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OPPFØLGING AV GJENNO MFØRT FORVALTNINGSRE VISJON SAMHANDLING OG SAKSB EHANDLING I FOREBYGG E TJENESTER.

Saksbehandler: Kate M Larsen
Vedlegg:

- Brev fra revisjonen datert 18.3.2015 til rådmannen vedrørende oppfølging
- Svar fra kommunalsjef Barn og unge v/Arve S. Paulsen datert 19.5.2015.

Saksopplysninger:
Kommunerevisjonen (Vefik IKS) gjennomførte i 2013 på vegne av kontrollutvalget en
forvaltningsrevisjon på området Samhandling og saksbehandling i Forebyggende tjenester.
Formålet med undersøkelsen var todelt. For det første var formålet å undersøke hvorvidt
samordningen av Forebyggende tjenester har bidratt til en mer helhetlige og koordinerte
tjenester. For det andre var formålet å undersøke om grunnleggende lovkrav blir ivaretatt i
saksbehandlingen.
Undersøkelsens problemstillinger, funn og revisjonens konklusjoner:
Utklipp fra oppfølgingsbrev:

Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org.nr. 991 520 759
Web: www.kusek.no
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Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandling og saksbehandling i
Forbyggende tjenester den 24. september 2013 i sak 23/2013, og oversendte saken til
kommunestyret med følgende innstilling, som senere ble vedtatt av kommunestyret i møte
den 17. oktober 2013 sak 77/13.
«Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten
Samhandling og saksbehandling i Forebyggende tjenester til orientering, og slutter seg til
rapportens anbefalinger. Med utgangspunkt i de hovedfunn som fremgår av rapporten og
anbefalingene i denne bes rådmannen vurdere følgende:

Kontrollutvalget skal i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 12 påse at kommunestyrets
vedtak i tilknytning til behandling av rapporter fra forvaltningsrevisjon følges opp.
På vegne av kontrollutvalget sendte revisjonen den 18.3. 2015 brev til rådmannen hvor det
blir bedt om en skriftlig orientering om hva som er gjort i forhold til kommunestyrets vedtak
77/13.
Kommunalsjef for Barn og unge har i svarbrev datert 19.5.2015 gitt en orientering om status i
forhold til punktene i kommunestyrets vedtak som vist i utklipp fra kommunalsjefens brev
nedenfor:
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Utfra de opplysninger som fremkommer i kommunalsjefens redegjørelse bør en etter
sekretariatets vurdering kunne konkludere med at kommunestyrets vedtak 77/13 i hovedsak er
fulgt opp av kommuneadministrasjonen. Områder i vedtaket som ikke er fulgt opp:
Brukerundersøkelser (pkt.3) og Brukermedvirkning (pkt.5) Er på sakskartet og er
fokusområder i 2015.
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar kommunalsjefens skriftlige redegjørelse datert 19.05.2015 vedrørende
oppfølging av kommunestyrets vedtak 77/13 i tilknytning til forvaltningsrevisjonsrapport
Samhandling og saksbehandling i Forebyggende tjenester til orientering. Kontrollutvalget
konkluderer ut fra dette at kommunestyrets vedtak 77/13 i hovedsak er fulgt opp av
kommuneadministrasjonen. Områder i vedtaket som ikke er fulgt opp: Brukerundersøkelser
(pkt.3) og Brukermedvirkning (pkt.5) Er på sakskartet og er fokusområder i 2015.
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