
Øyer kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
Tjenesteutvalget 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen 
Møtedato: 09.11.2021 Tid: 13:00 - 16:00 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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  HØRINGSUTTALELSE TIL NY OPPLÆRINGSLOV FRA ØYER KOMMUNE    

 
 
«Diskusjonspunkt – oppfølging av vedtak i KST-sak 96/21, punkt 3: Kommunestyret ber 
tjenesteutvalget komme tilbake med en konkret tidsplan for videre arbeid med utredninger 
og tiltak, inkludert involvering- og medvirkningsplan, samt en vurdering av muligheter for 
regionalt samarbeid, særlig innen tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi, til 
kommunestyremøtet i desember 2021. 
 
Ettersom møtet i Tjenesteutvalget i desember kommer i etterkant av kommunestyremøtet i 
desember, må Tjenesteutvalget komme med en uttalelse nå.» 
 
 
 
Steinar Grimsrud 
Leder 
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HØRINGSUTTALELSE TIL NY OPPLÆRINGSLOV FRA ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Randi Nordlien Arkiv: 099  
Arkivsaksnr.: 21/2919     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/21 Tjenesteutvalget 09.11.2021 
 
Vedlegg: 
Høringssvar fra Øyer kommune 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Høringsnotat – forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven 

Lovforslaget – ny opplæringslov og endringer i friskoleloven 

Sammendrag: 
Kunnskapsdepartementet sendte 26.08.21 forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven på 
høring. Høringsfrist er 20.12.21. Forslaget til ny lov er ment å erstatte dagens opplæringslov, og 
forslag til endringer i friskoleloven skal sikre god sammenheng mellom de to lovene. Forslaget som 
nå er på høring, bygger på utredningen fra opplæringsloveutvalget (NOU 2019: 23 Ny opplæringslov) 
og de over 700 høringssvarene som kom inn til høringen. Mye fra nåværende lov er videreført, noe er 
tatt ut, og noen nye regler er tatt inn. Målet er at loven skal bli enda bedre for elevene, enn den som 
gjelder i dag. Dette handler både om rettigheter i loven, og at loven skal være enklere å finne fram i 
og forstå. Ny opplæringslov er klar tidligst i 2023. Kommunedirektøren legger frem forslag til 
høringsuttalelse fra Øyer kommune til behandling i tjenesteutvalget. 

Saksutredning: 
Høringsnotatet er omfattende, 783 sider, så høringssvaret fra Øyer kommune konsentrerer seg 
særlig om de problemstillingene departementet ikke har tatt stilling og hører åpent samt på de 
områdene kommunen er uenig i lovforslaget. Høringsuttalelsen bekrefter hovedsakelig kommunes 
standpunkt fra høringsuttalelsen til NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. I kommunens høringssvaret har 
en vært opptatt av at lovforslaget ikke må innebære unødvendig detaljstyring, men at gis tilstrekkelig 
rom for lokal tilpasning og profesjonell skjønnsutøvelse. Videre at endringer ikke fører med 
vesentlige merkostnader.  

Vurdering: 
I vedlagte høringsuttalelsen redegjøres det for noen problemstillinger kommunedirektøren mener 
det er viktig at Øyer kommune lar seg høre på.  

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar høringsuttalelsen fra Øyer kommune.  

 
Åsmund Sandvik Randi Nordlien 
Kommunedirektør 
 


