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MØTEPROTOKOLL  
 

Kongsvinger kontrollutvalg 
 
Dato: 27.11.18 kl. 8.15-14.15 
Sted: Kongsvinger ungdomsskole. 
Arkivsak: 18/00085 
  
Tilstede:  Øystein Østgaard (H) (fra kl. 10.00), May Britt Sletten (Ap), Liv 

Engom (Pp), Tom Arne Strandberg (Frp), Alf-Tore Pedersen 
(Ap) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Rådmann Gry Sjødin Neander deltok i sakene 61/18-65/18. 

Kommunalsjef Kjersti Vevstad deltok i sakene 62/18-65/18  
Teamleder helsesøstre Arnhild Julseth,enhetsleder Anne Christine 
Ringstad Nerli,  kommunalsjef Marianne Birkeland og leder Siri E. Nygård 
deltok i sak 65/18. Journalist fra Glåmdalen var tilstede under sak 61- første 

del av sak 65, men forlot møtet når møtet ble lukket. 
  
Protokollfører: Utvalgssekretær Nina Bolneset 
  

 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

61/18 
18/00040-
55 

Sak 61/18 Samtale med rådmannen. 3 

62/18 
18/00115-
11 

Sak 62/18 Kommunens tilsyn med private barnehager. 5 

63/18 
18/00115-
12 

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

6 

64/18 
18/00040-
56 

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

7 

65/18 
18/00040-
44 

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

8 
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66/18 
18/00094-
10 

Sak 66/18 Eventuelt. 10 

67/18 18/00095-8 Sak 67/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte. 11 

    

 
Deler av sak 61/18 ble behandlet for lukkede dører iht. koml. § 31 nr. 3. 

Deler av sak 62/18 ble behandlet for lukkede dører iht. koml. § 31 nr. 2. FVL. §13, 

1.ledd,pkt.1. 

Sak 63/18 vil bli foreslått behandlet for lukkede dører (iht. koml. § 31 nr. 22, jf. FVL § 13, 

første ledd nr. 1), under orientering i første del av saken. 
 
 

 
 
Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. 
 
 
 

UNDERSKRIFTER:  

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i 
samsvar med det som ble bestemt på møtet. 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

  

 
 

UTSKRIFTER: 

Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, rådmann, Hedmark Revisjon IKS og 
lokalpressen. 
Innkallinger og møtebøker ligger også på www.gs-iks.no under «Dokumenter». 

  

http://www.gs-iks.no/
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Saker til behandling 

61/18 Sak 61/18 Samtale med rådmannen. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kongsvinger kontrollutvalg 27.11.2018 61/18 

 
 

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

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

som de ber om at du informerer om. 

 Rapportering av psykisk utviklingshemmede, hvordan er situasjonen i Kongsvinger 

(jf.«Tolga-saken»)? 

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

rapportering. Hva har skjedd i denne saken? 

  
Møtebehandling 
Saken rundt Enova og tilbaketrekking av tilskudd er løst. Følge opp de på prosjektmidler i 

framtida, sørge for rutiner for rapportering og tilsettinger. Sørge for bedre rutiner for å søke 

midler til forskjellig type prosjekter. 

 

Psykisk utviklingshemmede i Kongsvinger kommune: Alle er diagnosert på riktig måte. Svak 

økning i antall. Rådmannen vil komme tilbake med flere tall rundt dette. 

 

Det ble også informert rundt ressurskrevende brukere og tilskudd for denne gruppen. 

 

Ellers ble følgende tema berørt: 

 

Nye utlyste stillinger. 

 
Kommunens arbeid med «Digitalisert hverdag». 

 

Korttidsplasser i Kongsvinger kommune. 

 

Under deler av rådmannens orientering ble det foreslått å lukke møtet. Dette ble enstemmig 

vedtatt. Møte ble lukket iht. kommuneloven § 31 nr. 3. 

1.1.19- Nye bestemmelser om at utskrivningsklare pasienter i psykiatri skal ivaretas av 

kommunen. 

