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Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon på psykiske helsetjenester, rus og 
kulturtilbud barn og unge. 

2. Kontrollutvalget gir innspill på følgende problemstillinger/spørsmål: 

- 
- 

1. Revisor bes å utarbeide prosjektplan i henhold til neste møte, 10.03.21. 

 
 
 
Saksopplysninger 
Kommunelovens § 23-3 sier at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen. 
Kommunestyret behandlet den 15.12.20 plan forvaltningsrevisjon 2020-2024. Det ble fattet 
slikt vedtak: 
 
«Prioritering av forvaltningsrevisjoner:  

1. Psykiske helsetjenester, rus, kulturtilbud barn og unge  

 
Uprioritert liste:  

· Etikk og varsling  
· Personal: Små fagmiljø, sårbarhet, sykefravær, kompetanse  
· Fritidsbebyggelse og kommunale tjenester; Avløp, helsetjenester, miljø m.v.  
· Forvaltningsrevisjon i selskap hvor andre kommuner vedtar dette og Flatanger 

kommune er medeier. 

  
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen. « 

 
Sentrale spørsmål i en forvaltningsrevisjon er ofte om kommunen følger lov, forskrift, avtaler 
og har egne retningslinjer som følge av dette; og om retningslinjer m.v. følges opp i den 
praktiske hverdag. Ved behandlingen av plan forvaltningsrevisjon satte kontrollutvalget opp 6 
temaer/områder som aktuelle for forvaltningsrevisjon. Av disse ble psykiske helsetjenester, 
rus og kulturtilbud barn og unge gitt 1. prioritet. Dette sluttet kommunestyret seg til. 
 
Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til oppvekst tilsier at behovet 
for forvaltningsrevisjon er størst i gruppen barn/ungdom. Kommunen har flere fritidstilbud og 
anlegg som gir muligheter for aktiviteter for barn og ungdom, og som kan bidra til løft og en 
positiv ungdomskultur, og som i videre forstand kan ha positiv innvirkning både på 



skoleprestasjoner og psykisk helse. I orientering gitt av administrasjonen i kontrollutvalgets 
møte 05.11.20 ble blant annet fritidsklubben,, oppfølging av  videregående elever som flyttet 
ut på hybel, samt rusutfordringer, tatt opp som utfordringer. Det kan være en risiko for at 
kulturtilbud ikke er utnyttet godt nok, eller at det kan settes inn i system for å gi en samlet 
bedre kvalitet og forebyggende effekt. Årsmeldingen fra 2018 sier at fremtidens utfordringer 
blant annet er å ha større fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor alle 
fagområdene. Revisor er ikke kjent med at det er noe kommunalt tilbud innrettet spesielt mot 
barn og unge med psykiske problemer. Revisor sin samlede vurdering av risiko og 
vesentlighet relatert til helse- og omsorgstjenester tilsier at behovet for forvaltningsrevisjon er 
størst innenfor  psykisk helsevern. 
 
Videre pekte konkrete innspill fra administrasjonen og hovedtillitsvalgte på at kommunen har 
utfordringer innen hver av de 3 områdene og  at det er en sammenheng mellom disse for 
barn og unge, spesielt psykisk helse. Barn og unge er en fellesnevner på tvers av tjenestene.   
 
Vurdering 
Sekretariatet viser til vedtatt forvaltningsrevisjonsplans 1. prioritet; psykiske helsetjenester, 
rus og kulturtilbud barn og unge. 
 
 For å få en best mulig bestilling og prosjekt må problemstillinger være klare og konkrete, 
samtidig som det foretas tydelige avgrensninger. Generelt i forvaltningsrevisjon vil det ofte 
være å kartlegge faktagrunnlag, finne ut hvilke lover/forskrifter, standarder, planer/rutiner 
osv. som finnes, og om disse følges eller ikke.  Om de ikke finnes; hva er evt. 
praksis/manglende praksis og følger av det. 
 
Utfordringer som et utgangspunkt for mulige problemstillinger innenfor, og på tvers av de 
tjenestene bestillingen omfatter for barn og unge kan være(listen er langt ifra 
uttømmende…): 

· Planer og rutiner, gjennomføring 
· Koordinering på tvers av tjenestene 
· Ressurser og kompetanse tjenestene psykisk helse og rus 
· Bruk av eksterne aktører, f.eks. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 
· Krav i forhold til lover og forskrifter 

 
Noen klare samlede hovedproblemstillinger for en forvaltningsrevisjon  på områdene og på 
tvers av disse,  vedrørende. barn og unge peker seg ikke helt klart ut, så det er viktig at 
kontrollutvalget grundig drøfter, avgrenser  og definerer innholdet i bestillingen.  
 
Kontrollutvalget anbefales å bestille forvaltningsrevisjon ut fra vedtatt plan, avgrensninger og 
innspill til problemstillinger som kommer frem i møtet. Videre må kontrollutvalget be revisor 
iht. til bestilling utarbeide prosjektplan til neste møte i kontrollutvalget den 10.03.20. 
 
 


