
 

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

61268100                             postmottak@oyer.
kommune.no 

 

    
 

Møte i  Kommunestyret den 26.01.2023 - Sak: 17/23 
 
Behandlet som første sak, jf. merknad til sakslista. 
 
Skriftlig svar fra ordfører ble delt ut i møtet: 
Svar på Øyer Arbeiderparti sin interpellasjon: Hva er gjort eller skal gjøres for skoleelevene 
på Tretten bakside. 
Øyer kommune er i tett dialog med Innlandstrafikk knyttet til skoleskyssen og opplever at de, 
som oss, er smertelig klar over utfordringene med skoleskyss for elevene på vestsiden av 
brua som ble borte. Det som tidligere var en kort tur over brua, innebærer nå en ekstra 
halvtime om Tingberg. 
 
Konkret er det få alternativer når det gjelder skoleskyssen, den må gå om Tingberg for å 
komme til Tretten. Alle ruter ble tilpasset denne forutsetningen i løpet av den første 
skoleuka, og tilbakemeldingene vi har fått er at det stort sett har gått bra og at elevene 
kommer seg til og fra skolen.  
 
Når det gjelder trafikksikkerhet og framkommelighet har Innlandstrafikk hatt god dialog med 
Innlandet fylkeskommune sin samferdselsavdeling, og det er gjort diverse tiltak. Blant annet 
er det innført nedsatt hastighet, økt vegbredde og bedret sikt så langt det lar seg gjøre i 
tillegg til at det generelle vegvedlikeholdet er styrket. 
 
Øyer kommune tok initiativ den første uka til et møte der alle faste transportører til Tine og 
Steinindustrien var enige om at skolebussen, så langt det lar seg gjøre, skal «ha veien for seg 
selv». Innlandstrafikk har formidlet skolebussens passeringstider til alle faste transportører 
langs Vestsidevegen, og har oppfordret Tine til å gjøre lista kjent for eventuelle transportører 
som ikke går under kategorien faste. Inntrykket er at de faste operatørene forholder seg til 
det som er sendt ut, men det er jo andre som også kjører der. 
 
Det ble en god stund før jul etterspurt mulighet for hjemmeundervisning. Dette ble sjekket ut 
med Statsforvalteren og det har ikke kommunen lovhjemmel til. Kommunestyret har tidligere 
fått informasjon om dette. 
 
Øyer kommune har mottatt forespørsel om mulighet for hjemmeundervisning for elevene 
ved eksempelvis glatt føre til vinteren.  
 
Øyer kommune har ikke anledning til å gi hjemmeundervisning ved glatt føre da det vil være 
et brudd på Opplæringsloven. 
 
Opplæringslovens § 2-1 gir alle barn rett og plikt til grunnskoleopplæring. Det er foreldrene 
eller andre som har omsorg for barnet som har ansvaret for å påse at barnet får den 
grunnskoleopplæringen den har rett og plikt til. 
 
Retten og plikten til grunnskoleopplæring kan oppfylles på fire forskjellige måter: 

• offentlig grunnskole 
• privat hjemmeundervisning 
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• privat grunnskole godkjent etter friskoleloven 
• privat grunnskole godkjent etter opplæringsloven 

 
Foreldrene står i utgangspunktet fritt til å velge hvordan retten og plikten til 
grunnskoleopplæring oppfylles, men foreldrene har ikke rett til å velge en kombinasjon av 
disse måtene. Det er kommunen som har ansvaret for at alle barn som er bosatt i kommunen 
får oppfylt retten til offentlig grunnskoleopplæring. 
 
Kommunen har diskutert saken med Statsforvalteren i Innlandet. Kommunen har ikke 
lovhjemmel til å gi hjemmeundervisning. Reglene i Opplæringslovens § 8-2 om organisering 
av undervisningen forutsetter at opplæring skjer på skolen, og at elevene får opplæring i 
grupper av en lærer som er til stede sammen med elevene. 
 
Kommunen har forståelse for at spørsmålet stilles, fordi skolene hadde hjemmeundervisning 
i perioder under koronapandemien, men da var det vedtatt et midlertidig lovverk som åpnet 
for dette. Det er opphevet nå. 
 
Vi har også forståelse for at skoleveien kan oppleves som utrygg. Det er fylkeskommunen har 
ansvaret for skoleskyssen og trafikksikkerhet på fylkesvei. De vurderer kontinuerlig tiltak for å 
ivareta trafikksikkerheten. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
Vedtak: 
Ingen vedtak. 
 


