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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av barnefattigdom og gir følgende innspill 
til prosjektplanen: 

· Det legges vekt på sårbarhet, tverrsektorielt samarbeid og konkrete tiltak. 
·  

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

 
Vedlegg 
Diskusjonsnotat fra revisor datert 15.02.22 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fattet i sak 02/22 den 19.01.22 slikt enstemmig vedtak: 
 

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

fattigdom) 
 Kvalitet i helse og omsorgstjenestene 
 Psykisk helse, rus 
 Barnevern 

Kontrollutvalgets vedtak pkt. 1 sendes kommunestyret til orientering. 
2. Revisjonen bes å til møte 01.03. lage et diskusjonsgrunnlag for prosjektplan 
barnefattigdom forvaltningsrevisjon. 

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

 
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. Statsforvalteren har i sin tilsynsplan for 2022 bestemt at utmåling av 
økonomisk stønad til personer som forsørger barn er et område de vil gjennomføre tilsyn på.   
 
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.  
 
Revisjonen har, jfr. vedlegg, utarbeidet et diskusjonsgrunnlag for bestilling av 
forvaltningsrevisjon barnefattigdom.  
 
Av diskusjonsnotatet går det frem at temaet fattigdom kan være utfordrende å tilnærme seg 
fordi det er en relativ forståelse av begrepet. Med et slikt utgangspunkt kan fattigdom blant 
barn være et uttrykk for manglende muligheter og ressursknapphet. Noen barn og unge har 
ikke de samme mulighetene og mangler ressurser sammenlignet med andre fordi, ulike 
faktorer kan hindre dem i å utnytte muligheter som påvirker fremtiden deres.  
Det kan føre til konsekvenser som utenforskap og marginalisering hvor neon grupper 



rammes mer enn andre. Kommunens planer og enkelttiltak må sees i sammenheng på tvers 
av sektorer, tjenester og konkretiseres. Sentrale aktører her er NAV, oppvekstsektor, kultur 
og frivilligheten m.v. 
 
Notatet viser noen temaområder og fakta for Namsos i perioden 2015-19, sammenliknet med 
fylket og landet for året 2019. Kommunetallene for perioden viser økte utfordringer, men en 
viss stabilitet med enkelte variasjoner mot fylket og landet for 2019. 
 
Vurdering 
Sekretariatet viser til vedlagte diskusjonsnotat og er av den oppfatning at den gir 
kontrollutvalget et godt utgangpunkt for å komme med innspill til prosjektplanen. De bør gis 
en vinkling på sårbarhet, tverrsektorielt samarbeid og konkrete tiltak.  

Kontrollutvalget anbefales å komme med innspill til prosjektplanen og at revisjonen bes 
utarbeide denne til kontrollutvalgets møte den 27.04.22. 

 
 
 
 
 


