
 

Kontrollutvalget Gausdal kommunes behandling av sak 25/2022 i møte den 25.10.2022: 

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Forebygging av sosiale utfordringer og 

utenforskap" til orientering og legger saken fram for kommunestyret med følgende  

  

INNSTILLING 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Forebygging av sosiale 

utfordringer og utenforskap" til orientering og merker seg at Gausdal kommune i 

hovedsak har stort fokus på temaet. Kommunestyret merker seg for øvrig at det er gitt 

noen viktige anbefalinger som kan være med på å forbedre dette arbeidet. Det 

forventes at kommunedirektøren følger opp disse anbefalingene:  

o Gausdal kommune må sørge for tilstrekkelig kunnskap ute i tjenestene når det 

gjelder hvem man skal kontakte og hvordan man skal gå frem i møte med 

barn og familier med økonomiske utfordringer, dette gjelder spesielt skoler, 

barnehager og helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  

o Gausdal kommune må gjennomgå det systematiske samarbeidet mellom NAV 

Lillehammer-Gausdal og tjenestene i kommunen. I dette ligger det å utvikle 

kunnskap om hverandres tjenester, avklare roller og samarbeidsstrukturer. 

o Gausdal kommune må sørge for at opplysningsplikten til sosialtjenesten er 

kjent og følges opp i skoler og barnehager, og at det er avklart hvordan de 

skal ta kontakt med NAV Lillehammer-Gausdal. 

o Kommunen må vurdere om det vil være nyttig å ha en samlet oversikt over 

kommunens tilbud og tiltak for å utjevne sosiale forskjeller, tilgjengelig for 

ansatte innad i kommunen og for ansatte i NAV Lillehammer-Gausdal. 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding på hvordan anbefalingene er fulgt opp innen den 1.5.2023. Den 

skriftlige tilbakemeldingen etterfølges av en muntlig orientering på det første møtet i 

kontrollutvalget etter denne dato.  

 

Behandling: 
Innlandet Revisjon IKS ved Anette Karenstuen og Kristian Lein presenterte rapporten og 

svarte på spørsmål. Det ble presisert innledningsvis at dette temaet har blitt stadig mer 

aktuelt nå med stadig økende levekostnader. I tillegg ble det gjort oppmerksom på at det er 

kommet nye bestemmelser i velferdstjenesteloven med tilhørende veileder fra høsten 2022.  

  



Kontrollutvalget ønsker at Innlandet Revisjon IKS er med og legger fram rapporten for 

kommunestyret.  

  

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak. 

 

 


