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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

Sak 1/17 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i skolen 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 15/00406-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten om
«Mobbing i skolen», og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen
seks måneder.

2. Rapporten oversendes utvalg for kultur, oppvekst og skole til orientering.

Avgjørelsesmyndighet: 
Enebakk kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget bestilte i møtet den 25. januar 2016, jf. sak 3/16 forvaltningsrevisjon 

om mobbing i skolen i Enebakk kommune. Follo distriktsrevisjons forslag til 

prosjektplan ble vedtatt i utvalgets møte den 5. april 2016.  

Sekretariatet mener revisjonen i rapporten som nå foreligger, har fulgt opp formålet og 

problemstillingene som kontrollutvalget ønsket å få belyst.  

I rapporten gir revisjonen blant annet følgende svar på de tre problemstillingene: 

1. Vurdere om skolene i Enebakk etterlever lov, retningslinjer og rutiner vedr.

forebygging, avdekking og bekjemping av mobbing.

Kommunens skoler arbeider aktivt for å fremme et godt psykososialt miljø, og har en 

rekke tiltak for å bygge opp under dette. Revisor mener praksis er i tråd med faglige 

anbefalinger på området. I rapporten trekkes frem at det er viktig å se på at mobbing 

foregår på flere arenaer enn det skolen avdekker. Det vises til Ungdataundersøkelsen 

som indikerer at det for kommunen samlet sett kan være en betydelig høyere andel som 
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opplever mobbelignende situasjoner på skolen og i fritid. Dette krever et tverrfaglig 

engasjement fra alle som jobber med barn og unge i kommunen.  

2. Har kommunen et kvalitetssystem som fanger opp alle avvik på dette

området og blir avvikene rettet opp?

Kommunens rutiner rundt temaet mobbing, består i dag av ulike systemer som 

registrerer avvik. Avvik i kvalitetslosen er aktuelt ved formelle saksbehandlingsfeil eller 

hendelser der tjenesteforsømmelse som har ført til at elevers fysiske eller psykiske helse 

er satt i fare. Systemet 1310.no (Mobbeknappen) har innebygde kontrollmekanismer 

som sikrer oppfølging. De enkelte skolene har prosedyrer og rutiner som tilrettelegger for 

rapportering og tilbakemelding, men disse er ulike. Revisors inntrykk er at rapportering 

og dokumentasjon i enkeltsaker, kan bli upresis og tilfeldig.  Dette øker risikoen for at 

avvik ikke blir registrert og at feil ikke blir rettet opp.  

3. Vurdere skolens oppfølging av bekymringsmeldinger fra elever og foresatte

i mobbesaker.

Revisors undersøkelser gir indikasjoner om at skolens rutiner for å håndtere enkeltsaker 

ikke alltid fanger opp saker tidlig nok. Enkeltvedtakene er generelt ikke gode nok og i 

tillegg virker flere unødvendige.  Revisor understreker at enkeltvedtakene i første rekke 

bør ta stilling til om elevens rett til et godt psykososialt miljø er oppfylt. Bruken av 

mobbebegrepet kan i noen sammenhenger være en terskel som hindrer at saker blir 

meldt.  

Revisjonen anbefaler at kommunen vurderer følgende tiltak: 

 Samlet omfang av mobbing bør klarlegges.

 Økt fokus på å avdekke saker, også utenom skolesituasjonen, bør vurderes.

 Ensartede prosedyrer for dokumentasjon, avvikssystem og håndtering av

enkeltsaker bør vektlegges.

 Kvaliteten på enkeltvedtakene bør forbedres.

Rådmannens høringsuttalelse er tatt inn på fra side 31 i rapporten. Hun stiller seg noe 

kritisk til revisors metodebruk ved innhenting av de data som er grunnlaget for 

rapportens vurderinger og konklusjoner. Hun peker spesielt på at det er for få 

intervjuobjekter til at det kan trekkes konklusjoner. Rådmannen er noe skeptisk til bruken 

av Ungdata-undersøkelsen som grunnlag for de to første anbefalingene. Rådmannen 

fremhever at det ikke er noe krav i regelverket om at skolene skal ha oversikt over saker 

som oppstår i elevenes fritid, med mindre de får konsekvenser for elevens skolemiljø.  

Rådmannen mener en oppfølging av de to første anbefalingene krever at det nedsettes 

en tverrfaglig prosjektgruppe for å kartlegge samlet omfang av mobbing og foreslå tiltak 

for å avdekke saker utenfor skolesituasjonen. Det to siste anbefalingene er direkte 

knyttet til skolens ansvarsområde, og punkter rådmannen vil følge opp.  

Vurdering: 

Sekretariatet savner revisors kommentar til rådmannens uttalelse i rapporten. 
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Sekretariatet merker seg at rådmannen reiser tvil om kvalitet og relevans i en del av 

metodebruken i rapporten. Rådmannen er derfor skeptisk til grunnlaget for de to første 

anbefalingene i rapporten, men rådmannen mener likevel at det arbeidet som anbefales 

kan være nyttig og foreslår at det i så tilfelle må opprettes en tverrfaglig prosjektgruppe 

for å følge opp disse anbefalingene. Sekretariatet mener rådmannens forslag kan være 

en god konkretisering av revisjonens anbefalinger og forutsetter at rådmannen kommer 

tilbake til ressursspørsmålet dersom kommunestyret vedtar revisjonens anbefalinger.  

Rådmannen er invitert til å kommentere rapporten og svare på spørsmål fra utvalget. 

Ås, 17. januar 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 

sekretær 

Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten – Mobbing i Skolen 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og 

fylkeskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (Kommuneloven). Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommunelovens § 77 nr. 4: "….. Kontrollutvalget skal 

(videre) påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar 

med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk vurdering av 

økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)." 

 

Formål og problemstillinger ble vedtatt på møtet i Enebakk kommunes kontrollutvalg 

25.1.2016. Revisjonen takker for godt samarbeid med Enebakk kommune under 

prosjektgjennomføringen. 

1.2 Sammendrag 

Prosjektets formål har vært å vurdere i hvilken grad gjeldende regler for Enebakk-skolenes 

arbeid med elevenes psykososiale miljø følges i praksis. Undersøkelsen ser på tre 

problemstillinger: 

a) Etterlevelse av lov, retningslinjer og rutiner vedr. forebygging, avdekking og 

bekjemping av mobbing,  

b) Avviksregistrering og oppretting av avvik,  

c) Skolens oppfølging av bekymringsmeldinger fra elever og foresatte i mobbesaker. 

 

Forebygging, avdekking og bekjemping av mobbing. 

Skolene i Enebakk arbeider aktivt med å fremme et godt psykososialt miljø. Viktige 

elementer i dette er vektleggingen av god klasseledelse, fokus på relasjoner, ansattes rolle og 

kompetanse, medvirkning fra elever, foreldresamarbeid, kartlegging av miljøet og avdekking 

av saker som vedrører mobbing og krenkende atferd.  

 

Antall elever i trinn 10 som opplever mobbing har fra 2013 til 2015 ligget relativt sett høyere 

enn Akershus fylke og landet, men ligger for året 2015-2016 lavere enn disse.  Samtidig er det 

indikasjoner på at det kan være en betydelig høyere andel samlet sett som opplever mobbing 

eller krenkende situasjoner på fritid og i skolen. Det er derfor viktig at arbeidet mot mobbing 

ikke avgrenses til skolen, men at det også foregår på andre arenaer. 

 

Kommunen erkjenner at gjeldende handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø må 

revideres. 

 

Avviksregistrering. 

Det er viktig at informasjon om saker som vedrører det psykososiale miljøet, blir registrert.  

Skolenes rutiner beskriver på ulike måter hvordan det skal informeres om mobbesaker til og 

mellom ansvarlige aktører på skolen.  Krav om skriftlighet fremgår, men noe upresise 

formuleringer om saksgang og dokumentasjon gir et inntrykk av uklarhet om hvordan 

informasjon registreres, formidles og dokumenteres. 
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Dokumentasjon av enkeltvedtak arkiveres i skolenes elevmapper og sentralt i kommunen ved 

avdelingen for kultur og oppvekst. 

 

Kommunen har også tatt i bruk mobbeknappen/system 1310.no som en kanal for å melde 

saker. Dette systemet har en innbygd struktur for informasjon og dokumentasjon, og er også 

et verktøy for å dokumentere saken. Systemet brukes lite. 

 

Ulike rapporterings- og dokumentasjonssystemer og ulike rutiner ved skolene etterlater samlet 

et inntrykk av at rapportering og dokumentasjon i enkeltsaker, kan bli noe tilfeldig og upresis. 

Dette innebærer risiko for at avvik ikke registreres og at feil ikke rettes opp. 

 

Revisjonen mener at denne type saker bør dokumenteres skriftlig. 

 

Oppfølging av bekymringsmeldinger 

Konkrete saker tas ofte opp ved at en elev eller pårørende beskriver situasjoner og handlinger 

de har vært utsatt for og en opplevelse av å ikke ha det bra. Det er mindre typisk at ordet 

"mobbing" brukes. Pårørende peker på at de opplever at det tar lang tid før noe skjer. Delvis 

er det en erfaring at ordet "mobbing" er en utløsende faktor som skaper bevegelse i saken.   

 

Det er viktig å bruke begrepet mobbing om det som er en mobbesak. Men det er også viktig å 

følge opp saker som "vedkommer" det psykososiale miljøet uten at det er definert som 

mobbing. Skolen skal ta stilling til om retten til et godt psykososialt miljø er oppfylt, og ikke 

nødvendigvis om den skal defineres som mobbing. 

 

Det er eksempler på at pårørende og elever ikke føler de blir trodd fordi saksbehandlingen 

ikke tar utgangspunkt i elevens subjektive opplevelse, men hva skolen vurderer at saken 

handler om. Det derfor viktig at skolene har saksbehandlingsrutiner som sikrer at en sak 

følges opp tidlig, og elev og pårørende blir trodd på hva eleven opplever. Terskelen for å 

melde og terskelen for å følge opp en sak som er meldt, må ikke avhenge av at den er 

klassifisert som en mobbesak. 

 

Slik det fremstår ut fra intervjuer og enkeltvedtak, er det få saker som handler om mobbing. 

Det kan virke som at mobbebegrepet oppfattes som i overkant kraftfullt å bruke. Om dette 

forklarer hvorfor bruken av mobbeknappen er så liten, er vanskelig å si. Det kan være at et 

mindre ladet navn kunne gjøre det litt lettere å melde. Samtidig må det være rom for å kalle 

dette for hva det faktisk er, slik at man ikke bagatelliserer det som er en alvorlig sak. 

  

Rapporten redegjør også for at skolene har en betydelig jobb å gjøre når det gjelder 

forbedringer av enkeltvedtakene.  Flere av vedtakene kan også virke unødvendige.  

1.3 Konklusjoner 

De aktiviteter og tiltak skolene gjennomfører for å fremme et godt psykososialt miljø, er 

forankret i lovkrav og faglige anbefalinger. Undersøkelser viser lave mobbetall for skolene i 

2015-2016. Det er imidlertid indikasjoner på at antallet som føler seg mobbet i kommunen er 

høyere enn hva som avdekkes i skolen. Avdekking av saker bør prioriteres, men ikke 

begrenses til skolene. Tilstandsrapporten som utarbeides til skoleeier (kommunestyret), kunne 

ha vært mer utdypende når det gjelder mobbeutfordringene i kommunen. 

  

Skolene i Enebakk har rutiner som tilrettelegger for rapportering og tilbakemelding. Ulike 
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rapporterings- og dokumentasjonssystemer og ulike rutiner ved skolene etterlater samlet et 

inntrykk av at rapportering og dokumentasjon i enkeltsaker, kan bli noe tilfeldig og upresis. 

Dette innebærer risiko for at avvik ikke registreres og at feil ikke rettes opp. 

 

Det kan se ut som at skolenes rutiner for håndtering av enkeltsaker ikke alltid fanger opp en 

sak tidlig nok, men at begrepet mobbing blir et sentralt kriterium for handling. Det er også 

indikasjoner på at skolenes praksis kan gi elev og pårørende inntrykk av å ikke bli trodd fordi 

skolens vurderinger ikke i tilstrekkelig grad tar utgangspunkt i hva som er elevens subjektive 

opplevelse.  

