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Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke i hvilken grad Nes kommune ivaretar sitt ansvar for å sikre et målrettet og helhetlig 
forebyggende arbeid for barn og unge i kommunen. 

Problemstilling 1: I hvilken grad har 
kommunen oversikt over de forhold som 
kan være negative for barns oppvekst og 
utvikling? 
 

Undersøkelsen viser at kommunen har en 

god kartleggingspraksis og at det er en 

tydelig sammenheng mellom identifiserte 

risikoområder på den ene siden, og 

målsetninger og planlagte tiltak på den 

andre siden.  Dette bidrar etter revisjonens 

vurdering til å sikre at det forebyggende 

arbeidet blir målrettet. 

Problemstilling 2: I hvilken grad sikrer 
kommunen at det forebyggende arbeidet for 
barn og unge er godt samordnet? 
 
Det fremkommer i undersøkelsen at det har 
vært en utfordring å etablere en mer samordnet 
innsats i det forebyggende arbeidet, som er satt 
i system og forplikter de enkelte instansene som 
har med barn og unge å gjøre. Det er etter 
revisjonens vurdering grunn til å se positivt på 
organisatoriske tiltak som er gjort for å styrke 
samordningen av det forebyggende arbeidet. 
Revisjonen mener samtidig at for å lykkes med 
dette er det viktig å klargjøre og skape en felles 
forståelse av ansvars- og oppgavefordelingen. 

Revisjonens anbefalinger 
1. Det bør følges opp at endringer i organisering sikrer en ansvars- og rolledeling som bidrar til å styrke samordningen av det forebyggende arbeidet. 
 
2. Rådmannen må sikre at kommunestyrets vedtak om ny helhetlig oppvekststrategi blir fulgt opp i tilstrekkelig grad. 
 
 
 

Problemstilling 3: I hvilken grad sikrer 
kommunen at kommunestyrets vedtak om ny 
helhetlig oppvekststrategi blir fulgt opp? 
 
Den helhetlige oppvekststrategien omfatter etter 
revisjonens vurdering gode, men også ambisiøse, 
mål og tiltak. At strategien blir fulgt opp, og 
tiltakene iverksatt som planlagt, vil etter 
revisjonens vurdering kunne være avgjørende for 
å styrke innsatsen for kommunens barn og unge, 
også det forebyggende arbeidet. Undersøkelsen 
viser at det klargjort hvem som har ansvar for 
oppfølging av strategien og etablert rutiner for 
rapportering om status og framdrift.  
 


