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TILBAKEMELDING TIL KONTROLLUTVALGET I HENHOLD TIL KST-SAK: 20/22 
ØYER KOMMUNE, MØTE 25.08.2022 
 
 
Kommunedirektøren er bedt om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget og 
kommunestyret om hvordan vedtaket i KST-sak 20/22 i punkt nr.3 er fulgt opp.  
 
 
 Vedtak i kommunestyret 25.08.22, sak 20/22 

1.….....  
2.…....  
3. Kommunestyret forventer at kommunedirektøren sørger for at:  

o Mal for arbeidsavtaler ved ansettelse i skolen i Øyer 
utarbeides/oppdateres slik at det oppfyller minimumskravene i 
Arbeidsmiljøloven §14-6.  
 

o Rutine for inngåelse av arbeidsavtaler og innhenting av politiattest 
ved ansettelse i skolene i Øyer oppdateres og følges, jf. 
Opplæringsloven §10-9 og forskrift til Opplæringsloven kapittel 5.  

 
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. 
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Kommunedirektøren sitt svar på punkt nr.3:  
Mal for arbeidsavtaler ved ansettelse i skolen i Øyer utarbeides/oppdateres slik at disse 
oppfyller minimumskravene i Arbeidsmiljøloven §14-6.  
 
Mal for arbeidsavtaler har vært utarbeidet og tilgjengelig i flere år i Personalhåndboken 
(som er et styringsverktøy og oppslagsverk for ledere og ansatte i Øyer kommune. Malen på 
avtalen har vært satt opp på en slik måte at den oppfyller minimumskravene i 
Arbeidsmiljøloven§ 14-6. 
 
Siden kommunen fortsatt er i prosess med å digitalisere personalmapper i 
saksbehandlersystemet ESA, har praksisen vært at de ferdigutfylte arbeidsavtalene blir lagt 
inn fysiske personalmapper i egne låsbare skap i personalarkivet på den enkelte skole. Dette 
i henhold til Retningslinjer for arkivering av personaldokumentasjon, som er tilgjengelig i 
Personalhåndboken. Det vises forøvrig til Øyer kommune sitt tilsettingsreglement og 
dokumentet “Gangen i tilsettingssaker”, som er i henhold til Arbeidsmiljøloven kapittel 14. 
 
I mai 2022 gjennomførte arkivansvarlig en gjennomgang av malen for arbeidsavtale for å 
kvalitetssjekke om denne oppfylte minimumskravene i Arbeidsmiljøloven §14-6. Det ble 
konkludert med at det gjorde den. I forbindelse med kommunens målsetting om å 
digitalisere alle personmapper ble malen til arbeidsavtaler fra samme tidspunkt gjort digitalt 
tilgjengelig i saksbehandlersystemet ESA.  
 
Funn som ble avdekket ved Øyer ungdomsskole, i undersøkelsen fra Innlandet Revisjon IKS, 
synliggjorde at malen som har vært tilgjengelig til bruk for lederne i kommunen, ikke har 
vært brukt i henhold til Retningslinjer for personaldokumentasjon og Gangen i 
tilsettingssaker. Dette er nå ryddet opp i henhold til punktene under. 
 
Rutine for inngåelse av arbeidsavtaler og innhenting av politiattest ved ansettelse i 
skolene i Øyer oppdateres og følges, jf. Opplæringsloven §10-9 og forskrift til 
Opplæringsloven kapittel 15.  
 
Øyer kommune har i flere år hatt rutine og retningslinjer for å skrive arbeidsavtaler, 
innhenting av politiattest og håndtering/arkivering av disse. Dette er samlet i dokumentet 
Retningslinjer for arkivering av personaldokumentasjon  
 
Status nå er at alle ansatte i skolene i Øyer kommune har oppdaterte arbeidsavtaler i 
henhold til kommunens mal for arbeidsavtaler. 
 
I Retningslinjer for arkivering av personaldokumentasjon er det laget en arbeidsinstruks for 
mottak og registrering av politiattest. Denne ble sist revidert 21.07.2020. Arkivansvarlig 
gjennomførte en ny kvalitetskontroll i mai 2022, med bakgrunn i de funn som ble avdekket 
ved Øyer ungdomsskole. Konklusjon er at den siste revideringen er i henhold til krav jf. 
Opplæringsloven § 10-9 og forskrift til Opplæringsloven kapittel 15. 
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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.  
 