 

Revisjonen mener at kommunen vil være tjent med at skolene utvikler ett system som er 

dekkende for melding og oppfølging av saker og som er tydelig på hva som skal 

dokumenteres, til hvem, når og hvordan, og hvor ansvaret for oppfølging til enhver tid ligger. 

Dette arbeidet bør inngå i revideringen av kommunens handlingsplan. Det bør settes en dato 

for sluttføring av dette arbeidet. 

 

Bruken av mobbebegrepet kan i noen sammenhenger skape en terskel som hindrer at saker 

meldes.  

 

Enkeltvedtakene er generelt sett ikke gode nok.   

1.4 Anbefalinger 

Kommunens og skolenes innsats mot mobbing er omfattende. Denne undersøkelsen ser på 

deler av dette. Revisjonens anbefalinger må forstås som innspill til kommunens helhetlige 

forbedringsarbeid mot mobbing og krenkende atferd. Det anbefales at dette arbeidet 

inkluderer følgende forhold: 

 

 Samlet omfang av mobbing bør klarlegges.  

 Økt fokus på å avdekke saker, også utenom skolesituasjonen, bør vurderes. 

 Ensartede prosedyrer for dokumentasjon, avvikssystem og håndtering av enkeltsaker 

bør vektlegges. 

 Kvaliteten på enkeltvedtakene bør forbedres. 

 

 

 

Steinar  Neby (sign)     Bjørn Tore Nedregård (sign) 

revisjonssjef      prosjektleder  

 

 

  



 Follo distriktsrevisjon IKS: Mobbing i skolen - Enebakk kommune 

 

6 

2 Prosjektbeskrivelse 

2.1 Formål og problemstillinger 

Kontrollutvalget vedtok følgende formål for forvaltningsrevisjonsprosjektet:  

 

"Vurdere i hvilken grad gjeldende regler for Enebakk skolenes arbeid med elevenes 

psykososiale miljø følges i praksis." 

 

Kontrollutvalgets bestilling inneholder tre problemstillinger: 

 

1. "Vurdere om skolene i Enebakk etterlever lov, retningslinjer og rutiner vedr. forebygging, 

avdekking og bekjemping av mobbing 

 

2. Har kommunen et kvalitetssystem som fanger opp alle avvik på dette området og blir 

avvikene rettet opp? 

 

3. Vurdere skolens oppfølging av bekymringsmeldinger fra elever og foresatte i 

mobbesaker." 

2.2 Avgrensninger og presiseringer 

Kontrollutvalgets oppdrag til revisjonen legger vekt på hvordan reglene følges i praksis.  

 

Problemstilling nr. 1 har fokus på skolenes etterlevelse av regelverk. Perspektivene 

forebygging, avdekking og bekjemping av mobbing skal vurderes ut fra lov, retningslinjer og 

rutiner. Problemstillingen oppfattes som generelt rettet. 

 

Problemstilling nr. 2 gjelder om kvalitetssystemet fanger opp og retter alle avvik på dette 

området. Med "alle avvik på dette området" forstår revisjonen de avvik som avdekkes i 

skolene, jf. problemstilling nr. 1 og prosjektets formål. Problemstillingen dekker ikke en 

vurdering av kvalitetssystemet som helhet og om dette tilfredsstiller kravene til internkontroll. 

 

Problemstilling nr. 3 gjelder bekymringsmeldinger. Revisjonen forstår dette som informasjon 

om konkrete mobbesaker. Problemstillingens hovedfokus vil være om enkeltsaker er håndtert 

slik regelverket krever.  

 

Rapportens hovedvekt er lagt på ungdomsskolenivået. 

2.3 Definisjoner 

I Enebakk kommunes Plan for et godt psykososialt oppvekstmiljø for barn og unge i Enebakk  

kommune, er mobbing definert slik
1
: 

 

”En person blir mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for 

negative handlinger fra en eller flere personer. Det er negativ eller aggressiv handling når 

noen med vilje påfører en annen person skade eller smerte – ved fysisk kontakt, ved ord eller 

på andre måter. For å kunne bruke betegnelsen mobbing skal det også være en viss ubalanse i 

styrkeforholdet: den som blir utsatt for de negative handlingene, har vanskelig for å forsvare 

                                                           
1
 Utdrag fra Veileder til Opplæringsloven kapittel 9a, UFD april 2003. 
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seg og er noe hjelpeløs overfor den eller de som plager ham eller henne.  

Mobbing er etter denne definisjonen, kjennetegnet av disse tre kriteriene: 

 

 Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet adferd som 

 gjentar seg og varer ved over en viss tid 

 i en mellommenneskelig relasjon som er preget av en viss ubalanse i styrke- makt- 

forholdet. Mobbing inntreffer ofte uten noen åpenbar provokasjon fra offerets side." 

 

Kommunen legger også stor vekt på begrepet "krenkende atferd". Med dette menes: 

 

 Krenkende ord: Kommentarer, skjellsord, taushet, latterliggjøre, ironiske 

kommentarer, sarkasme. Kallenavn, banning til, kjønnsord, religionsord, raseord, 

baksnakking. Negativ sjargong. Kommentarer/bemerkninger som kan være sårende 

for den enkelte. Veldig individuelt. 

 Krenkende handlinger: Avvisende, utestengende kroppsspråk, overse, "lekeslossing" 

hvor den ene part ikke synes det er greit, men kanskje ikke tør si fra, slå til, dulte borti, 

blikk, bitch-blikk, negative meldinger, baksnakking, mobbing på nett. Bevisste 

negative handlinger. 

 Kroppsspråk som vil oppfattes som ubehagelig og å bli utestengt fra et fellesskap. 

 Ord og handlinger som oppleves som sårende for en annen part. 

 Mobbing er krenkende atferd over tid og med et ujevnt styrkeforhold mellom partene.  

 Ha en negativ holdning til et annet menneske. 

2.4 Informasjon om revidert enhet 
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Enebakk kommune har seks grunnskoler, med til sammen 1472 elever
2
: 

 Hauglia skole, Flateby (1.-4. trinn): 233 elever. 

 Stranden skole, Flateby (5.-7. trinn): 169 elever. 

 Kirkebygden skole (1.-7. trinn):173 elever. 

 Ytre Enebakk skole (1.-7. trinn): 485 elever. 

 Enebakk ungdomsskole, Kirkebygden: 238 elever. 

 Mjær ungdomsskole, Ytre Enebakk: 174 elever. 

2.5 Metode 

  Metode generelt 2.5.1

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.(2004), pålegger i § 7 at 

forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk 

og anerkjente standarder. Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for 

forvaltningsrevisjon (RSK 001; 2011), som krav til god kommunal revisjonsskikk i 

forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon IKS følger denne standarden. Noen utdrag fra 

Standard for forvaltningsrevisjon: 

 

1. Revisjonskriterier (pkt. 22, 23 og 25): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller 

standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. 

Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det 

reviderte området." 

2. Data/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet, 

validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en 

måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)." 

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til 

revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene." 

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal 

revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige 

avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. 

Anbefalinger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også 

være varsom med å foreslå detaljerte løsninger." 

6. Verifisering og høring/kontradiksjon (pkt. 45 og 16): "Utføring av forvaltningsrevisjon 

skal kvalitetssikres." Et rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet 

for verifisering av fakta. Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 

anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. 

Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget." 

  

                                                           
2
 Kilde: Grunnskolenes informasjonssystem, skoleåret 2015-2016. 
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 Metode i dette prosjektet 2.5.2

Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift: 

  

Dato: Milepæl: 

1.6.2016 Oppstartsbrev sendt til rådmannen. 

21.6.2016 Oppstartsmøte med kommunalsjef for kultur, oppvekst og skoleavdelingen 

(KOS) og rådgiver ved KOS-avdelingen. 

22.8.2016 Dokumenter mottatt fra kommunen 

29.9.2016 Møte med kommunalsjef KOS og rådgiver ved KOS-avdelingen. 

18.10.2016 Møte med rådgiver ved KOS-avdelingen. 

20.10.2016 Møte med pårørende. 

24.10.2016 Møte med pårørende. 

26.10.2016 Møte med pårørende. 

8.11.2016 Møte med Enebakk ungdomsskole. 

9.11.2016 Møte med Stranden skole. 

29.11.2016 Møte med Familiens hus/Prosjekthuset. 

30.11.2016 Møte med Mjær ungdomsskole. 

15.12.2016 Utkast sendt til kommunen ved kommunalsjef for Kultur og oppvekst (KOS) for 

verifisering. 

19.12.2016 Verifiseringsmøte med kommunalsjef KOS og rådgiver ved KOS-avdelingen 

27.12.2016 Revisjonsrapport sendt rådmannen på høring. 

9.1.2017 Revisjonsrapport sendt til Enebakk kommunes kontrollutvalg via Follo 

interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

 

Fremdriften i prosjektet har vært påvirket av at det har tatt tid å få avtalt og avviklet møter. 

 

Problemstillingene er belyst gjennom dokumentanalyse av planverk på kommune- og 

skolenivå med vekt på å beskrive hvilke handlinger skolene foretar. Foruten intervjuer med 

ledelsen i Kultur og oppvekst, har vi gjennomført intervjuer med begge ungdomsskolene i 

kommunen og én barneskole.  

 

Revisjonen ønsket å intervjue pårørende som har vært i en situasjon der deres barn har vært 

utsatt for mobbing eller krenkende atferd. På vegne av revisjonen sendte kos-avdelingen ut 8 

henvendelser med spørsmål om disse ville la seg intervjue. To ga positivt svar. I tillegg har én 

pårørende selv tatt kontakt med revisjonen. Til sammen berører dette fire enkeltsaker. 

Revisjonen har god innsikt i hvordan disse pårørende opplever at saken deres er håndtert, men 

kan av personvernhensyn ikke beskrive sakene i rapporten. Det lave antallet skaper usikkerhet 

mht. hvor representativ informasjonen fra de pårørende er, noe som gjør det vanskelig å 

generalisere ut fra samtalene alene. Revisjonen har imidlertid også vurdert 28 enkeltvedtak 

som inneholder beskrivelse og tiltak i enkeltsaker. Dette gir større robusthet til våre 

vurderinger og konklusjoner. De pårørende har godkjent referatene fra intervjumøtene og 

teksten som er tatt inn i rapporten. 

 

Dataenes relevans (gyldighet, validitet) er ivaretatt gjennom verifisering av samtalereferater, 

avklaringer gjort via epost, kommunens verifisering av den faktadelen av rapporten, samt 

kvalitetssikring internt i Follo distriktsrevisjon IKS. Pålitelighet (reliabilitet) er vektlagt 

gjennom bruk av ulike metoder som belyser problemstillingene på ulike måter 

(metodetriangulering). 
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Revisjonen har på bakgrunn av verifisert faktadel, utarbeidet vurderinger og anbefalinger, 

hvoretter hele rapporten er sendt til rådmannen på høring. 

 

 Kilder til revisjonskriterier 2.5.3

Kriteriene er i hovedsak utledet av Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa 

(opplæringslova). I tilknytning til lovverket, finnes en rekke veiledere og rapporter som kan 

være til hjelp i arbeidet mot mobbing. Revisjonen har lagt vekt på rundskriv utgitt av 

Utdanningsdirektoratet. 

 

Kriterier for skolenes arbeid følger også av Enebakk kommunes Plan for et godt psykososialt 

oppvekstmiljø for barn og unge i Enebakk kommune (2006).  

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte høsten 2013 et tilsyn med skolenes arbeid 

med elevenes psykososiale miljø, jf. opplæringsloven kapittel 9a. Tilsynet omfattet Enebakk 

kommune og Enebakk ungdomsskole. Rapporten ble ferdigstilt 18. februar 2014, og 

konkluderte med brudd på deler av opplæringslova. Revisjonen har fått opplyst fra 

fylkesmannen at påleggene er tilfredsstillende fulgt opp og at saken ble avsluttet høsten 2014. 

