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MØTEINNKALLING 
Tjenesteutvalget 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
 
Møtet gjennomføres som et «fysisk» møte Det er viktig at enmetersgrensen overholdes, at 
det brukes antibak og at møteleder informerer om hvordan man skal oppføre seg. Det vil ikke 
bli servering i møtet av smittevernhensyn.  
 

 
Møtedato: 26.05.2020   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. 
 
 

SAKSLISTE 
 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel   
13/20 20/1482     
  HØRING - NY OPPLÆRINGSLOV    
 
 
 
Dialog med tjenesteledere skole (min en time) 
 
 
Orienteringer: 

 Felles barnevern 
 Kommunalt rusarbeid – prosjekt rusforebyggende tiltak mot ungdomsgruppen, 

samt utvikling av metodikk 
 
  
Laila Jonassen Skåden 
Leder 
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HØRING - NY OPPLÆRINGSLOV 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1482     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/20 Tjenesteutvalget 26.05.2020 
 
 
Vedlegg: 
Høringsuttalelse fra Øyer kommune 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
NOU 2019:23 – Ny opplæringslov 
 
Sammendrag: 
Opplæringslovutvalget avga sin utredning NOU 2019:23 - Ny opplæringslov den 13.desember 
2019. Kunnskapsdepartementet har sendt utredningen på høring med høringsfrist 1.juli 
2020. Kommunedirektøren legger frem forslag til høringsuttalelse fra Øyer kommune til 
behandling i tjenesteutvalget. 
 
Saksutredning: 
Målet for lovutvalgets arbeid var et regelverk som ivaretar målene og prinsippene for 
grunnopplæringen. Kommunene og fylkeskommunen skal sikres tilstrekkelig handlingsrom til 
å fremme kvalitetsutvikling i skolen. I tillegg til ny opplæringslov hadde utvalget mandat til å 
foreslå forskriftshjemler og føringer for innholdet i disse, samt overordnede prinsipper for 
regelstyring av grunnopplæringens område. 
 
Formålsparagrafen i Opplæringsloven videreføres. Det samme gjelder ansvarsdelingen 
mellom kommune, fylkeskommune og stat. Utvalget skulle i sitt arbeid ta hensyn til lokalt 
selvstyre og prinsippet om rammestyring av kommuner og fylkeskommuner. Videre skulle 
utvalget ta hensyn til at opplæringsloven skal hjemle og beskytte elevers rettigheter og 
behov, samt at profesjonsutøverne skal gis tilstrekkelig rom for skjønnsutøvelse.  
 
Det er en forutsetning for lovutvalget at forslaget ikke skal innebære vesentlige 
merkostnader for stat eller kommunesektor i forhold til den kostnadsutviklingen som følger 
av gjeldende lov og praksis.  
 
Lovutvalget har hatt følgende tre målsettinger for lovarbeidet: 
 

- Ivareta behovene til barn, unge og voksne i grunnopplæringen. 
- Være brukervennlig og anvendbar. 
- Plassere ansvar på riktig sted. 
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Vurdering: 
I vedlagte høringsnotat redegjøres det for noen overordnede problemstillinger 
kommunedirektøren mener det er viktig at Øyer kommune fremmer synspunkter på sett i lys 
av de målsettinger og føringer som ligger i mandatet til lovutvalget. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar høringsuttalelse fra Øyer kommune i henhold til vedlegg. 
 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunedirektør Kommunalsjef 
 


