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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med 
følgende innstilling: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om tverrfaglig samarbeid barn og unge til 

orientering.  
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 6.2. 
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan 

anbefalingene er fulgt opp innen 15.11.2021. 
 
Vedlegg 
Rapport fra forvaltningsrevisjon av tverrfaglig samarbeid barn og unge 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret har i sin vurdering av risiko og vesentlighet i Melhus 
kommune vurdert tverrfaglig samarbeid barn og unge som et viktig område å se nærmere på 
i 2021. 
Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 foretok kontrollutvalget en 
bestilling av prosjektet på sitt møte 03.11.2020.  
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i perioden januar til mai 2021. 
 
Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av bestillingen fra kontrollutvalget formulert 
følgende problemstillinger for prosjektet: 
1. Hvordan arbeider Melhus kommune systematisk med forebyggende innsats rettet mot 

barn og unge? (deskriptiv) 
• Internt i kommunen 
• Rettet mot frivilligheten og næringslivet 

2. Sørger Melhus kommune for et hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid mellom 
barnehage, skole, PPT, barnevern og helsestasjon- og skolehelsetjeneste? 
• Rettet mot overganger 
• Rettet mot samarbeidsfora mellom tjenestene 
• Rettet mot samarbeid med hjemmet 

3. Er praktiseringen av taushetsplikt, opplysningsplikt og avvergeplikt mellom barnehage, 
skole, PPT, barnevern og helsestasjon- og skolehelsetjeneste til barn og unges beste i 
Melhus kommune? 

 
Revisjonens konklusjon 
Hvordan arbeider Melhus kommune systematisk med forebyggende innsats rettet mot barn 
og unge?   
Revisor har i rapporten beskrevet den forebyggende innsatsen ovenfor barn og unge i 
kommunen. Revisor har ikke etablert kriterier for å vurdere og konkludere på hvorvidt 
innsatsen er tilstrekkelig.   
 
Sørger Melhus kommune for et hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid mellom 
barnehage, skole, PPT, barnevern og helsestasjon- og skolehelsetjeneste?  
Revisor konkluderer at samarbeidet mellom barnehage, skole, PPT, barnevern og 
helsestasjon- og skolehelsetjenesten kan bli mer hensiktsmessig og forutsigbart.  



På systemnivå mangler kommunen rammer for et godt tverrfaglig samarbeid.  
Kommunen har ingen overordnet strategisk plan for det tverrfaglige samarbeidet, noe som 
etterspørres i kommunen og som ledelsen selv er klar over at ikke er på plass. 
Gjennomgangen viser at samarbeidet mellom barnehage, skole og de ulike tjenestene har 
noen forbedringspunkter ved seg. Blant annet så opplever barnehagene og skolene ikke 
alltid at støtte fra de ulike tjenestene bidrar til å løse utfordringer i saker, og det er også et 
ønske om at tjenestene skal bidra mer i det forebyggende arbeidet.   
 
Er praktiseringen av taushetsplikt, opplysningsplikt og avvergeplikt mellom barnehage, skole, 
PPT, barnevern og helsestasjon- og skolehelsetjeneste til barn og unges beste i Melhus 
kommune?  
Revisor konkluderer med at praktiseringen av de ulike pliktene har noen forbedringspunkter 
ved seg. Revisor har ikke basert konklusjonen like sterkt på avvergeplikten, da dette gjelder 
alle (både ansatte, innbyggere og borgere).  
Tjenestene har god kunnskap om praktisering av taushetsplikt og opplysningsplikt i egen 
tjeneste. Kunnskap og forståelsen av andre tjenesters taushetsplikt framstår som noe mer 
usikker, og kan sees i sammenheng med at det ikke foregår noe systematisk opplæring 
innenfor temaet på tvers av tjenestene.  
En rutinebeskrivelse for de ulike pliktene i de ulike enhetene kunne også ha styrket 
forståelsen og kunnskapen om andre tjenesters plikter og lovverk. Dette kan også forklare 
hvorfor mange opplever at taushets- og opplysningsplikten hindrer samarbeidet og hindrer at 
barn får best mulig hjelp. Særlig skolen opplever dette som et hinder, mens barnehage er 
mer delt i oppfatningen.    
 
Revisors anbefaling 
• Rådmannen bør prioritere arbeidet med å formalisere samarbeidsstrukturer for det 

tverrfaglige arbeidet. 
• Rådmannen bør prioritere arbeidet med å lage en strategisk plan for det tverrfaglige 

samarbeidet. 
• Rådmannen bør vurdere tiltak i det tverrfaglige samarbeidet på bakgrunn av erfaringer fra 

barnehage og skole. 
• Rådmann bør sørge for at de ansatte i tjenester knyttet til barn og unge har god 

kunnskap om andre tjenesters taushetsplikt og opplysningsplikt. 
 
Vurdering og konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat mener at revisor har svart ut problemstillingene som var satt for 
forvaltningsrevisjonen, og at rapporten gir nyttig informasjon om tverrfaglig samarbeid barn 
og unge i Melhus kommune.  
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til orientering og legge den frem for 
kommunestyret med forslag om at revisors anbefalinger følges opp av rådmannen. 
 
 