Revisjonen har derfor lagt denne konklusjonen til grunn og ikke vurdert lovbrudd ift. 

opplæringslovens kapittel 9a på nytt. Kriteriene for skolenes praksis, vil imidlertid måtte 

utledes fra det samme lovgrunnlaget.  
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3 Forebygging, avdekking og bekjemping av mobbing 

 

 

 

 

 

3.1 Revisjonskriterier 

Forebyggende arbeid 

Opplæringslova inneholder krav til skolenes psykososiale miljø og for håndteringen av 

mobbespørsmål. Følgende trekkes frem: 

 "Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der 

den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør" (§ 9a-3, 1. ledd). 

 "Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, 

miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir 

oppfylte" ( § 9a-4). 

 "Elevane skal engasjerast i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske 

arbeidet for helse, miljø og tryggleik ved skolen" (§9 a-5). 

 "Samarbeidsutvalet, skoleutvalet, skolemiljøutvalet og dessutan elevrådet og 

foreldrerådet skal haldast løpande underretta om alle tilhøve - deriblant hendingar, 

planar og vedtak - som har vesentleg betydning for skolemiljøet" (§ 9a-6). 

 

Avdekke mobbing 

Opplæringsloven § 9a-3, 2. ledd:  

 

"Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett 

for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal 

vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og 

mogleg, sjølv gripe direkte inn." 

 

Veilederen til opplæringslova sier at ”skolen må ha klare rutiner for hvordan problemer som 

for eksempel mobbing skal avdekkes og håndteres”.  

 

Bekjempe mobbing 

Enebakk kommunes plan for et godt psykososialt oppvekstmiljø, viser til at det generelle 

arbeidet med å skape et godt og trygt skolemiljø kanskje er den viktigste innsatsen for å 

motvirke mobbing. Områder som vektlegges, er: 

 

 En tydelig holdning om nulltoleranse for mobbing.  

 Reagere raskt hver gang et mobbetilfelle oppstår.  

 Kartlegge og overvåke utbredelsen av mobbing ved den enkelte skole. 

 Kunnskap om hva mobbing er, og ikke er.  

 De voksnes ansvar for å utøve en klar og tydelig ledelse for at mobbing ikke skal 

oppstå. 

 Samarbeid med hjemmet for å skape trygge og gode relasjoner.  

Problemstilling nr.1: 

Vurdere om skolene i Enebakk etterlever lov, retningslinjer og rutiner vedr. forebygging, 

avdekking og bekjemping av mobbing. 
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Forebygging og generell bekjemping av mobbing, krever mye av de samme tiltakene. I begge 

tilfeller vil fokuset være å arbeide systematisk for et godt psykososialt miljø ved skolen.  

 

Revisjonskriterier: 

 Skolene skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø  

 Elevene skal ha en aktiv rolle i det forebyggende arbeidet. 

 Samarbeidsutvalg, skoleutvalg, skolemiljøutvalg, elevråd og foreldreråd skal holdes 

løpende orientert om alle forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet. 

 Ansatte ved skolen som får kunnskap eller mistanke om at en elev blir mobbet, skal 

snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen, og dersom det er nødvendig og 

mulig, selv gripe direkte inn. Det skal vektlegges at ansatte har kunnskap om hva 

mobbing er, og ikke er. 

 Utbredelsen av mobbing skal kartlegges og overvåkes ved den enkelte skole. 

3.2 Faktabeskrivelse 

 Utvikling av et godt psykososialt miljø 3.2.1

Elevens rett etter § 9a-1 er knyttet til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og 

læring. Det daværende Utdannings- og forskningsdepartementet presiserte i ”Veileder til 

opplæringsloven kapittel 9a – Elevenes skolemiljø” (side 10), at: 

 
"Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet 
og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om elevenes 
opplevelse av læringssituasjonen." 

 

Det psykososiale miljøet bestemmes av samhandlingen og kommunikasjonen mellom alle 

som oppholder seg i skolen og blir til i samspillet mellom disse.   

 

Enebakk kommune har utarbeidet en Plan for et godt psykososialt oppvekstmiljø for barn og 

unge i Enebakk kommune. Planen innledes med en generell del som omhandler hvordan et 

godt oppvekst- og læringsmiljø skapes, hva mobbing er og hvordan det bekjempes, samt 

obligatoriske tiltak. Del to er en handlingsplan med kommunens retningslinjer for arbeidet 

ved den enkelte skole. 

 

Kultur, oppvekst og skoleavdelingen i kommunen opplyser at slik planen er nå, fanger den 

ikke opp den senere tids forskning på temaet mobbing. Planen må derfor revideres, noe det 

også er fremkommet behov for fra skolene. 

 

Revisjonen får opplyst at kommunen ønsker å dreie fokuset i planen mer mot kvalitetssikring 

og avvikshåndtering. Det vises til at departementet arbeider med endringer til opplæringslovas 

kap. 9 a, som er forventet å passere Stortinget i 2017. KOS-avdelingen avventer 

lovendringene som kommer slik at den nye kommunale planen fanger opp disse endringene. 

 

Lærerrollen er sentral for motivasjon for læring og utvikling av et godt læringsmiljø. Skolene 

legger vekt på at læreren skal ha et positivt forhold til elevene som skaper trygghet og 

forutsigbarhet. Kontakt med den enkelte elev og klassemøter er en del av dette. 
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Generelt peker skolene på at tverretatlig samarbeid er nødvendig. Dette gjelder både i aktuelle 

saker og i forebyggende hensikt. Deltakere er bl.a.: 

 Helsestasjonen i kommunen. 

 Kommunens psykolog for ungdom. 

 Barn- og ungdomspsykiatri (BUP). 

 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). 

 Barnevernstjenesten. 

 Forebyggende enhet i Follo politi. 

 SLT og Prosjekthuset. 

 

Skolene legger opp til en helhetlig tilnærming til forebygging der fokus rettes mot å fremme 

gode mellommenneskelige relasjoner elev-elev, elev-lærer, lærer-klasse og lærer-foresatte.   

Skolene gjennomfører ulike tiltak innenfor en rekke områder som skal bidra til dette. Som 

eksempler fra ungdomsskolene nevnes: 

 

 Felles aktivitetsdager. 

 Kulturuker. 

 Deltakelse i TV-aksjon. 

 Ulike jule-markeringer for alle elever og ansatte. 

 Alle klasser utarbeider egne trivselsregler. 

 Prosjektarbeid om samarbeid, toleranse, forståelse. 

 Ulike idrettsarrangementer. 

 Musikkarrangementer.  

 Sceneprosjekt - forestillinger for elever, familie og venner. 

 Trivselsuke. 

 Overgang til ungdomsskolen 3.2.2

Skolene iverksetter tiltak for å sikre en god skolestart for elevene ved overgang fra barneskole 

til ungdomsskole. Det gjennomføres informasjonsmøter for både elever og foresatte og 

omvisning på skolen for de nye elevene. Skolens ordensreglement og skolens handlingsplan 

mot mobbing gjøres kjent for alle elever og foresatte ved skolestart. Når de nye klassene 

settes sammen, tas det hensyn til informasjon fra barneskolene om forhold av betydning som 

vedrører enkelte elever. 

 

Elever fra ungdomsskolen engasjeres i dette gjennom å forestå orienteringer til foresatte, 

omvisning for nye elever og fadderordninger. 

 Inspeksjoner  3.2.3

Skolene har inspeksjonsplaner som skal bidra til at skolegård, korridorer, toaletter, 

gymgarderober, og skolevei oppleves som trygg. Ut fra planen fordeles inspeksjonsområder 

mellom de inspiserende, antall lærere som inspiserer, observasjon og forsterket inspeksjon 

ved behov. 

 Elevenes rolle i det forebyggende arbeidet 3.2.4

Ved oppstarten av hvert skoleår informeres elevene om skolens holdning til mobbing og 

regler rundt dette. Det gjennomføres samtaler med elevene om forskjellige former for 

mobbing, varsling om mobbing, at det er nulltoleranse for mobbing og hva som skjer hvis 

mobbing oppdages. Samtalene skal munne ut i et sett regler. Det legges vekt på at elevene 
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deltar i utformingen av reglene. 

 

Skolene velger representanter fra hver klasse til elevråd hvert år. Elevrådene er også 

representert i Barn- og unges kommunestyre og i FAU. Elevrådet møtes jevnlig gjennom hele 

skoleåret og bidrar bl.a. med innspill til ulike aktiviteter i skolens regi og saker som vedrører 

det psykososiale miljø, f.eks. evaluering av tiltaksplanen mot mobbing. 

 Samarbeid skole - hjem 3.2.5

Mobbing og krenkende adferd tas opp under skolenes utviklingssamtaler med elever og 

foresatte. Herunder også en avklaring av elevens forståelse av begrepet mobbing og 

krenkende adferd, om eleven vet om noen som blir mobbet eller andre former for krenkende 

adferd ved skolen. Eleven spørres om han/hun sier i fra til noen hvis noen blir mobbet eller 

utsatt for krenkende adferd. 

 

På foreldremøtene redegjør skolene bl.a. for ordensreglement, klasseregler, handlingsplan mot 

mobbing og krenkende atferd og retten til enkeltvedtak når det gjelder henvendelser om tiltak 

i forhold til skolemiljøet. 

 

Relevante skoleutvalg skal også holdes løpende orientert. Møtereferater fra ungdomsskolenes 

skolemiljøutvalg og FAU i 2015-2016 viser at saker som elevundersøkelsen om mobbing i 

2014 og 2015, klasseledelse, relasjonsledelse, ordensreglement og tiltaksplan mot mobbing, 

har vært tema på utvalgsmøter og i foreldremøter. 

 Avdekke mobbing og krenkende atferd 3.2.6

Alle ansatte ved skolene har et ansvar for å avdekke mobbing eller krenkende atferd, og å 

gjøre noe med det hvis de de selv registrerer det eller får vite om det. Registreringen kan skje 

gjennom observasjon, rapportering fra elever, fra foreldre eller andre. 

 

Alle ansatte må derfor ha kunnskap om temaet mobbing og hva som kreves av den enkelte. 

For å sikre at kommunens retningslinjer blir implementert, må alle ansatte ved skolene 

skriftlig bekrefte at de er kjent med skolens definisjoner av krenkende atferd og mobbing, 

planer på kommunalt og skolenivå og de rutiner som er nedfelt i planene. 

 Kartlegging og overvåking av mobbing ved den enkelte skole 3.2.7

3.2.7.1 Tilstandsrapport 

Skoleeier skal utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen, jf. Opplæringsloven § 

13-10 andre ledd. Rapporten skal drøftes av kommunestyret. Tilstandsrapporten omtaler 

læringsmiljø, som ett av flere områder. Rapporten inneholder også den enkelte rektors 

vurdering av egen skole.  

 

Når det gjelder mobbing, viser tilstandsrapporten for 2015 til at resultatene for grunnskolen 

var gode. Det heter at kommunens skoler jobber aktivt med gode skole- og læringsmiljøer og 

forebygging og avdekking av mobbing. Alle skolene har nulltoleranse mot mobbing, men 

rapporten sier også at det likevel forekommer at elever blir utsatt for krenkende ord eller 

handlinger. 

  

Ytre Enebakk skoles vurdering er at mobbetallene ved skolen er svært lave.  Skolen ser 
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elevenes måte å snakke til hverandre på som en utfordring. Dette er det derfor satt fokus på og 

jobbes med på alle trinn. Skolen fortsetter sitt mobbeforebyggende arbeid etter PALS-

modellen
3
. 

 

Kirkebygden skole viser til at resultater for læringsmiljø er positive sett i forhold til 

2013/2014. Skoleåret 2014/2015 lå under forventet nivå. Her hadde enheten en klasse som 

hadde et noe negativt samspill og utfordringer i forhold til sosiale media. Skolen har fokus på 

læringsmiljø, og arbeider systematisk med ulike områder innenfor kulturen, f.eks. dårlig 

språk, læringsinnsats og klasseledelse. Skolen vil ha fokus på klasseledelse i 2016 og ser dette 

i sammenheng med økt fokus på læringsmiljø. 

 

Hauglia skole jobber kontinuerlig med å sikre et godt skole- og læringsmiljø. Skolen 

gjennomfører egen trivselsundersøkelse hvor klassene selv jobber med resultatene i etterkant. 

