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VEDLEGG 

1. Oversikt statlige tilsyn. Dokument oversendt fra administrasjonen pr epost 21.01.2022 

2. Rapport fra tilsyn med Ringebu kommune – sikring av forsvarlig ernæring og munnhygiene 

ved Linåkertunet 2021 

 

INNSTILLING 

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse av oversikt statlige tilsyn til orientering.  

 

SAKSUTREDNING 

BAKGRUNN 

Statsforvalteren har siden 2007 hatt i oppgave å samordne det statlige tilsynet med 

kommunene og fylkeskommunene. Samordningsoppdraget finnes i kommunelovens § 30-6, 1. 

ledd: 

Statsforvalteren samordner planlagte statlige tilsynsaktiviteter overfor kommunen og 

fylkeskommunen og vurderer det samlete omfanget av statlig tilsyn med den enkelte 

kommunen eller fylkeskommunen. Formålet med samordningen er beskrevet slik i 

kommuneproposisjonen for 2018 : 

 Å sikre at tilsynsbelastningen for enkeltkommuner ikke blir for stor 

 Unngå dobbeltarbeid 

 Lære av arbeid som allerede er gjort 

Etter kommunelovens § 30-7, 2. ledd skal tilsynsmyndighetene ta hensyn til samlet 

tilsynsbelastning og til relevante forvaltningsrevisjonsrapporter: Statlige tilsynsmyndigheter 

skal i sin planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn ta hensyn til det samlete statlige 

tilsynet med den enkelte kommunen eller fylkeskommunen og til relevante 

forvaltningsrevisjonsrapporter. Tilsynsmyndighetene skal vurdere å utsette eller å ikke 

gjennomføre tilsyn hvis kommunen eller fylkeskommunen nylig har gjennomført en kontroll 

med det samme temaet. Tilsyn skal være samordnet, målrettet og medvirke til læring og 

forbedring. 

VURDERING 

Oversikten over utførte tilsyn for perioden som løper over 4 år viser statlige tilsyn på flere 

områder.  Det er viktig for kontrollutvalget å kjenne til de planer Statsforvalteren/andre har 

for Ringebu kommune  og hvilke tilsyn som vil bli gjennomført/er gjennomført. 



Kontrollutvalget må hensynta dette i sin vurdering av hvilke tema som skal prioriteres for 

2022 – 2023. Det er sentralt å unngå dobbeltarbeid, noe som også vil belaste administrasjonen 

i kommunen unødig.  

 

Kommunedirektøren vil gi en orientering i saken og ta en gjennomgang av oversikten som er 

vedlagt. Vedlagt følger også tilsynsrapport  utført i 2021 vedrørende Linåkertunet  for 

kontrollutvalgets orientering.   

 

    Sekretariatet, 02.02.2022  

    Edel Åsjord  
 


