet må
avstemmes mot aktiverte beløp i anleggsregisteret. Avvik må spesifiseres. Det må i tillegg
dokumenteres hvordan salg av anleggsmidler er hensyntatt i anleggsregisteret.
I 2018 har vi avdekket at årets aktiveringer i en del tilfeller er blitt avskrevet for hele 2018
eller for deler av året. Våler kommune har tidligere praktisert at avskrivninger påbegynnes
året etter at anskaffelse er tatt i bruk. Denne praksisen er i henhold til bestemmelsene i
regnskapsforskriften. Vi ser også at enkelte av tidligere års anskaffelser, for eksempel
IT-utstyr og inventar, er registrert i anleggsregisteret som anlegg under utførelse, noe som
medfører at anleggene ikke blir gjenstand for avskrivninger. Vi antar at noen av disse
anskaffelsene er tatt i bruk for 2018 og at avskrivning burde vært påbegynt.
Enkelte anlegg registrert i anleggsregisteret under tomtegrunn, jord og andre ikke avskrivbare
anlegg, er avskrevet i 2018 med en avskrivningstid på 100 år. Vi mener det ikke skal være
avskrivninger på anlegg tilhørende denne anleggskontoen. Disse avskrivningene er ikke
oppdatert i hovedbok i regnskapet og skaper differanser mot anleggsregisteret. Dette bør
korrigeres i 2019.
På anlegget aktivitetshus er det bokført avskrivninger i 2018. Dette er anlegg under utførelse
og skulle ikke vært avskrevet i 2018.
Nedskrivning av bokført verdi ved salget av Gravberget skole, er feilaktig bokført to ganger i
hovedbok mot kapitalkonto, men kun en gang i anleggsregisteret. Dette skaper differanse ved
avstemming av anleggsregister mot hovedbok og må korrigeres i 2019.
Når det gjelder årets aktiveringer er det på mange prosjekter i investeringsregnskapet
vanskelig å følge logikken i forhold til aktiveringen i anleggsregisteret. Vi har konstatert blant
annet at anskaffelsen av Taarnebyhuset, som er utgiftsført på tjeneste 2650 Kommunalt
disponerte boliger, er aktivert på anlegget for ny 1-10 skole. Her er det også aktivert deler av
en faktura på prosjektet Våler strandpark.
Når det gjelder vann og avløpsanlegg, ser det ut til at det på enkelte anlegg er aktivert
anskaffelser på tjeneste 3450, 3530 og 3320 på samme anlegg. Avskrivninger er linket mot
funksjon som passer i forhold til navnet på anlegget. Dette bør ses nærmere på.
Oppgraderingen av boliger på Haslemoen for salg samlet kr 1 688 244 er aktivert med
avskrivningstid på 40 år. Ved oppgraderinger bør avskrivningstid vurderes ut fra gjenstående
levetid på bygget.
Konto 21361050 Refusjon fra trygdekontoret (lønn)
Det er pr 31.12.18 bokført en fordring knyttet til sykepengerefusjon på kr 1 641 802,95. Vår
gjennomgang av bokført saldo, viser at en del poster begynner å bli opptil 2-3 år gamle. Det
er også en del kreditsaldi på kontoen. Fordringene bør gås igjennom i 2019 og gamle krav på
sykepenger bør avskrives. Kreditsaldi bør vurderes i forhold til inntektsføring.
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Pensjon – SPK
Vår kontroll viser at aktuarberegningen viser forfalt premie (inkl adm og avregning) som er
kr 337 299 høyere enn det kommunen har betalt av fakturaer. Dette medfører at premieavvik
ville vært negativt hvis aktuarberegningen hadde vært riktig.
Siste års amortisering av premieavviket 2003 er ikke bokført. Dette gjelder både selve
premieavviket og arbeidsgiveravgiften av premieavviket. Dette bør korrigeres i 2019.
Amortiseringen av 2017 premieavviket er bokført feil vei. Dette utgjør ubetydelige beløp,
men bør korrigeres i 2019.
Pensjon – KLP
Pensjonsmidler KLP er bokført med kr 181 566 for høyt beløp. Tilsvarende er
arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse bokført kr 19 246 for lavt. Det bør
innarbeides rutiner med kontroll av at bokførte beløp er i henhold til aktuarberegningen.
Siste års amortisering av premieavviket 2003 er ikke bokført. Dette gjelder både selve
premieavviket og arbeidsgiveravgiften av premieavviket. Dette bør korrigeres i 2019.
Langsiktig gjeld
I 2018 er det foretatt refinansiering av en del lån til tre større samlelån. I reglement for
finansforvaltning kapittel 7.6 b) står det at et enkeltlån ikke kan utgjøre mer enn 25 % av den
samlede låneporteføljen. Etter det vi kan se overstiger refinansiert lån konto 24832068
Kommunekreditt Norge AS med saldo pr 31.12.18 kr 75 824 734 denne begrensningen, når
total lånegjeld pr 31.12.18 er kr 279 926 021.
Bundne driftsfond
På sted 1409 Dagsenter – helsedirektoratet er det i 2018 en nettoutgift på kr 608 053.
Bundet driftsfond konto 25118004 Dagsenter - Helsedir (1409) har saldo pr 31.12.18
kr 779 655,75. Det er ikke brukt av dette fondet i 2018. Etter det revisjonen har forstått er det
avklart at bruk av dette bundne fondet kan forskyves til 2019.
Arbeidsdeling – Velferd – økonomisk sosialstønad
Gjennomgang av Velferd-systemet har avdekket at ansatte som har anvisningsrett i systemet
både kan attestere og anvise på samme vedtak. I tillegg har flere av disse ansatte også tilgang
til å remittere. Det vil si at systemet gir muligheter for at vedtak går igjennom systemet uten
arbeidsdeling. Det bør derfor innføres kompenserende kontroller i form av for eksempel
overordnede stikkprøver av remitteringsliste mot vedtak.
Avsluttende kommentarer
Den 24.04.19 ble det avholdt årsavslutningsmøte mellom Våler kommune og Hedmark
Revisjon IKS hvor vi gikk igjennom de forholdene vi har avdekket gjennom vår revisjon.
Den 03.05.19 mottok vi regnskap med noen korrigerte hovedoversikter og korrigerte noter.
Årsberetningen ble avlagt den 24.04.19. Den 06.05.19 mottok vi korrigert årsberetning.
Årsavslutningsbrevet er skrevet på bakgrunn av dette og ren revisjonsberetning er utstedt.
Manglende tertialrapportering i henhold til finansreglementet er omtalt i revisjonsberetningen
under øvrige forhold og her er det vist til årsberetningens kapittel 3.6 Finansrapport.
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Revisjonsberetningen av 09.05.19 erstatter tidligere avgitt beretning, datert 12.04.19, som ble
avgitt ved utløpet av forskriftens frist for å avlegge revisjonsberetning. Kommunens
årsberetning var på dette tidspunkt ikke avgitt av rådmannen.
Vi takker for et godt samarbeid for regnskapsåret 2018.
Kongsvinger, 9. mai 2019

Tommy Pettersen
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Tove Brattli
regnskapsrevisor

Kopi: Kontrollutvalget i Våler
Yuliya Tardel og Knut Henriksen

6

32/19 Sak V-32/19 Årsavslutningsbrev 2018. - 18/00019-15 Sak V-32/19 Årsavslutningsbrev 2018. : Rapport interim 2018.pdf

Postboks 84, 2341 Løten

Våler kommune
v/ rådmann
2436 Våler i Solør

Telefon:
62 43 58 00
www.hedmark-revisjon.no
post@hedmark-revisjon.no
Org.nr.:
974 644 576 MVA
Bankgiro:

Saksbeh.:
Tove Brattli

Direkte tlf.:
971 49387

Deres ref.:

Vår ref.:
1600 / 2018

1822.46.49505
Dato:
29.11.18

REVISJONSRAPPORT INTERIM 2018 – VÅLER KOMMUNE
Vi har gjennomført interimrevisjon i Våler kommune. Gjennom høsten har vi oppdatert tidligere
kartlagte rutiner og implementerte kontroller. For at vi skal kunne bygge på kommunens interne
kontrollhandlinger i vårt arbeid, må vi skaffe oss sikkerhet for at de interne rutinene og implementerte
kontrollene fungerer tilfredsstillende. Dette gjør vi ved bruk av blant annet utvalgsbasert testing. På
andre regnskapsområder der vi mener kommunens rutiner er svake eller der vi mener det er mer
effektivt, vil vi teste detaljer, noe som medfører en større kontroll av regnskapsdataene. Hensikten er å
gi oss tilfredsstillende sikkerhet for at det ikke oppstår vesentlige feil i regnskapet.
Nedenfor har vi summert opp våre erfaringer etter interimrevisjonen.
Gjennomførte kontroller
Kommunen driver en mangeartet og kompleks virksomhet med et stort antall transaksjoner. Det er
derfor svært viktig at det er etablert god økonomisk intern kontroll og at de etablerte kontrollene
fungerer som forutsatt.
For å forsikre oss om at internkontrollen fungerer har vi testet følgende kontroller
Attestasjon og anvisning knyttet til:
 innkjøp – elektroniske og manuelle bilag
 variabel lønn, herunder reiseregninger – elektroniske og manuelle bilag
 sosiale utbetalinger (remitteringsfiler)
Avstemminger knyttet til:
 bank
 skattetrekk
I tillegg har vi påsett at:
 inn- og utmelding av pensjonsordningene fungerer tilfredsstillende
 fast lønn utbetales på bakgrunn av signert arbeidsavtale
 skille mellom drift og investering synes ivaretatt
 budsjettreguleringer blir tilstrekkelig hensyntatt
 håndverkerkontrakter har blitt fulgt opp med inngåelse av rammeavtaler
 det hvert tertial er rapportert om finansforvaltning

