Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune
Arkivsak:

18/460

Møtedato/tid:

18.10.2018 Kl 09:00

Møtested:

Barnvernstejenesten - MNS

Møtedeltakere:
Per Arve Lie
Anne Strøm Bjøru
Åsa Skjærvik Tranås
Kari Mørkved Hustad

Sakliste
Saksnr.
15/18

Sakstittel
Besøk hos barnevernstjenesten 18.10.18

Kopi:
Kontrollutvalget gjennomfører besøk hos tjenesten
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Einar sandlund på telefon 938 97 555, eller e-post: einar.sandlund@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Steinkjer, 17.10.2018

Per Arve Lie (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Einar Sandlund/s/
Konsek Trøndelag IKS

Besøk hos barnevernstjenesten 18.10.18
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune

Møtedato
18.10.2018

Saknr
15/18

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033, TI - &43
Arkivsaknr
18/438 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget tar besøket og gitte informasjon til orientering
2. Plan forvaltningsrevisjon endres slik:
· Barnevern prioriteres før NAV
3. Kontrollutvalget ber revisjonen med
·utgangspunkt i besøket/tjenestens egne innspill på aktuelle problemstillinger,
·plan for forvaltningsrevisjon og
·signaler gitt av kontrollutvalget
komme med utkast til prosjektplan undersøkelse/forvaltningsrevisjon av
barnevernstjenesten til neste møte.
Ikke trykte vedlegg
Plan forvaltningsrevisjon 2016 - 2019
Saksutredning
Kontrollutvalget fattet i sak 005/16 slikt vedtak:
Forvaltningsrevisjon av barnevernstjenesten skal skje før 31.12.2019.
Samkommunestyret fattet den 23.09.16 slikt vedtak:

1. Samkommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for
forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.

2. Samkommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slikt
forvaltningsrevisjonsprosjekt i prioritert rekkefølge:
- IKT
- NAV
- Barnevern
3. Samkommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og
omprioriteringer i planen i planperioden.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Kontrollutvalget anbefales å ta besøk og gitt informasjon til orientering. Ut fra tidsaspektet og
KU sitt vedtak i sak 005/16 anbefales det at plan forvaltningsrevisjon rulleres tilsvarende, jfr.
pkt. 3 i samkommunestyret sitt vedtak.
Prosjektplanens nærmere tema med metode, problemstillinger og avgrensinger kan ta
utgangspunkt i besøket, tjenestens egne innspill på aktuelle problemstillinger, plan for
forvaltningsrevisjon og signaler gitt av kontrollutvalget.
Revisjonen bes om å fremlegge prosjektplan til neste KU-møte, 29.11.18.

