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HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VIA OVERLEVERTE BILDER  
 
 
Vedlegg: 
Saksprotokoll fra møte i kontrollutvalget i Øyer 05.10.2022, sak 34/2022 
Veileder handtering av henvendelser til kontrollutvalget 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 

1. Kommunestyret tar saken til orientering og merker seg at kontrollutvalget ønsker å 
se nærmere på kommunens varslingsrutiner og at dette kan føre til et lite 
merforbruk for 2022. 

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å overlevere de kopierte bildene de har 
mottatt som inneholder personopplysninger, slik at de kan følges opp riktig ovenfor 
de det gjelder. Dokumentene overleveres til kommunestyret ved ordfører. 

  
Saksutredning: 
Bakgrunn 

Leder av kontrollutvalget mottok den 30.8.2022 materiale som inneholder utskrift/kopier 
av bilder som viser at oppbevaring av nøkler til arkiv som inneholder personlige 
opplysninger ikke ble oppbevart på en betryggende måte på Øyer ungdomsskole. Bildene 
viser hva slags opplysninger disse arkivene inneholder, og viser at det kan være lett å få 
tilgang til dem. I tillegg viser noen av bildene innhold som må anses å være 
personopplysninger.  

Ordfører ble varslet av leder av kontrollutvalget dagen etter, da dette ble vurdert som 
såpass alvorlig at leder av KU mente det var mest riktig å gi beskjed. Utskriftene ble i 
etterkant overlevert sekretariatet som har arkivert de som en varslingssak, altså i en helt 
lukket digital mappe.  

Ordfører ba om å få overlevert utskriftene fra kontrollutvalget. Etter den tid har det vært en 
del dialog mellom leder av kontrollutvalget, ordfører, sekretariat, KS advokaten mm. om 
hva som er riktig håndtering av disse utskriftene. Leder av KU og sekretariat har vært 
opptatt av å håndtere dette riktig, da det er mange lovverk som spiller inn. I tillegg har 
kontrollutvalgets integritet stått sterkt i vurderingene. Sekretariatet/leder av KU har bedt 
om en hjemmel for hvorfor disse dokumentene skal overleveres ordfører (uten at det er 
med bakgrunn i vedtak i kommunestyret), uten å ha mottatt dette. 

Ordfører valgte etter en ukes tid å politianmelde forholdet. Når dette ble gjort kjent, sendte 
sekretariatet dokumentene til politiet med et oversendelsesbrev som forklarte dilemmaet.  



Temaet var oppe i kommunestyret i Øyer den 29.9.2022 som en orienteringssak. Denne 
saken viser også til denne orienteringssaken, medieoppslag inkl. pressemelding fra 
kommunen og behandlingen samt informasjonen som framkom i kommunestyret.  

Fakta 
Kontrollutvalget har via leder mottatt en henvendelse i form av kopierte bilder. Det er ikke 
noe oversendelsesbrev som sier noe om hva det ønskes at kontrollutvalget skal se på. 
Kontrollutvalget behandler ikke klager, politiske omkamper, saker som er til avgjørelse i 
andre organer eller varslingssaker. Kontrollutvalget er kommunestyrets organ. 
Kontrollutvalgsboka beskriver ansvaret til kontrollutvalget på følgende måte: 

«Kontrollutvalet er ansvarleg for kontroll med heile den kommunale verksemda. 
Kontrollansvaret til kontrollutvalet er ikkje avgrensa til administrasjonen, men omfattar 
også formannskapet, andre politiske utval og ordføraren.» 
 
I dagens møte vil leder av kontrollutvalget gi en redegjørelse for saken, som vil ligge til 
grunn for hvordan, og om, utvalget vil ta saken videre. Dette saksframlegget alene, dekker 
ikke hele saken og beskriver ikke alle detaljer. 
 
Vurderinger 
Dette har vært en vanskelig sak. Utskriftene som er mottatt viser at noen har tatt bilder av 
personlig informasjon og delt dette. Å spre slike bilder er ikke lovlig. Leder av 
kontrollutvalget og sekretariatet har ansett det som en varslingssak, og da skal varsler 
behandles deretter. Det har ikke blitt oppfattet som at noen ønsker å skade noen, men at 
hensikten har vært å varsle om at kommunens rutiner for oppbevaring av nøkler og 
arkivering ikke er gode nok. Dette blir antagelser, da det kun er snakk om kopierte bilder. 
Leder av kontrollutvalget og sekretariatet har vært opptatt av at dette skal behandles riktig, 
og har prøvd å finne ut av det. Vi har etterspurt den lovlige begrunnelsen for at ordfører 
skal kreve å få disse dokumentene, men har så langt ikke fått dette.  
 
Idet dette ble en politisak, kontaktet sekretariatet politiet. Etter et par telefoner, ble det 
enighet om å sende inn dokumentene til politiet og knytte dokumentene opp mot 
anmeldelsen. Dette framkommer ikke av orienteringssaken som ble lagt fram for 
kommunestyret den 29.9. Det ble også lagt ved et brev fra sekretariatet som beskriver 
dilemmaet rundt hvem som eier disse kopiene. Selve hendelsen er det dermed et annet 
myndighetsorgan som behandler, nemlig politiet. Hendelsen som varsling ville aldri vært en 
sak for kontrollutvalget heller.  
 