Besøksadresse
hovedkontor Løten:
Kildevegen 14

Besøksadresse
kontor Kongsvinger:
Fjellgata 4
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Med unntak av det vi kommenterer nedenfor, har våre tester ikke avdekket feil eller avvik. Vi mener
derfor kommunens interne kontroll, med disse unntakene, fungerer tilfredsstillende.
Attestasjon og anvisning
Ved test av attestasjon og anvisning av overføringslogg i forhold til timelister produsert via Visma
Ressursstyring fant vi avvik både i form av en del manglende levert månedsrapport og manglende
attestasjon og/eller anvisning av månedsrapporten der denne var levert. Dette er tatt opp også tidligere
år. I 2017 konstaterte vi at rutiner på området var forbedret. I 2018 har vi konstatert at rutiner i forhold
til levering av månedsrapport har blitt dårligere igjen.
Kommunen må sørge for rutiner som sikrer at bestemmelsene i økonomireglementet sitt kapittel 4 om
attestasjon og anvisning etterleves.
Skille mellom drift og investering
Ekstra avvirkning av kommuneskog på Haslemoen, utover det som er riktig hogstvolum ut i fra
skogplan/skogfaglig vurdering, vil i henhold til KRS nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og
investeringsregnskapet, være uvanlig, uregelmessig og vesentlig, og skal i henhold til standarden
derfor bokføres i investeringsregnskapet. Vi vil følge opp at dette bokføres i tråd med regelverket i
2018 og i resten avvirkningsperioden.
Gravberget skole med flere bygg er solgt for kr 1,- i henhold til kommunestyrevedtak 027/18. Når det
selges eiendom til underpris, er regelverket slik at «mellomlegget» mellom virkelig verdi/takst på
eiendom og det den blir solgt for, skal bokføres i driftsregnskapet som tilskudd/overføring til andre.
Virkelig verdi/takst på eiendommen inntektsføres i investeringsregnskapet. Vi vil følge opp at salget i
henhold til kommunestyrevedtak 027/18 blir bokført i tråd med regelverket.
Vår gjennomgang av prosjekter bokført i kommunens investeringsregnskap, i forhold til at skille
drift/investering er i henhold til KRS nr 4, har avdekket at noen prosjekter bokført i investeringsregnskapet skulle vært bokført i driftsregnskapet. Pr dato er dette ikke korrigert. Vi vil følge opp at
korrigering blir foretatt.
Vi vil anbefale at det etableres gode rutiner for vurdering av riktig skille mellom drifts- og
investeringsregnskapet i budsjettprosessen. I tillegg må det gjøres en løpende vurdering gjennom året i
forhold til nye prosjekter i investeringsregnskapet.
Pr dato har vi konstatert at investeringsbudsjettet ikke er lagt inn i Visma. Vi anbefaler at vedtatt
investeringsbudsjett legges inn i begynnelsen av året, slik at det kan brukes i forhold til økonomirapportering og budsjettstyring. Vi vil også minne om at i henhold til forskrift om årsregnskap og
årsberetning for kommuner og fylkeskommuner skal investeringsregnskapet avlegges med kolonner
for både opprinnelig og regulert budsjett.
Budsjettreguleringer
Ved interimgjennomgangen har vi kontrollert at alle kommunestyrevedtak som medfører
budsjettendringer er innlagt og korrekt registrert. Vi har konstatert at ved vår gjennomgang er det ikke
lagt inn budsjettendringer vedtatt i KS-051/18 ennå.
Lov om offentlige anskaffelser – håndverkerkontrakter og inngåelse av rammeavtaler
Dersom lov og forskrift om offentlige anskaffelser etterleves, vil dette medføre redusert risiko knyttet
til misligheter og transaksjoner med nærstående. Dette fordi regelverket sikrer at alle vesentlige
innkjøp blir gjort på bakgrunn av konkurranse i markedet.
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I 2017 foretok vi stikkprøver for å påse at vesentlige innkjøp er gjort på bakgrunn av konkurranse. Vi
ba i den forbindelse om dokumentasjon på at konkurranse er gjennomført, enten i form av anbud eller
ved innhentelse av tilbud fra flere alternative leverandører.
For noen av de innkjøpene vi ba om dokumentasjon på hadde det ikke vært konkurranse. Dette gjaldt
stort sett håndverkerkontrakter. Det ble oppgitt at det jobbes med disse. Planen var utlysning av disse
med oppstart primo januar og at de var forventet ferdig våren 2018.
Vi har fulgt opp dette i år og fått oppgitt at rammeavtaler i forhold til håndverkerkontrakter (tømrer,
elektriker og rørlegger) ikke vil komme på plass i 2018 på grunn av forsinkelser i prosessen. Slik det
ligger an vil disse ikke kunne bli kontrahert før på nyåret i 2019.
Vi mener det er viktig å få dette på plass. Kjøp uten konkurranse medfører etter vår mening høyere
risiko for misligheter og risiko for at transaksjoner med nærstående parter ikke er gjort på armlengdes
avstand.
Rapportering om finansforvaltning
I henhold til forskrift om kommuners finans- og gjeldsforvaltning § 6, 1. og 2. ledd heter det:
«Administrasjonssjefen skal minst to ganger i året legge fram en rapport for kommunestyret
som viser status for kommunens finans- og gjeldsforvaltning.
I tillegg skal administrasjonssjefen etter årets utgang legge fram en rapport for kommunestyret
som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året».
Tilsvarende står det i kommunens reglement for finansforvaltning kapittel 6.5 og 7.7. De to kapitlene
sier hva som skal rapporteres og hvordan. Vi kan ikke se at det er rapportert i tråd med dette i 1. og 2.
tertialrapport for 2018. Rapporteringen må tilpasses slik at bestemmelsene i reglement for
finansforvaltning blir ivaretatt.
Årsavslutningen
Før vi avlegger revisjonsberetningen vil vi avvikle et møte mellom ledelsen og revisjonen hvor vi
gjennomgår utkast til årsavslutningsbrev og utkast til revisjonsberetning for 2018. Vi vil komme
tilbake til tidspunkt senere.
Vi minner om at frist for avleggelse av årsregnskapet er 15. februar og frist for avleggelse av
årsberetning 31. mars. Dersom disse fristene overholdes vil vi avgi vår revisjonsberetning innen fristen
15. april.

Kongsvinger, den 29. november 2018
Reidun Vie
oppdragsansvarlig revisor
Tove Brattli
Regnskapsrevisor

Kopi: kontrollutvalget
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00046-57
Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Våler kontrollutvalg

20.05.2019

SAK V-33/19 ETIKK OG VARSLING I KOMMUNEN.
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar diskusjonen med rådmannen til orientering.
Vedlegg:
1. Råd for etikkarbeidet i kommunen (KS/FoU).

Saksframstilling:
Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om varsling (kapittel 2 A) og sier at arbeidsgiver har
plikt til å utarbeide rutiner for varsling:
§ 2 A-3.Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling
(1) Dersom forholdene i virksomheten tilsier det, plikter arbeidsgiver å utarbeide rutiner for intern varsling i
samsvar med § 2 A-1 i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
(2) Arbeidsgiver plikter alltid å utarbeide slike rutiner dersom virksomheten jevnlig sysselsetter minst 5
arbeidstakere.
(3) Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.
(4) Rutinene skal ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle etter § 2 A-1.
(5) Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde:
a)

oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold,

b)

fremgangsmåte for varsling,

c) fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling.
(6) Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten.

De fleste kommunene har utarbeidet slike rutiner. Det som ofte mangler i rutinene, er et punkt
om hvem det skal varsles til dersom det er rådmannen, som det varsles mot. Vi kommer litt
tilbake til dette nedenfor.
I 2017 ble det utarbeidet noen råd for etikkarbeidet i kommunen (Råd for etikkarbeid i
kommuner. Del av Oslo Economics rapport 2017-61). I dokumentet (se vedlegg 1) står det
følgende i innledningen:
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Kommunesektoren arbeider kontinuerlig for å hindre uetisk atferd og korrupsjon. På oppdrag
fra KS har Oslo Economics, i samarbeid med Prof. Tina Søreide ved NHH, utviklet et sett råd
for hvordan kommuner og fylkeskommuner bør jobbe for å hindre uetisk atferd og korrupsjon.
Rådene er ment som en støtte til ledere og folkevalgte.

I dette dokumentet er det følgende inndeling, i forhold til hva det er gitt råd til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verdier, holdninger og kultur
Etiske retningslinjer
Risikoanalyser for å avdekke sårbare områder og prosesser
Klar rolle- og ansvarsfordeling
Kommunens kontrollutvalg
Internkontroll med fokus på å avdekke kritikkverdige forhold
Varslingsrutiner for å avdekke kritikkverdige forhold
Åpenhet og innsyn for offentligheten
Bruke muligheten til digitalisering for å hindre uetisk atferd og korrupsjon.

