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Saksopplysninger 
Kontrollutvalget bestilte i sak 1/20 en forvaltningsrevisjon av kvaliteten i helse- og 
omsorgsarbeidet. Revisjon Midt-Norge har nå laget en prosjektplan med forslag til 
problemstillinger for undersøkelsen: 

Er det etablert tverrfaglig samarbeid som ivaretar brukernes rettigheter og behov? 
• Hvem er brukergruppen? 
• Hva er gruppenes behov? 
• Hvordan blir behovene ivaretatt? 

Under behandlingen kom det fram at utvalgsmedlemmene vil at undersøkelsen skal 
omhandle unge mellom 18 og 30 år som står utenfor arbeidsmarkedet.  

Det går fram av prosjektplanens kapittel 3.1. Avgrensning, at undersøkelsen ikke vil omfatte 
unge innenfor barnevernsområdet i aldersgruppa 18-23 år. Dette er begrunnet i at prosjektet 
Sammen i Selbu, som kommunen startet opp høsten 2020, er rettet mot utsatte barn og 
unge mellom 0-24 år og deres familier. Revisor avgrenser også mot kommunens ansvar for 
økonomisk bistand. 

Vurdering 
Revisors forslag til problemstillinger er i samsvar med bestillingen. Avgrensningene kan være 
hensiktsmessige, men de bør etter sekretariatets oppfatning begrunnes bedre. Det er ikke 
nødvendigvis relevant denne for undersøkelsen at kommunen har påbegynt et prosjekt som 
omfatter deler av målgruppa. Revisjonen kan avdekke svakheter i det tverrfaglige- og etatlige 
samarbeidet, som ikke kommer fram gjennom kommunens prosjekt. Sekretariatet mener at 
revisor bør begrunne også den andre avgrensningen bedre.  

Revisor er ansvarlig for at en forvaltningsrevisjon utføres innenfor faglig forsvarlige rammer. 
Kontrollutvalget kan likevel komme med forslag til gjennomføring av undersøkelsen eller stille 
spørsmål ved revisors vurderinger. Spørsmål som går på den faglige forsvarligheten, må 
avgjøres av revisor. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget går i dialog med revisor og 
avklarer konsekvensen av avgrensningene, eventuelt om de skal opprettholdes. 

 
Konklusjon 
Saken blir lagt fram uten innstilling. Hvis kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen som 
den foreligger, kan den tas til orientering, hvis ikke må det foreslås annet vedtak i møtet.  
 
 


