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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om oppfølgingen av 
kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjonsrapport om unge utenfor arbeid til 
orientering.  

2. Kontrollutvalget ønsker en kort skriftlig orientering når kommunedirektøren har 
ferdigstilt rutinene for samarbeidet mellom NAV og rus- og psykisk helsetjeneste. 

 
Vedlegg 
Rapport til kontrollutvalget om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om unge utenfor 
arbeid 
Rutinebeskrivelse for ansvarsgrupper, individuell plan og koordinator 2022 
Rutine samordningsteam barn og unge 2022 
Utkast til prosedyre koordinerende enhet 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget gjennomførte i 2021 en forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid overfor 
unge utenfor utdanning og arbeid. Rapporten ble behandlet i utvalget 02.02.2022, sak 1/22 
og deretter sendt til kommunestyret, som fattet følgende vedtak: 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors anbefalinger i rapporten 
og særlig legge vekt på: 

a. Å klargjøre ansvarslinjene for et helhetlig tjenestetilbud og 
b. etablere rutiner for samarbeid mellom virksomhetene, interne og eksterne, 

som skal gi dette tilbudet. Her pekes spesielt på samarbeidet med NAV. 
c. vurdere inntaksrutiner av lærlinger slik at kvalifiserte lærlinger fra Selbu gis 

prioritet. 
2. Kommunestyret ber i tillegg kommunedirektøren om å - vurdere om de forskjellige 

etatene i god nok grad utnytter alle muligheter for å få arbeidsløse inn i arbeid ved 
hjelp av de ulike tiltak som finnes - Kommunedirektøren bes vurdere om det finnes 
muligheter for å etablere samarbeid med frivillige lag og organisasjoner i 
omsorgstjenesten for denne gruppen ungdom. Samarbeid med lokalt næringsliv er 
også viktig, blant annet når det gjelder lærlingeplasser. - implementere resultatene i 
rapporten i prosjektet Sammen i Selbu (0-24). 

3. Kommunestyret bes merke seg at kommunen mangler et lavterskeltilbud.  
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å rapportere til kontrollutvalget om 

oppfølgingen av vedtakets punkt 1 på utvalgets møte i november 2022. 
  
Kommunedirektøren rapporterer nå til kontrollutvalget om oppfølgingen av punkt 1 i 
kommunestyrets vedtak. Rapporten følger vedlagt. Under gjengis nye tiltak som er satt i verk 
etter kommunestyrets vedtak:  
  
Vedtakets punkt 1 a - klargjøre ansvarslinjene 

• Kommunedirektøren har etablert et tverrfaglig og tverrsektorielt forum for alle 
tjenestene som jobber med barn, unge og familier i kommunen. Målgruppe er 
aldersgruppen 0-24 år. Mandatet er å sikre en helhetlig og felles forståelse for 
arbeidet med barn og unge, samt bidra til god informasjonsflyt, opplæring og 



tverrfaglige drøftinger. Forumet ble etablert under covid-pandemien, men har fortsatt 
virksomheten. 

• Tildelings- og koordineringskontoret har fått ansvar for koordinering og innkalling til 
Samordningsteam for barn og unge. Ifølge kommunedirektøren vil kontorets rolle som 
koordinerende enhet for å bidra til et helhetlig tilbud, bli tydeliggjort for øvrige 
tjenester og iverksatt i arbeidsmetodikken i Selbu.  

  
Vedtakets punkt 1 b - etablere rutiner for interne og eksterne  virksomheter 

• Gjennom prosjektet «Sammen i Selbu» er alle fora for samarbeid rundt barn og unge 
gjennomgått og strukturert, og mandat er tydeliggjort.  

• Samarbeidet mellom NAV og rus- og psykisk helsetjeneste er foreløpig ikke 
formalisert i noen samarbedsavtale. Kommunen har laget et utkast til 
rutinebeskrivelse for samarbeid og koordinering, kommunedirektøren mener at en slik 
rutinebeskrivelse kan erstattet samarbeidsavtalen. 

• Fra 1. august 2022 er lovkravene til samarbeid og samordning styrket i forbindelse 
med oppvekstreformen. Kommunen har utarbeidet prosedyre for oppnevning av 
barnekoordinator. Kommunedirektøren vurderer at arbeidet som gjøres gjennom 
«Sammen i Selbu», og ved oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om unge 
utenfor arbeid og utdanning, er sammenfallende med endringene i lovverket. 

  
Vedtakets punkt 1 c - vurdere inntaksrutiner av lærlinger 
Forslaget om å gi kvalifiserte prioritet ved tildeling av lærlingeplass er tariffstridig.  
  
Sekretariatet viser til rapporteringen fra kommunedirektøren og de vedlagte 
rutinebeskrivelsene. Kommunedirektøren vil i tillegg orientere i møtet. 
  
Vurdering 
Rapporteringen viser at kommunedirektøren har satt i verk flere tiltak som svar på 
kommunestyrets vedtak. Rutiner for samarbeidet med NAV er likevel ikke ferdig. 
Kontrollutvalget bør forsikre seg om at dette blir ivaretatt før det avslutter oppfølgingen. Det 
kan for eksempel skje ved at utvalget får tilsendt en kort redegjørelse fra kommunedirektøren 
når rutinen for samarbeidet er klar.  
  
I rapporteringen fra kommunedirektøren går det fram at mandat og oppgaver for 
samordningsteam for voksne over 24 år er under gjennomgang, men ikke ferdigstilt. 
Personer over 24 år var ikke omfattet av forvaltningsrevisjonen, rutinene for teamet omfattes 
derfor ikke av oppfølgingen av kommunestyrets vedtak. 
  
  
  
 
 


