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Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø 

Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  20/03148 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 144/20 10.12.2020 

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 1/21 20.01.2021 

3 Administrasjonsutvalget 1/21 27.01.2021 

4 Kommunestyret 9/21 10.02.2021 

 

  

 
Administrasjonsutvalgets behandling 27.01.2021: 

Anne Whyte (FrP) foreslo lukking av møtet. 
Votering: Forslag om lukking av møtet ble nedstemt 8-1 (FrP). 
 

Hanne Nesfeldt (UDF) fremmet tilleggsforslag/uttalelse på vegne av de 
tillitsvalgte i administrasjonsutvalget (Fagforbundet Ås og UDF): 

Se nederst i protokollen. 
 
 

Votering: 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs uttalelse 20.01.2021: 

 punkt 1, 2 og 3 ble enstemmig tiltrådt 
 punkt 4 ble tiltrådt 6-3 (tillitsvalgte 2FF og UDF) 
 punkt 5 ble tiltrådt 6-3 (tillitsvalgte 2FF og UDF). 

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
Det var enighet om at uttalelsen fra de tillitsvalgte følger saken. 

 
Administrasjonsutvalgets uttalelse 27.01.2021: 
Administrasjonsutvalget slutter seg til Hovedutvalg for oppvekst og kulturs 

uttalelse av 20.01.2021 og kontrollutvalgets innstilling av 24.11.2021. 
 

Uttalelse fra de tillitsvalgte 27.01.2021 som følger saken: 
Det er strenge krav til en forvaltningsrevisjon, en revisjon skal være uhildet og 
profesjonell. Det faktum at revisor ikke har gjennomført fysisk møte/intervju 

med ledelsen ved Sjøskogen skole, gjør at det er grunn til å stille spørsmål ved 
forvaltningsrevisjonens profesjonalitet og prosessen som har blitt gjennomført 

knyttet til revisjonens metodevalg. Det er dermed også grunn til å stille spørsmål 
ved om kontradiksjonsprinsippet har blitt godt nok ivaretatt. Forvaltningsrevisor 
har gjennomført fysisk møte/intervju med skoleledelsen ved de to andre skolene. 

Skoleledelsen ved Sjøskogen skole har arbeidet mye med å få på plass systemer 
og rutiner for å sikre at arbeidet med elevenes psykososiale skolemiljø skal være 

ivaretatt på best mulig måte gjennom kontinuerlig arbeid og oppfølging. 
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Elevundersøkelsen ved Sjøskogen skole fra november 2020 har også gode 
resultater. 

 
 
 

 
Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 28. januar 2021 
 
Vibeke Berggård 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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