Det er fokus på elevens læringsmiljø, og bevissthet rundt det felles ansvaret alle har for å 

ivareta dette. Skolen gjennomfører en egen trivselsundersøkelse, bl.a. fordi elevundersøkelsen 

gjennomføres først fra 5. trinn. 

 

Stranden skole viser til at andel elever som har opplevd mobbing har ligget under nasjonalt 

snitt over flere år, men ligger over på 7. trinn i 2015. Dette er saker som skolen kjenner til og 

jobber med. Fokuset på elevens læringsmiljø vil fortsette. 

 

Mjær ungdomsskole peker på at andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger pr. mnd, 

gir negativt utslag på ett årskull, mens det både i 2013-2014 og 2015-2016 er signifikant 

positivt målt mot nasjonalt snitt. Skolen fortsetter med å fokusere på klasseledelse – styrke 

lærernes kompetanse innenfor det som blir omtalt som skole- og læringsmiljø.  

 

Enebakk ungdomsskole oppsummerer at skolen ligger omtrent likt med de nasjonale tallene 

innenfor området skole- og læringsmiljø. Spesielt fremheves at årets 10. trinn trives på skolen 

og at det er lite mobbing.  Andelen elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden 

eller oftere er 3,1 %. Dette er godt under det nasjonale nivået på 4,2 % og en forbedring fra de 

to foregående årene. Skolen er med i utviklingsprogrammet «Ungdomstrinn i utvikling», som 

i 2016 vil fortsette arbeidet med elev- lærer relasjoner. 

 

Rektorene på ungdomskolene gjennomfører ansvarsdialog med de ansatte på hvert av de 

trinnene der elevundersøkelsen gjennomføres. Gjennomføringen av møtene dokumenteres før 

rektor melder gjøremålet som fullført. 

3.2.7.2 Elevundersøkelsen  

Skoleporten.no er en nettjeneste fra Utdanningsdirektoratet som gir relevante og pålitelige 

data om grunnopplæringen (elevundersøkelsen). Skoleporten inneholder data innenfor 

områdene læringsutbytte, læringsmiljø, gjennomføring i videregående opplæring, ressurser og 

skolefakta, og er en sentral del av kvalitetsvurderingssystemet. 

 

Elevundersøkelsen har blant annet en registrering av den prosentvise andelen av elever som 

sier de er blitt mobbet 2-3 ganger pr mnd. eller oftere: 

                                                           
3
 PALS (Positiv Atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) er en modell som fokuserer på positiv 

oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de 
gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd. Tiltakene bidrar til å redusere antall elever med 
atferdssproblemer og fremmer god sosial og skolefaglig læring. 
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Tallene  viser den prosentvise andelen i trinn 10. Enebakk ungdomsskole har ligget høyest på 

denne statistikken, men for 2015-2016, viser statistikken en betydelig reduksjon av andel 

elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger pr. mnd. eller oftere. Mjær ungdomsskole hadde 

en økning i 2014-2015. Siste skoleår ligger skolene i Enebakk noe lavere enn landet som 

helhet og Akershus fylke. 

 

Andel av elever ved trinn 7 som har opplevd mobbing 2-3 ganger pr. mnd. eller oftere, viser 

denne fordelingen: 

 

 
 

Prosentandelen for alle barneskolene ligger på nivå med Akershus fylke i 2014-2015. 

Data for 2015-2016 er ikke tilgjengelig fordi elevundersøkelsen har unntatt disse fra 

offentlighet på grunn av faren for identifisering. Hauglia skole er ikke registrert fordi skolen 

kun omfatter 1-4 trinn. 

Sett i forhold til antall Enebakk-elever på trinn 7, indikerer undersøkelsen et antall på 4 elever 

i 2013-2014 og 5 elever i 2014-2015 som har opplevd mobbing. 
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Sammenholdes dataene fra skoleporten for trinn 10 med antall elever
4
, indikerer dette 

følgende antall elever som har opplevd mobbing: 

 

 

 
 

Det understrekes at oversikten ikke sier noe om hvor mange av disse som er meldt til skolen.  

 

For 2015-2016 indikerer elevunderøkelsen at fire elever sier de har opplevd mobbing 2-3 

ganger pr mnd eller oftere. 

 

Antall enkeltvedtak i mobbesaker fordeler seg slik ved skolene: 

                                                           
4
 Registreringer i GSI (grunnskolens informasjonssystem). 
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Antall enkeltvedtak pr. år i kommunen har økt fra 10 vedtak i 2013-2014 til 27 vedtak siste 

skoleår. Vedtakene retter seg mot saker på alle klassetrinn og gjelder ikke bare forhold som 

kan defineres som mobbing. Enebakk ungdomsskole står for mer enn halvparten av alle 

vedtakene. 

 

En gjennomgang av sakene for 2015-2016 viser at tre saker ble klassifisert som mobbing. En 

sak "vil kunne ansees som mobbing om den fortsetter".  De fleste sakene vedrører krenkelser 

av forskjellig slag.  

3.2.7.3 Ungdataundersøkelsen 

Ungdataundersøkelsen for 2015 (8.-10. trinn) hadde en svarprosent på 84. 352 elever svarte
5
. 

Undersøkelsen viser bl.a. at: 

 84 % på trinn 10 er helt eller litt enige i påstanden om at "jeg trives på skolen".  

 97 % av elevene i trinn 10 er ikke med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge 

på skolen eller i fritida. 
 76 % har aldri blitt utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen 

eller i fritida.  
 

13 % av ungdomsskoleelevene i Enebakk svarte i 2015 at de minst hver 14. dag ble utsatt for 

plaging, trusler eller utfrysing fra andre unge på skolen eller i fritida, eller via internett eller 

mobil. Tilsvarende tall for Akershus fylke, region Oslo og Akershus og landet, var 7 %. 

 

Tallene fra ungdataundersøkelsen og elevundersøkelsen er ikke direkte sammenlignbare. 

Elevundersøkelsen spør om mobbing. De tallene som er vist, gjelder for trinn 10. Ungdata 

                                                           
5
 Ungdata er et standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsen innebærer at skoleelever på 

ungdomstrinnet og i videregående opplæring svarer på spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Undersøkelsene foregår i 
skoletiden og gjennomføres elektronisk. Ungdata dekker helheten i ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av 
temaområder (foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold). 
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har ansvar for gjennomføringen av 
ungdataundersøkelsene i samarbeid med landets sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet. 
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bruker et mer utvidet mobbebegrep og undersøkelsen viser resultatene for alle i trinn 8-10, 

både på skole og i fritid. Det må derfor forventes at tallene er noe ulike. 

3.3 Vurderinger 

Skolene i Enebakk arbeider aktivt med å fremme et godt psykososialt miljø. Viktige 

elementer i dette er vektleggingen av god klasseledelse, fokus på relasjoner, ansattes rolle og 

kompetanse, medvirkning fra elever, foreldresamarbeid, kartlegging av miljøet og avdekking 

av saker som vedrører mobbing og krenkende atferd. Opplæringslova stiller krav til at dette 

skal gjøres, noe skolene også gjør. Skolene har en rekke tiltak som bygger opp under dette.  

Opplæringslova sier ikke noe om hvordan og hvilke tiltak skolen skal gjennomføre. Dette 

bygger på faglige vurderinger, som bl.a. fremkommer i veiledere fra Utdanningsdirektoratet. 

Skolenes praksis er etter hva revisjonen kan se, i tråd med hva som faglig er anbefalt. 

 

Det er vanskelig å være presis på antallet rene mobbesaker og saker som ikke er definert som 

mobbing, men likevel vedrører det psykososiale miljøet.   

 

Ut fra elevundersøkelsen, er antall elever i trinn 10 som opplever mobbing, relativt lavt, og 

lavere enn for Akershus og landet.  Ungdataundersøkelsen for 2015 peker samtidig på at det 

for kommunen samlet sett kan være en betydelig høyere andel som opplever mobbelignende 

situasjoner på fritid og i skolen. Det er derfor viktig å ikke bare se på mobbing som noe som 

foregår i skolen, men at det også foregår på andre arenaer enn det skolene avdekker. 

Ungdataundersøkelsen indikerer at det er viktig at kommunens systematiske arbeid også har 

et slikt fokus. Dette krever ikke bare innsats fra skolene, men et tverrfaglig engasjement fra 

alle som arbeider med barn og unge i kommunen.  Under intervjuene har enkelte argumentert 

for økt fokus på å avdekke mobbing.  

 

I tilstandsrapporten for grunnskolen 2015, som dekker en rekke forhold ved skolenes 

virksomhet, beskrives resultatene som gode når det gjelder mobbing. Revisjonen vil ikke 

kritisere denne konklusjonen. Selv om rapporten gjelder skole, kunne rapporten gjort et poeng 

av at de tall skolene har, ikke nødvendigvis dekker de utfordringene kommunen samlet sett 

har når det gjelder temaet mobbing. 

 

Revisjonen registrerer at kommunen må revidere gjeldende handlingsplan for psykososialt 

oppvekstmiljø. Det bør settes en sluttdato for dette. 
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4 Avviksregistrering 

 

 

 

 

 

4.1 Revisjonskriterier 

Opplæringslova § 9a-4 – "systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til 

elevane (internkontroll)", sier at: 

 

"Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og 

tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. 

Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det 

fysiske så vel som det psykososiale miljøet." 

 

Arbeidet skal være aktivt, systematisk og kontinuerlig. Dette betyr å forebygge brudd på 

elevens rett til et godt fysisk og psykososialt miljø (§ 9a-1), at arbeidet må kunne spores som 

en rød tråd i skolens arbeid og ikke bare når det oppstår ubehagelige situasjoner eller ved 

oppstarten av hvert opplæringsår. Det systematiske arbeidet skal være gjennomtenkt og 

planmessig. Planene og rutinene må være innarbeidet og må følges av personalet når det 

jobber med saker som vedrører skolemiljøet til elevene.
6
 

 

Internkontroll-systemet skal være dokumentert. Det må bl.a. fremgå hva som skal gjøres, 

hvordan det skal gjøres, hvem som skal gjøre det, når det skal gjøres, og hva som faktisk blir 

gjort. Skolen skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik. 

 

I KS og Utdanningsdirektoratets veileder
7
 om kravet til skoleeiers ”forsvarlige system” gis en 

beskrivelse av sentrale elementer som bør inngå i et forsvarlig system for vurdering av om 

kravene i regelverket blir oppfylt, herunder:  

 Rutiner for å sikre informasjonsflyt i virksomheten for rapportering og 

tilbakemelding. 

 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.  

 

Revisjonskriterier: 

 

Skolene skal ha rutiner som: 

 Tilrettelegger for rapportering og tilbakemelding. 

 Avdekker avvik og sørger for at feil rettes opp. 

                                                           
6
 Udir-4-2014 

7
 Udatert. Veileder utgitt av kommunenes sentralbyrå og utdanningsdirektoratet – "Kravet til skoleeiers 

forsvarlige system i henhold til opplæringslovas § 13-10." 

Problemstilling nr. 2: 

Har kommunen et kvalitetssystem som fanger opp alle avvik på dette området og blir 

avvikene rettet opp? 
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4.2 Faktabeskrivelse  

Avdekking av saker er sentralt i arbeidet for et godt psykososialt miljø. 

Utdanningsdirektoratet peker bl.a. på årlige spørreundersøkelser, observasjon og inspeksjon 

som verktøy for å kartlegge hva som skjer mellom elevene. Informasjonen om alle saker, 

inkludert de som meldes til skolen på annen måte, må registreres og vurderes slik at tiltak evt. 

kan iverksettes. 

 Kommunens rutiner 4.2.1

Slik Enebakk kommunes rutiner rundt temaet mobbing er bygget opp, finnes per i dag ulike 

systemer som registrerer avvik. Rådmannen uttaler i notat til kontrollutvalget 1.12.2015 at 

avvik i kvalitetslosen er aktuelt ved formelle saksbehandlingsfeil og hendelser hvor 

tjenesteforsømmelse kan ha ført til at elevers fysiske eller psykiske helse er satt i fare. 

