
Muntlig orientering til KST 8.desember 

 

Jeg viser til den muntlige orienteringen jeg ga til Kommunestyret den 29.september knyttet 

til anmeldelsen rundt mulig sensitive personopplysninger på avveie.  

Kommunedirektøren er bedt om å orientere om hva som er gjort i saken siden sist. Det er 

også bedt om en fullstendig redegjørelse fra Kommunedirektøren om hva som har skjedd på 

Øyer ungdomsskole i 2021/2022.  

Som kommunestyret tidligere har vært orientert om ble det varslet om kritikkverdige 

forhold høsten 2021 og det er redegjort for oppfølgingen av dette tidligere. 

Kommunedirektøren har som arbeidsgiver etter Kommunelovens §13-1 - taushetsplikt i 

henhold til forvaltningslovens § 13 knyttet til ansattes personlige forhold, personalsaker og 

annen sensitiv informasjon. Det er kommunedirektøren selv som har et lovfestet ansvar for 

den enkelte ansatte i kommunen. Når det gjelder varslingssaker skal disse også alltid, i 

henhold til informasjon fra Arbeidstilsynet, håndteres konfidensielt. Det vil si at 

opplysninger i saken ikke skal være kjent for flere enn strengt tatt nødvendig. Det er med 

andre ord en del forhold rundt varslingssaken som jeg ikke kan gå nærmere innpå på grunn 

av personvern og taushetsplikt. Dette gjelder uavhengig av om kommunestyret velger å 

lukke møtet. 

Kommunedirektøren har vært opptatt av å få oversikt over omfang og alvorlighetsgraden i 

saken som omhandler det anmeldte forholdet ved Øyer ungdomsskole. Etter at kommunen 

ble kjent med at sensitive opplysninger var på avveie, har det som tidligere vært orientert 

om, vært satt i gang en rekke tiltak, for å få oversikt og kontroll på forholdet, hvilke 

opplysninger dette var, og hvem som eventuelt var blitt berørt. 

Siden sist: 

• Kommunestyret fattet vedtak den 27.10.22 om at sekretariatet i kontrollutvalget 

skulle levere fra seg innlevert dokumentasjon med sensitive personalopplysninger til 

kommunen, slik at kommunen fikk mulighet til å håndtere saken videre i henhold til 

rutine.  

• Kommunen mottok dokumentasjonen fra kontrollutvalget den 01.11.2022. Den viste 

at det er sensitive personopplysninger i ulik grad som har vært på avveie. Noe av 

informasjonen som er delt er svært sensitiv. Det ser vi veldig alvorlig på og tar sterk 

avstand fra. Jeg har behov for å understreke at å varsle ved å stjele sensitive 

dokumenter, spre sensitiv informasjon og med det bryte sin lovbestemte 

taushetsplikt IKKE er forsvarlig varsling og aldri vil bli akseptert i Øyer kommune.  

• Kommunen gjennomførte en risiko og sårbarhetsanalyse rundt forholdet. Det er 

verdt å merke seg at dette er en analyse gjennomført på grunnlag av de data vi er 

kjent med at har kommet på avveie. Det er fortsatt ukjent for oss hvilke andre data 

som eventuelt kan være stjålet. Siden forholdet er anmeldt er det opp til politiet å 



avdekke og håndtere dette, og eventuelt gi kommunen tilbakemelding om det er 

flere opplysninger på avveie. 

• Kommunen har sendt ut brev til alle som var berørt, der alle ble informert om 

forholdet og ble opplyst om at de kunne ta kontakt med personvernombudet eller 

kontaktperson i kommunen. Det ble sendt ut brev til de berørte den 07.11., 08.11. 

og 09.11.2022. Det er totalt 58 berørte. 

• Kommunen har sendt en samlerapport til Datatilsynet 24.11.22, og avventer svar. 

• Kommunen venter fortsatt svar fra politiet. 

 

Status på de kritikkverdige forholdene som ble avdekket, etter tidligere mottatt varsling er 

pr. nå slik: 

Avvik: Status pr.08.12.22 

Manglende politiattester Alle politiattester er innhentet 

Uforsvarlig oppbevaring av nøkkel til 

arkivskap 

Nytt adgangskontroll m/nøkkelkort er på 
plass ved ungdomsskolen.  
 
I tillegg er det etablert nye rutiner på hvem som 
har tilgang til sensitiv informasjon på skolen. 
 
Rydding av arkivrom på skolen. 
Gjennomgang av oppbevaring av 
personalopplysninger sammen med 
Personvernombudet. 

