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Prosjektplan forvaltningsrevisjon for «Tidlig og tverrfaglig innsats
i Rennebu kommune»
Saksdokumenter:
- Prosjektplan «Tidlig og tverrfaglig innsats i Rennebu kommune» av 10.januar
2022 utarbeidet av Revisjon Midt-Norge SA, se vedlegg 1
-

Brev fra Revisjon Midt-Norge SA om forbrukt timeforbruk pr 21.12.2021 og
tilgjengelig timeressurs for resten av perioden, vedlegg 2

Saksframlegg:
Kontrollutvalget vedtok den 10.11.21 i sak 34/21 en bestilling av forvaltningsrevisjon på
området oppvekst med tema tidlig og tverrfaglig innsats for elever.
Timerammen på forvaltningsrevisjonen kan være på inntil 250 timer.
Følgende innspill til spørsmål/problemstillinger ble gitt i vedtaket:
a. Tilbyr Rennebu kommune tilpasset opplæring i tråd med opplæringsloven og
øvrige retningslinjer, og hvordan ivaretas dette ved bytte av skole og overgang
fra barne- til ungdomsskole?
b. Hvordan sikrer Rennebu kommune at enheten oppvekst jobber med tidlig og
tverrfaglig innsats?
c. Hvordan jobbes det med psykososiale forhold som spisevegring og mobbing etc?
d. Brukes de økonomiske ressursene i enheten på en effektiv og god
samfunnsøkonomisk måte?
e. Er det gode rutiner for evaluering på enheten?
For at den endelige rapporten skal være i samsvar med utvalgets forventninger, har
revisjonen oversendt et forslag til en prosjektplan som beskriver rammer og innhold for
forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalget inviteres nå til å gjøre en vurdering av om
fremlagte prosjektplan svarer på kontrollutvalgets forventning.
Prosjektet legger opp til at rapporten kan leveres sekretariatet innen 1.september 2022.
Oppdragsansvarlig revisor er Thomas Furnes i tillegg til 1 prosjektmedarbeider og to
forvaltningsrevisorer som danner styringsgruppen for prosjektet.
I den vedlagte prosjektplanen er det beskrevet avgrensinger, spørsmål som skal
besvares og metode for innsamling av data.
Til sist er det en uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig revisor som tilfredsstiller
anbefalingene om uavhengighet.
Revisjon Midt-Norge SA har sendt en rapport over forbrukt timeressurs pr 31.12.2021,
som viser at det er brukt ca 458 timer. Ut fra at det er 250 timer som er tilgjengelig pr
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------------------------------------------------------------------------------------------------år, så ligger kontrollutvalget litt innenfor rammen. Prosjektplanen legger opp til at det
brukes 250 timer på denne revisjonen og kontrollutvalget bruker da det meste av
rammen for 2022.
Saksvurdering:
Revisor har utarbeidet følgende problemstillinger:
1. Arbeider skolen og barnehagene systematisk for å avdekke barn og unges
utviklings- og læringsutfordringer?
2. Iverksetter skolen og barnehagene tiltak for å motvirke skjevutvikling hos barn og
unge med identifiserte læringsutfordringer og er det rutiner for evaluering av
tiltakene?
3. Opplever skolen og barnehagene at PPT har tilstrekkelig med kompetanse og
ressurser til å yte riktig hjelp til riktig tid?
Revisor opplyser at bestillingen fra kontrollutvalget var for omfattende innenfor rammen,
og fokuserer på punktene a), b) og e) i bestillingen. Innspill c og d utelates for å holde
seg innenfor rammen. Valget begrunnes med at innspill c) og d) ligger noe på siden av
temaet om tidlig og tverrfaglig innsats og prioriteres derfor ikke.
Dersom kontrollutvalget anser det som viktig at disse punktene er med, må de vurdere å
øke rammen for prosjektet, eller om det skal tones ned på noe annet.
Prosjektet er avgrenset til å fokusere på utfordringer knyttet til utviklings- og
læringsutfordringer i skolen og barnehagen, og ikke hvordan kommunen jobber med
andre utfordringer for barn og unge, som for eksempel narkotika eller kriminalitet.
Det sees ikke på andre kommunale tjenester rettet mot barn og unge, som for eksempel
barnevern eller kulturskole.
Det er opp til kontrollutvalget å vurdere om prosjektplanen er dekkende for utvalgets
forventninger, og planen legges fram for utvalget for gjennomgang og diskusjon.
Oppdragsansvarlig revisor og er til stede under behandlingen for å gi utvalget utfyllende
informasjon om prosjektet, og svare på spørsmål fra utvalget.

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet
«Tidlig og tverrfaglig innsats i Rennebu kommune».
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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