Kontrollutvalget har en klar rolle i dette arbeidet og det står følgende i råd 5:
•
•

Kontrollutvalget bør ha fokus på å avdekke uetisk atferd og korrupsjon
Kontrollutvalget bør få gjennomført kontroller på grunnlag av risikoanalyser og mistanke om
uetisk atferd

Kontrollutvalget har gjentatte ganger hatt dette som tema opp gjennom årene, og vi tar opp
igjen dette temaet nå som en fellessak i alle kontrollutvalgene, men denne gangen tar vi først
og fremst opp spørsmålet om varsling og varslingsrutiner.
Fafo laget i 2017 en rapport for KS (https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-ogstyring/etikk/ytringsfrihet-og-varsling-i-kommunesektoren/) om Ytringsfrihet og varsling i
kommunesektoren. Vi tar med et utdrag om «Betydningen av varslingsrutiner»:
Arbeidstakere i kommuner og fylkeskommuner med varslingsrutiner vurderer
ytringsbetingelsene som bedre enn de som svarer at de ikke har slike rutiner. I dag har åtte av
ti kommuner og fylkeskommuner skriftlige rutiner for hvordan arbeidstakerne skal varsle.
Ytterligere syv prosent svarer at rutiner er under utarbeidelse.
Rapporten viser også en klar sammenheng mellom det å ha varslingsrutiner og effekten av å
varsle. I virksomheter som ikke har varslingsrutiner, mener 69 prosent av arbeidstakerne at det
ikke har noen effekt å varsle om kritikkverdige forhold. Der hvor rutiner for håndtering av
varsling er på plass er tilsvarende tall 31 prosent. En betydelig andel ledere mener at
varslingsrutinene har gjort det er tryggere og enklere å varsle, mens nær halvparten av
arbeidstakerne mener disse har gjort det tryggere å varsle.
En ganske stor andel varslinger gjelder psykososiale arbeidsmiljøproblemer som i større grad
kjennetegnes av subjektivitet og ulike oppfatninger. En stor andel svarer at leder har ansvaret
for det kritikkverdige forholdet. Det viser seg at arbeidstakere med høyere utdannelse varsler
mindre enn de med lavere utdannelse, og kvinner varsler mer enn menn.

Varslingsrutiner er omtalt i pkt. 7 i dokumentet «Råd for etikkarbeid i kommuner», som
nevnt ovenfor. Det står følgende:
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VARSLINGSRUTINER FOR Å AVDEKKE KRITIKKVERDIGE FORHOLD (side 910 i vedlagte dokument)
•
•
•
•
•

Kommunen bør anerkjenne verdien av varsling og arbeide for et godt ytringsklima
Kommunen bør gjøre det enkelt og trygt å varsle om kritikkverdige forhold
Varslingsrutiner bør beskrive hvordan medarbeidere kan si fra om kritikkverdige forhold til
andre enn sin egen leder
Kommunen bør jevnlig undersøke om medarbeidere kjenner til varslingsrutinene og varslernes
rettigheter
I tillegg til varslingsrutiner bør kommunen ha tipsmottak for innbyggere som har mistanke om
uetisk atferd og korrupsjon i kommunen

Som nevnt ovenfor, mangler det ofte rutiner for varsling mot rådmannen, jf. råd 3 under pkt.
7):
Råd 3: Varslingsrutiner bør beskrive hvordan medarbeidere kan si fra om
kritikkverdige forhold til andre enn sin egen leder
I tilfeller der det varsles om en kollega på samme nivå eller i en annen avdeling, vil det ofte
være hensiktsmessig å varsle til sin egen leder. Dette kan enten skje gjennom en muntlig
beskjed, eller en mer formell prosess når det er nødvendig. En utfordring oppstår imidlertid
når lederen er ansvarlig for det kritikkverdige forholdet som arbeidstakeren vil varsle om, eller
ikke reagerer på varsler om andre. I slike tilfeller er det viktig at medarbeideren kan si fra om
det kritikkverdige forholdet til andre enn sin egen leder.
For å kunne varsle om egen leder kan det være en fordel om det er mulig å varsle
konfidensielt. Konfidensialitet innebærer at varslerens identitet er kjent for den som mottar
varselet, men ikke for dem det varsles om. Kommunen kan også vurdere å legge til rette for at
varsling skjer anonymt for å styrke beskyttelsen av varsleren.
I noen tilfeller vil det etter varslerens oppfatning være personer på toppnivå i kommunen som
er ansvarlig for det varsleren mener er kritikkverdig. Av den grunn bør varslingsrutiner
beskrive hvordan og til hvem arbeidstakere da skal varsle til. Det kan også varsles eksternt, for
eksempel til offentlige tilsynsmyndigheter. I en del tilfeller vil varsler om kritikkverdige
forhold i kommunen gis til folkevalgte. Det bør derfor finnes rutiner for hvordan folkevalgte
skal håndtere varsler.

Eksterne (innbyggere mm.) kan varsle til kommunen, dersom kommunen har et eget eksternt
varslingsorgan, jf. råd 5:
Råd 5: I tillegg til varslingsrutiner bør kommunen ha tipsmottak for innbyggere
som har mistanke om uetisk atferd og korrupsjon i kommunen
Varsling slik begrepet brukes i arbeidsmiljøloven, omfatter tilfeller der arbeidstakere (også
innleide) sier fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det.
Som et supplement til varsling fra arbeidstakere, kan tips fra brukere, leverandører og
innbyggere generelt være en viktig kilde til informasjon om kritikkverdige forhold i
kommunen. Kommunen bør derfor innrette trygge tipsmottak også for personer som ikke er
ansatt i kommunen. I en del tilfeller vil tips om kritikkverdige forhold i kommunen gis til
folkevalgte. Det bør derfor finnes rutiner for hvordan folkevalgte skal håndtere tips fra
publikum.

Regjeringen oppnevnte i 2016 et eget varslingsutvalg som skulle for å gjennomgå og vurdere
varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. Dette arbeidet ble lagt fram i NOU 2018: 6 Varsling –
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verdier og vern — Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-6/id2593665/. Ifølge denne NOU-en
kan et varslingsmottak, som nevnt i råd 5 ovenfor, også fungere som varslingsmottak dersom
kommunens ledelse er inhabile eller er de som det varsles imot (NOU 2018:6 side 109).
«Ved intern varsling vil varslingsmottaker være arbeidsgiver eller en representant for
arbeidsgiver. Dette kan være ulike nivåer av ledere i linjen, personalsjef eller andre i ledelsen,
daglig leder, styreleder, internrevisjon eller revisjonsutvalg, interne varslingsmottak eller
varslingssekretariat. Dersom virksomheten har en ordning med et eksternt
varslingsmottak, vil varsling til dette også regnes som intern varsling.» (min utheving).

I de flere av de kommunene som har egne eksterne varslingssekretariater, så er det
kommunens eksterne advokat som er varslingssekretariat. Dette er altså et advokatfirma som
bistår ledelsen og gir råd i juridiske spørsmål - og som kanskje samtidig mottar kritikk mot
den samme ledelsen gjennom en varsling. Advokaten vil jo være avhengig av å ha en godt
forhold til rådmannen for å sikre seg oppdrag framover. Hvem skal denne advokaten ivareta,
varsleren eller rådmannen? Opptrer disse ta med tilstrekkelig distanse og uavhengighet i de
forskjellige sakene og vil dette i så fall stride mot «God advokatskikk (pkt. 2.1.2):
En advokat må ikke påta seg oppdrag hvor hans personlige økonomiske interesser kan
komme i konflikt med klientens interesser eller ha innflytelse på hans frie og uavhengige
stilling som advokat.

Sekretariatsleder har hatt kontakt med KS sitt etikkutvalg (Lise Spikkeland) og spurt om
etikkutvalget har drøftet denne problemstillingen. Hun svarer i e-post av 3.4.19 at
etikkutvalget ikke har drøftet dette, men hun sier også at det er en utfordring det som
undertegnede peker på. Men de har altså ikke gitt noen uttalelser på dette.
KS har laget en egen veileder «Ytringsfrihet og varsling», hvor pkt. 3.4 omhandler «Intern
varsling». I pkt. 3.4.2 heter det:
3.4.2 Varsling til kommunens alternative varslingsordning For de tilfeller der det ikke er
ønskelig å varsle i linje, bør det være en alternativ og uavhengig varslingsordning som har
nødvendig tillit blant ansatte. En slik varslingsordning kan være sammensatt av ansatte i
kommunen eller en eller flere eksterne medlemmer. Hvilken ordning kommunen velger, vil
bero blant annet på kommunens størrelse og organisering. Lokale forhold, kostnader og
ressursinnsats må også vurderes, selv om det ikke nødvendigvis blir avgjørende.
Det kan for eksempel opprettes et særskilt varslingssekretariat. Medlemmene i det særskilte
varslingssekretariatet bør ha kompetanse innen arbeidsmiljø, jus og økonomi. Tillitsvalgte skal
ha en fri og uavhengig stilling for å kunne ivareta arbeidstakerne. De bør derfor ikke være med
i et sekretariat.
Et alternativ er å engasjere et advokatkontor for å ta imot varslinger.

