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BESTILLING AV UNDERSØKELSE/FORVALTNINGSREVISJON OM BRUK AV 
ARBEIDSKONTRAKTER I SKOLENE I ØYER  
 
 
Vedlegg: 
Notat KU Øyer om bruk av arbeidskontrakter 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Saksfremlegg om bruk av arbeidskontrakter i skolene i Øyer. 
Saksprotokoll KU 23/2022 Notat om bruk av arbeidskontrakter i skole 
 
Sammendrag: 
Kontrollutvalget tar notat med forslag til prosjekt "Arbeidsavtale og innhenting av 
politiattest ved ansettelse i skole" til orientering og oversender rapporten til 
kommunestyret med forventninger om at anbefalingene følges opp av 
kommunedirektøren. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Den 2.5.2022 bestilte kontrollutvalget en undersøkelse fra Innlandet Revisjon IKS som skulle 
se på om alle arbeidsavtalene i skolene i Øyer kommune er i tråd med regelverket og 
arbeidsmiljøloven. Det ble bedt om at denne skulle prioriteres. Dersom revisor ikke rakk å 
gjennomføre dette til den 10.6, så ble det bedt om at revisor skulle gi en orientering/status 
på arbeidet. 

Revisor har ikke fullført undersøkelsen, da dette antas å ta en del mer tid. De har for øvrig 
gjort en innledende undersøkelse og har laget et notat basert på dette. Revisor vil stille i 
møtet og orientere om notatet og svare på spørsmål. 

Fakta: 
I vedlagte notat redegjør revisor for regelverket for arbeidsavtaler og innhenting av 
politiattester ved ansettelse i skole. Videre beskriver revisor resultatet av den innledende 
undersøkelsen de har gjort. Denne begrenser seg til en gjennomgang av alle 
personalmappene til de som er ansatt ved Øyer ungdomsskole i skoleåret 2021/2022. I 
kapittel fire avslutter revisor med forslag til et revisjonsprosjekt basert på den innledende 
undersøkelsen. 

Revisor foreslår å gjennomføre undersøkelsen som en forvaltningsrevisjon, med bruk av 
metodikken for forvaltningsrevisjon. Formålet til prosjektet foreslås å være å få en 
gjennomgang av praksis for inngåelse av arbeidsavtaler og innhenting av politiattest ved 
tilsetting i skolene i Øyer kommune. Følgende problemstillinger foreslås: 



1. I hvilken grad inngår Øyer kommune arbeidsavtaler som er i tråd med 
arbeidsmiljølovens bestemmelser ved ansettelser i skolen?  

2. Er det dokumentert at gjeldende lovverk om innhenting og oppbevaring av 
politiattester følges ved ansettelser i skolen?  

  
Det vurderes som ressurskrevende å gå igjennom alle ansatte sine arbeidsforhold i en 
periode på 5-10 år. Hvor lett tilgjengelig informasjonen er, vet heller ikke revisjonen noe om 
per i dag. Revisor mener det kan være hensiktsmessig å gjøre et utplukk av personalmapper 
ved de tre skolene, av et slikt omfang at man faktisk kan si noe om praksisen. Estimert vil 
dette kunne ta rundt 100 timer, men dette er et usikkert anslag.  
 
Det planlegges gjennomføring slik at kontrollutvalget kan få ferdig rapport den 30.11.2022.  
 
Vurdering: 
Sekretariatet mener problemstillingene som er foreslått dekker kontrollutvalgets bestilling. 
Framdriften som foreslås er noe senere enn hva utvalget har ytret ønske om. Dette kan 
man diskutere i møtet. Revisjonen må gjøre undersøkelsen grundig nok til at den kan si noe 
om hva som er faktisk praksis i kommunen, og det kan være vanskelig å forutsi hvor lang tid 
det vil ta. Dette avhenger i stor grad av tilgjengeligheten til den informasjonen som trengs.  
 
Den innledende undersøkelsen tyder på at det kan være nyttig med en slik ekstern 
gjennomgang av avtaler, og at dette kan føre til et forbedringsarbeid i kommunen. Om 
dette vil kreve 100 eller 200 timer bør ikke være avgjørende for prosjektet, det viktigste er 
at nytteverdien er til stede og da må man være sikker på at man har undersøkt tilstrekkelig 
antall saker/personalmapper.  
 
