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Prosjektplan tverrfaglig samarbeid barn og unge
Saksopplysninger
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for
forvaltningsrevisjon for 2020 - 2024, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut
2024.
På kontrollutvalgets møte 3. november 2020 bestilte utvalget en forvaltningsrevisjon på
tverrfaglig samarbeid barn og unge.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 48/20:
1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 og bestiller en
forvaltningsrevisjon om tverrfaglig samarbeid barn og unge.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes
kontrollutvalgets sekretariat innen 23.11.2020 og legges frem for kontrollutvalget på
utvalgets møte 02.12.2020.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
Kontrollutvalget utformet i tillegg spørsmål som de ønsker svar på:
• Hvordan arbeider kommunen systematisk med forebyggende innsats rettet mot barn og
unge?
• Hva har kommunen gjort for å øke samhandlingen mellom de ulike kommunal
virksomhetene og det arbeidet for barn og unge som foregår i frivillige lag og
organisasjoners?
• Sørger kommunen for hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid mellom barnehage,
skole og kommunens hjelpe-/støttetjenester?
• Hva har kommunen gjort for å utvikle samarbeidet mellom barnehager, skoler, næringsliv
og frivillige organisasjoner?
• Hvordan arbeider kommunen systematisk med samarbeidet om barns overgang fra
barnehage til skole og mellom de ulike skoleslag? Og hvordan er rutiner for
foreldreveiledning/samarbeid.
• Hindrer ulike oppfatninger av taushetsplikt, opplysningsplikt og avvergeplikt et godt
samarbeid på tvers og dermed ikke til barn og unges beste?
• Hvordan er det tverrfaglige samarbeidet for å få gode fritidstilbud og trygge nærmiljø for
barn og unge - herunder samarbeidet med frivilligheten?
• Er det målbare effekter av spesialpedagogiske tiltak gitt til barn i barnehage når barnet
går over til barne-/ungdomskolen ?
Revisor har utarbeidet to alternativer for problemstillinger på forvaltningsrevisjon av
tverrfaglig samarbeid barn og unge. De to alternativene fremgår av prosjektplanens pkt. 3.2
(side 10 og 11).

Forvaltningsrevisjon av tverrfaglig samarbeid barn og unge gjennomføres med et timeforbruk
på inntil 300 timer.
Revisor har satt 31. mai 2021 som frist for levering av endelig rapport til kontrollutvalgets
sekretariat. Sekretariatet ser at det er hensiktsmessig at ferdig rapport leveres innen 25. mai
2021, rapporten kan da behandles på kontrollutvalgets og kommunestyrets siste møte før
sommeren.
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Hanne Marit Ulseth Bjerkan, vil orientere om
problemstillinger og gjennomføring av forvaltningsrevisjonen på møtet 2. desember.
Kontrollutvalget må da benytte anledningen til å stille spørsmål, samt å gi innspill til
eventuelle endringer og/eller tillegg.
Vurdering
Revisor har utarbeidet to alternativ når det gjelder problemstillinger.
I alternativ 1 så er kontrollutvalgets sekretariat av den oppfatning at kontrollutvalgets
spørsmål kulepunkt 1- 6 fanges opp av revisors problemstillinger. De to siste kulepunktene
blir ikke fanget opp slik sekretariatet ser det.
I alternativ 2 så er sekretariatet av den oppfatning at kontrollutvalgets spørsmål kulepunkt 1 –
4 fanges opp av revisors problemstilling 1 og 3, men at utvalgets kulepunkt 5 – 8 ikke blir
fanget opp. Sekretariatet kan ikke se at revisors problemstilling 2 er basert på
kontrollutvalgets sine spørsmål.
Konklusjon
Kontrollutvalget må ta stilling til om de ønsker alternativ 1 eller 2 på forvaltningsrevisjon av
tverrfaglig samarbeid barn og unge. Utvalget må også diskutere om de ønsker endringer
og/eller tillegg i de to alternativene som revisor har foreslått for forvaltningsrevisjonen.
For at ferdig rapport skal bli behandlet av kommunestyret før sommeren så er det
hensiktsmessig at frist for levering til kontrollutvalgets sekretariat settes til 25. mai 2021.
På bakgrunn av at kontrollutvalget må ta stilling til hvilket alternativ de ønsker, om de ønsker
eventuelle tillegg eller endringer i problemstillingene, samt at sekretariatet foreslår en annen
dato for levering av ferdig rapport enn det revisjonen har skissert i sin prosjektplan, så legges
saken frem for kontrollutvalget uten forslag til vedtak.

