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Forslag til vedtak
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.
Utrykt vedlegg

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, vedtatt av kommunestyret 22.09.2020

Saksopplysninger
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for
forvaltningsrevisjon for 2020 - 2024, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut
2024. Planen inneholder 12 prioriterte områder, og tverrfaglig samarbeid barn og unge ble
prioritert som nummer en.
Melhus kommune har gjennomsnittlig 550 timer til rådighet pr. år når det gjelder
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Så langt i 2020 så er 60 timer brukt på revisors
arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger, og 270 timer er brukt på en
forvaltningsrevisjon på samhandlingsreformen (ferdig rapport skal behandles på
kontrollutvalgets møte 2. desember).
Vi gjengir omtalen av prosjektet tverrfaglig samarbeid barn og unge fra plan for
forvaltningsrevisjon 2020 – 2024:
Godt tverrfaglig samarbeid handler om at ulike fagmiljøer (lærere, spesialpedagogiske
ressurser, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) og helsestasjons- og
skolehelsetjenesten) arbeider sammen og ser tilbudene til barn og unge i
sammenheng. De ansatte i tjenestene må snakke godt sammen og barnas behov må
være utgangspunktet for samarbeidet.
Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på om regjeringens mål
og forventninger for tverrfaglig samarbeid oppfylles, om foreldre får god veiledning og
oppfølging, om barn og foreldre involveres for å finne gode løsninger, om ulike
oppfatninger av regelverket for taushetsplikt, opplysningsplikt og avvergeplikt hindrer
godt samarbeid og samordning, om tjenestene kjenner godt nok til hverandres
arbeidsområder, om det arbeides strukturert og målrettet for å styrke det tverrfaglige
samarbeidet og om det tverrfaglige samarbeidet kun er rettet mot enkeltindivider eller
om det er rettet mot barnas samlede oppvekst- og læringsmiljø
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting av mulige problemstillinger
som skal legges til grunn for bestillingen.
Konklusjon
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av
problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen.
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.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

