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Forslag til vedtak 

1. Prioritering av forvaltningsrevisjoner endres slik: 
2. Barnefattigdom( Oppvekst barn og unge; sårbarhet, tverrsektorielt samarbeid, 

fattigdom) 
3. Kvalitet i helse og omsorgstjenestene 
4. Psykisk helse, rus 
5. Barnevern 

       Kontrollutvalgets vedtak pkt. 1 sendes kommunestyret til orientering. 
2. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av barnefattigdom og gir følgende 

innspill til prosjektplanen: 
· Det legges vekt på sårbarhet, tverrsektorielt samarbeid og konkrete tiltak. 
·  

3. Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte den 27.04.22. 

 
 

 
Vedlegg 
HRV-Namsos 
 
Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 med slik 
prioritering av forvaltningsrevisjoner: 
1. Personal, rekruttering, sykefravær, kompetanse 
2. IKT, datasikkerhet, digitale møter, GDPR 
Uprioritert liste: 
 Psykiske helsetjenester, rus 
 Oppvekst barn og unge; sårbarhet, tverrsektorielt samarbeid, fattigdom 
 Omstilling og konsekvenser langsiktig drift 
 Miljø og klima 
 Kvalitet i helse-/omsorgstjenestene, er planverk relevant og oppdatert 
m.v. 
 Barnevern 
 Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) 
 Forvaltningsrevisjon i selskap hvor andre kommuner vedtar dette og 
Namsos kommune er medeier 
 
Status 
Følgende forvaltningsrevisjoner er gjennomført: 

· Personal Nærvær 
· Namsos Industribyggeselskap AS (NIB), med eierskapskontroll 

Under gjennomføring: 



· Informasjonssikkerhet 

 
 
Revisjonen har avsatt 2200 timer til forvaltningsrevisjon i Namsos 2020 – 2023. Av dette er 
det utført og disponert ca. 1100 timer. Det gjenstår da ca. 4 
forvaltningsrevisjoner/eierskapskontroller hvor av rapporten fra det siste går over i neste 
valgperiode.  
 
Tidspunkter for bestilling og utarbeidelse av prosjektplaner drøftes med revisjonen. 
Kontrollutvalget er delegert myndighet til å foreta endringer i plan forvaltningsrevisjon, 
herunder prioritering av prosjekter. 
 
Av vedtatt plan gjenstår 7 uprioriterte prosjekter. Av disse kan barnevern, i selskap hvor 
andre kommuner vedtar forvaltningsrevisjon og Namsos kommune er medeier, på 
nåværende tidspunkt betraktes som lite aktuelle.  Det kommer ny barnevernslov fra 
01.01.22(Oppvekstreformen) og en bestilling av forvaltningsrevisjon her vil være aktuell mot 
midten av 2023 ut fra en da har erfaring med implementering og utføring.  
 
 Vi vet lite om hva andre kommuner prioriterer av forvaltningsrevisjon i selskap hvor Namsos 
er medeier og det må en forholde seg konkret til hvis evt. forespørsler kommer. Til sist kan 
også uforutsette hendelser utløse behov for undersøkelse/forvaltningsrevisjon. 
 
Statsforvalteren har planlagt følgende tilsyn i Namsos 2022: 
                                      uke 

Landbruksforvaltning  6  Statsforvalteren i 
Trøndelag  

Sosiale tjenester  24  Statsforvalteren i 
Trøndelag  

Barnehage  39  Statsforvalteren i 
Trøndelag  

Helse og sosial  9  Arbeidstilsynet  
Helse og sosial  9  Arbeidstilsynet  

 
På sosiale tjenester(som er en del av landsomfattende tilsyn i 2002-23) vil de se på utmåling 
av økonomisk stønad til personer som forsørger barn.  
 
Innen helse og sosial har Arbeidstilsynet pekt arbeidsrelaterte alvorlige skader, muskel-
/skjellet og psykiske plager. De peker på mulige tilsynsobjekt som psykisk helsevern med 
fokus på vold og trusler, samt kommunal del av NAV/sosiale tjenester.  
 
Innspill fra revisjonen og kommunedirektør: 
Sekretariatet har hatt en runde med revisjonen og kommunedirektøren om aktuelle tema for 
forvaltningsrevisjon. Revisjonen peker på tverrsektorielle tiltak barn og unge, samt miljø og 
klima som aktuelle. Kommunedirektøren fremhever,  jfr. parenteser, miljø/klima(det er 
nettopp vedtatt klima- og miljøplan), omstilling langsiktig drift(en prosess som nå pågår) og 
ny barnevernslov(vedtatt 01.01.22) på områder som p.t. lite aktuelle t for forvaltningsrevisjon.  
 
