KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG
SÆRUTSKRIFT
Onsdag 5. februar 2020 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse
av utvalgets leder Tor Inge Melhus.
MØTESTED:

Karmøy Rådhus, formannskapssalen

MØTESTART/MØTESLUTT:

kl. 17.30 – kl. 19.45

MØTENDE MEDLEMMER:

Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Thor Otto
Lohne (A), Ørjan Fjellkårstad (Sp), Torunn Tvedt
(KrF), Bjørn Hundhammer (FrP) og Elisabeth Kalstø
(MGD)

MØTENDE VARAMEDLEM:

Ingen

FORFALL:

Ingen

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø,
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

FRA REVISJONEN MØTTE:

Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud,
KPMG AS, Bergen i sak 2/20

FRA ADMINISTRASJONEN:

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen
Areal- og byggesakssjef Runar Lunde og
Fagansvarlig byggesak Gry Trovik Hansen i sak 6/20

ANDRE SOM MØTTE:

Ingen

MERKNADER TIL INNKALLING:

Ingen

MERKNADER TIL SAKLISTE:

Ingen

FØLGENDE SAK BLE BEHANDLET:
SAK 2/20

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET
«TIDLIG INNSATS»

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport «Tidlig innsats» i
tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS (med eventuelle endringer
som kommer fram i møtet).
Rammen settes til 250 timer.
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Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Forvaltningsrevisor Fundingsrud fra KPMG gikk i gjennom formålet for prosjektet, de
foreslåtte problemstillingene, valgt metode, omfang og framdrift. Levering er tenkt til
maimøtet.
Utvalget kom med spørsmål, blant annet om faglige utfordringer og andre forhold som
påvirker barnet/eleven og samspillet mellom involverte rundt barnet. Fjellkårstad viste til at
St. meld. nr. 6 (2019 -2020) – «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage,
skole og SFO» burde tas inn blant revisjonskriteriene. Revisor var enig i dette.
Utvalget ønsket at det ble valgt ut case ikke bare fra skole, men også fra barnehage og
ungdomsskole. Utvalget mente det var spesielt viktig at det var god erfaringsoverføring
mellom barnehage og skole og barnetrinn og ungdomsskole. Utvalget sluttet seg så til
prosjektplanen med nevnte tillegg.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport «Tidlig innsats» i
tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS med den presisering at det
ønsker valgt ut både barnehage, barneskole og ungdomsskole til prosjektet.
Rammen settes til 250 timer.
Rett utskrift:
Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær
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