Generelt registreres ingen navn. 

 

Enebakk kommunes plan for et godt psykososialt oppvekstmiljø inneholder prosedyrer som 

beskriver tiltak ved mobbing. Som eksempler vises til følgende utdrag: 

 

Hendelse Tiltak 

Erting, knuffing o.l. Skriftlig beskjed til klassestyrer dersom situasjonen har vært unødig 

aggressiv. 

Gjentatte tilfeller og 

når spesielle elever er 

involvert i spesielle 

episoder 

Elevene skilles, episoden søkes løst foreløpig der den skjer. 

Skriftlig beskjed til klassestyrer, kopi til rektor 

Kontaktlærer innkaller senest dagen etter partene til et møte for å 

finne ut hva som ligger bak, evt. skvære opp.  

Skolens ledelse innkaller skriftlig partene med foresatte og 

klassestyrer for å bearbeide saken og klargjøre skolens holdning. 

Sosiallærer trekkes inn. 

Det lages en skriftlig avtale om videre oppfølging (enkeltvedtak) 

Alvorligere tilfeller Den voksne griper inn umiddelbart.  Det settes en stopper for det som 

skjer.  Nødvendig hjelp hentes. Skriftlig rapport lages til rektor og 

klassestyrer, evt. benyttes rapport om bruk av tvang 

Involverte elever og lærere får forklare seg i møte med rektor og 

den/de som griper inn, umiddelbart etter.  Det sørges for eventuelt 

vikarer til undervisningen vedkommende skulle hatt.  Det føres 

referat som undertegnes av partene. 

Foresatte varsles. 

Det fattes enkeltvedtak. 

Foresatte bes undertegne samtykkeerklæring 

Sosiallærer og klassestyrer blir enige om arbeidsfordeling. 

 

Rektor skal alltid orienteres om: 

 Mobbesaker med kjent mobber og mobbeoffer. 

 Spesielt utsatte elever med ukjent mobber. 

 Trusler i elevmiljøet. 

 Voldssaker. 

 

Den kommunale planen inneholder dessuten en del skjemaer som skal sikre at skolene har 

gode rutiner. Det finnes skjemaer for: 



 Follo distriktsrevisjon IKS: Mobbing i skolen - Enebakk kommune 

 

22 

 Rapport ved voldsutøvelse. 

 Erklæring om samtykke i samarbeid med andre etater. 

 Registrering av mobbe-/ voldssak. 

 Foreløpig melding til foresatte. 

 Enkeltvedtak. 

 

Fremstillingen over er ikke fullstendig. Revisjonen registrerer at det et krav om skriftlighet i 

flere av punktene. 

 

Systemet "1310.no" (mobbeknappen)
8
 har dessuten innebygde kontrollmekanismer som 

bidrar til å sikre at de grep som skolen skal gjøre, blir gjort. I følge KOS-avdelingen pågår det 

et arbeid mellom leverandørene av systemene for å integrere disse.  

Erfaringen med mobbeknappen, er at få elever og foreldre bruker dette systemet. Revisjonen 

får også opplyst at de enkeltvedtak som systemet utarbeider forslag til, ikke er gode nok. 

  Skolenes prosedyrer 4.2.2

Fremstillingen under er en forkortet versjon av prosedyrene. 

Enebakk ungdomsskole.  

Observasjon: 

 Hvis det har blitt kjent at en elev blir mobbet eller utsatt for krenkende adferd, skal 

kontaktlærer si fra til inspektør og rektor om dette. Kontaktlærer gir beskjed til et 

samlet kollegium raskt, og på første fellessamråding. 

 De som inspiserer eller er tilstede der denne eleven er, har et spesielt ansvar for å 

observere eleven.  

 Kontaktlærer innhenter informasjon i samlet kollegium påfølgende fellessamråding, 

inntil saken er løst. Kontaktlærer holder ledelsen kontinuerlig orientert. 

Samtale med antatt offer: 

 Ved mistanke om mobbing eller krenkende adferd, tar kontaktlærer en samtale med 

eleven som er offer og innhenter informasjon. 

Mjær ungdomsskole  

 Ved rapportering fra elever, vises til logg, faste undersøkelser, samtaler med 

enkeltelever ad hoc eller planlagt. Foresatte eller andre som får vite om mobbing 

melder snarest fra til skolen. Arten av henvendelse vil avgjøre hvordan det arbeides 

videre med saken.  

 Når mobbing oppdages gis skriftlig orientering til kontaktlærer, dokumentasjon av 

undersøkelse ved kontaktlærer og/eller sos.ped. rådgiver. Rektor orienteres. 

Møte med offer: 

Kontaktlærer kaller inn til samtale. Eleven skal alltid tas på alvor.  Det skal skrives en rapport 

fra møtet.  

                                                           
8
 Mobbeknappen – et verktøy for oppfølging av en mobbesak. 
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 Kontaktlærer og eller sos.ped. rådgiver har ansvaret for at administrasjonen får 

nødvendig informasjon, og for å kontakte mobberens kontaktlærer mht. informasjon. 

 Skolens prosedyrer er koblet mot kommunen plan og de skjemaer som finnes der. Det 

vises til skjema "3 og 4" som brukes som standard for å sikre dokumentasjon av 

saksgang og tiltak. 

Samtale med mobber: 

 Mobberen skal alltid kalles inn til samtale. Hvis det er flere mobbere, skal disse 

innkalles til en samtale en og en. I samtalen må mobberen få legge frem sitt syn, og 

mobberen må motiveres til å inngå forpliktende avtaler om å forandre oppførsel. Det 

skal skrives en rapport fra møtet. 

 Skolen må tydelig markere at mobbing ikke godtas. Hjemmet varsles. Det avgjøres 

hvem fra skolen som skal ta kontakt. Lærerkollegium orienteres. Forsterket inspeksjon 

eller andre tiltak i friminutt vurderes ved behov. 

Stranden skole 

Skolen forholder oss til den kommunale planen som et viktig grunnlagsdokument i arbeidet 

mot mobbing, og bruker derfor følgende som finnes vedlagt denne planen. 

 Tiltak ved mobbing 

 Tiltak ved voldsbruk 

 Tiltak ved grov voldsutøvelse 

 Skjema til utfyllelse ved mobbing/vold 

 

Det vises til den kommunale planens begrepsavklaringer. Det gjennomføres samtaler og 

oppfølging med mobbeoffer og mobber. Foresatte informeres og involveres. 

 

Kirkebygden skole 

Ved observasjon: 

 Hvis det har blitt kjent at en elev blir mobbet eller utsatt for krenkende adferd, skal 

kontaktlærer si fra til inspektør og rektor om dette. Kontaktlærer gir beskjed til et 

samlet kollegium raskt, og på første mandagsmøte. 

 De som inspiserer eller er tilstede inne hvor denne eleven er tilstede, har spesielt 

ansvar for å observere eleven.  

 Kontaktlærer innhenter informasjon i samlet kollegium påfølgende mandagsmøter, 

inntil saken er løst. Kontaktlærer holder ledelsen kontinuerlig orientert. 

Samtale med offer: 

 Ved mistanke om mobbing, tar kontaktlærer en samtale med eleven som er offer og 

innhenter informasjon. Informasjon fra samtalen gis til rektor og inspektør. 

 

Samtale med offer og plager hver for seg etter egen prosedyre hvor skolens holdning og 

fremgangsmåte blir forklart. Foresatte blir kontaktet samme dag. Samtalene blir skriftlig 

dokumentert og lagt i elevens mappe. 
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 Loggføring 4.2.3

Dersom foreldre eller elev ber om tiltak, skal det treffes et enkeltvedtak. Dette skal 

saksbehandles etter forvaltningslovens regler, herunder plikten om at saken skal være 

forsvarlig utredet. Enkeltvedtaket med tiltak må være skriftlig. Utdanningsdirektoratet sier: 

"skolen bør føre en logg eller lignende over de tiltak som settes i gang som vedrører det 

psykososiale miljøet ved skolen. I forbindelse med en eventuell senere sak vil en slik logg også 

være en viktig dokumentasjon på hva skolen faktisk har gjort i forhold til det psykososiale 

miljøet og konkrete hendelser. Denne form for dokumentasjon kan også være en del av 

internkontrollen etter til § 9a-4". 

4.3 Vurderinger 

Kjennskap til saken er grunnleggende for å identifisere avvik og deretter korrigere for avviket. 

Det er derfor viktig at skolen får kjennskap til en sak tidlig, slik at avvik kan rettes opp raskt. 

Kommunens og skolenes rutiner har en rekke formuleringer som understreker dette.  

Skolenes rutiner for dette bygger på Plan for et godt psykososialt miljø for barn og unge i 

Enebakk kommune, og er derfor ikke veldig ulikt bygd opp. Kommunens plan krever 

skriftlighet på de fleste tiltakspunkter. 

 

Skolenes rutiner beskriver at det skal informeres, sies ifra, gis beskjeder, observeres, 

innhentes informasjon, rapporteres, registreres, gis melding osv. Denne kunnskapen skal 

formidles til og mellom klassestyrer, rektor, kontaktlærer, skolens ledelse, elever, lærere 

foresatte, sosiallærer, kollegium, mobber, offer m.fl. Informasjonen vil finnes på elevens 

mappe og til dels også i KOS-avdelingen (f.eks. enkeltvedtak). Det fremkommer også krav 

om loggføring og det finnes skjemaer og maler til hjelp i håndteringen av saker. Upresise 

formuleringer  etterlater likevel et inntrykk av uklarhet om hvordan praktiseringen skal være. 

 

I tillegg har kommunen tatt i bruk mobbeknappen/system 1310.no som en kanal for å melde 

saker fra elever og pårørende. Dette systemet har en innbygd struktur for informasjon og 

dokumentasjon, og er også et verktøy for å dokumentere saken. 

 

Dernest kommer at Kvalitetslosen er kommunens system for avvikshåndtering. 

 

Samlet etterlater dette et inntrykk av at rapportering og dokumentasjon i enkeltsaker, kan bli 

noe tilfeldig og upresis. Det innebærer risiko for at avvik ikke registreres og at feil ikke rettes 

opp. Eller som en av informantene uttalte: "Vi kan jo ikke gjøre noe hvis vi ikke vet om det". 

 

Revisjonen mener derfor at kommunen vil være tjent med at skolene utvikler ett system som 

er dekkende for melding og oppfølging av saker. Hva skal dokumenteres, til hvem, når og 

hvordan, og hvor ansvaret for oppfølging til enhver tid ligger. Dette arbeidet bør være en del 

av arbeidet med å revidere kommunens handlingsplan. Det bør stilles strengere krav til denne 

prosessen enn bare å "si fra". Dokumentasjonen bør være skriftlig. 
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5 Oppfølging av bekymringsmeldinger 

 

 

 

 

 

5.1 Revisjonskriterier 

Opplæringslova § 9a-3, 3: 

”Dersom en elev eller forelder ber om tiltak som vedkommer det psykososiale miljøet, 

deriblant tiltak mot krenkende adferd som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal 

skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Om 

skolen ikke innen rimelig tid har tatt stilling til saken, vil det likevel kunne klages etter 

retningslinjene i forvaltningsloven som om det var gjort enkeltvedtak”.  

 

Udir-2-2010 utdyper det opplæringslova sier om retten til et godt psykososialt miljø: 

 

Elevens rett 

Retten til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, er en individuell 

rettighet. Det avgjørende er om elevens rett er oppfylt. Dersom dette ikke er tilfelle, er det et 

lovbrudd og skolen plikter å sette i verk tiltak slik at elevens rett oppfylles. 

 

Utgangspunktet for vurderingen er elevens egen subjektive opplevelse av det psykososiale 

miljøet. En elevs rett skal ikke begrenses av kollektive vurderinger av hvordan miljøet er. 

En elevs påstand om at hans/hennes psykososiale miljø ikke er godt nok, kan ikke avvises 

med en henvisning til at de andre elevene mener at miljøet er godt eller at elevundersøkelsen 

viser at det er lite mobbing på skolen. Det er heller ikke et spørsmål om hvilke tiltak skolen 

har iverksatt, men et spørsmål om elevens rett er oppfylt. 

