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MØTEPROTOKOLL  
 

Grue kontrollutvalg 
 
Dato: 26.03.2019 kl. 8.30-16.30. 
Sted: Sykehjemmet-Møterom på Peisestua 
Arkivsak: 18/00086 
  
Tilstede:  Ragnar Nyman (Ap), Erik Ødegård ()(forlot møtet kl. 11.30), 

Marit Aasthorp Figved (H), Stein Bruno Langeland (Sp), Inger 
Marie Hvithammer (Ap) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Erik Ødegård deltok ikke under sakene 18/19-23/19 
  
Andre: Ordfører Wenche Huser Sund til sak 15/19. Ordfører var 

tilhører også sakene 16/19-18/19 og deler av sak 19/19. 
 Konst. rådmann Erik O. Møller til sakene 16/19-21/19 

Økonomisjef Ove Jostein Bakken til sakene 16/19-21/19 
Enhetsleder Sigbjørn Sæther til sakene 17/19-18/19 
Personalsjef Ellinor Bjerke til sak 19/19 
Skatteoppkrever Jon Stømner til sak 20/19 
Rektor Øystein Hanevik og kommunalsjef Anne Berit Gullikstad 
til sak 21/19. 
 

Protokollfører: Utvalgssekretær Torgun M. Bakken 
  

 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

14/19 19/00013-1 Sak 14/19 Referater, orienteringer og diskusjoner. 3 

15/19 
18/00100-
15 

Sak 15/19 Samtale med ordføreren. 3 

16/19 
18/00062-
56 

Sak 16/19 Samtale med rådmannen. 5 

17/19 
18/00062-
59 

Sak 17/19 Informasjon om brannsikring av kommunale 
eiendommer. 

6 

18/19 
18/00062-
60 

Sak 18/19 Informasjon om boligsosial handlingsplan. 9 
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19/19 
18/00062-
57 

Sak 19/19 Personalforvaltning. 10 

20/19 
18/00022-
15 

Sak 20/19 Skatteoppkrevers årsrapport 2018 og 
kontrollrapport fra Skatteetaten 

12 

21/19 
18/00062-
62 

Sak 21/19 informasjon om psykososiale skolemiljø og 
Opplæringsloven § 9A. 

14 

22/19 
18/00102-
14 

Sak 22/19 Eventuelt. 15 

23/19 
18/00103-
15 

Sak 23/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte. 16 

    

 
 
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 http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/grue-
kommune/ under «Møter». 

 
 
  

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

Sak 14/19 Referater, orienteringer og diskusjoner. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grue kontrollutvalg 26.03.2019 14/19 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 

 
 
Saksframstilling: 
Orienteringer/diskusjoner 

▪ Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (hvert enkelt medlem 

forbereder en orientering til de øvrige). 
o Saker fra formannskapet – Ragnar Nyman 

o Saker fra administrasjonsutvalget og AMU – Erik Ødegård 

o Saker fra næring, oppvekst og kultur + ungdomsrådet – Stein Bruno Langeland 

o Saker fra omsorg og miljø – Inger Marie Hvithammer 

o Eldreråd og Råd for likestilling av funksjonshemmede – Marit Aasthorp 

Figved 

▪ Kommunestyrets saker og vedtak. 

▪ Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets 

leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker. 

▪ Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En 

oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på www.gs-iks.no. 

▪ Eventuelle mediesaker. 

▪ Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, jf. tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan 

for FR). 

▪ Referat fra KU-konferansen 2019 https://www.nkrf.no/nkrfs-

kontrollutvalgskonferanse-2019 

 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget ga en gjensidig orientering og fulgte opp tiltaksplanen. 

 

Det ble gitt en kort informasjon om KU-konferansen. 

 

 

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

 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 

 

  

http://www.gs-iks.no/
https://www.nkrf.no/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2019
https://www.nkrf.no/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2019
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Sak 15/19 Samtale med ordføreren. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grue kontrollutvalg 26.03.2019 15/19 

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

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget inviterer ordfører Wenche Huser Sund til en samtale hvor det kan diskuteres 

generelle problemstillinger i Grue kommune.  

