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Forslag til vedtak 

1. Prosjektplan datert 31.03.22 godkjennes med slike endringer: 

- 
- 

2. Rapporten forventes levert 01.11.22 innenfor den angitte ressursbruk på 350 timer. 
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for 
endringer i prosjektplanen. 
 
Vedlegg 
Prosjektplan 
 
Saksopplysninger 
Kommunelovens § 23-3 sier at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen. 
Kommunestyret behandlet den 29.10.20 i sak 155/20 plan forvaltningsrevisjon 2020-2024.  
 
Kontrollutvalget fattet i sak 02/22 den 19.01.22 slikt 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. Revisjonen bes å til møte 01.03.22 lage et diskusjonsgrunnlag for prosjektplan 
barnefattigdom forvaltningsrevisjon 

3.Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte den 27.04.22. 
 
Kontrollutvalget fattet så den 01.03 i sak 10/22 slikt vedtak: 
 

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

· Det legges vekt på sårbarhet, tverrsektorielt samarbeid og konkrete tiltak. 
· Problemstillinger og revisjonskriterier i oppdatert notat  
· «Eie for leie», Husbankens virkemidler 
· Barnetrygd, grunnlag for sosialstønad 
· Hvordan brukes sosialstønad som virkemiddel i helhetlig sammenheng 
· Kulturtilbud som forebyggende virkemiddel 
· Andre stønadstiltak fra NAV mot barnefamilier 
· Hvilke planer har kommunen knyttet til bekjempelse av barnefattig dom 
· Hvordan brukes frivilligheten mot barnefattigdom, statlige virkemidler 
· Oppvekstreformen 
· Langsiktige konsekvenser av barnefattigdom 



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

 
Revisjonen har ut fra bestillingsvedtaket utarbeidet prosjektplan datert 31.03.22, jfr. vedlegg. 
Planen angir følgende problemstilling: 
 

· Arbeider Namsos kommune tilfredsstillende med barnefattigdom?  

 
Underpunkter:   

·  Oversikt over samfunnsutviklingen som kan påvirke forekomsten av barnefattigdom 
i Namsos 

· Omtale/vektlegging av barnefattigdom i Namsos kommunes planverk 
· Kartlegging av behovene til det enkelte barn ved tildeling av økonomisk sosialhjelp 

og 
· Andre relevante sosiale tjenester 
· Innhenting av erfaringer fra tjenestemottakere og berørte barn for å evaluere 

     kommunens arbeid mot barnefattigdom 
· Tverrsektorielt arbeid med forebygging av barnefattigdom 
· Samarbeid med frivillige organisasjoner i det forebyggende arbeidet 

 
Aktuelle kilder tilrevisjonskriterier vil være FN`s barnekonvensjon, relevante lover og sentrale 
rundskriv.  Kildene er nærmere beskrevet i prosjektplanens kap. 3.3. Prosjektet er tenkt 
gjennomført med intervju av relevante personer i kommunen og  dokumentanalyse. 
 
Prosjektet er avgrenset til kommunens arbeid med å innhente nødvendig kunnskap om 
problematikken barnefattigdom i kommunen, samt å kartlegge tverrsektorielt samarbeid med 
fokus og konkrete tiltak for å bekjempe barnefattigdom.  
 
Virkningen av de ulike tiltakene vurderes ikke og heller ikke årsakene til forekomsten av 
barnefattigdom i Namsos. Tidsmessig er prosjektet avgrenset til årene etter 
kommunesammenslåingen 01.01.2020. 
 
Vurdering 
Sekretariatet er av den oppfatning at den fremlagte prosjektplan ansees for å være  i tråd 
med kontrollutvalgets bestilling i sak 10/22. Prosjektplanens problemstilling og beskrivelser 
av denne omfatter i hovedsak de felt og temaer som kontrollutvalget var opptatt av i 
bestillingsmøtet.  
 
Innhenting av erfaringer fra tjenestemottakere og brukere er spesielt viktig for å sikre 
helhetsbildet.  
 
 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 fremlagt prosjektplan datert 31.03.22 med levering 
innen 01.11.22 og ressursbruk på 350 timer og evt. med endringer som vedtas i møtet.. 
 
 
 
 


