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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak
etter behandling av forvaltningsrevisjonsrapport om økonomisk sosialhjelp.
Vedlegg
Oppfølging av kommunestyrets vedtak knyttet til behandlingen av
forvaltningsrevisjonsrapporten - Malvik kommune - økonomisk sosialhjelp

Saksutredning
Oppfølging av gjennomføring av vedtak knyttet til saker som kontrollutvalget legger
frem for kommunestyret er en viktig oppgave. Mye av hensikten med
forvaltningsrevisjon er at den skal bidra positivt i videreutviklingen av rutiner, til
beste for kommunen og innbyggerne.
Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i sak 2/16 den 25.1.16.
Vedtaket gjengis:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport økonomisk sosialhjelp til
etterretning.
2. Kommunestyret ber om at rådmannen innen 15.august 2016 gir en skriftlig
tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene i rapporten er
fulgt opp.
Rådmannens tilbakemelding i brev av 10.8.16 følger som vedlegg i saken.
Svarbrevet gjengir vedtaket og deler av konklusjonen. Rådmannen oppsummerer en
rekke tiltak som er gjennomført de senere år, også etter at
forvaltningsrevisjonsrapporten ble lagt frem for kommunestyret. Tiltakene det
refereres til fra tidligere år er trolig medvirkende til at hovedkonklusjonen i rapporten
var positiv.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Administrasjonen har gitt en tilbakemelding i tråd med kommunestyrets vedtak.
Tilbakemeldingen viser at kommunen i lang tid har hatt - og fortsatt har fokus på
det forebyggende arbeidet. Sekretariatet mener det ikke er nødvendig med særskilt
videre oppfølging gjennom nye vedtak i kontrollutvalget knyttet til
forvaltningsrevisjonsrapporten. Arbeidet på dette området er imidlertid viktig og må
vies oppmerksomhet også fremover når kontrollutvalget vurderer risiko og
vesentlighet i forhold til fremtidig tilsynsvirksomhet. Utvalget har imidlertid bestilt
og behandlet flere revisjonsrapporter som berører kommunens arbeid med barn og
unge de senere år. Hovedkonklusjonene har vært positive.
Sekretariatet mener det ikke er nødvendig med rapportering til kommunestyret
gjennom egen sak denne gangen, men at oppfølgingen tas som inn i årsmeldingen
fra kontrollutvalget for 2016. Kommunestyret gjøres kjent med vedtaket i denne
saken nå gjennom protokollen fra møtet.