 

Som et fast punkt tar vi med spørsmålet om det er noe som ordfører ønsker å bringe videre til 

kontrollutvalget fra kommunestyret, eller om det er andre forhold som kontrollutvalget bør 

gjøres oppmerksom på? 

 

I tillegg ber kontrollutvalget om at ordføreren sier litt om ansettelsesprosessen rundt tilsetting 

av ny rådmann. 

 

 
Møtebehandling 
Ordfører Wenche Huser Sund var til stede under behandlingen. 

 

I samtalen med ordføreren ble følgende temaer berørt: 

• Ordfører er veldig positiv til kontrollutvalget. 

• Mye handler om tillit og det må være tillit mellom administrasjon og politikk. 

• Det skjer mye på sykehjemmet nå og det kommer til å bli et bra sykehjem etter hvert. 

• Stillingen som rådmann er lyst ut. 

• Det er god dialog med fylkesmannen. 

• Det skjer mye positivt i Grue, det er viktig å fokusere på dette. 

• Regionutvikling, kommunesamarbeid, kommunesammenslåing. 

 

 

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

 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering. 
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Sak 16/19 Samtale med rådmannen. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grue kontrollutvalg 26.03.2019 16/19 

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

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget innkaller konst. rådmann Erik O. Møller til en samtale hvor vi kan diskutere 

generelle problemstillinger i Grue kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer om 

saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid. 

 

Det er visse faste punkter som gjennomgås i samtalen med rådmannen. 

• Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra rådmannen om den 

økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i 

investeringsregnskapet. 

• Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte. 

• Registrerte åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte 

(enhet, sak/tema (ikke navn)). 

• Sykefraværet i kommunen.  

o Hvordan er sykefraværet i Grue i forhold til andre kommuner i regionen?  

o På hvilke enheter er det høyest sykefravær? 

o Hvordan er fordelingen mellom egenmeldt og legemeldt fravær? 
 

I tillegg bes det om at rådmannen legger frem en oversikt over oppfølging av kommunesaker 

og spesielt ikke oppfulgte KS-saker i 2018 (utsatt fra forrige møte). 

 

Kontrollutvalget ønsker også at du orienterer om: 

• Bredbåndsutbyggingen i Grue og avtalen med Telenor. 

• Saken om sykehjemmet, hvilke tiltak er iverksatt og hvordan er utviklingen? 

 
Møtebehandling 
Rådmann Erik O. Møller var til stede under behandlingen. I tillegg var økonomisjef Ove 

Jostein Bakken og ordfører Wenche Huser Sund til stede. 

 

I samtalen med rådmannen ble følgende temaer berørt: 

• Fiberutbygging. Rådmannen orienterte om planene for utbygging i kommunen. Det 

kan bli vanskelig å få bygget ut med100 % dekning. 

• Økonomisk situasjon.  

o Pr. mars 2019 ligger økonomien litt bedre an enn tilsvarende for 2018, men 

dette kan ha med periodisering å gjøre. 

• Ingen anmeldelser eller varslinger. 

• Tilsynssak på sykehjemmet er svart opp og ligger hos fylkesmannen. 

• Varsel om tilsyn med kommunal beredskap i mai. 

• Tilsyn med kartverket i april. 
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• Sykefravær. Hittil i år 10,04 %, fjoråret 8,89 %. 

• Det er 315,55 årsverk i Grue kommune, over 400 ansatte. Vel 82 % er kvinner. 

• Rådmannen er bekymret for økonomien framover. 

• Oversikt over kommunestyresaker. Rådmannen hadde med en oversikt over dette, som 

ble delt ut i møtet. 

• Sykehjemmet.  

o Rådmannen orienterte også om hva det anslagsvis koster ved eventuelt å øke 

grunnbemanningen. 

o Rekruttering enhetsleder er i sluttfasen. 

o Avdelingsleder og en person på postkjøkken er også i gang. 

o 5 sykepleiere utlyst. 

o mm. 

o Det har vært flere møter i styringsgruppen. 

• Budsjettet framover blir en utfordring. 

 

Rådmannen fikk spørsmål om landbrukskontoret. 

 

 

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

 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering. 

