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1 INNLEDNING 
 

Kontrollutvalget i Øyer bestilte i sitt møte 2.5.2022 sak 17/22 en «undersøkelse fra Innlandet Revisjon IKS som 

skal se på om arbeidsavtalene ved alle skolene i Øyer kommune er i tråd med regelverket og arbeidsmiljøloven. 

Det ønskes at det ses på om arbeidsavtaler finnes for alle arbeidsforhold, og om det er rutiner for innhenting av 

politiattester, evt. dokumentasjon for dette.» Videre bes det om at arbeidsavtaler for en periode på 5-10 år 

gjennomgås.  KU ber om at dette prioriteres framfor andre bestillinger. Om undersøkelsen ikke er klar til den 

10.6, bes det om en orientering på status på dette møtet.  

 

Revisjonen har tolket vedtaket slik at det ikke er bestilt en forvaltningsrevisjon om temaet. En gjennomgang av 

alle arbeidsavtaler for en periode på 5-10 år ved alle tre skoler i Øyer er en ressurskrevende oppgave. Revisjonen 

har i første omgang valgt å gjøre en innledende undersøkelse der vi har gjennomgått personalmappene til de som 

er ansatt ved Øyer ungdomsskole i skoleåret 2021/2022. Undersøkelsen ble gjennomført av forvaltningsrevisor 

Ingvild Andreassen Granlund i mai 2022. Resultatet av denne gjennomgangen presenteres i kapittel 3 – 

Gjennomgang ved Øyer ungdomsskole. I kapittel 2 presenteres regelverket for arbeidsavtaler og innhenting av 

politiattester ved ansettelse i skole. I kapittel 4 skisseres et forslag til revisjonsprosjekt med utgangspunkt i 

resultatene fra den innledende undersøkelsen. 

2 REGELVERK  
 

Det fremgår av arbeidsmiljøloven § 14-5 at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. I 

arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig 

og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned eller 

ved utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale  

 

Aml §14-6 angir minimumskrav til innholdet i den skriftlige arbeidsavtalen: 

 

Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, herunder:  

a. partenes identitet,  

b. arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal 

arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen 

eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver,  

c. en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori,  

d. tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse,  

e. forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, samt grunnlaget for ansettelsen, jf. § 14-9,  

f. eventuelle prøvetidsbestemmelser, jf. § 15-3 sjuende ledd og § 15-6,  

g. arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet,  

h. arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister,  

i. den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre 

godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, 

utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling,  

j. lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal 

arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.  

k. lengde av pauser,  
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l. avtale om særlig arbeidstidsordning, jf. § 10-2 andre, tredje og fjerde ledd,  

m. opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av 

parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.  

 

Politiattest  

Kravet om fremleggelse av politiattest ved ansettelse i skolen er hjemlet i opplæringslova § 10-9.  Det fremgår av 

bestemmelsens første ledd at den som skal   tilsettes fast eller midlertidig   i   grunnskolen eller i videregående 

skole, i musikk- og kulturskolen etter § 13-6, i skolefritidsordninga etter § 13-7 eller for å gi leksehjelp etter § 13-

7 a må legge fram politiattest (barneomsorgsattest), jf. Politiregisterloven § 39 første ledd.  Kravet gjelder også 

for personer som skal tilsettes fast eller midlertidig i skoleliknende aktivitetstilbud. Skoleliknende aktivitetstilbud 

vil si aktivitetstilbud i regi av skoleeieren med tilknytning til skolen, og som har karakter av opplæring. I henhold 

til Opplæringslovens § 10-9 andre ledd kan skoleeier også kreve politiattest av andre personer som regelmessig 

oppholder seg i   grunnskolen, i videregående skole eller i tilbud som nevnt i første ledd.  

 

Forskrift til opplæringslova kapittel 15 angir fremgangsmåte og behandling av politiattester.  

Av forskriftens § 15-1 fremgår det at politiattesten ikke skal være eldre enn tre måneder. Arbeidsgiver skal i 

utlysningsteksten gjøre søkere oppmerksomme på at de må fremlegge politiattest. Attest skal imidlertid bare 

kreves at den søkeren som får tilbud om stillinger, og i tilbudet skal det tas forbehold om at merknader på 

politiattesten kan føre til endring i tilbudet om stilling. Politiattest skal være innhentet før arbeidstakeren blir 

tilsatt i stillingen.  I henhold til § 15-2 skal politiattesten oppbevares utilgjengelig for uvedkommende, og den skal 

makuleres straks etter at attesten har blitt benyttet i tilsettingssaken eller til det formålet den ble innhentet med 

hjemmel i opplæringsloven § 10-9, 23-6, 13-7 og 13-7a.   

