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Møte i  Kommunestyret den 25.03.2021 - Sak: 38/21 
 
Laila Jonassen Skåden (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som ansatt i PP-tjenesten, men 
hun har ikke vært intervjuet i rapporten. Laila Jonassen Skåden fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at Laila Jonassen Skåden erklæres habil til å delta i behandlingen i 
henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Leder i kontrollutvalget Erling Broen (AP) orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Inger Synnøve Bratt (AP) fremmet følgende forslag fra Øyer Arbeiderparti: 
Øyer Arbeiderparti foreslår at kommunestyret skal stramme inn anbefalingene og foreslår 
derfor at alle «bør» gjøres om til skal i innstillingens punkt 2 og dermed blir klare krav til 
kommunens administrasjon og skolene:  

–      Kommunen (bør vurdere: strykes) skal utarbeide felles retningslinjer for hvordan de 
overordnet arbeider med psykososialt skolemiljø, avdekking av mobbing og konkrete 
mobbesaker i Øyer. 

–      Kommunen (bør: strykes) skal sikre at aktivitetsplaner som lages når det gjøres tiltak 
inneholder dokumentasjon i henhold til minimumskravene i kap. 9A, i tillegg bør de 
inneholde fullverdig dokumentasjon knyttet til alle planlagte og fullførte tiltak. 

–      Kommunen (bør: strykes) skal sikre dokumentasjon av at barnet har blitt hørt i 
utformingen av tiltak, og at det er foretatt vurderinger knyttet til barnets beste. Dette 
er krav som følger av opplæringsloven § 9A-4. 

–      Kommunen (bør vurdere: strykes) skal ha en rutine for hvilken dokumentasjon som 
skal arkiveres i arbeidet med kap.9A saker og hvor dokumentasjonen skal oppbevares. 
Det er ikke formkrav til dokumentasjon etter § 9A-4 7.ledd, men den skal være 
skriftlig og finnes i et slik format at den kan tas ut til Statsforvalteren. 

–      For å sikre at tiltak varer inntil eleven har et trygt og godt skolemiljø 
(bør:strykes) skal skolene evaluere iverksatte tiltak systematisk. En skriftlig 
gjennomgang av tiltakene i ettertid vil kunne bidra til å styrke dokumentasjonen av 
tiltakene og øke læringseffekten av arbeidet med kap.9A saker. 

Disse to avsnittene beholdes som de står i saksfremlegget:  
–      Det kan være nyttig for skolene i Øyer kommune å styrke spesielt kontaktlærernes 

kompetanse knyttet til psykososialt skolemiljø og håndtering av kap.9A saker, 
herunder drøfte terskelen for hva som defineres som en kap.9A sak. 
Erfaringsutveksling og deling av gode tiltak er også områder skolene kan utvikle 
videre. 

–      Revisjonen anbefaler at kommunen ser nærmere på hva det innebærer at FAU/SU og 
SMU skal tas med i skolemiljøarbeidet og på hvilke områder dette skal skje. Videre 
kan det være grunn til å se på skolens systematikk mht. hvordan elevrådet involveres i 
skolemiljøarbeidet. 

3. Legger til kommunestyret i tillegg til kontrollutvalget 
–      Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget og 

KOMMUNESTYRET en skriftlig tilbakemelding innen 08.11.2021 om hvordan de 
gitte krav er fulgt opp. I tillegg bes det om at kommunedirektøren deltar i 
kontrollutvalgets møte den 24.11.2021 og orienterer om oppfølgingen. 
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Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet ble hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
 
Niklas Aas-Skovdahl fremmet nytt forslag til ordlyd i pkt. 2 for Øyer SP og Øyer SV: 
Kommunestyret forventer at kommunedirektøren følger opp disse punktene: 
 
Avstemming: 
Pkt.1: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.2: Øyer SP og Øyer SV sitt endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.2, del 2: Øyer AP sitt endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.3: Øyer AP sitt endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt skolemiljø i Øyer» til 

orientering, og merker seg de viktige funnene og forbedringspunktene som er gjort av 
revisjonen. 

2. Kommunestyret forventer at kommunedirektøren følger opp disse punktene: 
• Kommunen skal utarbeide felles retningslinjer for hvordan de overordnet arbeider 

med psykososialt skolemiljø, avdekking av mobbing og konkrete mobbesaker i 
Øyer.  

• Kommunen skal sikre at aktivitetsplaner som lages når det gjøres tiltak inneholder 
dokumentasjon i henhold til minimumskravene i kap. 9 A, i tillegg bør de inneholde 
fullverdig dokumentasjon knyttet til alle planlagte og fullførte tiltak.  

• Kommunen skal sikre dokumentasjon av at barnet har blitt hørt i utformingen av 
tiltak, og at det er foretatt vurderinger knyttet til barnets beste. Dette er krav som 
følger av opplæringslovens § 9A-4.  

• Kommunen skal ha en rutine for hvilken dokumentasjon som skal arkiveres i 
arbeidet med kap. 9 A saker og hvor dokumentasjonen skal oppbevares. Det er 
ikke formkrav til dokumentasjon etter § 9 A-4 7.ledd, men den skal være skriftlig 
og finnes i et slik format at den kan tas ut til fylkesmannen.  

• For å sikre at tiltak varer inntil eleven har et trygt og godt skolemiljø skal skolene 
evaluere iverksatte tiltak systematisk. En skriftlig gjennomgang av tiltakene i 
ettertid vil kunne bidra til å styrke dokumentasjonen av tiltakene og øke 
læringseffekten av arbeidet med kap. 9 A saker.  

• Det kan være nyttig for skolene i Øyer kommune å styrke spesielt kontaktlærernes 
kompetanse knyttet til psykososialt skolemiljø og håndtering av kap. 9 A saker, 
herunder drøfte terskelen for hva som defineres som en kap. 9 A sak. 
Erfaringsutveksling og deling av gode tiltak er også områder skolene kan utvikle 
videre.  

• Revisjonen anbefaler at kommunen ser nærmere på hva det innebærer at FAU/SU 
og SMU skal tas med i skolemiljøarbeidet og på hvilke områder dette skal skje. 
Videre kan det være grunn til å se på skolenes systematikk mht. hvordan elevrådet 
involveres i skolemiljøarbeidet.  
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3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget og kommunestyret 
en skriftlig tilbakemelding innen den 8.11.2021 om hvordan de gitte krav er fulgt opp. I tillegg 
bes det om at kommunedirektøren deltar i kontrollutvalgets møte den 24.11.2021 og 
orienterer om oppfølgingen.  
 
 


