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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av den helhetlige innsatsen for barn og unge i
Frøya kommune. For å gjennomføre prosjektet vil revisjonen bruke en ressurs på 330 timer,
og leveringsfrist er 1. april 2019.
Vedlegg
Prosjektplan helhetlig innsats Frøya
Saksutredning
Kontrollutvalget bestilte i sak 33/18 en forvaltningsrevisjon av det tverrfaglige samarbeidet for
barn og unge i Frøya kommune.
Basert på dette har Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektplan som legges frem i dagens
møte. Problemstillingene som revisjonen legger opp til å svare på er disse:
Sikrer Frøya kommune et helhetlig tjenestetilbud for barn og unge?
• Sørger kommunen for tilfredsstillende samarbeid mellom barnehage, skole, og
mellom skoleslag?
• Sørger kommunen for hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid mellom skole og
øvrige kommunale tjenester for å avdekke utfordringer hos, og iverksette tiltak
overfor barn og unge?
Revisjonen vil legge vekt på å undersøke samarbeidet barnehage / skole og støttefunksjoner
som PPT, skolehelsetjeneste og barnevern. Revisjonen vil ikke undersøke samarbeidet med
øvrige kommunale tjenester som NAV, pleie og omsorg eller eksterne aktører som politi.
Vurderingskriteriene som revisjonen vil bruke i undersøkelsen er i all hovedsak lov- og
planverk, herunder:
• Opplæringsloven
• Lov om barnehager
• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
• Lov om barneverntjenester
• Kommuneloven
Revisjonen vil besvare problemstillingene ved å gjennomføre dybdeintervju med ledere og
saksbehandlere i kommunen. I tillegg vil det hentes inn dokumentasjon som kan vise
hvordan den enkelte tjeneste innretter sitt systematiske samarbeid med andre, eksempelvis
gjennomrutiner, prosedyrer, planer, møtereferat og lignende. Relevant statistikk fra bla. Ubas
og Ungdata vil også bli hentet inn.
For å gjennomføre prosjektet vil revisjonen bruke en ressurs på 330 timer, hvor de fleste av
disse timene blir tatt fra timeressursene kontrollutvalget har for 2019. Revisjonen leveres
sekretariatet innen 1. april 2019.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatets vurdering er at prosjektplanen oppfyller kontrollutvalgets bestilling. Likevel
anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget på selvstendig grunnlag vurderer om
prosjektplanen svarer til forventningene utvalget har til bestillingen.