Her ser vi at det foreslås et eget varslingssekretariat eller et advokatkontor, dersom det ikke er
ønskelig å varsle i linje. Men det er ingen problematisering i forhold til uavhengighet. Vi er
også kjent med at noen kommuner benytter kommunens revisjon som varslingsmottak (eks.
Romerike Revisjon IKS http://www.romerikerevisjon.no/hjem/varsling). Dette er i hvert fall
en helt uavhengig instans til å behandle et varsel rettet mot rådmannen.
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Karmøy kommune har nylig behandlet en revisjonsrapport om varsling i kommunen
https://www.karmoy.kommune.no/moteplan/sak/178685/. Vi tar med utdrag av forslag til
prosedyre for håndtering av varsel om kritikkverdig forhold, pkt. 4.4, som sier følgende:
SÆRLIG OM VARSLING SOM GJELDER RÅDMANN
Varsling om kritikkverdige forhold vedrørende rådmannen oversendes kontrollutvalget.
Ordfører og rådmann informeres om mottatt varsel. Varselet oversendes revisjonen for
undersøkelse og behandling. Revisjonen oversender saken med anbefalinger om tiltak/
henleggelse til kontrollutvalget for behandling der. Kontrollutvalgets tilråding oversendes
formannskapet og deretter kommunestyret for endelig vedtak.
Kontrollutvalget/ revisjonen har ansvar for oppfølging av varsling mot rådmannen.
Formannskapet/ kommunestyret skal informeres når saken er avsluttet.

De har altså valgt en rutine hvor varsel rettet mot rådmannen skal sendes kontrollutvalget. Vi
er usikre på om dette er riktig, og det som er mest betenkelig er det som står om at
«Kontrollutvalget/revisjonen har ansvar for oppfølging av varsling mot rådmann». Hvis dette
betyr at kontrollutvalget/revisjonen trer inn i «linjen» og opptrer som arbeidsgiver og følger
opp på den måten, så kan ikke kontrollutvalget gjøre dette, men kontrollutvalget kan selvsagt
etterspørre hvordan eventuelle anbefalinger/tiltak er fulgt opp. Kontrollutvalgets
rapporteringsvei er til kommunestyret, så kan selvsagt formannskapet få kopi.
Hvorvidt kontrollutvalget skal ha en rolle i forhold til varsling, er som sagt, usikkert, men når
det er sagt, så er greit å ha med seg det som står i Kontrollutvalgsboka1 (side 31):
Ansatte i kommunen (min utheving) kan varsle til kontrollutvalget dersom de har avdekket
kritikkverdige forhold, eller dersom etablerte varslingsrutiner ikke fungerer. Kommunen har
plikt til å legge til rette for varsling om kritikkverdige forhold, og den som varsler har rett til
vern mot gjengjeldelse.

I NOU 2018: 6 - Varsling – verdier og vern, som nevnt ovenfor, ble det foreslått å opprette et
eget varslingsombud, jf. bl.a. side 188-193. Et slikt ombud skulle i alle hovedsak ha en
veilederrolle:
«Varslingsombudets hovedoppgave bør være å gi god veiledning og støtte til varslere og andre
som er i vanskelige situasjoner i forbindelse med varsling. Ombudet kan da nøste opp i saken,
finne ut hva som egentlig er den rettslige problemstillingen og gi råd om hvilke alternativer
som finnes.»

«Regjeringen fremmet 5. april en lovproposisjon med forslag til endringer i
arbeidsmiljølovens regler om varsling. I proposisjonen følger regjeringen opp de aller fleste
forslagene fra Varslingsutvalget» (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/folger-oppvarslingsutvalget/id2640513/), men har ikke gått inn for at det skal opprettes et eget
varslingsombud. Det sies følgende om dette her:
Regjeringen er enig med utvalget i at varslere og andre aktører i en varslingsprosess kan ha
særlig behov for veiledning og bistand. Det betyr ikke at et eget varslingsombud er den beste
løsningen, verken økonomisk eller faglig sett.
Arbeidstilsynet har bygget opp en betydelig kompetanse innen varsling, og driver utstrakt
veiledningsvirksomhet. Det er med andre ord allerede et sted hvor varslere og andre kan
1

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kontrollutvalgsboken/id2468270/
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henvende seg for å få veiledning. Flere høringsinstanser har påpekt at opprettelse av et eget
varslingsombud vil føre til vanskelige grenseoppganger mellom et ombud og Arbeidstilsynet, i
tillegg til at det også vil kunne være overlapp av oppgaver. Regjeringen ønsker derfor å satse
på Arbeidstilsynet, fremfor å opprette et nytt offentlig organ.

Vi har ikke funnet noe fasitsvar på en fullstendig varslingsrutine. Skal muligens en varsling
mot rådmannen sendes til ordfører? Og i så fall, hvordan skal ordfører håndtere et slikt varsel
i ettertid? Og hvem skal behandle et eventuelt varsel mot en ordfører?
Kontrollutvalget ønsker en drøfting med rådmannen om hvordan han/hun tenker i forhold til å
ha gode nok varslingsrutiner – også når det varsles mot rådmannen. Hvilke alternativer ser
rådmannen for en slik rutine? Og i forhold til råd 5, som nevnt ovenfor, om eksternt
varslingsmottak for innbyggerne (tips/varsling), har rådmannen noen tanker om dette?
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Råd for etikkarbeid i kommuner
Del av Oslo Economics rapport 2017-61
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Råd for etikkarbeid i kommuner
Kommunesektoren arbeider kontinuerlig for å hindre uetisk atferd og korrupsjon. På oppdrag fra KS har
Oslo Economics, i samarbeid med Prof. Tina Søreide ved NHH, utviklet et sett råd for hvordan kommuner og
fylkeskommuner bør jobbe for å hindre uetisk atferd og korrupsjon. Rådene er ment som en støtte til ledere
og folkevalgte.
Rådene er inndelt i ni sentrale arbeidsområder. For hvert arbeidsområde gis to til fem råd om etikkarbeidet
og oppfølgingen av dette. Rådene er utarbeidet på grunnlag av beste praksis nasjonalt og internasjonalt
(hovedkilde OECD). En del av rådene bygger på lovkrav og/eller gir veiledning til hvordan lovbestemmelser
kan etterleves i praksis.
Rådene er relevante for alle kommuner og fylkeskommuner, uavhengig av organisasjonsform. For enkelhets
skyld er rådene formulert for en kommune styrt etter formannskapsmodellen. Rådene retter seg primært mot
ledere i kommuner og fylkeskommuner. Når det i et råd står at «kommunen bør», betyr dette at
administrasjonssjef, enhetsledere og andre ledere i administrasjonen og virksomhetene bør ta ansvar for at
det skjer. Der politiske utvalg har ansvar for etikkarbeidet beskrives det eksplisitt.
Vi håper at rådene vil være til nytte for kommuner og fylkeskommuner som ønsker å vurdere og forbedre
sitt etikkarbeid.
1. VERDIER, HOLDNINGER OG KULTUR
▪
▪
▪

Kommunen bør ha verdier som tydeliggjør rollen medarbeidere og folkevalgte har overfor
samfunnet og brukere av kommunale tjenester
Kommunen bør ha offentliggjort sine verdier
Kommunen bør iverksette tiltak slik at medarbeidere og folkevalgte får en god forståelse for
verdienes praktiske betydning og tar ansvar for at de etterleves, for eksempel gjennom
dilemmatrening og medarbeidersamtaler

2. ETISKE RETNINGSLINJER
▪
▪
▪
▪
▪

Kommunen bør ha vedtatt og offentliggjort etiske retningslinjer for medarbeidere og folkevalgte
De etiske retningslinjene bør beskrive hvordan medarbeidere og folkevalgte skal håndtere
interessekonflikter, herunder habilitetsspørsmål, bierverv og gaver/fordeler
De etiske retningslinjene bør beskrive reaksjoner ved brudd på retningslinjene
Kommunen bør jevnlig undersøke om medarbeidere og folkevalgte kjenner og etterlever de etiske
retningslinjene, og om det blir reagert ved brudd på retningslinjene
Nye medarbeidere bør underskrive på at de vil følge de etiske retningslinjene, som en del av
arbeidskontrakten

3. RISIKOANALYSER FOR Å AVDEKKE SÅRBARE OMRÅDER OG PROSESSER
▪
▪
▪

Kommunen bør jevnlig kartlegge hvilke prosesser som er mest utsatt for risiko for uetisk atferd og
korrupsjon
Kommunen bør prioritere kartlegging av risiko for uetisk atferd og korrupsjon i kjente
risikoområder som anskaffelser, plan- og byggesaksbehandling og eierstyring av kommunale
selskap
Kommunen bør iverksette risikoreduserende tiltak når det avdekkes risiko for uetisk atferd og
korrupsjon
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4. KLAR ROLLE- OG ANSVARSFORDELING
▪
▪
▪

Administrativ og politisk ledelse bør arbeide aktivt for å opprettholde en klar rolle- og

ansvarsfordeling mellom folkevalgte og administrasjonen
Kommunen bør arbeide aktivt for å opprettholde en klar rolle- og ansvarsfordeling mellom ulike
avdelinger og medarbeidere innad i administrasjonen
Administrasjonssjef og ordfører bør jevnlig gjøre rede for hvordan ulike deler av administrativ og
politisk ledelse opprettholder en klar rolle- og ansvarsfordeling i praksis

5. KOMMUNENS KONTROLLUTVALG
▪
▪

Kontrollutvalget bør ha fokus på å avdekke uetisk atferd og korrupsjon
Kontrollutvalget bør få gjennomført kontroller på grunnlag av risikoanalyser og mistanke om uetisk
atferd

6. INTERNKONTROLL MED FOKUS PÅ UETISK ATFERD OG KORRUPSJON
▪
▪
▪

Rutiner for å avdekke og hindre uetisk atferd og korrupsjon bør inngå som en del av
internkontrollen
Internkontroll for å hindre uetisk atferd og korrupsjon bør gjennomføres på grunnlag av
risikoanalyser og mistanke, samt i form av stikkprøver
Administrasjonssjefen bør jevnlig redegjøre overfor kommunestyret om hvordan internkontroll
brukes for å avdekke og hindre uetisk atferd og korrupsjon