 
Votering 
Følgende punkter legges til i vedtaket. Vedtaket var enstemmig. 

Kontrollutvalget ønsker i neste møte mer informasjon om: 

 Kommunens oppfølging av brukere etter psykiatrisk behandling 
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 Tall rundt rapportering og rutiner for søking av tilskudd av psykisk 

utviklingshemmede og ressurskrevende brukere i kommunen. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering. 

 Kommunens oppfølging av brukere etter psykiatrisk behandling 

 Tall rundt rapportering og rutiner for søking av tilskudd av psykisk 

utviklingshemmede og ressurskrevende brukere i kommunen. 
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62/18 Sak 62/18 Kommunens tilsyn med private barnehager. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kongsvinger kontrollutvalg 27.11.2018 62/18 

 
 

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

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

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

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

NRK:  

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

 

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

visst tilsynsansvar.  

 

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

tilsynsrapport i forhold til økonomi.  

 

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

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

annerledes i denne saken?  

 

Kontrollutvalget har bedt om at kommunalsjef Kjersti Vevstad kommer og orienterer 
 
Møtebehandling 
Under deler av orienteringen ble det foreslått å lukke møtet. Dette ble enstemmig vedtatt. 

Møte ble lukket iht. kommuneloven § 31 nr. 2. Forvaltningloven §13, 1.ledd,pkt.1. Kjersti 

Vevstad informerte i saken. Kommunen skal føre tilsyn etter barnehageloven, altså hvordan 

de bruker driftstilskuddet i forhold til barn.  Det er ikke funnet noe kritikkverdig fra 

kommunen på forhold i barnehagen. Kommunen har oppfylt sin tilsynsplikt. 

 
Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig. 

 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering. 

 
 
 
 
  

https://www.nrk.no/ho/kastet-ut-av-barnehagen-_-vant-i-retten-1.14075315
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63/18 Sak 63/18 Mobbing i skolen (inkludert en mottatt 
henvendelse). 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kongsvinger kontrollutvalg 27.11.2018 63/18 

 
 

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

 
 
 

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

en henvendelse som er videresendt til kommunalsjef Kjersti Vevstad.  

 

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

som kommunen/skolen benytter for å avverge og følge opp slike hendelser som beskrives i denne 

saken.  

 

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

nr. 1), under denne orienteringen. 

 

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

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

sett følger opp disse planene. 

 
Møtebehandling 
Deler av saken ble behandlet for lukkede dører (iht. koml. § 31 nr. 22, jf. FVL § 13, første ledd nr. 

1). Vevstad informerte i saken., hun har oversendt informasjon om saken i forkant av møtet. Ser at 

det er et behov for å jobbe systematisk og tett på for å forebygge mobbing på skolene. Det er 

utarbeidet plan for «trygt skolemiljø». Kommunen har satt som mål og være under 

landsgjennomsnittet for mobbing på skolene. Kontrollutvalget stiller seg undrende til hvorfor 

fortsetter mobbing generelt i skolene? Hvorfor blir det ikke bedre?. Vevstad informerte om 

tiltakene som skal gjennomføres for å forebygge mobbing. Kontrollutvalget stilte spørsmål om 

hva som gjøres konkret i mobbesaker i dag? Vevstad informerte om at alle har ansvar for å forstå 

mobbing, og mye handler om holdningene til barn og voksne. At man hele tiden må se andre 

måter å jobbe på. Kontrollutvalget ber om at de etter hvert får en plan over hvilke resultater man 

ser av den planen som er laget.  

 
 
Votering 
Kontrollutvalget legger til at de ønsker en oppfølging i neste møte. Vedtaket var enstemmig. 

 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering. Kontrollutvalget ber om 

en oppfølging i neste møte. 
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64/18 Sak 64/18 Informasjon fra oppvekst inkludert omvisning på 
den nye ungdomsskolen. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kongsvinger kontrollutvalg 27.11.2018 64/18 

 
 

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

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

ønsker også en omvisning på skolen.  

