
KULTURSKOLEN: KLAGER PÅ FAKTURA FOR VÅRHALVÅRET 
Kommunen har mottatt fire klager på fakturaen for vårhalvåret 2020. Klagene refereres i 
dette notatet. 
 

Klage fra Stig Tofte og Hege Myrhaug, mail datert 14. juli 2020 (saksnr 20/2319): 

«Vi klager herved på at vi må betale regninga for kulturskolen denne gangen, da det ikke har 
vært et reelt tilbud. Vi mener derfor at vilkårene for å kreve penger ikke er tilstede!» 
 

Klage fra Ane og Øivind Bræin Aas, mail datert 10. august 2020 (saksnr 20/2585): 

”I tillegg synes vi det er uriktig at vi skal betale full pris for et vårsemester hvor mye av 
tilbudet har vært svært redusert. Vi har hatt deltakere på fire forskjellige tilbud i kulturskolen 
dette skoleåret og det blir i løpet av et år en betydelig sum. Spesielt fungerte 
sangundervisningen (….) svært dårlig, da verken opplegget som ble presentert eller 
verktøyene som ble brukt, fungerer for en 12-åring. I denne spesielle situasjonen legger vi på 
ingen måte ansvaret på kulturskolen, da lærerne der absolutt har forsøkt å gi så gode tilbud 
som mulig med de mulighetene de har hatt tilgjengelig, men vi synes absolutt at Øyer 
kommune burde revurdere vedtaket uavhengig av om de får kompensert tapet eller ikke, da 
også mange privatpersoner har hatt en periode med store tap i personlig inntekt og det føles 
urimelig å betale fullt for en svært redusert tjeneste.» 
 

Klage fra Elling Ulvestad, mail datert 11. august 2020 (saksnr 20/2586): 

«Vi er også prinsipielt motstandere av å betale for en tjeneste vi ikke fikk etter den 
12.03.2020, da kultursprell i sin helhet ble kansellert resten av skoleåret, men det blir 
allikevel forlangt full betaling. 
Vi betaler gjerne for det tilbudet barna har fått, og vi er veldig fornøyde med kultursprell 
som våre barn har hatt stor glede av, men at Øyer kommune krever full betaling for en 
tjeneste de ikke til fulle har levert synes jeg er over streken, og prinsipielt feil.»  

 

Klage fra Ragnhild Dahl og Marit Bogfjelldal, mail datert 24. august 2020 (saksnr 

20/2645 

”Vi klager på at vi som medlemmer av Øyer Seniorkor er pålagt å betale kontingent for 

vårsemesteret 2020.» 

 