7. VARSLINGSRUTINER FOR Å AVDEKKE KRITIKKVERDIGE FORHOLD
▪
▪
▪
▪
▪

Kommunen bør anerkjenne verdien av varsling og arbeide for et godt ytringsklima
Kommunen bør gjøre det enkelt og trygt å varsle om kritikkverdige forhold
Varslingsrutiner bør beskrive hvordan medarbeidere kan si fra om kritikkverdige forhold til andre
enn sin egen leder
Kommunen bør jevnlig undersøke om medarbeidere kjenner til varslingsrutinene og varslernes
rettigheter
I tillegg til varslingsrutiner bør kommunen ha tipsmottak for innbyggere som har mistanke om uetisk
atferd og korrupsjon i kommunen

8. ÅPENHET OG INNSYN FOR OFFENTLIGHETEN
▪
▪
▪
▪

Kommunen bør gi medarbeidere en praktisk veiledning om hvilken type informasjon som skal og
ikke skal unntas offentlighet
Veiledningen bør legge vekt på meroffentlighetsprinsippet
Kommunen bør gjøre det enkelt for publikum å bli kjent med beslutningsprosesser,
forvaltningspraksis, tjenesteyting og -kvalitet
Kommunen bør gjennomføre tilfeldige kontroller av saker og informasjon unntatt offentlighet og
vurdere om offentlighetsloven etterleves

