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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med temaet tverrsektorielt samarbeid 
knyttet til barn i utfordrende situasjoner.  

2. Kontrollutvalget gir følgende innspill på følgende problemstillinger/spørsmål: 

- 
- 

3.   Revisor bes å utarbeide prosjektplan til neste møte ….06.21. 

 
Vedlegg 
Tillegg til revisors risiko- og vesentlighetsvurdering -  tverrsektorielt samarbeid knyttet til 
barn i utfordrende situasjoner, samt geoteknikk 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fattet i sak 13/21 slikt vedtak: 
«Saken utsettes. Kontrollutvalget ber revisjonen gi en vurdering av risiko og vesentlighet for 
de to temaene Geoteknikk og tverrsektorielt samarbeid knyttet til barn i utfordrende 
situasjoner, og legge dette fram for utvalget til neste møte.» 
 
Revisjonen har i tillegg til revisors risiko- og vesentlighetsvurdering, datert 21.04.21, jfr. 
vedlegg og ovenfornevnte vedtak, kommet med sin vurdering av de to temaene. 
 
Geoteknikk 
I vurderingen kommer det frem at Overhalla kommune selv som er ansvarlig for 
grunnundersøkelsen, med NVE som bidragsyter og gjennomførende myndighet. NGU er den 
instansen som gjennomfører de stedlige undersøkelser. Det er potensielle kvikkleireområder 
større enn 10 dekar som undersøkes nærmere. Mindre ikke-kartlagte områder kan likevel ha 
høy risiko. Av infrastruktur er vannforsyning en viktig del og potensialt kan utskifting av eldre 
rør være i slike områder. I reguleringsplanarbeid og legging av infrastruktur må kommunen 
undersøke grunnforhold. Revisor vurderer risiko  for området geoteknikk til å være middels, 
dvs. farve gul. 
 
Tverrsektorielt samarbeid knyttet til barn i utfordrende situasjoner 
Tverrsektorielt samarbeid knyttet til barn i utfordrende situasjoner er prioritert først i 
kommunens vedtatte plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024. 
 
Skole og barnehage har et prosjekt for inkluderende barnehage- og skolemiljø(IBS) 
Prosjektet skal sikre tverrfaglig og koordinert innsats mot barn og unge som trenger det. I 
forbindelse med koronapandemien har kommunen opplevd store begrensinger og 
prosjektleder har fått forlenget sin stilling ut mai 2021. Pandemien vil med stor sannsynlighet 
vare utover i året og prosjektet vil kunne få utfordringer og begrensinger. Kommunen jobber 
med å få på plass handlingsplaner og rutiner for å sikre gode barnehage- og skolemiljøer. 
Det er imidlertid en utfordring i arbeidet med tverrfaglig innsats å få innarbeidet planene og 
rutinene hos ansatte. I prosjektet er det et tverrfaglig innsatsteam som møtes 3 til fire ganger 
i året. Oppvekstprofilen viser en del helsemessige utfordringer hos barn og unge. Kommunen 
har imidlertid arbeidet aktivt, jfr. redegjørelse i kommunestyret tidlig i 2020,  med disse 



utfordringene gjennom ungdomsprosjekt.   
   
Koronapandemien har generelt vist at tverrsektorielt samarbeid på tvers av fagsektorene  i 
,og mellom, kommunene og mot eksterne aktører som stat og fylke har vært spesielt  
utfordrende og krevende, jfr. barneombudets orientering på NKRF sin 
kontrollutvalgskonferanse 21. og 22.04. i år. 
 
Revisor vurderer risikoen innen tverrsektorielt samarbeid som høy, dvs. farge rød. 
 
Innfallsvinkler/problemstillinger - tverrsektorielt samarbeid knyttet til barn i utfordrende 
situasjoner 
Formuleringen «barn i utfordrende situasjoner» favner bredt. Problemstillingens om skal 
undersøke må være så konkrete som mulig, samtidig som avgrensningene må være 
tydelige. Tverrsektorielle tiltak kan f.eks. omfatte barn med tiltak fra barnevernet, barn av 
foreldre med rus- og/eller psykiatriproblem, innvandrerbarn, barn med fysisk eller psykisk 
funksjonshemming, lære- eller adferdsvansker, barn som blir mobbet i skolen m.v.  
 
Prosjektet må vise Ut fra dette bør forvaltningsrevisjonen undersøke om kommunen har 
system for tverrsektorielt samarbeid, hvordan det fungerer og opp mot eksterne aktører. 
Mulige tilnærminger kan f. eks. være: 
 

· Om kommunen har rutiner for samarbeid mellom de kommunale sektorene, og om 
dette fungerer i praksis 
· Om kommunen har rutiner for samarbeid med relevante eksterne instanser, f.eks. 

politi, psykiatri, private tilbud o.a., og om dette fungerer i praksis. 
· Hvilke grupper og behov for tverrsektorielle som finnes i kommunen.  
· Hvilke utfordringer og følger har koronapandemien skapt for slikt samarbeid 

 
Vurdering 
Sekretariatet viser til de vurderinger revisor har gjort i sitt vedlagte tillegg til sin tidligere risiko 
og vesentlighetsvurdering. Her fremkommer at risikoen for området  tverrsektorielt samarbeid 
knyttet til barn i utfordrende situasjoner er satt til høy, mens risikoen for geoteknikk er satt til 
middels. For å følge opp, og å få nærmere kunnskap på, temaet geoteknikk kan 
kontrollutvalget be om en orientering fra administrasjonen i et senere møte. 
 
Sekretariatet vil spesielt peke på at koronapandemien har vært, og er, særskilt utfordrende 
for barn og unge som har behov for slike tiltak. Temaet er også gitt 1. prioritet i plan for 
forvaltningsrevisjon 
 
Kontrollutvalget anbefales å bestille forvaltningsrevisjon på temaet tverrsektorielt samarbeid 
knyttet til barn i utfordrende situasjoner, samt å komme med innspill til problemstillinger og å 
be revisor utarbeide prosjektplan til neste møte i juni. 
 
 
 
 
 
 
 


