Kontrollutvalget i Kautokeino kommune
Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi
Møte nr. 1/2017
25. mai 2017

Arkivkode
4/1 05
Journalnr.
2017/15062-5

SAKSFREMLEGG
SAK 4/17 OPPSTART AV FORVALTNINGSPROSJEKTET
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Bakgrunn:

Kautokeino kommunes plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtatt i
kommunestyret, sak 15/16 og kontrollutvalgets vedtak i møte 26. oktober
2016 under sak 15/16.

Saksdokumenter:
Dokument fra Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS:
- Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Mobbing blant barn og unge».
Saksopplysninger:
Det henvises til vedlagte saksdokument fra Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS, med
utfyllende saksopplysninger om bakgrunn, avgrensning, gjennomføring og forslag til
problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Mobbing blant barn og unge».
Sekretariatet har i henhold til kontrollutvalgets forskrift § 20, ett selvstendig ansvar for å påse
at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet. Etter sekretariatet
vurdering er fremstillingen i saksdokumentet fra revisjonen, og forslag til
hovedproblemstilling som der fremkommer i tråd med intensjonen i Kautokeino kommunes
plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020. Det vises i denne sammenhengen at kommunestyret:
«Ber om at 1. punkt i kontrollutvalgets prioritering for planperioden endres til: Mobbing
blant barn og ungdom i Kautokeino»
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i vedlagte saksdokument fra
kommunerevisjonen, og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Mobbing blant
barn og unge».
Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org.nr. 991 520 759
Web: www.kusek.no
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Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for forvaltningsprosjektet «Mobbing blant
barn og unge»:
1. Kontrollutvalget vedtar følgende to hovedproblemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet Mobbing blant barn og unge:



Hvordan arbeider barnehagene i Kautokeino kommune med å forebygge,
avdekke og bekjempe mobbing?
Hvordan arbeider skolene i Kautokeino kommune med å forebygge, avdekke og
bekjempe mobbing?

2. Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og
eventuelle tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte problemstillingene.
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