Tilsynsrapport fra fylkesmannen - tilsyn med individuell plan etter
introduksjonsloven § 6
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
20.03.2018

Saknr
10/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 216, TI - &58
Arkivsaknr
13/178 - 15
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar tilsynsrapport fra Fylkesmannen til orientering.
Vedlegg
Endelig tilsynsrapport fra Fylkesmannen
Brev fra Fylkesmannen - avslutning av tilsyn
Henvendelse fra Fylkesmannen - egenerklæring fra kommunen etterspørres
Saksutredning
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har hatt tilsyn med kommunens forvaltning av
introduksjonsloven. Arbeidet med introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger er
underlagt sektor for oppvekst i Selbu kommune. Fylkesmannens endelige rapport fra tilsynet
følger vedlagt saken.
Introduksjonslovens formål er at nyankomne innvandrere får styrket sin mulighet for
deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og sin økonomiske selvstendighet (introduksjonsloven §
1). Gjennom tilsynet skal Fylkesmannen kontrollere om kommunen utarbeider en individuell
plan for deltakerne, i samsvar med introduksjonsloven § 6, som lyder slik:
«Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i introduksjonsprogram. Den
skal utformes på bakgrunn av en kartlegging av vedkommendes opplæringsbehov og av
hvilke tiltak vedkommende kan nyttiggjøre seg. Planen skal minst inneholde programmets
start og tidsfaser og en angivelse av tiltakene i programmet. Planen skal utarbeides i samråd
med vedkommende.».

Arbeidet med tilsynet har foregått slik:
Mai 2017

Skriftlig varsel til kommunen om åpning av tilsynet, med frist 31. mai for
innsending av egenerklæring og dokumentasjon

Juni

Mottak og gjennomgang av dokumentasjon fra kommunen.

August

Innhenting av enkeltsaker som dokumenterer kommunens praksis på
område, med frist 20. september

Oktober

Gjennomgang av dokumentasjon og utarbeidelse av foreløpig
tilsynsrapport. Frist for tilbakemelding 15. desember

Januar
2018

Utarbeidelse av endelig tilsynsrapport
Oppfølging og avslutning av tilsynet

Grunnlaget for Fylkesmannens vurderinger i rapporten er:
· kommunens egenerklæring
· innsendte dokumenter
· gjennomgang av fem enkeltsaker om individuell plan
· kommunens tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport

Fylkesmannen ba om en tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport innen 22. januar 2018. I
sin uttalelse dokumenterte kommunen at de hadde gjennomført rettingstiltak.
Fylkesmannen vurderer disse tiltakene som egnet til å rette de lovstridige forhold som ble
påpekt i den foreløpige rapporten. Med bakgrunn i dette ble tilsynet avsluttet med
utsendelsen av den endelige tilsynsrapporten (vedlagt denne saken).
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta fylkesmannens rapport til orientering.

