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Forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner. Hurdal kommune april 2016. 

Revisjonskriterier 
systemer og rutiner 
- Kommunen bør ha 
forankret sitt 
forebyggende arbeid for 
barn og unge i planverket.  
- Kommunen bør ha 
rutiner for systematiske 
kartlegginger av 
risikosoner for barn og 
unge.  
- Kommunen bør ha 
rutiner som sikrer at det 
forebyggende arbeidet 
rettes mot og fanger opp 
barn som befinner seg i 
risikosoner. 
 

Formål  
Å undersøke i hvilken grad Hurdal kommune 
ivaretar sitt ansvar for å sikre et målrettet og 
helhetlig forebyggende arbeid for barn og unge i 
risikosoner.  
 
Problemstillinger 
1. Er det etablert hensiktsmessige systemer og 

rutiner for kommunens forebyggende arbeid 
for barn og unge i risikosoner?  

2. I hvilken grad har kommunen etablert et 
tverrfaglig samarbeid som sikrer en helhetlig 
og målrettet innsats for barn og unge i 
risikosoner?  

 
 

Revisjonens vurdering 
• Hurdal kommune gjør i praksis mye godt forebyggende arbeid 

for barn og unge i risikosoner.  
• Det er etablert en god praksis for samhandling mellom de 

instanser i kommunen som har et selvstendig ansvar for 
forebyggende arbeid.  

 
• Det forebyggende arbeidet er i liten grad dokumentert og 

nedfelt i skriftlige rutiner. 
• Systemer og rutiner som tydeliggjør ansvars- og 

oppgavefordeling og samhandlingen mellom ulike instanser, 
kan bidra til å gjøre etablert praksis mindre sårbar og styrke 
internkontrollen på området. 

Revisjonskriterier 
tverrfaglig samarbeid 
- Det bør være etablert en 
fast praksis for tverrfaglig 
samarbeid mellom 
relevante instanser.  
- Det bør være skriftlige 
rutiner for ansvars- og 
oppgavefordelingen og 
samarbeidet mellom 
instansene. 

Revisjonens anbefalinger 
1. Kommunen bør vurdere tiltak for å styrke den systematiske kartleggingen av aktuelle risikosoner for barn og unge, slik at det 

forebyggende arbeidet i større grad kan innrettes mot disse. 
2. Kommunen bør følge opp arbeidet med å utarbeide en helhetlig plan for tidlig innsats blant barn og unge, og forankre det 

forebyggende arbeidet for barn og unge i risikosoner her.  
3. Kommunen bør i større grad nedfelle sine rutiner for det forebyggende arbeidet skriftlig og dokumentere arbeidet, slik at 

tiltakene kan evalueres og vurderes i etterkant.  