 

Uttalelse fra KS vedrørende oppbevaring av politiattester  

Det foreligger ingen lovkrav eller sentrale retningslinjer som sier noe om hvordan kommunen/skoleeier skal 

dokumentere at de har mottatt en politiattest. KS-advokatene har i en uttalelse publisert 16.12.2016 i forbindelse 

med lovendringen fra 1.1.2017 i helse -og omsorgstjenesteloven, gjort en vurdering knyttet til oppbevaring av 

politiattester også på andre tjenesteområder.  

 

KS-advokatenes vurdering er at ordlyden i forskrift til opplæringslova § 15-2 er uklar. Forskriftens ordlyd: «skal 

makulerast straks etter at attesten har vore nytta i tilsetjingssaka eller til det formål attesten er innhenta med 

heimel i..». En tolkning går på at attesten skal slettes etter at tilsettingen er gjennomført. En alternativ tolkning 

tar utgangspunkt i forskrift om politiattest i barnehager § 7, som henviser til politiregisterforskriften § 37-2. I 

politiregisterforskriften § 37-2 står det at politiattesten kan oppbevares så lenge det er nødvendig for formålet 

med politiattesten, men ikke utover det tidspunkt vedkommende slutter i den stillingen som ga grunnlaget for 

vandelskontroll. Politiattest som ikke lenger er nødvendig for formålet skal tilintetgjøres.  
 

Ifølge KS-advokatene må det være forsvarlig å legge til grunn at også politiattester på opplæringsområdet kan 

oppbevares under tilsettingsforholdet. Det må her som ellers gjøres en konkret vurdering. Videre uttaler KS-

advokatene at dersom selve attesten slettes, bør arbeidsgiver dokumentere gjennom et notat at det er innhentet 

attest og om det fremkom noe på attesten. Dersom det fremkommer at personen har eller kan ha begått et 

lovbrudd som ikke innebærer et yrkesforbud, og personen likevel tilsettes, bør det også fremgå i notat hva 

arbeidstaker opplyste rundt forholdet og den vurdering som ble gjort. Notatet må tilintetgjøres på samme måte 

som politiattesten når det ikke lenger er nødvendig å oppbevare denne. Det er senest når arbeidsforholdet 

avsluttes.  
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3 GJENNOMGANG VED ØYER UNGDOMSSKOLE 
 

Undersøkelsen er gjennomført ved at revisor har gjennomgått de fysiske personalmappene for nåværende 

ansatte ved Øyer ungdomsskole. Gjennomgangen ble gjort i ungdomsskolens lokaler 31. mai 2022. Revisor fikk 

utdelt en liste over ansatte ved skolen i skoleåret 2021/2022 av sekretær ved Øyer ungdomsskole, og tilgang til 

de fysiske personalmappene i skolens arkiv. 34 personalmapper ble gjennomgått. Blant disse er det noen som har 

vært ansatt ved skolen i mange år, mens andre er mer eller mindre nytilsatte. Innholdet i mappene gjenspeiler 

dette.  

 

3.1 ARBEIDSAVTALER 
 

I 14 av 34 personalmapper fant vi ingen arbeidsavtale. I 7 av disse 14 fant vi et eller flere tilsettingsbrev. Brevene 

inneholder hovedsakelig informasjon om tjenestested, stilling og kortfattet stillingsbeskrivelse, stillingsstørrelse 

og tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse. Ved midlertidig ansettelse er varigheten på 

vikariatet/engasjementet angitt. Når det gjelder lønn står det «stillingen lønnes etter gjeldende regler». 

Tilsettingsbrevene er signert av rektor, og mottaker bes om å svare skriftlig på om de takker ja til tilsettingen. 

 

I 13 av 34 personalmapper fant vi arbeidsavtaler utformet etter egen mal ved ungdomsskolen. 1 av disse var ikke 

signert.  

 

Avtalene inneholder i all hovedsak følgende punkter:  

• Partenes identitet 

• Arbeidssted 

• Arbeidstakerens tittel/stilling og eventuelt stillingskode 

• Stillingsstørrelse 

• Tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse 

 

I enkelte av disse avtalene er det også lagt inn en kort beskrivelse av arbeidsoppgavene, for eksempel hvilke fag 

vedkommende primært skal undervise i. Når det gjelder lønn står det «lønnes etter gjeldende regler» uten at det 

er noen henvisning til gjeldende regler eller tariffavtale.  

 

I 7 av 34 mapper fant vi arbeidsavtaler som enten er basert på mal fra Øyer kommunes personalhåndbok eller 

annen mal som ser ut til å være utarbeidet av kommunen sentralt (eldre avtaler). Revisjonen har ikke gjort noen 

grundig vurdering av innholdet i disse avtalene, men de ser i all hovedsak ut til å inneholde de punkter som er 

angitt som minimumskrav i aml § 14-6.  

 

Generelt ser det ut til at det i flere av personalmappene til nåværende ansatte ligger tilsettingsbrev eller 

arbeidsavtaler som for eksempel gjelder et årsvikariat tilbake i tid. For flere er det gjort endringer i stillingstype 

eller stillingsstørrelse uten at det ligger en ny skriftlig arbeidsavtale i personalmappen.  

