
 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2 Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 29/2021 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
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  KONTROLLUTVALGET  TB   06.12.21      29/21 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

29/21  Kontrollutvalget      06.12.21 

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon «Oppvekst - kommunens 

arbeid med tidlig innsats, samhandling mellom barnehage, skole 
og PPT»    
 

 

 
 

Saksdokumenter: 

- Forvaltningsrevisjonsrapport – sak 16/21  

o https://konfjell.no/wp-content/uploads/2020/12/1621-vedl-Tidlig-innsats-

samhandling-mellom-barnehage-skole-og-PPT.pdf 

 

- Tilbakemelding i fra kommunedirektøren (ettersendes) 

 

 

 

Saksopplysninger: 

§5 i «Forskrift om forskrift om kontrollutvalg og revisjon» sier at  

kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak av forvaltningsrevisjoner blir fulgt 

opp og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp. 

Det er sentralt av hensyn til å sikre en ”lærende organisasjon” at resultatene av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter blir fulgt opp. Bestemmelsen pålegger kontrollutvalget et 

ansvar for å påse at det blir gjort. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter skal systematisk 

følges opp for å se til at forvaltningen iverksetter tiltak for å rette opp påviste avvik/ 

svakheter. 

Kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets merknader blir fulgt opp gjelder 

også i forhold til saksområder som ligger til andre folkevalgte organer. 

Det er kommunens kommunedirektør som har ansvar for oppfølgingen av 

kommunestyrets merknader, jf. kommuneloven § 13 nr. 1. Det ligger ikke til 

kontrollutvalget å fastsette hvordan administrasjonen skal følge opp påviste avvik/ 

svakheter i det konkrete tilfelle.  

 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget behandlet den 07.06.21 forvaltningsrevisjonsrapporten ”Oppvekst - 

kommunens arbeid med tidlig innsats, samhandling mellom barnehage, skole og PPT”, 

sak 16/21. Kommunestyret behandlet rapporten den 24.06.21 – sak 47/21. 

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt: 

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppvekst - kommunens arbeid med tidlig innsats, 

samhandling mellom barnehage, skole og PPT» av 28.05.21 tas til etterretning. 

 

Tolga kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber kommunedirektøren 

om å: 

https://konfjell.no/wp-content/uploads/2020/12/1621-vedl-Tidlig-innsats-samhandling-mellom-barnehage-skole-og-PPT.pdf
https://konfjell.no/wp-content/uploads/2020/12/1621-vedl-Tidlig-innsats-samhandling-mellom-barnehage-skole-og-PPT.pdf
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• Igangsette et felles kartleggingsverktøy for sosioemosjonelle – og atferdsmessige 

utfordringer på småskoletrinnet.  

• Revidere plan for overganger mellom skole og barnehage i Tolga kommune.  

• Sørge for at saksbehandlingstiden for sakkyndig vurdering tilfredsstiller 

forvaltningslovens bestemmelser.  

 

Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.12.21 

 

 

 

Saksvurdering: 

Sakspapirene sendes ut før gitt frist for tilbakemelding.  

Kommunedriektørens rapportering om iverksatte tiltak vil ettersendes til kontrollutvalget 

så snart den mottas. 

 

Kontrollutvalget må på bakgrunn av tilbakemeldingen vurdere om svaret er 

tilfredsstillende. Kontrollutvalget kan under behandlingen ta stilling til eventuell videre 

oppfølging av rapporten. 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av 

forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppvekst - kommunens arbeid med tidlig innsats, 

samhandling mellom barnehage, skole og PPT» tas til orientering.   

 

 

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

  

 