 

Handlingsplikt 

Alle som er ansatt ved skolen har en handlingsplikt som består av: 

 plikt til å gjøre undersøkelser. 

 plikt til å varsle rektor. 

 plikt til å gripe inn. 

 

Varsling internt kan gjøres både skriftlig og muntlig, dette avgjøres av skolen. Skoleeier kan 

også fastsette krav til hvordan varslingen fra ansatt til skolens ledelse skal skje.  

 

Når skal skolen fatte enkeltvedtak? 

 

Saken avdekkes internt ved skolen. I disse sakene er det ikke krav om at skolen må fatte et 

enkeltvedtak. I noen tilfeller vil tiltakene skolen setter i verk kreve at det treffes enkeltvedtak. 

Det er tiltakene som skolen mener er nødvendige og egnede, som avgjør om enkeltvedtaks 

form skal brukes.  

 

Elev eller foreldre ber om tiltak. Eleven/foreldrene har rett til å be skolen om tiltak som 

gjelder det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkende atferd som mobbing, 

Problemstilling nr. 3: 

Vurdere skolens oppfølging av bekymringsmeldinger fra elever og foresatte i mobbesaker. 

 



 Follo distriktsrevisjon IKS: Mobbing i skolen - Enebakk kommune 

 

26 

diskriminering, vold eller rasisme. 

 

Dersom det kommer en slik henstilling, må skolen snarest mulig ta stilling til om elevens rett 

er oppfylt, og eventuelt hvilke tiltak som skal iverksettes. Retten til et godt psykososialt miljø 

er en individuell rettighet for den enkelte elev. Skolen må derfor undersøke om eleven selv 

opplever den trygghet og sosiale tilhørighet som hun/han har krav på. Det understrekes at 

retten til tiltak ikke bare gjelder ved mobbing og lignende, men gjelder for ”tiltak som 

vedkjem det psykososiale miljøet”. 

 

Barneombudet viser til at det er uinteressant hva skolen mener elever skal tåle. Det er også 

uinteressant om skolen mener elevene selv har skyld i hendelsene. Skolen plikter uansett å 

fatte vedtak og sette inn tiltak. Hva som er den bakenforliggende årsak og elevenes egen 

deltakelse, avgjør bare valget av tiltak. Tiltakene må føre til at eleven får tillit til at 

mobbingen skal stoppe og at situasjonen skal bli bra.  

 

Dersom henstillingen rettes til en lærer, må læreren vurdere hva henstillingen gjelder og om 

dette er noe som kan og bør løses innenfor klassen. Lærerens vurdering vil kunne være viktig 

når det skal avgjøres hvilke tiltak som eventuelt skal inn i enkeltvedtaket. Uansett om 

henstillingen kan løses innenfor klassen, skal den bringes videre til skolens ledelse. En 

henstilling fra elever/foreldre skal aldri stoppes på klassenivå; skolen har en ubetinget plikt til 

å fatte enkeltvedtak. Dette er det rektor som skal gjøre.   

 

Hva skal vedtas? 

I enkeltvedtaket skal skolen alltid ta stilling til om elevens rett til et godt psykososialt miljø er 

oppfylt eller ikke. Hvis skolen konkluderer med at elevens rett ikke er oppfylt, må vedtaket 

fastsette hvilke tiltak som skal settes i verk slik at elevens rett oppfylles. 

 

Tiltakene som tas inn i vedtaket, må være tilpasset den konkrete saken og hva som må til for 

at elevens rett til et godt psykososialt miljø skal oppfylles. Skolen må ta stilling til de konkrete 

tiltak som foreldrene/eleven eventuelt har foreslått. Selv om det er fremmet forslag til 

konkrete tiltak, er skolen ikke forpliktet til å imøtekomme disse. Skolen skal uavhengig 

vurdere hvilke tiltak som kan sikre at elevens rett oppfylles. Dersom skolen mener at andre 

tiltak er mer egnede, skal skolen fatte et vedtak om dette. Skolen må i vedtaket begrunne 

hvorfor tiltakene som skisseres i vedtaket er valgt. Her bør skolen også begrunne hvorfor 

eventuelle tiltak eleven/foreldrene har bedt om i henstillingen, ikke er fastsatt i vedtaket. 

 

Også dersom skolen mener elevens rett er oppfylt, skal det fattes et enkeltvedtak. Det vedtas 

da ikke tiltak. Eleven/foreldrene kan klage på enkeltvedtaket. 

 

Kriterier: 

 Skolene bør ha prosedyrer for håndteringen av saker som vedrører det psykososiale 

miljøet. 

 Enkeltvedtak skal fattes i tråd med reglene i opplæringsloven kapittel 9a og 

forvaltningsloven.  

5.2 Faktabeskrivelse 

 Skolenes rutiner 5.2.1

Kommunens plan for et godt psykososialt miljø pålegger skolene en rutine. Skolene har ut fra 
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dette utviklet egne planer. Disse er for en stor del presentert i rapporten pkt. 4.2. Skolene i 

Enebakk har innført et nytt meldesystem via nettet, system 1310.no. Systemet er lagt opp slik 

at skolen raskt kan få melding om at mobbing skjer og sikre at alle rutiner blir fulgt i den 

aktuelle saken.  Ved å trykke på ”Mobbeknappen” på skolens hjemmeside/It’s Learning, 

utløses følgende prosedyre: 

 

 Skjema med data om foresatt/elev, klassetrinn mv. 

 Kvittering mottas via sms med informasjon om rettigheter, saksgang og klagerett. 

 Rektor får epost om saken og minnes på at det må fattes enkeltvedtak. 

 Saken leggs inn/arkiveres med saksnr. i system 1310.no automatisk. 

 Rektor fyller ut skjema for enkeltvedtaket. 

 Forslag til enkeltvedtak produseres automatisk av systemet. 

 Dersom vedtaket ikke sendes innen noen dager, får rektor påminnelse automatisk, med 

kopi til kommunen. 

 Ansvarlig i kommunen kan logge inn og se antall saker, om den er løst, type sak, trinn, 

og om enkeltvedtak er sendt. 

 

Revisjonen får opplyst at svært få saker meldes gjennom dette systemet. 

 Noen enkeltsaker 5.2.2

I de konkrete sakene som revisjonen har sett på, fremkommer følgende erfaringer fra 

pårørende: 

 

Sak 1:  

Pårørende mener de har tatt opp saken på flere måter med rektor, kontaktlærer, assistent, i 

samarbeidsmøte og ved epost. Dette skjedde høsten 2014. Saken ble formelt tatt opp på nytt i 

september 2015 i epost til rektor m.fl. Dette resulterte i et møte ca. en uke etter. Rektor fattet 

enkeltvedtak i saken som ble definert som en mobbesak. Pårørende mener at skolen har gjort 

en god innsats i saken, men at det gikk altfor lang tid før det ble reagert. I tillegg virket det 

som om skolen mangler kompetanse på tiltakssiden. Slik kompetanse måtte hentes inn fra 

familiens hus/prosjekthuset. 

 

Sak 2. 

Eleven følte seg utestengt hele høsten 2015. Både elev og pårørende følte de ikke ble trodd av 

skolen. På første møte deltok personer som var ukjent for både eleven og pårørende. Dette 

skapte en utrygghet. Skolen sendte ut utkast til møtereferat som pårørende kommenterte. Det 

kom aldri et korrigert møtereferat i retur. Enkeltvedtaket viser til tiltak som ble bestemt i 

møtet mellom skolen, pårørende og elev. Pårørende viser til at dette er tiltak som er innført 

uavhengig av elevens situasjon og delvis også før møtet ble holdt. Pårørende mener at ingen 

av disse tiltakene har hjulpet eleven. Skolens vedtak tar ikke stilling til om eleven har fått 

oppfylt sin rett eller ikke. Pårørende etterlyser at skolen anerkjente at eleven ikke hadde det 

bra. Skolen sier den ikke har kunnet observere utestengning. 

 

Sak 3 og 4. 

Sakene ligger noen år tilbake i tid. Pårørende forteller om mobbing/utestengelse som har 

vedvart over tid. Skolen har ikke akseptert at elevene ble mobbet. Ingenting ble gjort fra 

skolens side, til tross for varsling og at saken ble tatt opp i møter og direkte. Pårørende følte at 

de ikke ble tatt på alvor og trodd. Sakene fremstår også som eksempler på hvilken belastning 
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dette kan være for et barn og hvilke skadevirkninger dette gir over tid. Det finnes ingen 

enkeltvedtak i disse sakene. 

 Enkeltvedtak 5.2.3

Revisjonen har sett nærmere på 22 vedtak ved Enebakk ungdomsskole og 6 vedtak ved Mjær 

ungdomsskole. Av til sammen 28 vedtak kan det se ut som om 8 vedtak handler om samme 

sak, slik at vedtakene representerte 20 saker. Vedtakene er datert fra 8.10.2015 til 29.9.2016. 

 

Revisjonen har registrert at vedtakene har konklusjoner som: 

 Eleven har blitt utsatt for krenkende atferd. 

 Eleven har blitt utsatt for sosial utestengning. 

 Eleven har blitt utsatt for mobbing. 

 Eleven føler seg mobbet. 

 Eleven er grovt trakassert. 

 Eleven føler seg trakassert og truet. 

 Eleven har trakassert en annen. 

 Eleven føler seg plaget. 

 Eleven har følt seg forulempet.  

 Eleven har etter skolens mening ikke blitt utsatt for krenkende handling. 

 Skolen erkjenner at eleven opplever seg utsatt for krenkende atferd og konkluderer 

med at eleven ikke har et godt psykososialt miljø.  

 

Vi har også registrert formuleringer i vedtakene om at: 

 Saken er løst fordi skolen har snakket med begge, en av partene har bedt om 

unnskyldning eller at dette var en engangshendelse som er avsluttet. 

 Eleven føler seg plaget, mobbet, trakassert eller truet, mens skolen ikke anse dette som 

mobbing. Skolen vil følge opp med samtaler. 

 Skolen mener at eleven ikke blitt utsatt for krenkende handling. 

 Skolen er ikke enig i at eleven er plaget, men mener at skolen faktisk har et godt miljø. 

 

Andre observasjoner som kan knyttes til flere av vedtakene: 

 Vedtakene vedtar det eleven har sagt. 

 Vedtakene tar stilling til om dette er mobbing, krenkende atferd eller ikke. 

 Vedtakene omhandler hva som har skjedd og hva som er gjort av tiltak. 

 Varighet for tiltak, oppfølgingsansvar og evaluering er ikke på plass i flere vedtak. 

 Kravene i forvaltningsloven om at vedtaket skal redegjøre for bakgrunn for saken, 

klageadgang, rettslig grunnlag og tiltak, er på plass. 

5.3 Vurderinger 

Konkrete saker tas ofte opp ved at en elev eller pårørende beskriver situasjoner og handlinger 

de har vært utsatt for og en opplevelse av å ikke ha det bra. Det er mindre typisk at ordet 

"mobbing" brukes.  Plikten til å iverksette tiltak gjennom enkeltvedtak gjelder for saker som 

vedkommer det psykososiale miljøet. Det er ikke sentralt å avgjøre om en sak er mobbing 
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eller ikke før skolens plikt til å handle inntrer.  

 

Intervjuer med pårørende peker på at de opplever at det tar lang tid før noe skjer. Delvis er det 

en erfaring at ordet "mobbing" skaper bevegelse i saken. Revisjonen registrerer også at flere 

av enkeltvedtakene presiserer at skolen ikke anser saken som en mobbesak.  

 

Det er viktig å bruke begrepet mobbing om det som er en mobbesak. Men det er også viktig å 

følge opp saker som "vedkommer" det psykososiale miljøet uten at det er mobbing. Vedtaket 

skal ta stilling til om retten til et psykososialt miljø er oppfylt, og ikke nødvendigvis om den 

skal defineres som mobbing. 

 

I de 4 konkrete sakene, er påstand om mobbing ikke alltid fremsatt på et tidlig stadium.  

Saken kan likevel være viktig for det psykososiale miljøet. Det er derfor viktig å forholde seg 

til en vurdering av om retten til et godt psykososialt miljø er innfridd. 

