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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
I 2014 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon av helhetlig innsats for barn og unge i en
utsatt situasjon. I sitt møte den 28.11.18 skal kontrollutvalget bestille en forvaltningsrevisjon
av det tverrfaglige samarbeidet for barn og unge i kommunen. I denne sammenhengen
ønsker kontrollutvalget å få en orientering fra rådmannen om funnene i revisjonen fra 2014 er
fulgt opp. Revisjonen fra 2014 omhandlet to problemstillinger. Det første revisjonen så på var
planer, rutiner og forebyggende tiltak som kommunen har for barn og unge i en "utsatt
situasjon".
I rapporten brukes begrepet ”utsatt situasjon” om barn og unge:
(…) med lærevansker, med adferdsproblemer, med psykiske vansker, med fysiske eller
psykiske funksjonsnedsettelser, med rusproblematikk, og barn og unge som har vært utsatt
for omsorgssvikt eller vold, m.m. (NOU: 2009-22). Et fellestrekk for disse personene er at de
trenger tilbud fra minst to av de aktuelle tjenestene.
Den andre problemstillingen revisjonen tok for seg, var samarbeidet mellom de ulike delene
av tjenesteapparatet: Sistranda barne- og ungdomsskole, Nordskag oppvekstsenter, Nesset
barnehage, barneverntjenesten, helsestasjon og skolehelsetjeneste, PPT, SLT-koordinator
og lensmann.
I revisjonsrapporten ble det konkludert med at det er etablert en rekke funksjoner, planer og
tiltak for å forebygge og yte en helhetlig innsats på tvers av tjenester. Det er mye innsats i
barnehager, skoler, helsetjenester og hjelpetjenester i Frøya for å gjøre kommunen til et godt
sted å vokse opp for barn og unge.
Revisor anbefalte rådmannen å følge opp disse områdene:
• Riktig og nødvendig kompetanse i ulike tjenester for barn og unge
• Legge til rette for etter- og videreutdanning
• Bruke eksterne kompetansemiljø der kommunen selv mangler kompetanse
• Profilerings- og rekrutteringstiltak
• Finne tiltak for å styrke foreldresamarbeidet når det gjelder deltakelse på
foreldremøter og brukerundersøkelser
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rådmannens redegjørelse til orientering.