Konklusjon: 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å bestille en forvaltningsrevisjon, da det er 
konkrete revisjonskriterier å vurdere opp imot. Foreslåtte formål og problemstillinger kan 
ligge til grunn for bestillingen. 

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon basert på det framlagte notatet om bruk 
av arbeidskontrakter i skolene i Øyer. Formålet skal være å få en gjennomgang av praksis 
for inngåelse av arbeidsavtaler og innhenting av politiattest ved tilsetting i skolene i Øyer. 

Kontrollutvalget i Øyer har behandlet saken i møte 10.06.2022 i sak 23/2022 
 
Protokoll 
Innlandet Revisjon IKS ved Kristian Lein og Ingvild Andreassen Granlund presenterte 
foranalysen og svarte på spørsmål. Kontrollutvalget mener notatet er tilstrekkelig å 
oversende til kommunestyret i første omgang, med en henvisning om å sørge for at arbeid 
med arbeidsavtaler og rutiner ved innhenting av politiattest bedres. Leder av 
kontrollutvalget leverte ut et forslag til vedtak i møtet som ble diskutert. 
 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige  
 



Vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar notat med forslag til prosjekt "Arbeidsavtale og innhenting av 

              politiattest ved ansettelse i skole" til orientering. 
2. Kontrollutvalget bestiller ikke noen forvaltningsrevisjon nå. 
3. Kontrollutvalget oversender saken med notat til kommunedirektøren for å sikre at 

             kommunelovens § 23-5 oppfylles. 
4. Kontrollutvalget oversender notatet til kommunestyret med følgende 

 
Innstilling: 
1.Kommunestyret tar notatets punkt 1 til 3 til orientering og merker seg at: 
o Ikke alle ansatte ved Øyer ungdomsskole har arbeidsavtale 
o Der hvor arbeidsavtaler er funnet, så oppfyller ikke alltid de minimumskravene 
i arbeidsmiljøloven § 14-6. 
2. Kommunestyret merker seg også at det ikke foreligger dokumentasjon som viser at 
politiattest faktisk er innhentet, for alle ansatte ved Øyer ungdomsskole jfr. 
opplæringsloven § 1-9 og forskrift til opplæringsloven kapittel 15. 
3. Kommunestyret forventer at kommunedirektøren sørger for at: 
o Mal for arbeidsavtaler ved ansettelse i skolen i Øyer utarbeides/oppdateres 
slik at disse oppfyller minimumskravene i Arbeidsmiljøloven § 14-6. 
o Rutine for inngåelse av arbeidsavtale og innhenting av politiattest ved 
ansettelse i skolene i Øyer oppdateres og følges, jf. opplæringsloven § 10-9 
og forskrift til opplæringsloven kapittel 15. 
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. 
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding innen 15.9.2022 om hvordan kommunestyrets forventning er fulgt opp. 
I tillegg bes det om at kommunedirektøren stiller i kontrollutvalgets møte den 
5.10.2022 og orienterer om oppfølgingen. 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
1.Kommunestyret tar notatets punkt 1 til 3 til orientering og merker seg at: 
o Ikke alle ansatte ved Øyer ungdomsskole har arbeidsavtale 
o Der hvor arbeidsavtaler er funnet, så oppfyller ikke alltid de minimumskravene 
i arbeidsmiljøloven § 14-6. 
 
2. Kommunestyret merker seg også at det ikke foreligger dokumentasjon som viser at 
politiattest faktisk er innhentet, for alle ansatte ved Øyer ungdomsskole jfr. 
opplæringsloven § 1-9 og forskrift til opplæringsloven kapittel 15. 
 
3. Kommunestyret forventer at kommunedirektøren sørger for at: 
o Mal for arbeidsavtaler ved ansettelse i skolen i Øyer utarbeides/oppdateres 
slik at disse oppfyller minimumskravene i Arbeidsmiljøloven § 14-6. 
o Rutine for inngåelse av arbeidsavtale og innhenting av politiattest ved 



ansettelse i skolene i Øyer oppdateres og følges, jf. opplæringsloven § 10-9 
og forskrift til opplæringsloven kapittel 15. 
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. 
 
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding innen 15.9.2022 om hvordan kommunestyrets forventning er fulgt opp. 
I tillegg bes det om at kommunedirektøren stiller i kontrollutvalgets møte den 
5.10.2022 og orienterer om oppfølgingen. 
 
 
Kari Louise Hovland 
Kontrollutvalgets sekretariatsleder 
 
 