 

Det er eksempler på at pårørende og elever ikke føler de blir trodd fordi saksbehandlingen 

ikke tar utgangspunkt i elevens subjektive opplevelse, men hva skolen vurderer at saken 

handler om. Det derfor viktig at skolene har saksbehandlingsrutiner som sikrer at en sak 

følges opp tidlig, og at elev og pårørende blir trodd på hva eleven opplever. Terskelen for å 

melde og terskelen for å følge opp en sak som er meldt, må ikke avhenge av at den er 

klassifisert som en mobbesak. 

 

Slik det fremstår ut fra intervjuer og enkeltvedtak, er det få saker som handler om mobbing. 

Det kan virke som at mobbebegrepet oppfattes som i overkant kraftfullt i mange saker. 

Terskelen for å melde og følge opp saker, bør derfor ikke kobles for sterkt mot begrepet 

mobbing. Om dette forklarer hvorfor bruken av mobbeknappen er så liten, er vanskelig å si. 

Det kan være at et mindre ladet navn kunne gjøre det litt lettere å melde. Samtidig må det 

være rom for å kalle dette for hva det faktisk er, slik at man ikke bagatelliserer det som er en 

alvorlig sak. 

  

Revisjonen mener at skolene har en jobb å gjøre når det gjelder forbedringer av 

enkeltvedtakene. Dette gjelder i første rekke å ta stilling til om retten til et godt psykososialt 

miljø som fremmer helse, trivsel og læring, er oppfylt for denne eleven. Dersom retten ikke er 

oppfylt, skal selve vedtaket omfatte: 

o Beskrivelse av tiltak. 

o Begrunnelse. 

o Varighet for tiltaket. 

o Ansvarlig for oppfølging. 

o Evaluering av tiltakene. 

 

Vedtaket skal være en konklusjon, og ikke kun en fremstilling av bakgrunn for saken eller 

gjengivelse av hva som er meldt. Skolens generelle mening har liten relevans. 

 

Rettslig grunnlag, bakgrunn og klageadgang er i store trekk tilfredsstillende håndtert. 

 

Flere av enkeltvedtakene virker unødvendige. Det er ingen grunn til å treffe enkeltvedtak etter 

enkeltstående episoder som er løst og det ikke er bedt om tiltak. Det er heller ikke behov for 

enkeltvedtak når saken dreier seg om andre ting enn retten til et godt psykososialt miljø. 
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6 Litteratur 

Lov: 

 LOV-1998-07-17-61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 

(opplæringslova). 

 LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 

 

Veiledere: 

 Utdanningsdirektoratet Udir-2-2010:Retten til et godt psykososialt miljø. 

 Udir-4-2014: Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a. 

 Utdanningsdirektoratet, 2011: Arbeid mot mobbing. Veiledere for ansatte og ledere i 

grunnskolen. 

 Utdanningsdirektoratet: Forebygge mobbing og krenkelser. 

 Utdanningsdirektoratet: Avdekke mobbing og andre krenkelser. 

 Utdanningsdirektoratet: Stoppe mobbing og andre krenkelser. 

 Utdanningsdirektoratet: Følge opp mobbing og andre krenkelser.  

 

Statistikkbaser: 

 Skoleporten
9
. 

 Grunnskolenes informasjonssystem, GSI. 

 Ungdataundersøkelsen
10

. 

  

Dokumenter fra Enebakk kommune: 

 Plan for et godt psykososialt miljø for barn og unge i Enebakk kommune, 

Opplæringsloven § 9a-3, 2006. 

 Tiltaksplan mot mobbing og krenkende atferd, Mjær ungdomsskole, 2014. 

 Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd, Enebakk ungdomsskole, august 

2016. 

 Handlingsplan mot mobbing, Kirkebygden skole, 2009 

 Plan for arbeid mot mobbing Stranden skole, 2015. 

 Handlingsplan mor mobbing, Hauglia skole, 2014. 

 Tilstandsrapport for grunnskolen, 2015. 

 Retningslinjer for skole-/hjem samarbeid i Enebakk kommune, 2011. 

 Enkeltvedtak fra 2015-2016. 

 

  

                                                           
9
 Nettjeneste fra Utdanningsdirektoratet med data om grunnopplæringen (Elevundersøkelsen). 

10
 En undersøkelse finansiert av helsedirektoratet hvor skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående 

opplæring svarer på spørsmål om ulike sider ved livet sitt.  
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Vedlegg 1. Rådmannens uttalelse til rapporten 
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Sak 2/17 - Sak fra klagenemnda i Enebakk -videre behandling

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13

Saksdokumentet er unntatt offentlighet



Sak - 3/17 Henvendelse til kontrollutvalget

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13

Saksdokumentet er unntatt offentlighet



KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 4/17 Revisjonens rapport til Enebakk KU per 31.10.16 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 16/00368-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Rapporten fra Follo distriktsrevisjon IKS per 31.10.2016 tas til orientering. 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalgsforskriften § 6 gir kontrollutvalget en plikt til å påse at regnskapsrevisjonen 
skjer på en betryggende måte. De krav som gjelder for denne revisjonen framgår av forskrift 
for revisjon av kommuner og fylkeskommuner.  

Revisjonsåret går fra 1.5 til 30.4 året etter. Revisjonen legger frem to rapporter, en for 
revisjonsåret og en halvårsrapport pr. 31.10 (perioden 1.5 – 31.10). Rapporten er en av flere 
orienteringer fra revisjonen til kontrollutvalget i løpet av året. Halvårsrapporten datert 29. 
november 2016 følger vedlagt.  

Rapporten viser at det er benyttet 93 timer til regnskapsrevisjon og 34,5 timer til 
attestasjoner. For hele revisjonsåret er det budsjettert med 536 timer til regnskapsrevisjon 
og 84 timer til attestasjoner.  

Revisjonen rapporter at de i år vil ha et særskilt fokus på områdene; Pensjoner, Oppfølging 
av interne rutiner for kontroll og ajourhold av anleggsregisteret, Oppfølging av selvkost – 
spesielt VAR, avstemming av balanseposter og regnskapspresentasjon. Det fremgår ikke av 
rapporten om det har vært gjort funn/avvik på disse områdene.  

Ås, 18. januar 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 

Vedlegg: Revisjonens rapport til kontrollutvalget i Enebakk kommune per 31.10.16 









KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 5/17 - Erklæringer fra revisor 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00009-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Revisor egenvurdering av uavhengighet i brev av 5. januar 2017 og revisors 
erklæring vedr. krav til utdanning og praksis og vandel i brev av 5. januar 2017 tas til 
orientering.  

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget skal løpende påse at revisjonsarbeidet foregår på en betryggende 
måte, jf. kontrollutvalgsforskriften § 6.  

Erklæringene som oppdragsansvarlig revisor nå legger fram, inngår i dette påse-
ansvaret. 

1) Revisors egenvurdering av uavhengighet.
I henhold til Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v, § 15, 1. ledd, 
skal ”oppdragsansvarlig (skal) revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig 
egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget”. 
I tråd med denne bestemmelsen følger oppdragsansvarlig revisor i Follo 
Distriktsrevisjon Steinar Neby’s egenvurdering datert 5. januar 2017 som vedlegg. Vi 
forutsetter at revisjonssjefen har innhentet tilsvarende egenvurderinger fra sine 
revisorer. 

2) Krav til utdanning og praksis
Forskriften om revisjon i kommuner § 11 krever at oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor skal oppfylle Finanstilsynets krav til registrert og statsautorisert 
revisor. Vedlagte utskrift fra Finanstilsynets konsesjonsregister viser at Steinar Neby 
er statsautorisert revisor. Kravet til oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er 
minimum tre års utdannelse fra universitet/høyskole. Steinar Neby er 
oppdragsansvarlig revisor for alle revisjonsoppdrag utført av FDR, dvs. både 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 



Side 2 av 2 

Revisjonsforskriften i kommuner § 12 om krav til vandel for oppdragsansvarlig revisor 
skal dokumenteres ved en vandelsattest. Oppdragsansvarlig revisor avgir en 
egenerklæring om sin vandel og viser til at denne er kontrollert av Finanstilsynet i 
forbindelse med godkjenningen. I følge departementets merknader til § 12, jf. 
rundskriv H-15/04, er ytterligere kontroll normalt ikke nødvendig. 
I vedlagte brev av 5. januar 2017 følger egenerklæring og dokumentasjon fra 
Revisjonssjef Steinar Neby på overnevnte områder. 
Vi merker oss også at revisjonssjefen bekrefter at det er stilt nødvendig sikkerhet for 
mulig ansvar. 

Ås, 18. januar 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 

Vedlegg: 
1. Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av 5. januar 2017
2. Oppdragsansvarlig revisors erklæring i forhold til kontrollutvalgets påse-ansvar 

med revisjonen i brev av 5. januar 2017 
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Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 6/17 - Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon 2017 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00022-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjon av Internkontroll og Kommunale avgifter. 

Revisor bes legge fram prosjektplaner.

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget vedtok 07.12.16, jf. sak 43/16 tre tema for forvaltningsrevisjon 2017: 

- Internkontroll

- Kommunale avgifter

Utvalget ba sekretariatet legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektene. 

Sekretariatets forslag: 

1. Internkontroll

Revisjonen beskriver i overordnet analyse en risiko for at lovverk ikke etterleves i 

tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse. Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon av 

internkontrollen i Enebakk i 2012/2013, se FIKS/forvaltningsrevisjon.  

I kommuneloven § 23 (2) stilles følgende krav til administrasjonssjefen:  

Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den 

er gjenstand for betryggende kontroll. I tillegg stiller en rekke særlover krav til etablering av 

internkontroll i kommunene.  

Det finnes flere rammeverk for å vurdere internkontrollen. COSO-nettverket er ofte benyttet. 

COSO definerer internkontroll som: «Internkontroll er en prosess, iscenesatt og gjennomført 

http://follofiks.no/site/images/stories/pdf/forvaltningsrevisjon/enebakk/Endelig%20rapport%20-%20internkontroll.pdf
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av foretakets ledelse og foresatte. Den utformes for å gi rimelig sikkerhet for måloppnåelse 

innen følgende områder.  

 Målrettet og effektiv drift

 Pålitelig regnskapsrapportering

 Overholdelse av lover og regler»

COSO-rapporten peker på at disse målsettingene kunne sikres gjennom et godt samspill 

mellom fem komponenter:  

 Et godt kontrollmiljø, med engasjement på alle nivå i organisasjonen

 Løpende oppmerksomhet på risiko, med jevnlige utførte risikoanalyser og

rapportering

 Etablering og gjennomføring av aktuelle kontrolltiltak

 God kommunikasjon og informasjon

 Aktiv overvåking fra ledelsens side

En annen kilde for vurderingskriterier på dette området kan være KS` veiledning til 

internkontroll: «Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i eget hus». 

Formål:  

Undersøke om Enebakk kommune har etablert et internkontrollsystem som ivaretar 

kommunelovens krav om betryggende kontroll.  

Problemstillinger: 

1. Hvordan er kommunens kontrollmiljø?

2. I hvilken grad blir det gjennomført risikokartlegginger og – vurderinger for å kartlegge fare

for svikt, feil eller mangler innenfor kommunens tjenester?

3. I hvilken grad har kommunen etablert kontrollaktiviteter som skal sikre at sentrale

arbeidsprosesser følger kommunens krav og retningslinjer?

4. Er det etablert rutiner for oppfølging av at internkontrollen på rådmannsnivå for å sikre at

den fungerer slik den er tenkt innenfor kommunens enheter?

5. Hvordan fungerer systemet for internkontroll innen to store virksomheter i kommunen?

Problemstillingene ovenfor er hentet fra Deloittes nylige forvaltningsrevisjon om 

internkontrollen i Oppegård kommune. Flere andre Follo-kommuner har gjennomført 

lignende revisjoner, se FIKS/Forvaltningsrevisjon. 

