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Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 30.08.21.  
2. Rapporten forventes levert 30.05.22 og innenfor den angitte ressursbruk på 250 timer. 

3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for 
endringer i prosjektplanen. 

 
Vedlegg 
Prosjektplan Barn og unge - tverrfaglig samarbeid og forebygging 
Uavhengighet 
 
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  

Kontrollutvalget gjorde så slikt vedtak i sak 02/21 den 21.01.21: 
 

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

2. Kontrollutvalget gir innspill på et senere tidspunkt 

  3.  Revisor bes å utarbeide prosjektplan i henhold til møte, 15.09.21. 
 
Revisor har utarbeidet prosjektplan datert 30.08.21, jfr. vedtak. Planen angir følgende 
problemstilling: 
 
Arbeider Flatanger kommune tilfredsstillende med å forebygge, fange opp og følge opp barn 
og unge med utvidet risiko for rus- og psykiatriproblematikk?  
 
Aktuelle revisjonskriterier vil være lovverk, kommunens egne retningslinjer og nasjonale 
standarder innen oppvekst og helse, jfr. prosjektplanens kap. 3.3. 
 
Prosjektet er tenkt gjennomført via intervjuer og dokumentgjennomgang. Det kan bli aktuelt 
med stikkprøver i journaler m.v., samt evt. kontakt med eksterne samarbeidspartnere, jfr. 
prosjektplanens kap. 3.4. Gjennomføringen er planlagt gjennomført innen 30.05.22 med en 
ressursbruk på inntil 250 timer. 
 
Vurdering 
Den fremlagte prosjektplan ansees for å være  i tråd med kontrollutvalgets bestilling i sak 
02/21. Prosjektplanens problemstilling og beskrivelser av denne omfatter de felt og temaer 



som kontrollutvalget var opptatt av i bestillingsmøtet. Sekretariatet er derfor av den 
oppfatning at prosjektplanen inneholder det tverrsektorielle aspektet i kommunens arbeid 
med barn og unge med utvidet rus- og psykiatriproblematikk. 
 
Den foreslåtte tidsressurs og leveringstidspunkt betraktes som relevant. Ved evt. behov for 
endringer i prosjektplanen underveis i prosjektet må kontrollutvalget kunne ta stilling til disse. 
Kontrollutvalget anbefales å godkjenne den fremlagte prosjektplan datert 30.08.21 med 
levering innen 30.05.22 og ressursbruk på 250 timer. 
 
 