9. BRUKE MULIGHETENE I DIGITALISERING FOR Å HINDRE UETISK ATFERD OG KORRUPSJON
▪
▪
▪

Der det er mulig bør kommunens medarbeidere bruke digitale saksbehandlingssystem som sikrer
at saksbehandlere kun har tilgang til egne saker, at spor lagres, og at personer med rett fullmakt
må godkjenne saker før endelige vedtak
Kommunen bør arbeide aktivt for at digitale løsninger innrettes på en måte som hindrer uetisk
atferd og korrupsjon
Kommunen bør bruke potensialet i digitale løsninger for å gi økt åpenhet og innsyn i kommunenes
arbeid
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Forklaring av råd for etikkarbeid i kommuner
1. VERDIER, HOLDNINGER OG KULTUR
Verdier, holdninger og kultur er grunnleggende elementer for å fremme etisk atferd og hindre korrupsjon.
For å støtte opp om gode holdninger og en sunn kultur, kan kommunen skrive ned og offentliggjøre sine
verdier. Verdiene skal uttrykke hva som kjennetegner kommunens virksomhet i dens roller og funksjoner.
Verdiene er rettesnoren for alle medarbeidere og folkevalgte, og signaliserer for omverdenen hva som
skal kjennetegne kommunens virksomhet.
Ved å ha et aktivt og bevisst forhold til verdiene, vil de som opptrer på vegne av kommunen stå bedre
rustet til å møte uetisk atferd og korrupsjon. Det vil også kunne forhindre utglidninger og dermed
forebygge at uheldig praksis finner fotfeste.
For å sikre at de etterleves, må verdiene synliggjøres, tas opp med jevne mellomrom og gjøres relevante i
den praktiske hverdagen i alle deler av kommunen. Det kan være enkelt å glemme verdier hvis de ikke
gjentas og gjøres kjent gjennom praktiske eksempler. Små avvik kan over tid føre til aksept og at
verdigrunnlaget skifter, slik at større avvik ikke lenger oppleves som alvorlige. Ledere er viktige
rollemodeller i dette arbeidet og er avgjørende for å bygge en kultur med høy etisk bevissthet.
Råd 1: Kommunen bør ha verdier som tydeliggjør rollen medarbeidere og folkevalgte har overfor
samfunnet og brukere av kommunale tjenester
Kommunene leverer velferdstjenester og forvalter offentlig myndighet og fellesskapets midler. Verdiene
bør bidra til å fremme kommunenes mål ved å tydeliggjøre rollen medarbeidere og folkevalgte har
overfor samfunnet og kommunens innbyggere.
Råd 2: Kommunen bør ha offentliggjort sine verdier
I teorien kan verdier ofte oppfattes som allmenne og enkle å slutte seg til. I praksis kan medarbeidere og
folkevalgte oppleve at verdiene settes på prøve, at det oppstår dilemmaer eller konflikter hvor det ikke
er opplagt hvordan en skal opptre. Verdiene kan gi veiledning i etiske dilemmaer som ikke er regulert
gjennom lover og retningslinjer. Som et minimum bør kommunen skriftliggjøre og offentliggjøre sine verdier
for å gjøre dem best mulig kjent for flest mulig.
Råd 3: Kommunen bør iverksette tiltak slik at medarbeidere og folkevalgte får en god forståelse for
verdienes praktiske betydning og tar ansvar for at de etterleves, for eksempel gjennom
dilemmatrening og medarbeidersamtaler
Det er ikke nok å formulere og offentliggjøre gjennomtenkte verdier hvis de ikke blir forstått og etterlevd i
praksis. Etikk handler i mange tilfeller om dilemmaer, gråsoner og vanskelige valg. Derfor er det
nødvendig at alle tar ansvar for verdiene og at riktig atferd trenes. Dilemmatrening gir medarbeidere og
folkevalgte muligheten til å reflektere over konkrete etiske problemstillinger og utfordre egne og andres
holdninger. Dilemmatrening bør være tilpasset faktiske problemstillinger den enkelte medarbeider og
folkevalgte møter i hverdagen.
En annen anledning til å styrke verdigrunnlaget er medarbeidersamtaler. Ved å ta opp verdigrunnlaget
og diskutere innholdet og etiske problemstillinger, kan ledere bruke disse samtalene til å forme
holdningene hos medarbeiderne i kommunen.
Det finnes flere andre tiltak som kommunen kan iverksette for å gjøre innholdet i verdiene kjent, for
eksempel opplæring eller seminarer, og introduksjonskurs for nye medarbeidere og folkevalgte.
Tiltakene for å gi medarbeidere og folkevalgte bedre kjennskap til verdiene kan også brukes for å bedre
forståelsen for og etterlevelsen av de etiske retningslinjene.
Eksempler på hvordan rådene kan følges i praksis
• Etikk og verdier i Bergen kommune
• Eksempler på etiske dilemma fra KS Folkevalgtprogram
• Kortfilmer om etisk refleksjon (KS)
• Etiske valg – et e-læringsprogram (Oslo kommune)
Relevant lovverk/forskrift
• Kommuneloven, paragraf 1 (lovens formål)
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ARBEIDSOMRÅDE 2: ETISKE RETNINGSLINJER
Etiske retningslinjer er rettesnorer for håndtering av etiske problemstillinger som oppstår for medarbeidere
og folkevalgte i kommunen. Retningslinjene kan være konkretiseringer av kommunens verdier. De bør gi
praksisorientert veiledning og klare anvisninger om hvilken type atferd som forventes i hvilke situasjoner.
Etiske retningslinjer bør utarbeides lokalt, men mange kommuner velger å ta utgangspunkt i andres når de
lager sine egne retningslinjer. Det er nyttig å se hvordan andre kommuner har løst dette, men det er
likevel viktig at retningslinjene bygger på en selvstendig vurdering tilpasset den enkelte kommunes
situasjon.
Råd 1: Kommunen bør ha vedtatt og offentliggjort etiske retningslinjer for medarbeidere og
folkevalgte
Mange kommuner har utarbeidet etiske retningslinjer for medarbeidere og folkevalgte. Kommuner som
ikke har gjort det, bør prioritere dette arbeidet. De etiske retningslinjene bør behandles av kommunestyret
og offentliggjøres – for eksempel ved å legge dem på intranett, på nettsiden eller gjennom en
etikkplakat. Offentliggjøring bidrar til å gjøre retningslinjene kjent og dermed til at de etterleves.
Noen kommuner har kun etiske retningslinjer for medarbeidere, mens andre har det både for
medarbeidere og folkevalgte. Det anbefales at det utarbeides etiske retningslinjer også for folkevalgte,
enten egne retningslinjer eller felles for medarbeidere og folkevalgte. Begrunnelsen for å ha etiske
retningslinjer for folkevalgte er den samme som for medarbeidere; de bidrar til at kjente etiske
problemstillinger håndteres riktig.
Råd 2: De etiske retningslinjene bør beskrive hvordan medarbeidere og folkevalgte skal håndtere
interessekonflikter, herunder habilitetsspørsmål, bierverv og gaver/fordeler
Det er viktig at de etiske retningslinjene gjør det enklere for medarbeidere og folkevalgte å håndtere
interessekonflikter. Interessekonflikter oppstår blant annet ved at ansatte eller folkevalgte har egne
interesser som kan påvirke deres objektivitet og integritet, noe som kan resultere i at hensynet til
kommunens interesser blir skadelidende. For eksempel kan det oppstå en interessekonflikt når en leder i
kommunen skal ansette en medarbeider og en nær venn er blant søkerne.
De etiske retningslinjene skal bidra til å håndtere disse interessekonfliktene på en etisk riktig måte, for
eksempel gjennom regler for habilitet. I det nevnte eksemplet kan lederen være inhabil og bør overlate
ansettelsesprosessen til andre. Andre sentrale problemstillinger knyttet til interessekonflikter, som også bør
reguleres av etiske retningslinjer, er bierverv og gaver/fordeler.
Råd 3: De etiske retningslinjene bør beskrive reaksjoner ved brudd på retningslinjene
For å underbygge at de etiske retningslinjene følges bør det defineres reaksjoner ved brudd på disse.
Reaksjoner bør helst være rettet mot ansvarlige enkeltpersoner. For eksempel kan bøter til virksomheter
ofte være en lite målrettet reaksjon ettersom det først og fremst fører til lavere tjenestekvalitet, som
straffer brukerne og ikke de som har brutt retningslinjene. På generelt grunnlag er det mer virkningsfullt å
sanksjonere ansvarlige enkeltpersoner, eventuelt pålegge tilsyn/rapportering som påvirker deres
arbeidshverdag. Å vise at brudd på etiske retningslinjer gir reaksjoner kan ha en viktig forebyggende
funksjon.
Råd 4: Kommunen bør jevnlig undersøke om medarbeidere og folkevalgte kjenner og etterlever de
etiske retningslinjene, og om det blir reagert ved brudd på retningslinjene
At medarbeidere og folkevalgte kjenner de etiske retningslinjene er en absolutt forutsetning for at de
følges. I tillegg er det svært viktig for etterlevelsen at det blir reagert ved brudd på retningslinjene.
Ved jevnlig å undersøke om medarbeidere og folkevalgte faktisk kjenner retningslinjene og om det blir
reagert ved brudd, kan kommunen bidra til at kunnskapen oppfriskes og at retningslinjer følges. I tillegg
kan svarene fra undersøkelsen brukes til å vurdere behovet for videre etikkarbeid i kommunen.
Hva som kan regnes som jevnlig undersøkelse avhenger av kommunens karakter og størrelse. For mange
kommuner vil en oppfølging hvert 2-3 år være tilstrekkelig. For andre kommuner, som i en periode
fokuserer mye på etikkarbeid, kan det være hensiktsmessig å undersøke årlig. Undersøkelsens form
avhenger også av kommunens karakter og størrelse. I noen kommuner og sammenhenger kan en enkel og
uformell undersøkelse være et nyttig bidrag. For andre kommuner vil det være nødvendig med en anonym
spørreundersøkelse.
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Råd 5: Nye medarbeidere bør underskrive på at de vil følge de etiske retningslinjene, som en del av
arbeidskontrakten
Å be nye medarbeidere underskrive på at de vil følge de etiske retningslinjene har flere fordeler. For det
første bidrar det til at de gjør seg kjent med retningslinjene. For det andre vil de trolig være mindre
tilbøyelige til å bryte noe de har underskrevet på. For det tredje kan det gjøre det lettere for
arbeidsgiveren å reagere ved brudd på retningslinjene. I sum kan dette bidra til å hindre uetisk atferd i
kommunen.
Eksempler på hvordan rådene kan følges i praksis
• Etisk standard Bærum kommune
• Etiske regler for ansatte i Oslo kommune
• Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune
• Rammeverk for etiske retningslinjer (KS)
ARBEIDSOMRÅDE 3: RISIKOANALYSER FOR Å AVDEKKE SÅRBARE OMRÅDER OG PROSESSER
Hensikten med risikoanalyser er å finne ut hvordan etikk- og antikorrupsjonsarbeidet bør innrettes og hva
som bør prioriteres. Kommunen har begrensede ressurser som skal fordeles på en effektiv måte. Ved å
gjennomføre risikoanalyser kan en få frem hvor det er størst fare for uetisk atferd og korrupsjon.
Kartlegging og analyse av risiko er derfor et nødvendig utgangspunkt for å vurdere og etablere
risikoreduserende tiltak.
Risiko for uetisk atferd og korrupsjon oppstår spesielt i situasjoner der kommunen forvalter goder og
avgjørelser som kan ha stor økonomisk betydning for den enkelte (for eksempel innkjøpsmidler og
regulering av arealer til utbygging), og der det gjøres skjønnsmessige vurderinger som er vanskelige å
etterprøve.
Risiko for uetisk atferd og korrupsjon bør analyseres både på administrativt og politisk nivå. Kort forklart
kan en risikoanalyse gjøres ved å forsøke å besvare tre grunnleggende spørsmål:
Hvor og hvordan kan uetisk atferd og korrupte handlinger skje i virksomheten?
Hvor sannsynlig er disse hendelsene?
Hvilke konsekvenser kan hendelsene ha?
Basert på en slik risikokartlegging kan kommunen eller enkelte virksomheter i kommunen sette sammen et
helhetlig bilde av risikoen for uetisk atferd og korrupsjon, og på grunnlag av det prioritere
risikoreduserende tiltak. Analysen kan gjøres enkelt eller mer formelt, avhengig av behov og ressurser.
Råd 1: Kommunen bør jevnlig kartlegge hvilke prosesser som er mest utsatt for risiko for uetisk atferd
og korrupsjon
Risikobildet forandres hele tiden ettersom organisasjonen utvikles og omverdenen forandres. Det er derfor
viktig å oppdatere risikoanalysene. Hva som er et hensiktsmessig tidsintervall for risikoanalyser varierer
fra kommune til kommune og fra område til område. For områder, kommuner eller virksomheter som er
kjent med at de har utfordringer, anbefales det å gjennomføre eller oppdatere risikoanalyser for
eksempel hvert 1-3 år. For andre områder, kommuner eller virksomheter kan det være tilstrekkelig å gjøre
dette for eksempel hvert 4-5 år.
Råd 2: Kommunen bør prioritere kartlegging av risiko for uetisk atferd og korrupsjon i kjente
risikoområder som anskaffelser, plan- og byggesaksbehandling og eierstyring av kommunale selskap
Fra undersøkelser vet vi at anskaffelser, plan- og byggesaker og eierstyring av kommunale selskaper er
områder hvor det er særlig risiko for uetisk atferd og korrupsjon. Det skyldes blant annet at det på disse
områdene forvaltes betydelige ressurser og knappe ressurser, som til dels blir skjønnsmessig fordelt.
Risikoanalyser rettet mot disse områdene bør derfor prioriteres.
Råd 3: Kommunen bør iverksette risikoreduserende tiltak når det avdekkes risiko for uetisk atferd og
korrupsjon
Når risiko avdekkes er det behov for handling. Inspirasjon til mulige tiltak finnes blant annet i denne listen
med råd for etikkarbeid.
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Eksempler på hvordan rådene kan følges i praksis
• Veileder i gjennomføring av risikoanalyser for uetisk atferd i «Beskytt kommunen! Håndbok i
antikorrupsjon» (KS/ Transparency International) (side 26-27)
• Oppsummering fra Risiko- og sårbarhets (ROS) analyse: etikk og antikorrupsjon i Drammen
kommune
• Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll fra KS
ARBEIDSOMRÅDE 4: KLAR ROLLE- OG ANSVARSFORDELING
En klar rolle- og ansvarsfordeling har en viktig funksjon i forebygging av uetisk atferd og korrupsjon. Ved
å fordele ansvar og makt på flere posisjoner, oppnår kommunen «checks and balances». Kommunestyret
og fylkestinget har en plikt til å definere ansvarsfordeling gjennom delegasjonsreglementet i
kommunelovens paragraf 39.
Kommunen skal sikre en klar rolle- og ansvarsfordeling, både mellom de folkevalgte og administrasjonen
og innad i administrasjonen sentralt og i de forskjellige virksomhetene. Det er viktig at rolle- og
ansvarsfordeling ikke bare eksisterer på papiret, men at denne følges i praksis.
Råd 1: Administrativ og politisk ledelse bør arbeide aktivt for å opprettholde en klar rolle- og
ansvarsfordeling mellom folkevalgte og administrasjonen
En klar rolle- og ansvarsfordeling mellom administrasjonen og folkevalgte i kommunestyret er
