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Ås kontrollutvalgs behandling 11.06.2019:
Leder innledet.
Det ble åpnet for kommentarer og spørsmål.
Følgende omforente forslag om ny ordlyd i pkt. 2 ble fremmet:
Kommunestyret ber rådmannen om å gi en tilbakemelding forhold til følgende
punkter, i forbindelse med fremleggelse av helhetlig barne- og ungdomsplan:
 Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen.
 Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som
etableres.
 Vurdere om en mer fleksible bruk av individuell plan kan praktiseres når
dette kan være nyttig for brukeren.
Skriftlig tilbakemelding gis til kontrollutvalget innen 6 måneder.
Votering:
Innstillingen med endringene i det omforente forslag ble enstemmig vedtatt.
Ås kontrollutvalgs vedtak 11.06.2019:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av
forvaltningsrevisjon – Psykisk helsearbeid for barn og unge, datert 02.04.19, til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å gi en tilbakemelding forhold til følgende
punkter i forbindelse med fremleggelse av helhetlig barne- og ungdomsplan:
 Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen.
 Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som
etableres.
 Vurdere om en mer fleksible bruk av individuell plan kan praktiseres når
dette kan være nyttig for brukeren.
Skriftlig tilbakemelding gis til kontrollutvalget innen 6 måneder.
Saksutskriften bekreftes
Ås, 18.juni 2019
Unni Westli
Rådgiver /s./

Saksfremlegg
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av
forvaltningsrevisjon – Psykisk helsearbeid for barn og unge, datert 02.04.19, til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen komme med en tilbakemelding i forhold til punktene
1 c), e) og f), i forbindelse med fremleggelse av helhetlig barne- og ungdomsplan,
innen 6 måneder.
Avgjørelsesmyndighet:
Ås kommunestyre
Vedlegg:
Oppfølging Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge
Vedtak i saken sendes til:
Ås kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Ås kommunestyre vedtok den 24.10.2018 i sak 77/18 Forvaltningsrevisjonsrapport –
Psykisk helsearbeid for barn og unge, følgende:
1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om psykisk helsearbeid for
barn og unge i Ås kommune. Kommunestyret ber om at det utarbeides en helhetlig barne- og
ungdomsplan som berører alle barn og unge. Den må være sektorovergripende og blant annet
være forankret i rikspolitiske retningslinjer (plan- og bygningsloven). Kommunestyret ber
rådmannen følge opp med følgende tiltak:
a) Utarbeide en oversikt over hvilke grupper av barn og unge som er risikoutsatt i forhold
til utvikling av psykiske vansker.
b) Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen.
c) Sørge for at tiltak er samordnet og forankret i kommunens ledelse.
d) Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som etableres.
e) Vurdere om en mer fleksibel bruk av individuell plan kan praktiseres når dette kan
være nyttig for brukeren.
2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om iverksetting av tiltakene
innen seks måneder, og helhetlig barne- og ungdomsplan skal være ferdigstilt innen ett år.

Tilbakemelding:
Rådmannens tilbakemelding, datert 02.04.19, følger vedlagt.
Rådmannen viser i sin tilbakemelding til pkt. 1 a) og b) i kommunestyrets vedtak, og har
besvart disse punktene. Det jobbes med å følge opp de øvrige punktene, herunder
helhetlig plan for barn og unge i Ås kommune.
Sekretariatets vurdering:
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Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannen har gitt tilfredsstillende tilbakemelding
på pkt. 1 a) og b) i kommunestyrets vedtak.
Det er ikke gitt noen tilbakemelding i forhold til arbeidet med de øvrige punktene i
kommunestyrets vedtak. Sekretariatet er av den oppfatning at kontrollutvalget bør
forutsette at arbeidet er igangsatt, og at det vil bli gitt en tilbakemelding fra rådmannen
under alle punktene om 6 måneder, når helhetlig barne- og ungdomsplan skal være
ferdigstilt.
Avslutning:
Rådmannen eller den hun bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget for å kunne svare på
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Ås, 16.04.2019
Unni Westli /s./
Rådgiver
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