Manglende arbeidsavtaler Alle ansatte ved skolen har oppdaterte 

arbeidsavtaler 

 

Muntlig orientering i KST – 29.09.22: 

«Først vil jeg vise til pressemeldingen vi la ut i går om status i saken. 

Kartleggingen viser at gjeldende rutiner for adgangskontroll ikke er fulgt. Dette har gjort det 

mulig for uvedkommende å ta seg inn i arkivsak. 

I forbindelse med en varslingssak ble det avdekket avvik blant annet på adgangskontroll til 

elevarkiv og personalarkiv. Tiltak på dette ble iverksatt og kommunedirektøren fikk 

bekreftet av daværende rektor i januar 2022, at nøkler til låsbart skap ikke er tilgjengelig for 

alle ansatte.  

Det ble igjen skjerpet kontroll på dette våren 2022, med loggføring av inn- og ut registrering 

av nøkler, når ny rektor var på plass. 

Hendelsen som nå er anmeldt viser at etter tiltak så var det fortsatt en nøkkel som hang 

tilgjengelig. 

Dette ser vi alvorlig på og gjør de tiltak vi kan for å sørge for at dette ikke skal skje igjen. 



Før jeg redegjør for hvilke tiltak som er iverksatt og planlagt, så ønsker jeg å understreke at 

her snakker vi om at noen har gjort en bevisst handling ved å låse seg inn på skolen, gå inn 

på kontoret til rektor, tatt nøkler og låst seg inn i arkivskap. Vedkommende har da bevisst 

brutt opp til flere lover. 

Vi ser naturligvis alvorlig på at dette kan skje, uten at vi har sporbarhet.  

Hvis dette hadde vært et elektronisk arkiv, så ville det fortsatt kunne ha skjedd, men vi ville 

hatt sporbarhet. 

Det er umulig å ha rutiner og prosedyrer som forhindrer noen fra aktivt å bryte lover, 

forskrifter og regler. 

Enhver organisasjon er avhengig av og må basere seg på tillit.  

Øyer kommune er og skal være en organisasjon hvor vi har tillit til våre ansatte. Vi har 

profesjonelle og dyktige ansatte som hver dag gjør en jobb for kommunens innbyggere, 

små og store. 

Hvis vi skal sikre oss for alle eventualiteter, og ta høyde for at alle ønsker å bryte loven, så vil 

vi ikke få gjort noen ting. 

Jeg ønsker å understreke at det er ingenting i våre undersøkelser som tyder på at vi har 

ansatte som verken ønsker eller utfører bevisste ulovlige handlinger. 

Tiltak som er iverksatt og som er planlagt å iverksettes, etter 

innbrudd ved Øyer ungdomsskole.  

• 31.08.2022 - Etter at kommunen ble kjent med forholdet om at det var mulige 

sensitive opplysninger på avveie, ble advokat i KS kontaktet umiddelbart for den 

videre håndteringen av situasjonen. 

• Kommunalsjef Oppvekst og Ungdomskolen v/rektor ble varslet om forholdet 

umiddelbart. 

• Det ble gjort gjentatte forsøk, fra ordfører, i å få tak i påståtte dokumenter på 

avveie, uten å lykkes.  

• 06.09.2022 - forholdet ble anmeldt til politiet 

• 09.09.2022 - meldt avvik til Datatilsynet og kommunen skal samarbeide med dem i 

det videre forløpet så fort kommunen får oversikt over hvem dette eventuelt gjelder. 

Personvernombudet jobber i tett dialog med kommunen i den videre prosessen.  

Tiltak som har vært gjort frem til 29.09.22: 

• Nøkler oppbevares innelåst. 

• Nye låser der det bare er tilgang til adm. i arbeidstiden. 

• Det er innført tiltak om låsing av nøkkelskap. 

• Personalmapper og mapper på ansatte som har sluttet er levert til arkivar.  

• Vi har hatt gjennomgang av arkiveringsrutiner og opplæring av ansatte som arbeider 

med dette.  



• Vi har satt i gang tiltak vedrørende sikker oppbevaring av dokumenter i Visma. 

• Det er satt opp møter med ansatte vedrørende informasjonssikkerhet, IKT og 

personvern der ansatte som arbeider med dette kommer på skolen.  

 Tiltak som var planlagt og gjennomført i perioden oktober/november: 

• Nøkkelkort er planlagt på alle utvendige dører og innvendige dører. Planlagt 

gjennomført i uke 42-44. 

o De som har tilgang til sensitiv informasjon vil være rektor, inspektør og 

sekretær. De som vil ha tilgang til administrasjonsdøra vil være: være rektor, 

inspektør, sekretær og rådgiver 

• Det blir egne nøkkelkort på dører inn til administrasjon og arkivrommet. 

