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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kommunestyret ber rådmannen om å følge revisjonens anbefalinger.
2. Rådmannen bes vurdere om det er mulig å bedre ressursutnyttelsen gjennom
økt bruk av arbeidsløypa.
3. Kommunestyret ønsker at rådmannen legger fram en sak om den konkrete
oppfølgingen av rapporten innen 31.12.2016.
4. Kommunestyret tar rapporten for øvrig til orientering.

Vedlegg
Endelig rapport - barn og unge.pdf
Saksutredning
Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon av kommunens forebyggende arbeid
med barn og unge (sak 32/15). Revisjonen var tilstede i møtet for å få innspill til
prosjektplanen. Planen ble forelagt for utvalget i påfølgende møte (sak 36/15).
Rapporten er levert i henhold til vedtatt frist. Ressursrammen var fastsatt til 300
timer fordelt på 108 timer i 2015 og 192 timer i 2016. Revisjonen har brukt 207
timer på prosjektet i 2016 og 70 i 2015.
Om rapporten
Revisjonen har undersøkt hvordan de kommunale tjenestene for barn og unge
oppfyller kommuneplanens mål om tidlig og forebyggende innsats. Dette er
undersøkt ved at revisjonen har sett på kapasitet og kompetanse i de aktuelle
virksomhetene, i tillegg har revisjonen undersøkt om det er etablert arenaer for
samarbeid mellom de aktuelle tjenestene.
Rapporten viser at kommunen i hovedsak har tilstrekkelig kompetanse om
forebyggende arbeid i tjenestetilbudet til barn og unge. Hitra kommune har
problemer med å rekruttere kompetent fagpersonell, men har i stor grad løst disse
ved å tilby etterutdanning til sine ansatte. Revisjonen peker på at en av skolene som
er inkludert i undersøkelsen, Fillan skole, for tiden har mangler i kompetansen da
funksjonen som sosiallærer ikke er besatt.
Når det gjelder kapasiteten til forebyggende arbeid går det fram av rapporten at
flere ledere er bekymret for kapasiteten. Revisjonen skriver at ressursutnyttelsen
trolig kan forbedres ved at tjenestene tar i bruk arbeidsløypa. Det kan bidra til å
avdekke utfordringer på et tidligere stadium og sette inn ressurser til riktig tid, slik
at kapasiteten også økes.

Skolene driver etter revisjonens vurdering godt forebyggende arbeid. Revisjonen
peker likevel på at møtearenaen samarbeidsteam ikke lenger framstår som
funksjonelt for de samarbeidende tjenestene. Revisjonen mener at kommuneledelsen
bør ta ansvar for at samarbeidsteam finner en mer funksjonell.

Kommunen har hatt én møteplass for samtlige tjenester som er involvert i arbeidet
med barn og unge, stormøtet. Denne møteplassen har ikke vært i funksjon den siste
tiden på grunn av at arbeidet med å reetablere barnevernet som egen tjeneste i
Hitra kommune har begrenset kapasiteten. Kommunen har dermed ikke hatt en
fungerende arena som omfatter samtlige tjenester for barn og unge.
Revisjonen konkluderer med at kommunen har et forbedringspotensial i
informasjonsarbeidet overfor tilflyttere med fremmedkulturell bakgrunn. Revisjonen
mener at kommunen bør vurdere å informere samlet om tjenestetilbudet, og at dette
både kan være informativt og virke ufarliggjørende.
SLT har opphørt, kommunen har dermed ingen samarbeidsarena for å diskutere barn
og unge med politiet.
Revisjonen anbefaler rådmannen å:
-

-

Fortsatt sørge for å ha nødvendig og riktig kompetanse i de forebyggende
tjenestene for barn og unge ved:
o Rekruttering
o Kompetansehevende tiltak
Legge til rette for at organisering og arbeidsprosesser også er rettet inn mot
forebygging og deltakelse i samarbeidsorgan for barn og unge
Sørge for at samarbeidsforum fungerer best mulig, selv om enkelttjenester i
perioder er forhindret fra deltakelse

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet har merket seg revisjonens vurdering om at ressursutnyttelsen kan
forbedres ved at arbeidsløypa, som er omtalt i rapporten, tas i bruk i større omfang.
Sekretariatet mener at kommunestyret bør be rådmannen vurdere om mer
omfattende bruk av arbeidsløypa er hensiktsmessig, og i så fall sørge for at dette
gjennomføres.