2. Kommunale avgifter

Revisor skriver i overordnet analyse at det er risiko for at gebyrene på selvkostområdet ikke 

beregnes korrekt. Ut fra selvkostregnskapet beregner kommunen selv gebyrene (en del 

andre kommuner benytter ekstern konsulent.)  Regnskapsrevisjon avdekket at kr. 700 000 

manglet i grunnlaget for 2015, dvs. at gebyrene ble for lave. Påstander om for høye gebyrer 

dukker jevnlig opp skriver revisor i analysen under vesentlighet. Sekretariatet foreslår en 

forvaltningsrevisjon tilsvarende den Frogn kommune fikk gjennomført i 2010 

om Selvkost, avgifter og gebyrer. Vi har tatt utgangpunkt i mål og problemstillinger fra 

denne undersøkelsen.  

https://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-fagomrader/samfunn-og-demokrati/etikk/radmannenns_internkontroll_trykk.pdf
http://follofiks.no/site/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=107
http://follofiks.no/Endelig%20Rapport%20Selvkost%20avgift%20og%20%20gebyrer.pdf
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Formål: 

Prosjektet har som formål å undersøke om Enebakk kommune overholder regelverket i 

tilknytning til selvkost og gebyrberegninger. 

Problemsstillinger: 

1. Etterlever Enebakk kommune regelverket tilknyttet selvkost?

2. Hvordan er Enebakk kommunes gebyrsystem innrettet?

a. Medfører gebyrsystemet urimelige utslag for innbyggerne?

b. Er gebyrsystemet innrettet slik at kommunen får dekket sine kostnader?

c. Er gebyrsystem innrettet slik at kommunen får dekket sine budsjetterte

inntekter?

Ås, 18. januar 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 

sekretær 



KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 7/17 - Orienteringssaker 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00024-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 

 

VEDLEGG: 

1) Godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. desember 2016.
2) Årshjul
3) Aktivitetsplan 

Ås, 18. januar 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 



Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no  

MØTEPROTOKOLL 

Enebakk kontrollutvalg 

Møtetid: 07.12.2016 kl. 18:00 
Sted: Formannskapssalen 

Møtet ble avsluttet kl. 21:45 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 

Møtende medlemmer:  
Thorbjørn Nerland (H), Øivind Gundersen (Ap), Mads Gjevert Pettersen (Ap), Anne 
Marit Næss (Sp) 

Møtende varamedlemmer: 
Jon Bergskaug (Frp) for Mona Lauritsen (Frp) 

Forfall:  
Mona Lauritsen (Frp) 

Fra administrasjonene møtte: 
Kjersti Øiseth, rådmann 
Tore Hauger, kommunalsjef teknikk og samfunn (sak 38/16) 

Fra Follo distriktsrevisjon møtte: 
Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon 

Møtesekretær: 
Lene H. Lilleheier (FIKS) 

Diverse merknader: 
Thorbjørn meldte inn en sak til eventuelt. 

Møteprotokoll godkjent 12.12.2016 

Thorbjørn Nerland/s./ 
Protokollunderskriver 

Øivind Gundersen/s./ 
Protokollunderskriver 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

38/16 16/00265-1 Dialog kommunalsjef teknikk og miljø 3 

39/16 16/00311-3 Henvendelse til kontrollutvalget 3 

40/16 15/00432-6 Rådmannens oppfølging av anbefalingene i  
Forvaltningsrevisjonsrapporten  "Sikkerhet og 
beredskap" 

4 

41/16 16/00017-6 Rådmannens tilbakemelding - Oppfølging 
forvaltningsrevisjonsrapporten om demensomsorg 

5 

42/16 16/00312-1 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 6 

43/16 16/00358-1 Tema forvaltningsrevisjon 2017 7 

44/16 16/00354-1 NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2017 8 

45/16 16/00292-2 Redegjørelse for bruk av kulturmidler 2015 9 

46/16 16/00301-2 Møteplan våren 2017 10 

47/16 16/00306-7 Sak fra klagenemnda i Enebakk - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13 

11 

48/16 16/00277-1 Orienteringssaker 11 

Eventuelt 
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Enebakk KU-38/16 
Dialog kommunalsjef teknikk og miljø 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar dialogen med kommunalsjef for teknikk og miljø til orientering.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.12.2016: 
Tore Hauger svarte på utvalgets spørsmål. 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.12.2016: 
Kontrollutvalget tar dialogen med kommunalsjef for teknikk og miljø til orientering.  
 
[Lagre]  
 
 
 
 

Enebakk KU-39/16 
Henvendelse til kontrollutvalget 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget åpner ikke egen sak på grunnlag av henvendelsen, men tar med seg 
spørsmålene til dialogen med kommunalsjef for teknikk og miljø.  
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.12.2016: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.12.2016: 
Kontrollutvalget åpner ikke egen sak på grunnlag av henvendelsen, men tar med seg 
spørsmålene til dialogen med kommunalsjef for teknikk og miljø.  
 
 
[Lagre]  
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Enebakk KU-40/16 
Rådmannens oppfølging av anbefalingene i  
Forvaltningsrevisjonsrapporten  "Sikkerhet og beredskap" 
 
Sekretariatets innstilling: 

1) Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av 
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten «Sikkerhet og beredskap» til 
foreløpig orientering.  
 

2) Kontrollutvalget ber om en ny tilbakemelding om oppfølging av punktene a,b 
og c innen seks måneder. 

 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.12.2016: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.12.2016: 

1) Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av 
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten «Sikkerhet og beredskap» til 
foreløpig orientering.  
 

2) Kontrollutvalget ber om en ny tilbakemelding om oppfølging av punktene a,b 
og c innen seks måneder. 

 
 
 
 
[Lagre]  
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Enebakk KU-41/16 
Rådmannens tilbakemelding - Oppfølging 
forvaltningsrevisjonsrapporten om demensomsorg 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 

1) Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av 
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Demensomsorgen» tas til 
orientering.  
 

2) Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp rådmannens videre arbeid med 
oppfølging av revisors anbefalingspunkt nr. 1 på et senere tidspunkt.  

 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.12.2016: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 

1) Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av 
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Demensomsorgen» tas til 
orientering.  
 

2) Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp rådmannens videre arbeid med 
oppfølging av revisors anbefalingspunkt nr. 1 på et senere tidspunkt.  

 
 
 
[Lagre]  
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Enebakk KU-42/16 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 
2020. 

 
Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020. 
 

2.  Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i 
planperioden.  

 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.12.2016 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.12.2016: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 
2020. 

 
Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 
2. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020. 
 

2.  Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i 
planperioden.  

 
 
 
 
[Lagre]  
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Enebakk KU-43/16 
Tema forvaltningsrevisjon 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken ble lagt frem uten innstilling om tema. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.12.2016: 
 
Utvalget diskuterte mulige temaer og ble enige om å velge internkontroll og 
kommunale avgifter. 
 
 
Votering: Forslag til tema ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.12.2016: 
Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2017, med forbehold 
om at kommunestyret vedtar kontrollutvalgets forslag til «Plan for forvaltningsrevisjon 
2017 – 2020»: 
 

1. Internkontroll  
2. Kommunale avgifter.  

 
Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektene. 
 
[Lagre]  
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Enebakk KU-44/16 
NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken ble lagt frem uten innstilling om hvem som skulle delta. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.12.2016: 
Sekretæren kontakter Mona Lauritsen angående deltakelse på konferansen før 
påmeldingen sendes. 
 
 
Votering: Vedtaket nedenfor ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.12.2016: 
Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 1. og 2. februar 
2017: 
 
1. Mads G. Pettersen 
2. Jon Bergskaug  
Vara: Thorbjørn Nerland 
 
 
 
 
[Lagre]  
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Enebakk KU-45/16 
Redegjørelse for bruk av kulturmidler 2015 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om bruk av kulturmidler 2015 til 
orientering. 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.12.2016: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.12.2016: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om bruk av kulturmidler 2015 til 
orientering. 
 
 
 
[Lagre]  
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Enebakk KU-46/16 
Møteplan våren 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende tidspunkt våren 2017. Alle dager kl. 
1830: 
 
Onsdag 25. januar 
Onsdag 15. mars 
Onsdag 10. mai 
Onsdag 14. juni 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.12.2016: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.12.2016: 
Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende tidspunkt våren 2017. Alle dager kl. 
1830: 
 
Onsdag 25. januar 
Onsdag 15. mars 
Onsdag 10. mai 
Onsdag 14. juni 
 
 
[Lagre]  
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Enebakk KU-47/16 
Sak fra klagenemnda i Enebakk 
 
Saksdokumentet er unntatt offentlighet etter offentleglova  §13 jfr fvl §13 
 
Lukking av møtet: 
 
Sekretariatets innstilling: 
Møtet lukkes under behandlingen av sak 47/16 i medhold av kommuneloven § 31.2 
jf. FvL § 13.1 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak: 
Møtet lukkes under behandlingen av sak 47/16 i medhold av kommuneloven § 31.2 
jf. Fvl § 13.1 
 
 
 
 

Enebakk KU-48/16 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.12.2016: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.12.2016: 
Sakene tas til orientering. 
 
[Lagre]  
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Eventuelt 

Saken Nerland varslet om ved møtets begynnelse utsettes til neste møte.  



Årshjul for orienteringer fra administrasjonen i Enebakk kommune m.v.: 

Tidspunkt - 

møter 

Hvem inviteres fra 

administrasjonen? 

Tema 

Januar/februar Rådmannen Generell dialog 

April/mai Økonomisjef/regnskapssjef Kommunens årsregnskap og årsberetning 

April/mai Godkjenning av årsregnskap 

Høst Hvert år: Kommunalsjef 

Helse- og omsorg 

Tema 2017: Generell dialog 

Høst Annet hvert år: Rullering 

mellom kommunalsjef 

Kultur – og oppvekst og 

kommunalsjef Teknikk- og 

miljø 

Tema 2017: Generell dialog med 

kommunalsjef kultur og oppvekst 

Høst Annet hvert år: Egenevaluering av 

kontrollutvalgets arbeid etter å ha vært i 

funksjon i hhv. 1 og 3 år  

Høst/vinter Utvalgets årlige vurdering av neste 

kalenderårs forvaltningsrevisjonsprosjekt 

med basis i handlingsplanen for 

forvaltningsrevisjon 

18.01.2017 



Aktivitetsplan 2017 

Ajourført 18.01.2017 

1 

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 

   AKTIVITETSPLAN FOR 2017 per januar 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende.  Follo distriktsrevisjon (FDR) står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.  

FDRs rapporter skal være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet. 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1 

2 

Kontrollutvalgets årsrapport 2016 

Kontrollutvalgets strateginotat 

mars 

vår 2017 

FIKS 

FIKS 

3 Aktivitetsplan / årshjul  Januar FIKS Rullerende 

4 Møteplan FIKS 25. januar, 15 mars, 10. mai, 14. juni

5 Uttalelse til Kommunens årsregnskap og 

årsmelding for 2016 

15. april Kommunen 

6 Tertialrapporter: 

1.Tertialrapport jan-april 2017 - orienteringssak Mai Kommunen 

2. Tertialrapport mai-aug. 2017 - orienteringssak Oktober Kommunen 

7 Rapporter fra revisjonen: 

1. Pr. 30.04.17  (perioden 01.05.16 - 30.04.17) Mai FDR 

2. Pr. 31.10.17  (perioden 01.05.17.-31.10.17) November FDR 

3. Overordnet revisjonsstrategi 2017 September FDR 



   

Aktivitetsplan 2017 

  Ajourført 18.01.2017   

2 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

8 Forvaltningsrevisjon 2016: 

Mobbing i skolen 

 

2016 

 

FDR 

 

 

KU 24.januar 

 

9 Plan forvaltningsrevisjon 2017-2020 2016 FIKS KU 42/16  

10 Oppfølging av tidligere prosjekter: Rådm. 

svarfrist: 

FIKS   

  

Forvaltningsrevisjonsrapport –Beredskap 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Demensomsorg 

 

07.06.2017 

 

18.10.2016 

 

FIKS 

 

FIKS 

 

 

 

KU 40/16, ny tilbakemelding om 6 mnd 

 

KU 41/16 

 

 

 

11 Plan for selskapskontroll  2017 - 2020  FIKS  KU 22/16 

KS 80/16 

 

12 Budsjett for tilsyn og kontroll 2018 September FDR/FIKS   

13 Andre kontrollsaker 
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