• Rekvisitter er ryddet ut av arkivrom slik at dette ikke er i samme rom lenger. 

• Ungdomsskolen har møter med personvernombudet, og 

informasjonssikkerhetsrådgiver. 

• Møter med personvernombudet 

• Det ble sendt ut pressemelding om forholdet, samt lagt ut informasjon på 

kommunens hjemmeside 28.09.2022 

• Kommunedirektøren redegjorde muntlig om status i saken til kommunestyret 

29.09.22 

• Ordføreren ba kommunestyrerepresentantene som hadde mottatt sensitive 

personalopplysninger om å enten levere dem tilbake til kommunen, eller slette dem i 

kommunestyremøtet 29.09.2022.» 

 

Oppfølgingstiltak etter varsling om kritikkverdige forhold høsten 

2021. (dette var også med i muntlig orientering 29.09.22) 

For Øyer kommune er varsling en viktig del av HMS – arbeidet. Gjennom varsling kan vi 

avdekke og forbedre kritikkverdige forhold i våre tjenester. Blant annet ble følgende forhold  

gjennomgått etter mottatt varsling høsten 2021:  

• Manglende arbeidsavtaler 

• Manglende politiattester 

• Uforsvarlig oppbevaring av nøkkel til arkivskap 

 Manglende arbeidsavtaler 

• Det har gjennom hele våren og sommeren vært jobbet med å rydde opp i 

arbeidsavtalene til ansatte i skolen.  Arkivaren har ledet dette arbeidet, sammen 

med rektorer og merkantil. Status nå er at alle ansatte har arbeidsavtaler ihht til AML 

§14-6.  

• Øyer kommune har hatt rutine og retningslinjer for å skrive arbeidsavtaler, og 

håndtering av dette i flere år. Det er samlet i dokumentet Retningslinjer for 

arkivering av personaldokumentasjon. 



• (Detaljert status på arbeidsavtaler og politiattester ligger i den skriftlige rapporten 

som er sendt til kontrollutvalget med frist 15.september. Dette behandles av 

kontrollutvalget 5. oktober) 

• Det er iverksatt tiltak med å fullelektronisere alle personalmapper i organisasjonen. 

Målet er at dette skal være gjennomført ved utgangen av året. Dette tiltaket var 

igangsatt uavhengig av både varslingssak og forvaltningsrevisjonen fra Innlandet 

revisjon, og har vært planlagt over lengre tid. 

 Manglende politiattester 

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. 

Rektorer og merkantil har gjennomgått om det er innhentet politiattest for alle ansatte: 

detaljert oversikt på dette gis i den skriftlige rapporten til kontrollutvalget. 

Det er alvorlig at vi ikke har hatt gode nok rutiner for å dokumentere innhenting av 

politiattester, men jeg ønsker å understreke at det, etter våre undersøkelser, ikke er grunn 

for å anta at politiattester ikke er innhentet.  

Arbeidet i etterkant viser at vi har fått innhentet 21 av 24 manglende politiattester på Øyer 

Ungdomsskole. Dette er også en indikator på at det har blitt innhentet politiattester, men 

at det har vært manglende dokumentasjon. 

  

Uforsvarlig oppbevaring av nøkkel til arkivskap 

Tidligere rektor på Øyer ungdomsskole bekreftet i januar at nøkkelen til låsbart arkivskap 

ikke lå tilgjengelig for alle ansatte, men at den kunne finnes hos sekretær og rektor. 

I ettertiden ser vi at det har vært mulig å ta seg inn på rektors kontor for å ta med seg 

nevnte nøkkel og der har vi ikke sikret oss godt nok mot at enkeltpersoner kan skaffe seg 

informasjon de ikke har behov for. Jeg gjentar igjen at å låse seg inn på skolen, gå inn på 

kontoret til rektor, ta nøkler og låse seg inn i arkivskap, er brudd på opptil flere lover. Vi 

setter nå i verk tiltak for å sikre sporbarhet og kontroll, som jeg har nevnt tidligere. 

 Administrasjonen jobber fortsatt med å følge opp disse avvikene (på lik linje som vi følger 

opp andre forhold som krever forbedringsarbeid ellers i kommunen).  

For å få dette til så er vi avhengig av en god organisasjonskultur hvor vi har et positivt 

menneskesyn og har tillit til hverandre, både internt i administrasjonen og mellom politikk 

og administrasjon.  



Øyer kommune fikk etter hvert tilsendt dokumentasjon som viser hvilke sensitive 

opplysninger som har vært på avveie. Kommunen begynte umiddelbart å kartlegge 

omfanget og fikk satt i gang varsel til de berørte.  

 

 

 