Kontrollutvalget som organ, har ikke hatt møte siden denne saken begynte å rulle. Det ble 
vurdert å kalle inn til et ekstramøte, men da saken ble politianmeldt etter kort tid ble det 
ikke lagt til rette for et ekstramøte. Medlemmer av kontrollutvalget kan få se 
dokumentene, dersom de ønsker det. I saken legges det mest vekt på en forståelse av 
innholdet, og det er ikke sikkert alle har ønske om å se de. Dette omhandler også at færrest 
mulig trenger/behøver å få kjennskap til faktisk innhold i dokumentene, da det ikke 
vurderes som nødvendig for å forstå saken. I den sammenheng har ordfører møte- og 
talerett i kontrollutvalgets møter.  
 



Det er stor forståelse for at ordfører og kommunen gjerne vil ha dokumentene, da de har 
ansvar for å følge opp personer det har kommet/lekket informasjon om. Denne saken er en 
atypisk henvendelse til kontrollutvalget. Om saken hadde vært en varslingssak, uten at den 
viste til at det var gjort noe ulovlig for å dokumentere dette, så ville normal saksbehandling 
fra kontrollutvalget være å avvise saken med henvisning til at kontrollutvalget ikke er 
varslingsinstitutt. Det samme om henvendelsen var en klage. Men det kontrollutvalget kan 
gjøre ved ulike typer henvendelser, er å se på om det er enkeltelementer som faller inn 
under kontrollutvalgets mandat som bør undersøkes nærmere. I denne saken er det to 
områder som kontrollutvalget fort vil kunne stille spørsmål ved: 

• Kommunens rutiner rundt oppbevaring av nøkler og arkivering 
• Kommunens varslingsrutiner 

 
Når det gjelder oppbevaring av nøkler og arkivering, så ble det gitt en redegjørelse fra 
kommunedirektøren i kommunestyret den 29.9. Den ga et solid inntrykk av at kommunen 
har tatt dette på stort alvor, og at tiltak nå er igangsatt. Dermed vurderes det som 
tilstrekkelig at kontrollutvalget ber om en orientering på et møte om status på dette. Det 
ble blant annet orientert om at det skal innføres elektronisk adgangskontroll, og da vil 
rutiner rundt hvem som får tilgang til hva ut ifra rolle, samt at tilganger fjernes når folk 
slutter, være viktig. 
 
Når det gjelder kommunens varslingsrutiner, så antas det at det kan være lurt å vurdere 
dette nærmere. Dette er en sak som har fått mye oppmerksomhet, og det er viktig for 
tilliten at det sjekkes ut at rutinene er på plass, at de er kjent, og at de brukes riktig. Hvis 
ikke, så kan det etterlates et inntrykk av at det å varsle til kommunen ikke er trygt eller 
gjøres på en tillitsvekkende måte. Her vil kontrollutvalget også gjøre et stykke arbeid for 
egen del, med å få på plass noen mer detaljerte rutiner for mottak av henvendelser.  
 
Kommunestyret fikk forelagt en orienteringssak om politianmeldelsen den 29.9.2022. Siden 
det var en orienteringssak, vedtok kommunestyret å ta informasjonen til orientering. 
Kontrollutvalget jobber på oppdrag fra kommunestyret, og flertallet i kommunestyret kan 
oppfordre eller pålegge kontrollutvalget å kontrollere konkrete saker for kommunestyret. 
Dette forutsetter en vurdering av om dette er en del av kontrollutvalgets mandat, riktignok. 
Enkeltrepresentanter fra kommunestyret kan ikke pålegge kontrollutvalget oppgaver.  
 
Det ble ikke vedtatt at kontrollutvalget skulle oversende disse dokumentene til kommunen 
av kommunestyret. Siden det ble lagt fram som en ren orienteringssak framkom det ikke 
noe forslag om dette. Leder av kontrollutvalget hadde en intensjon om å redegjøre for 
dette og be kommunestyret om å vedta en oversendelse i møtet. Han ble for øvrig erklært 
inhabil av kommunestyret, og fikk dermed ikke redegjort for saken. Kontrollutvalget kan 
diskutere og vurdere i dagens møte, om de vil oversende saken til kommunestyret med en 
anmodning om at de ber om at de kopiene som inneholder personopplysninger, 
oversendes kommunestyret ved ordfører. Kontrollutvalget jobber som nevnt på vegne av 
kommunestyret som organ, og ser at det kan være nyttig for kommunes videre arbeid i 
forhold til personvern. Det er satt opp et ekstramøte i kommunestyret den 7.10.2022, og 
det hadde vært fint om saken kunne tas med allerede da. Leder av kontrollutvalget ble som 
nevnt erklært inhabil i orienteringssaken om politianmeldelse, men det antas at leder ikke 
kan erklæres inhabil på hvordan kontrollutvalget jobber med å følge opp en henvendelse.  



