Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune
Arkivsak:
Møtedato/tid:

02.09.2015 Kl 12:00

Møtested:

DalPro, Melandsjø

Møtedeltakere:
Tom Skare
Bjørg Reitan Bjørgvik
Johannes Håvik
Gunnar Andresen
Roy Oldervik, vara
Forfall:
Lindis Heggvik Aune
Andre møtende:
Harald M. Hatle, Hitra kommune
Torbjørn Berglann
Revisjon Midt-Norge IKS
Kopi:
Ordfører, rådmann, Hitra kommune, Revisjon Midt-Norge IKS
Møtet begynner med en orientering om DalPro ved daglig leder, Edvard Ulvan.
Deretter er det lunsj for utvalgets medlemmer. Ordinær saksbehandling begynner
ca. kl. 13:30.
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Kontrollutvalgssekretariat
Midt-Norge IKS v/Torbjørn Berglann på telefon 400 67 058, eller e-post:
torbjorn.berglann@konsek.no.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim, 27.08.2015

Tom Skare (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Torbjørn Berglann
Rådgiver, Konsek

Sakliste

Saksnr.
32/15

Sakstittel
Bestilling av forvaltningsrevisjon - forebyggende innsats overfor barn og
unge

Bestilling av forvaltningsrevisjon - forebyggende innsats
overfor barn og unge
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato
02.09.2015

Saknr
32/15

Torbjørn Berglann
FE - 216, TI - &58
15/119 - 1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av Hitra kommunes
forebyggende innsats overfor barn og unge.
2. Utvalget ber revisjonen lage en prosjektplan basert på innspill gitt i møtet.
3. Leveringsfrist og timeforbruk vedtas når planen foreligger.

Saksutredning
Kontrollutvalget disponerer en årlig ressursramme til forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll, som gir mulighet for å bestille 1-2 prosjekt hvert år. Tidligere i år
har revisjonen levert én rapport fra forvaltningsrevisjon, den har i tillegg satt i gang
arbeid med selskapskontroll av Hamos forvaltning IKS. Det gjenstår nå en ubenyttet
timeressurs i 2015 på 108 timer, det er tilstrekkelig til å begynne på et prosjekt
høsten 2015. Sekretariatet legger opp til at avtroppende kontrollutvalg bestiller
prosjektet og at påtroppende utvalg, som en del av innføringen i
kontrollutvalgsarbeidet, får prosjektplanen til orientering i sitt første møte.
Kontrollutvalget deltar allerede i en selskapskontroll i 2015/2016 og har planlagt en
ny i 2016, derfor bør det bestilles forvaltningsrevisjon.
I plan for forvaltningsrevisjon i inneværende periode var interkommunale samarbeid
gitt høyest prioritet, rapporten ble levert i februar 2015. Neste prosjekt i planen er
forvaltningsrevisjon av kommunens forebyggende innsats overfor barn og unge. I
planen står følgende om prosjektet:
Barn og unge er et viktig område i kommuneplanen. En viktig del av dette
arbeidet retter seg mot arbeid som skal fange opp og redusere behovet for
spesialundervisning i senere skolegang. Arbeidet opp mot å forebygge
kriminalitet, rus- og andre sosiale problemer er også viktige elementer under
dette feltet. Dette arbeidet krever et omfattende tverrfaglig arbeid mellom
kommunale enheter, deriblant barnehage, skole, PP-tjeneste, barnevern, kultur
og fritid og Nav i tillegg til samarbeid med frivillige organisasjoner, politi og
andre utenfor kommunen. En forvaltningsrevisjon kan for eksempel ta
utgangspunkt i hvor stor grad kommunen har lykkes med å oppfylle
intensjonene fra kommuneplanen og utvikle et godt helhetlig tilbud.
Prosjektbeskrivelsen er ikke bindende, men antyder den generelle innretningen på
prosjektet. Sekretariatet mener at barnevernets rolle i det tverrfaglige samarbeidet i
overgangen fra interkommunalt til kommunalt barnevern kan være av særlig
interesse i et prosjekt som dette. Sekretariatet vil også peke på at kommunens
arbeid med å integrere barn og unge med innvandrerbakgrunn kan være et relevant
tema. Dette fordi kommunen har stor arbeidsinnvandring og en høy andel barn og

unge med innvandrerbakgrunn.
Det er hensiktsmessig at revisjonen kommer med et utkast til ressursramme og
leveringsfrist tilpasset prosjektets omfang og revisjonens leveringskapasitet. Det må
forutsettes at de gjenstående 108 timene for 2015 brukes i prosjektet og at øvrige
timer belastes timeressursen for 2016.
Revisjonen vil være til stede i møtet for å orientere om mulige problemstillinger og
motta innspill til prosjektet. Dialogen med kontrollutvalget vil danne grunnlag for en
prosjektplan, som legges fram for det påtroppende kontrollutvalget i oktober.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget bestiller
forvaltningsrevisjon av Hitra kommunes forebyggende arbeid med barn og unge.
Utvalget bør gi innspill til revisjonen for at prosjektet skal få den ønskede vinklingen.