 

Nåværende rektor ved skolen opplyser at det ved de to siste ansettelsene ved skolen er benyttet kommunens 

mal for arbeidsavtaler. 
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3.2 POLITIATTESTER 
 

Administrasjonen ved Øyer ungdomsskole opplyser at de frem til oktober 2018 makulerte alle politiattester uten 

å opprette dokumentasjon på at politiattest var innhentet. Fra og med oktober 2018 har politiattestene blitt lagt 

i personalmappen i en egen lomme merket med «skal ikke journalføres», i tillegg til at det opprettes et notat om 

at det er innhentet politiattest. Notatet legges i personalmappen og journalføres i ESA – kommunens arkiv- og 

saksbehandlingssystem. 

 

Revisjonen fant dokumentasjon på innhentet politiattest i 10 av 34 personalmapper ved Øyer ungdomsskole. 

 

• I sju personalmapper fant revisjonen politiattest oppbevart i «egen lomme» i personalmappen og et 

notat om at det er innhentet politiattest. Alle disse er ansatt ved skolen etter oktober 2018.  

• I tre mapper fant vi politiattest, men ikke notat. To av politiattestene var innhentet før oktober 2018.  

 

4 GJENNOMFØRING AV EN FORVALTNINGSREVISJON 
 

Med bakgrunn i den innledende undersøkelsen skisseres en mulig forvaltningsrevisjon.   

 

4.1 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 
 

Formålet med prosjektet er å få en gjennomgang av praksis for inngåelse av arbeidsavtaler og innhenting av 

politiattest ved tilsetting i skolene i Øyer kommune. 

 

Vi har formulert følgende forslag til problemstillinger: 

 

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 vil kunne oppstå behov for å endre formuleringer av problemstillingene underveis i prosjektet. Ved endringer 

i selve innholdet i prosjektet vil endringene bli diskutert med sekretariatet. 

 

Revisjonskriterier hentes fra arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-6 (problemstilling 1) og opplæringslova § 10-

9/forskrift til opplæringslova kapittel 15 (problemstilling 2), jf omtale i kapittel 2 foran. 

 

4.2 KVALITETSSIKRING 
 

Prosjektet vil bli gjennomført i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon som er gjeldende som god 

kommunal revisjonsskikk fastsatt av Norges Kommunerevisorforening. Innlandet Revisjon IKS har et 

kvalitetssikringssystem som bygger på denne standarden. 
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4.3 VALG AV METODE 
 

Som nevnt innledningsvis vil en gjennomgang av alle arbeidsavtaler for en periode på 5-10 år ved alle tre skoler i 

Øyer være en ressurskrevende oppgave. Det er dessuten vanskelig å anslå hvor mange ansatte det er snakk om 

og hvor tilgjengelig informasjonen vil være. Vi legger derfor til grunn at det kan være hensiktsmessig å gjøre noen 

stikkprøver ved å foreta et tilfeldig utplukk av personalmapper ved de tre skolene for gjennomgang. Størrelse på 

utvalget kan da forsøkes å tilpasses ressursrammen.  

 

4.4 GJENNOMFØRING OG RESSURSBRUK 
 

Ressursbruken til et eventuelt prosjekt er blant annet avhengig av følgende forhold: 

• Antall problemstillinger som ønskes undersøkt 

• Hvor omfattende datagrunnlag det er nødvendig å samle inn for å vurdere kommunens praksis opp mot 

revisjonskriteriene 

• Hvilke metoder som benyttes for å framskaffe datagrunnlaget 

• Hvor kompliserte og krevende vurderinger som må foretas  

• Hvor godt dokumentert og tilgjengelige data fra kommunens systemer er 

 

Vi antar at ca 100 timer vil kunne være tilstrekkelig til å si noe om kommunens praksis.  

 

Det er vanskelig å anslå ressursbruken helt nøyaktig på forhånd fordi vi ikke har detaljkunnskap om skolenes 

systemer og hvor arbeidskrevende det blir å innhente nødvendige data. Vi vet heller ikke på forhånd hvilke funn 

vi kommer til å gjøre og i detalj hvilke vurderinger som vi må gå inn på. Ressursbruken kan derfor bli både litt 

høyere eller litt lavere enn anslått.  

 

Vi planlegger gjennomføring i løpet av 2022.  Utkast til rapport skal sendes kommunedirektøren til uttalelse med 

en frist på 2 uker.  Vi legger til grunn at kontrollutvalget får endelig rapport til behandling på møte 30. november 

2022. Vi vil gi beskjed til kontrollutvalget dersom denne fremdriftsplanen blir endret. 

 

Prosjektarbeidet vil i hovedsak bli utført av Ingvild Andreassen Granlund.  Kristian Lein vil være oppdragsansvarlig 

for prosjektet. 

 

Prosjektet vil kvalitetssikres av en av selskapets oppdragsansvarlige revisorer. 

 

 

 

 

 