 
 

  



 7  

Sak 17/19 Informasjon om brannsikring av kommunale 
eiendommer. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grue kontrollutvalg 26.03.2019 17/19 

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

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalg fikk i sitt møte 5.12.17 (sak 60/17) informasjon fra Glåmdal brannvesen IKS 

om brannsikring av eiendommer i Grue kommune. Kontrollutvalget ønsket å gjøre 

kommunestyret oppmerksom på at det var flere mangler i brannsikringen, og sendte saken til 

kommunestyret med bl.a. anbefaling om at kommunestyret skulle få samme informasjon som 

kontrollutvalget hadde fått.  

 

Kontrollutvalget fulgte opp saken igjen i sitt møte 16.10.18, sak 53/18, og fikk en orientering 

om noen av tiltakene som var iverksatt og hva som var planlagt gjennom budsjettet for 2019. 

Kontrollutvalget registrerte også at ordfører og konst. rådmann skulle ta en vurdering om 

kontrollutvalgets sak 60/17 skulle tas opp i kommunestyret. 

 

I kontrollutvalgets møte 4.12.18 (sak 61/18) er det sagt følgende: «Saken som kontrollutvalget 

sendte til kommunestyret for ett år siden, om brannsikring av kommunale eiendommer (KU-

sak 60/17), er nå behandlet i kommunestyret. Bekk har vært i kommunestyret og orientert». 

Kontrollutvalget vil gjerne ha en utskrift av denne saken, slik at vi kan få lukket denne saken i 

våre systemer. 

 

Kontrollutvalget følger ytterlige opp denne saken i møte tirsdag 26.3.19 og ber om en 

oppdatert oversikt over hvilke tiltak i forbindelse med brannsikringen, som er iverksatt.  

 
 
Møtebehandling 
Rådmann Erik O. Møller var til stede under behandlingen. I tillegg var økonomisjef Ove 

Jostein Bakken, enhetsleder Sigbjørn Sæther og ordfører Wenche Huser Sund til stede.  

 

Sæther orienterte om tiltakene i forbindelse med brannsikring av kommunale eiendommer. 

Alle kommunale bygg er analysert i forhold til planer, tiltak og gjennomført. Han presenterte 

denne oversikten for kontrollutvalget.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at det legges fram en tilsvarende oversikt for kommunestyret. 

 

Fylkesmannen skal bistå kommunene med å få implementert avvikssystemet i kommunen og 

dette avvikssystemet er gjennomgående for hele kommunen. 

 

Kontrollutvalget vil be om en ny orientering om brannsikring og oppfølging av dette i det 

første møtet i 2020. 
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Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak, med unntak av å legge inn i vedtaket om at 

kontrollutvalget ønsker en ytterligere oppfølging i det første møtet i 2020. Vedtaket var 

enstemmig. 

 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering. 

2. Kontrollutvalget vil be om en ny orientering i det første møtet i 2020. 
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Sak 18/19 Informasjon om boligsosial handlingsplan. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grue kontrollutvalg 26.03.2019 18/19 

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

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

kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har 

god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering 

om de forskjellige enhetene og tjenestene i kommunen. 

 

Kontrollutvalget har sagt i sin tiltaksplan at de ønsker en orientering om Boligsosial 

handlingsplan. 

 

Vi har bedt enhetsleder Sigbjørn Sæther om å komme og orientere. 

 
 
Møtebehandling 
Enhetsleder Sigbjørn Sæther var til stede under behandlingen. I tillegg var rådmann Erik O. 

Møller, økonomisjef Ove Jostein Bakken og ordfører Wenche Huser Sund til stede. 

 

Sæther orienterte om den vedtatte boligsosiale handlingsplanen. 

 

Han hadde med seg en presentasjon som kontrollutvalget får tilsendt i ettertid. 

 

Kontrollutvalget vil be om en ny orientering i det første møtet i 2020, bl.a. om prinsipielle 

spørsmål vedrørende salg av boliger og hva slags boliger skal prioriteres i kommunal regi. 

 
 
Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak, med unntak av å legge inn i vedtaket om at 

kontrollutvalget ønsker en ytterligere oppfølging i det første møtet i 2020. Vedtaket var 

enstemmig. 

 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering. 