grunnleggende viktig. Administrativ og politisk ledelse har ofte et tett samarbeid. I noen kommuner vil
kommuneledere og politikere også ha en privat relasjon gjennom personlige vennskap eller annet. I slike
tilfeller er det ekstra viktig å være oppmerksom på rolle- og ansvarsfordelingen.
Råd 2: Kommunen bør arbeide aktivt for å opprettholde klar rolle- og ansvarsfordeling mellom ulike
avdelinger og medarbeidere innad i administrasjonen
Klar rolle- og ansvarsfordeling innad i administrasjon sentralt og i de ulike virksomhetene i kommunen er
viktig for å forebygge uetisk atferd og korrupsjon. For å hindre at relasjoner visker ut rolle- og
ansvarsfordelingen er det viktig at kommunen gjør at aktivt arbeid for å opprettholde og tydeliggjøre
rolle- og ansvarsfordelingen, for eksempel mellom personalfunksjonen/avdelingen og virksomhetsledere,
og økonomi/regnskapsfunksjonen/avdelingen og virksomhetsledere. Klar rolle- og ansvarsfordeling er ikke
til hinder for viktig samarbeid på tvers i kommunens virksomhet.
Råd 3: Administrasjonssjef og ordfører bør jevnlig gjøre rede for hvordan ulike deler av administrativ
og politisk ledelse opprettholder en klar rolle- og ansvarsfordeling i praksis
Hovedansvaret for å opprettholde rolle- og ansvarsfordelingen mellom administrasjon og politikk ligger
hos administrasjonssjefen og ordføreren, og er omtalt i Kommuneloven. Kommunestyret kan be
administrasjonssjefen og ordføreren jevnlig redegjøre for dette. En slik redegjørelse kan gi viktig
informasjon til andre i kommunen og innbyggerne generelt, samt sikre at administrasjonssjefen og
ordføreren engasjerer seg i problemstillingen.
Eksempler på hvordan rådene kan følges i praksis
• KS Folkevalgtprogram om samspillet politikk og administrasjon (kapittel 4)
• Delegeringsreglement (Asker kommune)
• Delegeringsreglement (Frogn kommune)
Relevant lovverk/forskrift
• Kommuneloven
ARBEIDSOMRÅDE 5: KOMMUNENS KONTROLLUTVALG
Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Et
velfungerende system for kontroll er avgjørende i kommunens arbeid for å forebygge og avdekke uetisk
atferd og korrupsjon. Gode kontrollrutiner øker sjansen for at uetisk atferd og korrupsjon blir oppdaget
og virker dermed forbyggende.
Råd 1: Kontrollutvalget bør ha fokus på å avdekke uetisk atferd og korrupsjon
Å bidra til å avdekke uetisk atferd og korrupsjon er en viktig del av kontrollutvalgets rolle, og bør settes
høyt på dagsordenen.
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Råd 2: Kontrollutvalget bør få gjennomført kontroller på grunnlag av risikoanalyser og mistanke om
uetisk atferd
For å forebygge og hindre uetisk atferd og korrupsjon bør kontrollutvalget konsentrere sitt arbeid på
områder med høy risiko. for uetisk atferd og korrupsjon. Dette kan oppnås ved å velge ut områder på
grunnlag av risikoanalyser, i tillegg til områder der det er konkrete mistanker om uetisk atferd.
Eksempler på hvordan rådene kan følges i praksis
• Veileder til medlemmer av Kontrollutvalget – fokus på kommunal kvalitet (KS og NKRF)
• Kontrollutvalgsboken
Relevant lovverk/forskrift
• Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
ARBEIDSOMRÅDE 6: INTERNKONTROLL MED FOKUS PÅ UETISK ATFERD OG KORRUPSJON
Internkontroll handler i prinsippet om å ha styring og kontroll med tjenesteproduksjon og
myndighetsutøvelse, og at de sentrale støtteprosessene utføres i tråd med politiske mål, faglige krav, lover
og regelverk. Internkontroll er administrasjonens styringssystem. En god internkontroll inneholder elementer
som skal bidra til å forhindre og avdekke uetisk atferd og korrupsjon, og rette opp uheldig praksis
Råd 1: Rutiner for å avdekke og hindre uetisk atferd og korrupsjon bør inngå som en del av
internkontrollen
Å forebygge uønskede hendelser og hindre myndighetsmisbruk er eksplisitte mål med internkontrollen. For
å oppnå disse målene og hindre uetisk atferd og korrupsjon spesielt, er det behov for rutiner for dette i
internkontrollen.
Råd 2: Internkontroll for å hindre uetisk atferd og korrupsjon bør gjennomføres på grunnlag av
risikoanalyser og mistanke, samt i form av stikkprøver
Internkontrollen bør innrettes slik at det blir et effektivt virkemiddel for å forebygge og avdekke uetisk
atferd og korrupsjon. Den bør både være systematisk og samtidig ha et tilfeldig element som gjør at
uetisk atferd kan avdekkes i alle deler av organisasjonen.
Kontroller bør i stor grad gjøres på grunnlag av risikoanalyser og mistanke (for eksempel som følge av
tips fra brukere eller leverandører). For å forebygge uetisk atferd er det viktig at det i tillegg
gjennomføres tilfeldige prøver (stikkprøver) av beslutninger og prosesser, uavhengig av risikoanalyser og
mistanke. De tilfeldige prøvene vil i mange tilfeller ikke finne at det er skjedd noe uetisk. Deres verdi
ligger i at de kan gi en effektiv forebyggende virkning for organisasjonen som helhet.
Råd 3: Administrasjonssjefen bør jevnlig redegjøre overfor kommunestyret om hvordan internkontroll
brukes for å avdekke og hindre uetisk atferd og korrupsjon
Administrasjonssjefen har det overordnete ansvaret for internkontrollen. For å sikre at internkontrollen også
bidrar til å avdekke og hindre uetisk atferd og korrupsjon er det viktig at kommunestyret, som har det
overordnede ansvaret for egenkontrollen, holdes informert om arbeidet. Dette kan sikres ved at
administrasjonssjefen på jevnlig basis redegjør for kommunestyret hvordan internkontroll brukes for å
avdekke og hindre uetisk atferd og korrupsjon.
Redegjørelsen kan for eksempel gjøres muntlig for kommunestyret og/eller inngå som en del av
årsberetningen fra administrasjonen. Kommuneloven (kapittel 8 § 48) stiller krav om at det i årsberetningen
skal […] redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende
kontroll og en høy etisk standard i virksomheten.
Eksempler på hvordan rådene kan følges i praksis
• Veileder Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i eget hus (KS)
• Regjeringens sider med lenker til relevant lovverk rundt egenkontroll i kommuner
• Eksempel på årsberetning og rapportering (Asker kommune, side 11-12)
Relevant lovverk/forskrift
• Kommuneloven (kapittel 8 § 48)
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ARBEIDSOMRÅDE 7: VARSLINGSORDNING FOR Å AVDEKKE KRITIKKVERDIGE FORHOLD
Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen til noen som kan gjøre noe med det.
Begrepet «et varsel» kan omfatte både uformelle, muntlige beskjeder til nærmeste leder, og formaliserte
prosesser gjennom skriftlige varslingskanaler. En varslingsordning skal bidra til at medarbeidere tør å si
fra om kritikkverdige forhold, og dermed til å forhindre og forbedre disse.
Virksomheter med minst fem arbeidstakere skal ha varslingsrutiner. Flere kommuner har også tiltak som
går utover lovens krav, som for eksempel anonyme varslingskanaler og tipsmottak for innbyggere.
Råd 1: Kommunen bør anerkjenne verdien av varsling og arbeide for et godt ytringsklima
Kommunen har i henhold til arbeidsmiljøloven plikt til å oppmuntre sine medarbeidere til å varsle om
kritikkverdige forhold og tilrettelegge for varsling. For å bidra til dette er det viktig at verdien av varsling
anerkjennes i kommunen og at kommunen arbeider for å fremme et godt ytringsklima. Noen mulige tiltak i
denne sammenheng er å informere om hva varsling er, hva verdien er for kommunen, samt anerkjenne
varslere.
Råd 2: Kommunen bør gjøre det enkelt og trygt å varsle om kritikkverdige forhold
Arbeidsmiljøloven gir vern mot gjengjeldelse av varsling og stiller krav til at det skal finnes en
varslingsordning i kommunen. I tillegg til å tilfredsstille lovens krav er det viktig at det i kommunen i praksis
er enkelt og trygt å varsle om kritikkverdige forhold, både muntlig og gjennom formelle kanaler.
For å bidra til å gjøre det enkelt og trygt å varsle om kritikkverdige forhold bør det være klart for
ansatte hva som kan regnes som kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass og hvordan de på ulike
måter kan varsle om dem. Åpne diskusjoner på enkelte arbeidssteder kan være et godt tiltak. Det er viktig
at varslingsrutinene legger til rette for enkle og ubyråkratiske måter å varsle på når det er mulig, for
eksempel muntlige beskjeder til ledere og tillitsvalgte, i tillegg til formelle prosesser når det er nødvendig.
Råd 3: Varslingsrutiner bør beskrive hvordan medarbeidere kan si fra om kritikkverdige forhold til
andre enn sin egen leder
I tilfeller der det varsles om en kollega på samme nivå eller i en annen avdeling, vil det ofte være
hensiktsmessig å varsle til sin egen leder. Dette kan enten skje gjennom en muntlig beskjed, eller en mer
formell prosess når det er nødvendig. En utfordring oppstår imidlertid når lederen er ansvarlig for det
kritikkverdige forholdet som arbeidstakeren vil varsle om, eller ikke reagerer på varsler om andre. I slike
tilfeller er det viktig at medarbeideren kan si fra om det kritikkverdige forholdet til andre enn sin egen
leder.
For å kunne varsle om egen leder kan det være en fordel om det er mulig å varsle konfidensielt.
Konfidensialitet innebærer at varslerens identitet er kjent for den som mottar varselet, men ikke for dem
det varsles om. Kommunen kan også vurdere å legge til rette for at varsling skjer anonymt for å styrke
beskyttelsen av varsleren.
I noen tilfeller vil det etter varslerens oppfatning være personer på toppnivå i kommunen som er ansvarlig
for det varsleren mener er kritikkverdig. Av den grunn bør varslingsrutiner beskrive hvordan og til hvem
arbeidstakere da skal varsle til. Det kan også varsles eksternt, for eksempel til offentlige
tilsynsmyndigheter. I en del tilfeller vil varsler om kritikkverdige forhold i kommunen gis til folkevalgte. Det
bør derfor finnes rutiner for hvordan folkevalgte skal håndtere varsler.
Råd 4: Kommunen bør jevnlig undersøke om medarbeidere kjenner til varslingsrutinene og varslernes
rettigheter
Kjennskap til varslingsrutiner og varslerens rettigheter øker sannsynligheten for at arbeidstakere vil si fra
om kritikkverdige forhold. Kommunen bør derfor undersøke om arbeidstakerne kjenner til varslingsrutinene
og varslerens rettigheter. Undersøkelsen kan i seg selv øke bevisstheten rundt varsling, samt avdekke
eventuelt behov for kompetansebygging.
Råd 5: I tillegg til varslingsrutiner bør kommunen ha tipsmottak for innbyggere som har mistanke om
uetisk atferd og korrupsjon i kommunen
Varsling slik begrepet brukes i arbeidsmiljøloven, omfatter tilfeller der arbeidstakere (også innleide) sier
fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det.
Som et supplement til varsling fra arbeidstakere, kan tips fra brukere, leverandører og innbyggere
generelt være en viktig kilde til informasjon om kritikkverdige forhold i kommunen. Kommunen bør derfor
innrette trygge tipsmottak også for personer som ikke er ansatt i kommunen. I en del tilfeller vil tips om
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kritikkverdige forhold i kommunen gis til folkevalgte. Det bør derfor finnes rutiner for hvordan folkevalgte
skal håndtere tips fra publikum.
Eksempler på hvordan rådene kan følges i praksis
• Ytringsfrihet og varsling - veileder for kommuner og fylkeskommuner (KS)
• Hva er varsling – temaside fra Fritt ord
• Varslingsrutiner i Gran kommune
Relevant lovverk/forskrift
• Arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling
ARBEIDSOMRÅDE 8: ÅPENHET OG INNSYN FOR OFFENTLIGHETEN
Åpenhet og innsyn innebærer at omverden får se hvordan kommunen drives og hvordan beslutninger tas.
Åpenhet og innsyn gjør at flere utenfor kommunen, inkludert media, får mulighet til å avdekke eventuelle
kritikkverdige forhold. Dette kan bidra til å forebygge uetisk atferd og korrupsjon.
Råd 1: Kommunen bør gi medarbeidere en praktisk veiledning om hvilken type informasjon som skal
og ikke skal unntas offentlighet
Visse typer informasjon skal unntas offentlighet. Dette er definert i lov og regler, og gjelder for eksempel
personopplysninger. Det kan imidlertid oppstå usikkerhet om hvilke opplysninger som er omfattet av hvilke
regler for offentliggjøring. Dette kan igjen føre til at for mye eller for lite unntas offentlighet. Som en
støtte for medarbeidere bør ansvarlige ledere derfor sørge for at det gis praktisk veiledning i hvilke
typer informasjon som skal og ikke skal unntas offentlighet.
Råd 2: Veiledningen bør legge vekt på meroffentlighetsprinsippet
Et godt prinsipp i spørsmål om hva som bør offentliggjøres er meroffentlighetsprinsippet. Prinsippet
innebærer, i henhold til Justisdepartementets rundskriv G-18/2001, at «vedkommende forvaltningsorgan
alltid skal vurdere om et dokument likevel skal gjøres kjent helt eller delvis, selv om det etter bestemmelser
i loven kan unntas fra offentlighet, og at det bør gi innsyn dersom omsynet til offentlig innsyn veg tyngre
enn behovet for unntak».
Råd 3: Kommunen bør gjøre det enkelt for publikum å bli kjent med beslutningsprosesser,
forvaltningspraksis, tjenesteyting og -kvalitet.
For å oppnå åpenhet og mulighet for innsyn er det er ikke tilstrekkelig at informasjonen er offentlig
tilgjengelig. For å kunne anvendes i praksis bør informasjonen også være lett tilgjengelig. Dette innebærer
også åpne møter i folkevalgte organer i henhold til kommuneloven. Andre måter å gjøre informasjon
tilgjengelig på er nettløsninger for publisering av informasjon og uthenting av dokumenter og data. Det
bør være lett å finne, oversiktlig og enkelt å bruke.
Råd 4: Kommunen bør gjennomføre tilfeldige kontroller av saker og informasjon unntatt offentlighet
og vurdere om offentlighetsloven etterleves
Kommunen bør følge opp hvilken type informasjon som unntas og ikke unntas offentligheten. Dette skal
sikre at det er god åpenhet om kommunens drift og beslutninger, samt at mulighetene for innsyn ivaretas.
Tilfeldige kontroller (stikkprøver) av hvilken type informasjon som unntas offentligheten er en effektiv måte
å følge opp dette på.
Eksempler på hvordan rådene kan følges i praksis
• Felles reglement for åpenhet, innsyn og informasjon for Lillesand kommune
• Informasjonsreglement – åpenhet, innsyn og informasjon (Gjerstad kommune)
Relevant lovverk/forskrift
• Kommunelovens § 31.Møteoffentlighet
• Offentlighetsloven