 
Når det gjelder temaet varsling, så er det aktuelt for kontrollutvalget å se nærmere på. Når 
kontrollutvalget kommer opp i en såpass komplisert og viktig sak, er det viktig å kartlegge 
saken og se om dette kan forbedres i kommunen. En full gjennomgang av rutiner hvor 
revisjonen vurdere de varslingssakene som er registrert i kommunen, samt hvordan disse er 
håndtert. Det kan også vurderes om man bør se på hvor godt kjent rutinene er og om 
ansatte bruker de. Dette er ting revisjonen vil se på og vurdere nærmere i en foranalyse, og 
de vil gjøre vurderinger omkring risiko og vesentlighet. Det er viktig at rutinene er 
tillitsvekkende og at folk faktisk bruker de ved behov, og de skal da føle seg trygge på at de 
blir godt ivaretatt.  
 
Ressursrammen som kontrollutvalget har fått av kommunestyret er for øvrig stram. For 
2022 er så godt som hele budsjettet brukt opp. Sekretariatet anbefaler allikevel at 
kontrollutvalget bestiller en foranalyse fra Innlandet revisjon IKS om varslingsrutiner. 
Foranalysen kan gjøres i 2022, og tar normalt 30-40 timer å gjennomføre. Selve 
undersøkelsen bør og vil da gjennomføres i 2023, dersom utvalget ikke ber kommunestyret 
om mer midler for 2022. Det er per i dag heller ikke avklart om revisjonen har kapasitet til å 
ferdigstille en rapport før jul. Innlandet Revisjon er invitert til å delta på møtet, og kan gi 
informasjon om revisjonens kapasitet framover. Kontrollutvalget har de siste årene hatt et 
betydelig mindreforbruk, og om det blir et lite merforbruk i 2022 antar vi det er greit 
dersom kommunestyret får et varsel om det via denne saken.  
 
Konklusjon 
Det anbefales at kontrollutvalget bestiller en foranalyse fra Innlandet Revisjon IKS om Øyer 
kommunes varslingsrutiner og håndteringen av dem. I tillegg anbefales utvalget å be om en 
orientering på det første møtet i 2023 om status på oppfølging av oppbevaring av nøkler og 
arkiv/adgangskontroll.  

 
Det anbefales også at kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret, dette av flere 
grunner. Det vil sikre en god dialog og forståelse for prioriteringen, det vil også gi et signal 
om ressurssituasjonen til kontrollutvalget. Det vil videre gi kommunestyret mulighet til å be 
om at kopiene/bildene som kontrollutvalget har mottatt som inneholder 
personopplysninger overleveres kommunestyret ved ordfører.   
 
Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget bestiller en foranalyse fra Innlandet Revisjon IKS om Øyer 

kommunes varslingsrutiner til møtet den 30.11.2022.  
2. Kontrollutvalget bestiller en orientering fra kommunedirektøren til det første møtet 

i 2023 om status på tiltakene som er gjort innen oppbevaring av nøkler til arkiv, 
arkivering og adgangskontroller.  

3. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende: 
 
Innstilling: 

1. Kommunestyret tar saken til orientering og merker seg at kontrollutvalget ønsker å 
se nærmere på kommunens varslingsrutiner og at dette kan føre til et lite 
merforbruk for 2022.  



2. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å overlevere de kopierte bildene de har 
mottatt som inneholder personopplysninger, slik at de kan følges opp riktig ovenfor 
de det gjelder. Dokumentene overleveres til kommunestyret ved ordfører. 

 
Kontrollutvalget i Øyer har behandlet saken i møte 05.10.2022 i sak 34/2022: 
 
Protokoll 
 
Behandling:  
Leder av kontrollutvalget redegjorde for saken. Utvalget diskuterte deretter henvendelsen 
og stilte spørsmål til kontrollutvalgets leder. Det ble diskutert om det er juridisk riktig å 
oversende dokumenter til kommunestyret når hendelsen nå er politianmeldt. 
Kontrollutvalget konkluderte med at kommunestyret kan be om disse dokumentene fra 
kontrollutvalget, siden kommunestyret har det øverste formelle kontrollansvaret. 
Kontrollutvalget ønsket i tillegg å legge ved veileder fra FKT om henvendelser til 
kontrollutvalget, jf. referatsak 36/22 i dagens møte. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak. 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

1.  Kommunestyret tar saken til orientering og merker seg at kontrollutvalget ønsker å 
se nærmere på kommunens varslingsrutiner og at dette kan føre til et lite 
merforbruk for 2022.  

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å overlevere de kopierte bildene de har 
mottatt som inneholder personopplysninger, slik at de kan følges opp riktig ovenfor 
de det gjelder. Dokumentene overleveres til kommunestyret ved ordfører. 

 
 
Kari Louise Hovland 
Sekretariatsleder 