2. Kontrollutvalget vil be om en ny orientering i det første møtet i 2020. 
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Sak 19/19 Personalforvaltning. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grue kontrollutvalg 26.03.2019 19/19 

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

 

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

kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har 

god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering 

om de forskjellige enhetene i kommunen.  

 

Kontrollutvalget har sagt i sin tiltaksplan at de ønsker en orientering om personalforvaltning 

i Grue kommune.  

 

Følgende stikkord kan være utgangspunkt for informasjonen: 

• Hvordan ligger en mulig omorganisering an i kommunen?  

• Hvilken kompetanse trenger kommunen?  

• Sykefravær; korttidsfravær/langtidsfravær?  

• Ufrivillig deltid?  

• Hvordan jobbes det med arbeidskultur? Og hva blir gjort for at hver enkelt 

arbeidstaker skal kjenne til ønsket kultur?  

 

Vi har bedt personalsjef Ellinor Bjerke om å komme og orientere. 

 
 
Møtebehandling 
Personalsjef Ellinor Bjerke var til stede under behandlingen. I tillegg var rådmann Erik O. 

Møller og økonomisjef Ove Jostein Bakken til stede. Ordfører Wenche Huser Sund var til 

stede under deler av behandlingen. 

 

Bjerke orienterte om følgende: 

• Organisering. Det er foreløpig ikke vedtatt noen ny organisering. 

• Kompetanse.  

o Kommunen har en kompetanseutviklingsplan som rulleres årlig.  

o Den er nylig rullert nå. 

o Det kan være en utfordring dersom vikarer ikke har god nok kompetanse. 

• Sykefravær.  

o Langtidsfravær. Det er inngått en samarbeid med NAV, både i Grue, Åsnes og 

Kongsvinger med å følge opp sykemeldte.  

o IA-plan sier hvordan det skal jobbes med sykefravær.  

o Korttidsfravær siste tolv måneder var på1,28 % og langtidsfraværet var 6,48 

%. 

• Ufrivillig deltid. 
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o Det ble gjort en kartlegging i 2014, som viste at 54 % ikke hadde 100 % 

stilling. 43 % av de som hadde deltid var fornøyd, 48 % ønsket større stilling. 

o Det skal gjennomføres ny kartlegging i år. 

• Arbeidskultur. Hvordan jobbes det med arbeidskultur?  

o Kommunen har en arbeidsgiverstrategi, som ble vedtatt i 2011 og rullert i 

2016. 

o I denne planen er det også et punkt som heter «Medarbeiderskap». 

o Det er gjennomført (2017 og 2018) en medarbeiderundersøkelse som kalles 

«10-faktor». 

o Det ble plukket ut enkelte faktorer som det skulle jobbes mer med.  

o «10-faktor»-undersøkelsen er en form for leder- og 

medarbeiderutviklingsprogram. 

o Det ble i 2018 utarbeidet nye skjemaer medarbeidersamtaler som bygger på 

«10-faktor»-undersøkelsen. 

o Stillingsbeskrivelser. Dette er også et verktøy i et ledd i ønsket arbeidskultur. 

o Alle ansatte har en slik stillingsbeskrivelse. Det er 

arbeidsbeskrivelser/arbeidslister på hver enkelt enhet i tillegg. 

o Det skal være kurs i hovedavtalen i mai. 

o Det har vært et krevende arbeidsmiljø rent administrativt i den siste tiden. 

Dette handler bl.a. om enkeltuttalelser på sosiale medier. 

o Det er et godt arbeidsklima mellom tillitsvalgte og ledelsen. 

 

 

Votering 
Det ble lagt frem et tilleggspunkt i vedtaket (pkt. 2): 

• Kontrollutvalget har forstått at det har vært et krevende arbeidsmiljø rent 

administrativt i den siste tiden, som bl.a. er basert på enkeltuttalelser og kritikk på 

sosiale medier. Dette er en uheldig utvikling. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt.  

 
 
Vedtak  
1. Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering. 

