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KULTURSKOLEN: KLAGER PÅ FAKTURA FOR VÅRHALVÅRET  
 
Vedlegg: 
1. Kulturskolen: Klager på faktura for vårhalvåret 2020.  
2. K-sak 21/20, møte 18.06.2020 - Økonomirapportering per 1. tertial 2020: Vedlegg «Notat fra 

tjenesteleder kultur og fellestjenester». Notatet er oppdatert etter nye opplysninger vedrørende 
enkelte av tilbudene.  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Kommunale gebyrer og betalingssatser 2020 (K-sak 156/19, 12.12.2019). 
 Diverse avklaringer med kriseledelse og kommuneoverlege om håndtering av de 

forskjellige tilbudene innenfor kulturskolen under korona-pandemien våren 2020. 
 
Sammendrag: 
De fire skriftlige klagene på kravet om full betaling for tilbud i kulturskolen etter at ordinær 
drift ble stengt ned 12. mars 2020, behandles i ett saksframlegg. Saken kan behandles som 
en klage etter forvaltningsloven eller som et spørsmål om erstatning etter lov om 
håndverkertjenester mm.  
 
Kommunedirektøren legger fram tre alternative forslag til vedtak. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Øyer kulturskole stengte ned ordinær drift den 12. mars 2020 som følge av Covid-19-
viruset. Det ble gitt nettbasert undervisning for store deler av tilbudet. Det ble fort klart at 
gruppeundervisning (kor, teater og kultursprell) ikke var gjennomførbart med nettbasert 
undervisning. Detaljene i de tilbudene som ble gitt framkommer av vedlagte notat. I notatet 
framgår en løsning for eventuell redusert pris der det er tatt hensyn til hvilke tilbud som 
faktisk ble gitt i perioden. 
 
Håndtering av fakturaene for vårhalvåret 
Regningene for vårhalvåret ble sendt ut cirka 20. mars. Kulturskolen mottok mange 
henvendelser om disse regningene og i samråd med kommunedirektøren, ble det gitt 
beskjed til de foresatte om at fakturaen «…. skal legges på vent inntil videre, slik at ingen 
skal betale den nå. Det vil da selvsagt ikke komme noen purring på denne.  All individuell 
undervisning pluss rockeverksted blir gitt gjennom nettbasert undervisning og dette 
fungerer veldig bra. Det er ikke så lett å opprettholde god nettbasert undervisning på 
teater, kor og kulturspell så her kommer vi til å vurdere prisen hvis dette går over en lenger 
periode. …». 
   



Etter kommunestyrets behandling av økonomirapporteringen pr 1. tertial, se nedenfor, ble 
de foresatte den 23. juni informert om at kommunestyret ikke vedtok noen 
reduksjon/ettergivelse av elevbetalingen. Det ble orientert om at det var prinsipielle 
årsaker som lå til grunn og at elevbetalingen vil tilbakebetales dersom staten refunderer 
inntektsbortfallet. Det ble oppgitt at regningen de foresatte mottok i mars skal betales med 
forfall 15. august.   
 
K-sak 21/20 – Økonomirapportering per 1. tertial 2020, vedlegg «Notat fra kulturskolen». 
I forbindelse med økonomirapportering per 1. tertial la Kommunedirektøren fram til politisk 
vurdering om elevbetaling i kulturskolen skal reduseres/ettergis som følge av reduksjon i 
tilbud. Det er ikke gitt nasjonale føringer for dette, slik det er gjort for foreldrebetaling i 
barnehage og SFO. Kommunestyret vedtok ingen reduksjon/ettergivelse. 
 
Etter at kommunestyret behandlet økonomirapporten per 1. tertial, er det pga utviklingen 
av pandemien blitt enkelte endringer i tilbudene i kulturskolen. Disse endringene er 
innarbeidet i vedlagte oppdaterte notat, eventuelt inntektsbortfall er redusert fra kr 
165.000 til kr 92.000. Opplysningene om håndtering av tilsvarende sak i nabokommunene 
er også oppdatert. 
 
Klager 
Det er mottatt fire skriftlige klager, se vedlegg 1.  
 
Klagebehandling 
Saken kan behandles som klager etter forvaltningsloven eller som et spørsmål om 
erstatning etter lov om håndverkertjenester mm. 
 
Klager etter forvaltningsloven 
Det klages på ileggelse av gebyr for kulturskole. Gebyrregulativet er en forskrift etter 
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c; «et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter 
til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer». Klageadgangen i 
forvaltningsloven er begrenset til å gjelde enkeltvedtak jf. § 28 første ledd jf. § 2 første ledd 
bokstav b. Gebyrregulativet er en forskrift, og er ikke gjenstand for klage, se Ot. Prp. Nr. 38 
(1964-1965) s. 112-113. For øvrig åpner ikke gebyrregulativet for at gebyret kan reduseres. 
Klagene skal derfor avvises.  
Konklusjon: Klagene avvises. Avvisning av en klage er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. 
forvaltningsloven § 2 tredje ledd jf. § 28. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og 
klagen må fremsettes skriftlig, jf. forvaltningsloven §§ 29 og 32. 
 
 
Erstatning etter lov om håndverkertjenester m.m. 
Når det offentlige selger tjenester, reguleres forholdet av lov om håndverkertjenester m.m. 
for forbruker, heretter forkortet håndverkstjenesteloven. Hvorvidt kommunen har et 
erstatningsansvar som følge av en mangel (forbrukeren har ikke mottatt deler av tjenesten) 
er regulert i § 28. En mangel vil for eksempel være at forbrukeren ikke har mottatt deler av 
tjenesten.  Følgende fremgår av bestemmelsen; 

«(1) Forbrukeren kan kreve erstatning for tap som følge av forsinkelse eller 
mangel. Dette gjelder likevel ikke i den grad det godtgjøres at tapet skyldes en 



hindring som er utenfor tjenesteyterens kontroll, og som tjenesteyteren ikke med 
rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller 
overvinne følgene av.» 

