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ORIENTERINGSSAK: POLITIANMELDELSE AV TYVERI- OG ULOVLIG OPPBEVARING AV 
SENSITIV INFORMASJON FRA ØYER KOMMUNE 
 
 
 
Øyer kommune ved ordfører har 06.09.22 anmeldt følgende forhold til politiet: Tyveri- og 
oppbevaring av sensitive opplysninger fra Øyer kommune.   
 
Bakgrunn for politianmeldelsen 
Ordfører ble gjort kjent med forholdet av Erling Broen onsdag 31.08.22.  
Broen legger da frem et fotografi han hevder viser manglende rutiner for oppbevaring av 
nøkler til et arkivskap ved Øyer ungdomsskole der det oppbevares dokumenter som 
inneholder sensitiv informasjon. Han sier videre at han er i besittelse av flere dokumenter 
som er tatt fra skapet, og forteller samtidig at han er kjent med at de samme dokumentene 
er spredt til andre i kommunestyret.  Broen ønsker ikke å overlevere dokumentene til 
kommunen.  
 
HR-leder Irene Hagen var til stede i samtalen med Broen.   
 
02.09.22 ber ordfører Broen på e-post og telefon om å levere dokumentene til kommunen, 
og videre om å be de andre kommunestyrerepresentantene med tilgang til dem om å gjøre 
det samme.  
 
Broen svarer på e-post 05.09.22 at han oppfatter det slik at dokumentene i denne saken 
har kommet til han som leder i kontrollutvalget. Han opplyser at dokumentene vil 
oversendes Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet og at han vil søke råd der for deretter å 
avtale videre oppfølging av saken.  
 
Ordfører gjør en ny henvendelse til kontrollutvalgsleder hvor det presiseres at sensitive 
dokumenter på avveie er en meget alvorlig sak og at det er viktig for kommunen å få 
oversikt over situasjonen. Kommunen har også en plikt til å melde ifra til de opplysningene 
gjelder. 
 
Ordfører ber på nytt om å få overlevert dokumentene, samt å få oppgitt opplysninger om 
hvilke andre som har fått tilgang til disse. Kontrollutvalgsleder blir også gjort oppmerksom 
på at forholdet vil bli politianmeldt. Denne henvendelsen blir ikke besvart.  
  
Forholdet ble anmeldt den 06.09.22. Kommunen har i etterkant av anmeldelsen fått 
innlevert fire nøkler fra politiet tilhørende Øyer kommune.  
 
 
   



Ordførerens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar saken til orientering. 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
 
 
 
 