Funn som ble avdekket ved Øyer ungdomsskole, i undersøkelsen fra Innlandet Revisjon IKS, 
synligjorde at rutine for innhenting og håndtering av politiattester ikke har vært i henhold til 
kommunens sine retningslinjer. Kommunedirektøren iverksatte umiddelbart prosess med å 
undersøke omfanget av dette ved skolene i Øyer. Det ble også sjekket ut hvilke muligheter 
kommunen har til å innhente nye politiattester for ansatte som det ikke allerede var 
dokumentert innhentet politiattest for. 
 
Kommunen var i kontakt med KS advokat og politiet om dette og fikk blant annet bekreftet 
fra begge parter at arbeidsgiver ikke kunne be om å få ut ny politiattest på vegne av de 
aktuelle ansatte. Dette måtte den ansatte selv gjøre. Løsningen videre for kommunen, ifølge 
politiet var følgende: 
 

• Den ansatte selv kan be om å få utlevert kopi av tidligere utstedt politiattest ved å 
sende en epost til politiattest@politiet.no 

• Politiet opplyste videre at de kun hadde register over politiattester fra 2014. Ansatte 
som var ansatt før den tid, hadde de ikke oversikt over. 

• Hvis det ikke tidligere har vært utstedt politiattest, og det ikke er endring i 
ansettelsesforholdet, er det ikke mulig å be om politiattest i ettertid, med mindre 
nye opplysninger er kommet frem. 

 
Dette vil bety at kommunen vil få kopi av tidligere utstedt politiattest, ved at den ansatte 
selv ber om å få dette. Det vil også bety at kommunen kan stå igjen med noen ansatte i 
skolen, som ble ansatt før 2014, som kommunen ikke vil få utstedt politiattest på, med 

mailto:politiattest@politiet.no
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mindre det skjer en endring i ansettelsesforholdet. Det vises ellers til 
www.politiet.no/tjenester/politiattest 
 
Kommuneledelsen har bedt ansatte, som det ikke foreligger politiattest på, om å få tilsendt 
kopi av tidligere utstedt politiattest og leverer til kommunen.  
 
Status på ansatte som har politiattest pr. nå:  
 
Aurvoll skole:  

• I 6 personalmapper lå attesten i mappa. Dette er nå håndtert riktig etter gjeldende rutine. 
• I 11 personalmapper var det notert at politiattest var forevist og makulert. 
• 9 ansatte manglet og har derfor søkt om ny eller kopi.  

 
Solvang skole:  

• I 19 personalmapper er det notert at politiattest var forevist og makulert. 
• 11 ansatte manglet og har derfor søkt om ny eller bedt om kopi.  
• 18 ansatte har hatt stillingsforhold før 2014, og vil derfor ikke få utstedt politiattest, 

med mindre stillingsforholdet endrer seg. Noen av disse er også tilsatt før kravet om 
politiattest i Opplæringslovens trådte i kraft i 1998.  

 
Øyer ungdomsskole:  

• I 10 personalmapper ble politiattest oppbevart i mappen. Dette er nå håndtert etter 
gjeldende rutine. 

• 24 ansatte har bedt om å få kopi av tidligere utstedt politiattest.  
 
 

På grunn av behandlingstid hos politiet, har ansatte som har bedt om kopi ikke mottatt 
dette foreløpig. Skolene følger opp dette arbeidet videre og skal sørge for at alle ansatte 
som innehar stilling med krav om politiattest har dette, så langt dette er mulig i henhold til 
politiet sine kriterier og politiregister.  
 
Dette betyr videre at ansatt som har tilsettingsforhold før 2014, uansett ikke vil få utstedt 
kopi av sin politiattest.  
 
Kommunedirektøren ser alvorlig på at innhenting av politiattest i skolene ikke er blitt 
dokumentert etter gjeldende rutiner og retningslinjer. Dagens krav om politiattest ble 
innført allerede i 1998 i Opplæringsloven, og dette er noe skolene i Øyer kommune har fulgt 
opp, selv om dokumentasjon på dette mangler i flere tilfeller.  
 
På bakgrunn av våre undersøkelser er det ingen grunn til å anta at skolene ikke har 
innhentet politiattest, selv om dokumentasjonen er mangelfull. 
 
 
Med hilsen 
 
Åsmund Sandvik 
Kommunedirektør Øyer kommune 

http://www.politiet.no/tjenester/politiattest
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Kopi:  
Referatsak i kommunestyret i Øyer kommune 27.10.2022. 
 
 
Dette brevet er godkjent med elektronisk signatur. 
 