10

33/19 Sak V-33/19 Etikk og varsling i kommunen. - 18/00046-57 Sak V-33/19 Etikk og varsling i kommunen. : rad-for-etikkarbeid-i-kommuner

ARBEIDSOMRÅDE 9: BRUKE MULIGHETENE I DIGITALISERING FOR Å HINDRE UETISK ATFERD OG
KORRUPSJON
Digitalisering gir nye muligheter for å hindre uetisk atferd og korrupsjon. For eksempel kan digitale
løsninger sikre at vedtak ikke kan fattes uten at personer med nødvendige fullmakter har godkjent saken.
Videre kan digitalisering gi nye muligheter til etterprøvbarhet av beslutningsprosesser og brukes i
opplæringsformål.
Råd 1: Der det er mulig bør kommunens medarbeidere bruke digitale saksbehandlingssystem som
sikrer at saksbehandlere kun har tilgang til egne saker, at spor lagres, og at personer med rett
fullmakt må godkjenne saker før endelige vedtak
Digitale saksbehandlingssystemer brukes i de fleste tjeneste- og arbeidsområder i kommunen. Slike
systemer kan forhindre misbruk og uetisk atferd, for eksempel ved at fullmakter til saksbehandlere er
begrenset til egne saker og at tredjepersoner med riktige fullmakter må godkjenne saker. De digitale
systemene bør innrettes slik at spor lagres og beslutningsprosesser kan etterprøves. I en del systemer kan
det i tillegg være aktuelt å opprette systemvarsler til ledere ved mistenkelig atferd i saksbehandlingen.
Dette kan være nyttig i for eksempel plan- og byggesakssystemer, samt digitale
anskaffelses/konkurransegjennomføringsverktøy.
Råd 2: Kommunen bør arbeide aktivt for at digitale løsninger innrettes på en måte som hindrer uetisk
atferd og korrupsjon
Digitalisering er en pågående prosess og foregår i høyt tempo i mange deler av kommunesektoren. Når
det investeres i nye digitale løsninger, er det viktig at kommunen på relevante områder også tenker på
hvordan løsningene kan bidra til å hindre uetisk atferd og korrupsjon.
Råd 3: Kommunen bør bruke potensialet i digitale løsninger for å gi økt åpenhet og innsyn i
kommunenes arbeid
Digitale løsninger kan hjelpe til å samle informasjon om kommunenes aktivitet og gjøre den enklere
tilgjengelig. De vil gi økt åpenhet og lettere mulighet for innsyn, som igjen kan forhindre uetisk atferd og
korrupsjon. Et godt eksempel på god digital informasjon er internettløsninger med kart over pågående
plan- og byggesaker.
Eksempler på hvordan rådene kan følges i praksis
• Digitaliseringsstrategien i KS
• Planinnsyn - internettløsning for kart over plan- og byggesaker i Oslo kommune
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00047-1
Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Våler kontrollutvalg

20.05.2019

SAK V-34/19 YTTERLIGERE OPPFØLGING AV OVERORDNET
SELSKAPSKONTROLL, JF. KU-SAK 53/18.
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelser til orientering.
Vedlegg:
Ingen.

Saksframstilling:
Hedmark Revisjon IKS la i juni 2015 fram en såkalt overordnet selskapskontroll, dvs. en
kontroll av kommunens oppfølging av deleide selskaper. Rapporten ble behandlet i
kontrollutvalget 11.6.15 og deretter i kommunestyret 22.6.15, sak 053/15, med følgende
vedtak:
1. Kommunestyret tar rapport om overordnet selskapskontroll – kommunens oppfølging
av deleide selskaper til orientering.
2. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere og eventuelt følge opp rapportens
anbefalinger.
I rapporten står det følgende (under kap. 10, om anbefalinger):
• Våler kommune kan vurdere å rullere sin nåværende eierskapsmelding og i en ny
melding ha med en oppdatert liste over sine deleide selskaper. De kan også komme
videre i prosessen med utarbeidelsen av en eierskapsstrategi som kan gi retningslinjer
for hvorfor kommunen skal være en eier i et selskap.
Under oppfølgingen av den overordnede selskapskontrollen i møtet 4.12.17, sa rådmannen at
dette var en forsømt område, men at kommunen nå hadde igangsatt et arbeid med å lage både
en eierstrategi og en eierskapsmelding.
Kontrollutvalget vedtok da at de ville følge opp saken igjen høsten 2018. Dette ble gjort i
møtet 15.10.18, sak 53/18, hvor rådmannen sa at de fortsatt lå etter med denne saken, at
eierskapsmeldingen/ eierstrategien, kommunens næringsstrategi og interkommunalt
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samarbeid innen næringsstrategi var områder som kommunen ikke er var i rute med.
Rådmannen mente at eiermeldingen ville komme utpå vårparten 2019. Kontrollutvalget sa i
møtet at de ville følge opp saken igjen våren 2019.
Kontrollutvalget har bedt rådmann Eyvind Alnæs om å komme og orientere om saken.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00104-15
Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Våler kontrollutvalg

20.05.2019

SAK V-35/19 EVENTUELT.
Forslag til vedtak/innstilling:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Vedlegg:
Ingen.

Saksframstilling:
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00105-15
Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Våler kontrollutvalg

20.05.2019

SAK V-36/19 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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