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INNSTILLING 

Kontrollutvalget tar statsforvalterens vurdering av Ringebu kommune for 2021 til orientering. 

 

VEDLEGG 

Kommunebilde 2021 Ringebu kommune 

      

BAKGRUNN  

Kommunebildene er et verktøy Statsforvalteren utarbeider årlig, og skal ligge til grunn for en 

konstruktiv dialog med kommunene. Bildene tar utgangspunkt i ROS-analyser fra hvert 

område Statsforvalteren gjennomfører tilsyn eller er tillagt ansvar i lov eller forskrift.  

Formålet med kommunebildene er å ha et grunnlag for å diskutere kommunenes status, 

utfordringer og muligheter på sentrale områder for kommunene. Statsforvalteren legger 

kommunebildene til grunn for sitt kommuneretta arbeid, og er en av flere faktorer når 

Statsforvalteren planlegger for eksempel tilsynsaktivitet og vurderer skjønnsmiddelsøknader. 

VURDERING 

Kontrollutvalget vil i møte ha en gjennomgang av de ulike områdene som er vurdert av 

statsforvalteren. Dette som grunnlag for videre diskusjoner om prioriterte områder for 

forvaltningsrevisjoner og undersøkelser. Bakgrunnstall for undersøkelsen er hentet fra 

statistikk/tallmaterialet for 2020. Neste kommunebilde legges frem høsten 2022 ( basert på 

tall fra 2021). Oversikten gir et innblikk i statsforvalterens vurdering av Ringebu  kommune 

på en rekke områder.  

 

I vedlegget til saken benyttes 3 fargekoder for å illustrere hvordan de ulike tjenesteområdene 

er vurdert av Statsforvalteren.  Vurderingene bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, 

annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. 

Eksempler fra statsforvalterens vurdering av Ringebu kommune  

Statsforvalteren har gitt Ringebu kommune fargen rød når det gjelder vannkraft. Som 

eksempel på et område med fargekode gul – legges ved den vurdering statsforvalter har gjort 

av rus og psykisk helse.  

Rus og psykisk helse ( fargekode gul = områder med forbedringspotensial innen 

kompetanse, kapasitet og kvalitet  ) 

Brukerplan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant  



tjenestemottakere i kommunen. Resultatene av kartleggingen gir informasjonsgrunnlag for  

planlegging og dimensjonering av framtidige tjenester. Kommunen har innført  

brukerplankartlegging i sin tjeneste.  

Kommunene har søkt etter psykolog i flere runder, men ikke lykkes i å rekruttere psykolog i  

kommunal helse- og omsorgstjeneste (lovkrav fra 2020). Det har i kommunen også vært 

jobbet for å få på plass et samarbeid med nabokommuner om psykologtjenester. Men dette har 

ikke lyktes. Ringebu har en avtale om å tilby psykologtjenester digitalt.  

Kommunen har sammen med DPS Lillehammer og kommunene i Sør- og Midt-

Gudbrandsdal, startet FACT Sør-Gudbrandsdal i 2020. FACT-team er en anbefalt måte for 

samarbeid mellom kommunene, spesialisthelsetjeneste og andre.  

 

Vannforvaltning (fargekode rød = områder som er sårbare innen kompetanse, kapasitet 

og kvalitet) 

Statsforvalteren vurderer at Ringebu kommune har en dyktig og kompetent administrasjon, 

men politikerne viser liten vilje til å ta vassdragshensyn i plan- og inngrepssaker. Det er 

positivt at kommunen bidrar økonomisk til vannområde Mjøsa 

 

Avslutningsvis :  

Slike kommunebilder kan gi en pekepinn på områder som kan være gjenstand for fokus 

fremover. Selv om man bør være bevisst at statistikk ikke alltid gir et korrekt bilde, men må 

suppleres med ytterligere informasjon.  

  

 

 

     

Sekretariatet, 02.02.2022  
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