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Møte i  Kommunestyret den 25.08.2022 - Sak: 79/22 
 
Kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Spørsmål som ikke ble besvart i møtet sendes inn skriftlig til administrasjonen. 
 
Inger Synnøve Bratt (Ap): Opposisjon ved Øyer Ap og Øyer H fremmet følgende forslag til 
vedtak: 
Kommunestyret vedtar at skolepolitisk tilstandsrapport for 2021 sendes tilbake og at elever, 
foresatte og politikere snarest innkalles til et dialogmøte med administrasjonen om 
tilstanden i skolene i Øyer (jfr enstemmig kommunestyrevedtak i juni 2019).  
Kommunestyret får den nye rapporten til behandling seinere i høst etter at dialogmøtet er 
gjennomført.  
Kommunestyret ber administrasjonen om å revidere Skolepolitisk utviklingsplan for 2011-
2018 (jfr. Enstemmig kommunestyrevedtak i juni 2019) og legge denne fram til behandling i 
kommunestyret medio juni 2023. 
 
Niklas Aas Skovdahl (SV) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Brit K Lundgård (Ap): Tilleggsforslag fra Øyer Ap/Øyer H: 
Opposisjon ved Øyer Ap og Øyer H ser alvorlig på at administrasjon setter 
kommunestyrevedtak til side og ikke følger opp det som vedtas. Med begrunnelsen at det 
ikke er ressurser til det. Hvis det ikke er ressurser til det plikter kommunedirektøren å legge 
dette frem for kommunestyret slik at de kan vurdere eventuelt å oppheve sitt vedtak.  
Det som bekymrer oss, er hvor mange andre saker som er vedtatt i kommunestyret som er 
opphevet av administrasjon med samme begrunnelse.  
 
Niklas Aas Skovdahl (SV): Forslag til vedtak fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Kommunestyret tar framlagt tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering og ber om 
at utarbeidelsen av framtidige rapporter utføres på tilsvarende måte. 
 
Avstemming: 
Tjenesteutvalgets innstilling falt med 21 stemmer. 
 
Ved alternativ avstemming mellom Øyer Ap/Øyer H sitt forslag og Øyer Sp/Øyer SV sitt 
forslag ble Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot  
9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
 
 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
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Kommunestyret tar framlagt tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering og ber om 
at utarbeidelsen av framtidige rapporter utføres på tilsvarende måte. 
 
 


