
 
 

Øyer kommune har ca. 5 100, og ligger helt sør i Gudbrandsdalen. Folketallsutviklingen i kommunen er stabil. 
Øyer var tradisjonelt en primærnæringskommune med industri relatert til primærnæringene. Reiselivsnæringen 
har hatt en rivende utvikling, og kommunen er i dag en kjent reiselivsdestinasjon. Øyer har flott natur, med rike 
muligheter til aktiviteter, bl.a. Hafjell alpinanlegg, skiløyper og fint fjellterreng. I kommunen er det rikt kultur- 
og foreningsliv. Kommunen har felles arbeidsmarked med nabokommunene, spesielt Lillehammer. Barnehage-
dekningen i kommunen er god. Vi tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid og godt 
arbeidsmiljø. 
 
PSYKOLOG. 
Arkiv-ID: 17/1598 
 

Det er ledig fast 100 % stilling som psykolog i sektor familie- og inkludering. Stillingen er forankret i 
enhet for psykisk helse – og rusarbeid. Enheten er samlokalisert i felles kontorbygg med flg. enheter: 
Barn- familie (helsestasjon, PPT og barnevern), NAV, flyktningtjeneste, avlastning - og støttetjenester, 
aktivitet og arbeid. Det er felles overordnet ledelse  
 
Arbeids- og ansvarsområdet omfatter:  
Klinisk arbeid som innebærer tilbud til barn, unge og voksne med lettere, moderate og alvorlige 
problemer og lidelser.   
Helsefremmende og forebyggende arbeid bl.a. planlegging av tilbud til barn/unge/ familier i 
samarbeid med ulike tjenester. 
Støtte – og veiledning til fagpersonell /tjenester i sektoren og deltakelse i utviklingsarbeid for 
samhandling og samarbeid mellom tjenester. 
Deltakelse i kriseteam. 
 
Vi kan tilby:  
Et faglig og godt arbeidsmiljø med stabile medarbeidere  
Spennende og varierte arbeidsoppgaver  
Muligheter for spesialisering 
Veiledning og deltakelse i psykologfaglig nettverk    
 
Kvalifikasjonskrav:  
Til stillingen søker vi psykolog /psykologspesialist. 
Det er ønske om relevant erfaring fra arbeidsområdet/deler av arbeidsområdet 
Personlige egenskaper vil bli vektlagt  
 
Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og 
tariffavtaler.  
Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du under Ledige stillinger på 
www.oyer.kommune.no  
Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju. 
Spørsmål om stillingen kan rettes til sektorleder Gerd H. Hvoslef, tlf. 951 89 118 /e-post: 
gerd.hvoslef@oyer.kommune.no eller til avd.leder psykisk helse- og rusarbeid Randi Rønningen tlf. 
957 68 409/e-post: randi.ronningen@oyer.kommune.no; 
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