
 

Adresse: Telefon:  E-post:  
Postboks 4 
2637 Øyer 

61268100                             postmottak@oyer.
kommune.no 

 

    
 

Møte i  Kommunestyret den 25.08.2022 - Sak: 80/22 
 
Kontrollutvalgets leder Erling Broen (Ap) orienterte. 
 
Niklas Aas Skovdahl (SV): Forslag til nytt punkt 4 fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget og kommunestyret en 
skriftlig tilbakemelding innen 15.9.2022 om hvordan kommunestyrets forventning er fulgt 
opp. I tillegg bes det om at kommunedirektøren stiller i kontrollutvalgets møte den 5.10.2022 
og orienterer om oppfølgingen. 
 
Brit K Lundgård (Ap): Forslag til vedtak fra opposisjon ved Øyer Arbeiderparti og Øyer Høyre: 

1. Kommunestyret i Øyer bestiller en full granskning av hvorvidt det foreligger 
ansettelsesavtaler for ansatte i Øyer skolen i tråd med arbeidsmiljølovens regler. 

2. Kommunestyret i. Øyer bestiller en full gransking av hvorvidt det foreligger 
politiattester i tråd med loven for ansatte i skolene i Øyer.  

3. Kommunestyret i Øyer bestiller en granskning av om eventuelle manglende 
arbeidskontrakter og/eller politiattester har utgjort av risiko for uønsket adferd 
overfor elever.  

4. Kommunestyret ber om at granskningen gis prioritet, finansieres ved bruk av 
disposisjonsfondet og gjennomføres innen 31.1.2023.  

5. Kommunestyret ber om tilbakemelding på granskningen i form av en rapport som 
vedlegges et saksdokument til kommunestyret.  

 
Niklas Aas Skovdahl (SV) ba om gruppemøte. Møtet hevet. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kontrollutvalgets innstilling og Øyer Ap/Øyer H sitt forslag 
ble kontrollutvalgets innstilling vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot  
9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
1.Kommunestyret tar notatets punkt 1 til 3 til orientering og merker seg at: 
o Ikke alle ansatte ved Øyer ungdomsskole har arbeidsavtale 
o Der hvor arbeidsavtaler er funnet, så oppfyller ikke alltid de minimumskravene 
i arbeidsmiljøloven § 14-6. 
 
2. Kommunestyret merker seg også at det ikke foreligger dokumentasjon som viser at 
politiattest faktisk er innhentet, for alle ansatte ved Øyer ungdomsskole jfr. 
opplæringsloven § 1-9 og forskrift til opplæringsloven kapittel 15. 
 
3. Kommunestyret forventer at kommunedirektøren sørger for at: 
o Mal for arbeidsavtaler ved ansettelse i skolen i Øyer utarbeides/oppdateres 
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slik at disse oppfyller minimumskravene i Arbeidsmiljøloven § 14-6. 
o Rutine for inngåelse av arbeidsavtale og innhenting av politiattest ved 
ansettelse i skolene i Øyer oppdateres og følges, jf. opplæringsloven § 10-9 
og forskrift til opplæringsloven kapittel 15. 
o Det for alle ansatte i skolene i Øyer blir utarbeidet og inngått arbeidsavtaler 
slik forutsatt i Arbeidsmiljøloven § 14-5. 
o Det for alle ansatte i skolene i Øyer foreligger dokumentasjon som viser at 
politiattest er innhentet slik opplæringsloven § 10-9 krever, og at politiattesten 
er behandlet slik kapittel 15 i forskrift til opplæringsloven foreskriver. 
 
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget og kommunestyret en 
skriftlig tilbakemelding innen 15.9.2022 om hvordan kommunestyrets forventning er fulgt 
opp. I tillegg bes det om at kommunedirektøren stiller i kontrollutvalgets møte den 5.10.2022 
og orienterer om oppfølgingen. 
 
 


