Bestilling av forvaltningsrevisjon
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato
05.09.2016

Saknr
30/16

Eva J. Bekkavik
FE - 217, TI - &58
16/128 - 1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2018 og bestiller en
forvaltningsrevisjon med fokus på skolehelsetjenesten i Melhus kommune.
Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 7.
november 2016.
Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat
innen mai 2017.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av
utvalget.
Utrykt vedlegg:
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2018, vedtatt av Melhus kommunestyre på møte den 31. mai
2016 i sak 39/2016

Saksutredning
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for
forvaltningsrevisjon for Melhus kommune for 2016 – 2018, lagt premissene for
forvaltningsrevisjonsarbeidet for inneværende år og for årene 2017 og 2018.
Følgende fokusområder ble prioritert for forvaltningsrevisjon for 2016-2018:
1. Mobbing
2. Skolehelsetjenesten
3. Sykefravær
4. Ulovlighetsoppfølging
5. Skoleskyss
En forvaltningsrevisjon med fokus på mobbing i grunnskolen ble bestilt på
kontrollutvalgets møte 13. juni 2016 i sak 19/16. Ferdig rapport vil bli lagt frem for
kontrollutvalget på det første møtet i 2017 (februar/mars).
Det neste prosjektet på listen er skolehelsetjenesten, dette var et område som både
kontrollutvalget og øvrig politisk ledelse snakket mye om og ønsket å prioritere høyt.
Pr. i dag så har Melhus kommune satt alle sine timeressurser til forvaltningsrevisjon
for 2016 i bestilling. Men Melhus har mulighet til å låne inntil 143 timer fra Snillfjord
kommune nå i 2016 (og levere dem tilbake i 2017), slik at oppstart av en
forvaltningsrevisjon med fokus på skolehelsetjenesten kan gjøres nå i september, og
levering av ferdig rapport settes til mai 2017.
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting av mulige
problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen.
Vi gjengir omtalen av prosjektet fra plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2018:

1.

Skolehelsetjenesten

For barn og unge i alderen 0-20 år er helsestasjons- og skolehelsetjenesten en
lovpålagt tjeneste som skal ivareta den fysiske og psykiske helse og gi
helsefremmende og forebyggende tilbud. En forvaltningsrevisjon kan gi svar på om
skolehelsetjenesten i Melhus er i tråd med lovverket. Det kan for eksempel være
aktuelt å se på om helsestasjonen og skolehelsetjenesten er involvert i forebyggende
aktiviteter og om kommunen legger til rette for et tverrfaglig samarbeid.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at Melhus kommune låner inntil 143 timer fra
Snillfjord kommune nå i 2016 slik at en forvaltningsrevisjon med fokus på
skolehelsetjenesten kan startes opp snarest. Det må også brukes
forvaltningsrevisjonstimer fra 2017 budsjettet, fordelingen på timer for 2016 og
2017 vil revisjonen komme tilbake til i sin prosjektplan.
Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på kontrollutvalgets
møte 7. november 2016, og endelig rapport ferdigstilles med oversendelse til
kontrollutvalgets sekretariat innen mai 2017.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av
utvalget.