 

 Hvordan fungerer den nye ungdomsskolen?  

 Forekommer det «slåssing» på ungdomskolen?  

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

arbeidsmiljø og skolemiljø blant elevene?  

 

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

 

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

det slik at rektor Jørgen Bo Gundersen som skal står for omvisningen. 

 
Møtebehandling 
Vevstad informerte i saken, hun hadde med seg en presentasjon som blir ettersendt på mail. 

 Kantina går bra og det melde som at elevene trives god. 

 Ikke problemer med slåssing på skolen. 

 Det jobbes med at tre ansattkulturer skal bli til en. 

 Det jobbes aktivt for å få et godt arbeidsmiljø og skolemiljø. 

 Elevene får havregrynsgrøt hver morgen. 

 Elevene kan kjøpe lunsj til kr. 30,- hver dag. 

Kontrollutvalget fikk en fin omvisning av rektor på den nye skolen, og kontrollutvalget synes 

at kommunen har fått en flott skole. 

 
Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig. 

 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget takker for informasjonen og omvisningen, og tar saken til orientering. 

 
 
 
 



 8  

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

1 Kongsvinger kontrollutvalg 27.11.2018 65/18 

 
 

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

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

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

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

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

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

Kontrollutvalgets møter avholdes på dagtid og er åpne.  

 

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

tverrfaglig i forhold til barn og unge i Kongsvinger?  

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

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

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

rus/psykiatri/annet i hjemmet).  

 

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

 

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

fått forståelse for at det sannsynligvis vil være flere som skal sier litt om dette temaet. 

 
Møtebehandling 
Vevstad informerte i saken. I 2018-20 implementerer kommunen en modell som heter BTI-

Bedre tverrfaglig innsats. Innført av helsedirektoratet 2009, flere kommuner velger å jobbe 

etter modellen. Få inn tidlig innsats, og på sikt gjøre arbeidet mer effektivt og rimeligere. 

 

Det er i en intern undersøkelse avdekket at det er behov for blant annet at ansatte på tvers av 

avdelinger må bli kjent med hverandres fagområde/mandat og at det må defineres nærmere 

hvilke signaler hos barn og unge man skal se etter.   
 
Julseth informerte i saken: 

Helsesøster endrer navn til «helsesykepleier» fra januar 2019. De er spesialutdannede 

sykepleiere. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal jobbe forebyggende og 

helsefremmende. Forsøke hindre at situasjoner oppstår, hvis de oppstår er det andre instanser 

som skal inn. Avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt. Helsesøster sitter også 

innsatsteamet mot mobbing på skoler. Julseth delte ut ny forskrift 1.11.18: Forskrift om 

kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

I denne står det meste om oppgavene de har. Treffer 100%  av barn og foreldre i kommunen. 

Også ansvar for helsetjenester til elever ved videregående skoler. Tverrfaglig samarbeid for 

videre oppfølging. 
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Bruker folkehelseprofilen for å avdekke hvilke områder det er behov for å satse på. 

Barnefattigdom ligger høyere i Kongsvinger kommune enn landsgjennomsnittet og 

fylkesgjennomsnittet. 

 
Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig. 

 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering. 
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66/18 Sak 66/18 Eventuelt. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kongsvinger kontrollutvalg 27.11.2018 66/18 

 
 

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

 
 
Møtebehandling 
Det ble ikke lagt frem noen saker under eventuelt. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
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67/18 Sak 67/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kongsvinger kontrollutvalg 27.11.2018 67/18 

 
 

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

 
 
Saksframlegg: 

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

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

skal orientere i neste møte. 

 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget er enige om at det har vært et tøft møte, samtidig som det har vært et veldig 

bra møte. Har fått lagt frem mange viktige spørsmål i sakene. Fint å få omvisning på den nye 

skolen. 

 
Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig. 

 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning. 
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