Det faktum at kommunen ikke kunne tilby tjenester i perioden mars-mai 2020 er å anse 
som en mangel etter håndverktjenesteloven § 28. En slik mangel vil i utgangspunktet gi 
grunnlag for erstatning. Bestemmelsen oppstiller et unntak dersom mangelen skyldes force 
majeure. Covid19 er en hindring som ligger utenfor kommunens kontroll, og på 
avtaletidspunktet kunne ikke kommunen tatt forholdet i betraktning. Opptak til 
kulturskolen skjedde i løpet av juni 2019, og man binder seg til en avtale for skoleåret 
2019/2020. Covid19 eksisterte ikke på avtaletidspunktet. Kommunen kunne ikke forutsette 
da avtalen ble inngått at covid19 ville medføre at kulturskolen ikke kunne levere tjenester 
fra mars-mai 2020. Øyer kommune har følgelig juridisk sett grunnlag for å avvise 
erstatningskravene jfr håndverktjenesteloven § 28. 
 
Alternativet til å avvise erstatningskravet er å redusere/ettergi elevbetaling som følge av 
reduksjon i tilbud. Dersom kommunestyret velger dette alternativet, rår 
kommunedirektøren til at opplegget i vedlagte notat følges. 
  
Vurdering: 
Kommunestyret skal avvise klagene med hjemmel i forvaltningsloven § 2 første ledd 
bokstav b, juridisk sett er det viktig at denne avvisningen framkommer uansett hvilket 
alternativ kommunestyret vedtar. Kommunestyret har også juridisk sett grunnlag for å 
avvise erstatningskravene jfr håndverktjenesteloven § 28. I tilfelle kommunestyret velger å 
avvise klagene gjelder at dersom staten refunderer inntektsbortfallet, vil elevbetalingen 
tilbakebetales.   
 
Et annet alternativ er likevel med hjemmel i håndverktjenesteloven § 28, å innvilge 
erstatning ved å redusere/ettergi elevbetaling i henhold til vedlagte notat. Alternativ 2 
nedenfor innebærer å gi erstatning utelukkende til de partene som har fremmet 
erstatningskrav. Alternativ 3 innebærer likebehandling av alle brukere og innebærer en 
inntektssvikt for Øyer kommune i størrelsesorden kr 92.000. Det vises til pågående 
diskusjoner mellom kommunesektoren og staten om økonomisk kompensasjon for 
kommunenes merutgifter og mindreinntekter som følge av Covid19. Dersom 
kommunestyret velger dette alternativet, er det en forutsetning at kommunedirektøren 
arbeider aktivt for å sikre statlig kompensasjon av inntektssvikten. Dette blir i tilfelle en sak 
mellom kommunen og staten, mens nivået på brukernes betaling tilpasses det tilbudet det 
var mulig å gi våren 2020.  
 
 
Kommunedirektørens alternative forslag til vedtak: 
1. Øyer kommune avviser erstatningskrav, jfr håndverktjenesteloven § 28. Dersom staten 

refunderer inntektsbortfallet, vil elevbetalingen tilbakebetales.  
 

Kommunestyret avviser klagene i henhold til forvaltningsloven § 28 første ledd jf. § 2 
første ledd bokstav b og Ot. Prp. Nr 38 (1964-1965) side 112 – 113. Avvisning av klagene 
er enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 tredje ledd jf. § 28. 



Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen må fremsettes skriftlig, jf. 
forvaltningsloven §§ 29 og 32.  

 
2. Øyer kommune gir erstatning til partene som har fremmet erstatningskrav, selv om 

partene ikke har juridisk krav på erstatning, jf. håndverktjenesteloven § 28. Øyer 
kommune reduserer/ettergir elevbetaling for kulturskolen våren 2020 i henhold til 
oppstilling i notat som er vedlegg til saken. Det er en forutsetning av 
kommunedirektøren arbeider aktivt for å oppnå statlig kompensasjon for 
inntektsbortfallet.  

 
Kommunestyret avviser klagene i henhold til forvaltningsloven § 28 første ledd jf. § 2 
første ledd bokstav b og Ot. Prp. Nr 38 (1964-1965) side 112 – 113. Avvisning av klagene 
er enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 tredje ledd jf. § 28. 
Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen må fremsettes skriftlig, jf. 
forvaltningsloven §§ 29 og 32.  

 
3. Kommunestyret gir erstatning til alle som har gått på kulturskolen 2020, selv om ingen 

har juridisk krav på erstatning jf. håndverktjenesteloven § 28. Øyer kommune 
reduserer/ettergir elevbetaling for kulturskolen våren 2020 i henhold til oppstilling i 
notat som er vedlegg til saken. Det er en forutsetning av kommunedirektøren arbeider 
aktivt for å oppnå statlig kompensasjon for inntektsbortfallet.  

 
Kommunestyret avviser klagene i henhold til forvaltningsloven § 28 første ledd jf. § 2 
første ledd bokstav b og Ot. Prp. Nr 38 (1964-1965) side 112 – 113. Avvisning av klagene 
er enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 tredje ledd jf. § 28. 
Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen må fremsettes skriftlig, jf. 
forvaltningsloven §§ 29 og 32.  
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