Som nytt aktuelt tema nevner han Eiendomsstrategi( jfr. kst.sak 3/21), samt generell styring 
av IKS m.v(et av mange forhold i kommunens generelle eierskapsutførelse).   
 
Andre aktuelle tema - barnefattigdom 
Barnefattigdom ble fremhevet av administrasjonen i ROV(risiko- og 
vesentlighetsanalysen)møtet 2019 og er et tema som jevnlig blir tatt opp av politikerne på 
lokalt og nasjonalt nivå. Pandemien har bidratt til at barn i familier og enslige forsørgere med 
barn med  svak  økonomi kommer dårligere ut og gir økte forskjeller. For kommunen gir dette 



økte utfordringer på flere plan og områder. Som nevnt ovenfor har også Statsforvalteren 
utmåling av økonomisk stønad til personer som forsørger barn.  
 
 
 
 
Vurdering 
Sekretariatet viser til de tilsyn som Statsforvalteren har planlagt i 2022, innspill fra revisjon og 
kommunedirektør og gjenstående uprioritert forvaltningsrevisjonsprosjektliste. Ut fra de 
forvaltningsrevisjoner som gjenstår i valgperioden tilsier det ca. 3 prosjekter(hvor av det siste 
vil gå over i neste valgperiodes ressurser). Det kan derfor nå være naturlig å foreta en ny 
vurdering og prioritering av prosjekter. 
 
Barnefattigdom 
Temaet har blitt høyaktuelt ifb. med pandemien og var langt fremme på dagsordenen i ROV-
arbeidet. Statsforvalterens tilsyn med sosiale tjenester vil bidra til å belyse stønadsiden og 
dermed til å utfylle en forvaltningsrevisjon. Sekretariat er av den oppfatning at prosjektet bør 
gis 1. prioritet med bestilling i aprilmøtet. Prosjektplanen bør gis en vinkling på sårbarhet, 
tverrsektorielt samarbeid og konkrete tiltak. Kontrollutvalget anbefales å komme med 
ytterligere innspill til prosjektplanen. 
 
Kvalitet i helse og omsorgstjenestene 
Tjenestene utgjør en sammensatt, stor og vesentlig omfattende  del av kommunens 
tjenestetilbud. Pandemien har gitt, og gir tjenestene, utfordringer. Pleie- og omsorg er en stor 
del av omsorgstjenestene og er det området som bør prioriteres. Sekretariatet mener at 
området gis 2. prioritet med bestilling og prosjektplan behandles høsten 2022. 
 
Psykisk helse, rus 
Psykisk helse og rusomsorg er tjenester hvor  kommunen har hatt ventelister til tross for 
opptrappingsplan fra staten. Det har vært utfordrende innenfor en trang økonomi å følge opp 
med nye tiltak og dermed økt satsing innfor rus/psykisk helse. Det er en vekst i 
tjenestemottakere innenfor rus og psykisk helsetjenester. Ut fra dette anbefales prosjektet å 
gis 3. prioritet og bestilling foretas i november 22. 
 
Barnevern 
Sekretariatet viser til at ny barnevernslov trådte i kraft 01.01.22. Barnevern er et område med 
økende og komplekse utfordringer, som har økt under pandemien. Tjenesten har jevnlig hatt 
tilsyn og tett oppfølging av statsforvalteren. Kommunen yter tjenestene til nabokommunene 
Flatanger og Overhalla. En forvaltningsrevisjon av tjenesten ca.1 år etter at den nye loven 
trådte i kraft vil kunne være hensiktsmessig slik at bestilling behandles og prosjektplan 
vedtas våren 2023.  
 
Ut fra dette er sekretariatet av den oppfatning at følgende prosjekter bør prioriteres: 

1.  Barnefattigdom( Oppvekst barn og unge; sårbarhet, tverrsektorielt samarbeid, 
fattigdom) 

2. Kvalitet i helse og omsorgstjenestene 
3. Psykisk helse, rus eller  
4. Barnevern 

 
Kontrollutvalget anbefales å foreta en prioritering av forvaltningsrevisjoner, samt å foreta en 
bestilling av forvaltningsrevisjon på temaet barnefattigdom. Kontrollutvalget står imidlertid fritt 
til å kunne omprioritere om risiko- og vesentlighetsbildet endrer seg.  Utkast til prioritering og 
bestilling er vist i forslag til vedtak. Prioriteringen av prosjekter anbefales oversendt 
kommunestyret til orientering, jfr. delegert myndighet i plan forvaltningsrevisjon.  
 
 



 
 