2. Kontrollutvalget har forstått at det har vært et krevende arbeidsmiljø rent administrativt i 

den siste tiden, som bl.a. er basert på enkeltuttalelser og kritikk på sosiale medier. Dette er 

en uheldig utvikling. 
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Sak 20/19 Skatteoppkrevers årsrapport 2018 og kontrollrapport fra 
Skatteetaten 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grue kontrollutvalg 26.03.2019 20/19 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Grue kommunestyre å fatte slikt 

vedtak: 

• Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2018 og Skatteetatens kontrollrapports til 

orientering 

 
 
Saksframstilling: 
Skatteoppkrevers årsrapport for 2018 ligger som vedlegg 1 til denne saken. I tillegg følger 

«Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Grue» fra Skatteetaten, som 

vedlegg 2.  

 

Skatteetatens konklusjoner (i kontrollrapporten) er som følger: 

 

Skatteoppkreverens overordnede internkontroll  

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at 

skatteoppkreverens overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med 

gjeldende regelverk.  

 

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap  

På grunnlag av kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende 

pålegg:  

 

Oppfølging av ubehandlede utbetalingstransaksjoner. Det var mange eldre 

utbetalingstransaksjoner (tilbake til 2006) som ikke var behandlet av 

skatteoppkreveren. Pålegget ble også gitt på stedlig kontroll 2017. Skatteoppkreveren 

har skrevet i sitt tilsvar at det nå jobbes med å følge opp transaksjonene.  

Ut over gitte pålegg anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av 

årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig 

uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.  

 

Skatte- og avgiftsinnkreving  

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av 

innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar 

med gjeldende regelverk. 

 

Skatteoppkrevers tilsvar til Skatteetatens bemerkning, ligger som vedlegg 3 til saken. 

 

Kontrollutvalget har bedt skatteoppkrever Jon Stømner om å være tilstede for å orientere om 

sin årsrapport. 
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Møtebehandling 
Skatteoppkrever Jon Stømner var til stede under behandlingen. I tillegg var rådmann Erik O. 

Møller og økonomisjef Ove Jostein Bakken til stede. 

 

Det er en stor framgang at det er måloppnåelse i forhold arbeidsgiverkontroller. Dette har vært 

problematisk i tidligere år. 

 

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

 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Grue kommunestyre å fatte slikt 

vedtak: 

• Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2018 og Skatteetatens kontrollrapports til 

orientering. 
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Sak 21/19 informasjon om psykososiale skolemiljø og 
Opplæringsloven § 9A. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grue kontrollutvalg 26.03.2019 21/19 

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

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

kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har 

god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering 

om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.  

 

Kontrollutvalget har sagt i sin tiltaksplan at de ønsker informasjon om Psykososialt skolemiljø 

og Opplæringsloven § 9 A-4 (Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt 

psykososialt skolemiljø). Spørsmålet er hvilke tiltak som kommunen har satt i verk for å sikre 

et godt psykososialt skolemiljø og hvilke rutiner som er iverksatt ved eventuelle hendelser 

som påvirker skolemiljøet. 

 

Vi har bedt rektor Øystein Hanevik om å komme og orientere. 

 
 
Møtebehandling 
Rektor Øystein Hanevik var til stede under behandlingen. I tillegg var kommunalsjef Anne 

Berit Gullikstad, rådmann Erik O. Møller og økonomisjef Ove Jostein Bakken til stede. 

 

Hanevik hadde med seg en skriftlig dokumentasjon som ble delt ut i møtet. Han orienterte 

også om at det nylig er utarbeidet en rutine for håndtering av vold/krenkelse mot lærere. 

 

Det ble også orientert kort om et konkret tilfelle og hvordan dette ble løst. Fylkesmannen 

behandler denne saken. I all hovedsak er det gode rutiner i Grue-skolen. 

 

I tillegg orienterte Hanevik om saken om utvidet skoletid. 

 

 

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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Sak 22/19 Eventuelt. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grue kontrollutvalg 26.03.2019 22/19 

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

 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt. 
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Sak 23/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grue kontrollutvalg 26.03.2019 23/19 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning. 
 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget tar en evaluering av møtet. Hva var bra og hva kan eventuelt gjøres bedre? 

 

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

som skal orientere i neste møte. 

 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget tok en rask evaluering. 

 

Det har vært et greit og konstruktivt møte. 

 

 

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

 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning. 
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