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KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 
 

 
 
Kontrollutvalgets 
medlemmer  

John Arne Dalby (leder)  
Jan Rune Fjeld (nestleder) 
Anne Lise Torvund 
Roy Tuhus 
Torill Ovlien 

 

Ordfører Jan Mærli 

Revisor Østre Romerike revisjonsdistrikt v/distriktsrevisor Jan Arne Rasmussen 

 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

Siri Hovde, Rådmann  

 

Kopi av innkallingens 
framside sendes: 

Varamedlemmene (til orientering). 
Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling. 

 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 

Sted Rådhuset 

Tid Onsdag 21.5.14 kl. 18.00 

Sekretær Sekretariatsleder Mona Moengen  
(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 80/990 20 717, evt. 
monmoe@lorenskog.kommune.no) 

Invitert til sak Rådmannen til sak 17 

 
SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca tid for 
behandling 

22/2014 Henvendelse til kontrollutvalget angående administrasjonens oppfølging av 
Digernesetsaken. 

18.00 

23/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport – politiattester. 18.45 

24/2014 Plan for et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt på kriterier for tildeling av 
sykehjemsplass. 

19.30 

25/2014 Orientering om Romerike Revisjon. 20.00 

26/2014 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt. 20.30 

27/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 20.45 

28/2014 Eventuelt. 21.00 

 
 
John Arne Dalby (sign.) 
kontrollutvalgets leder 
         Lørenskog 14.5.14 
   
  
         Mona Moengen  
         sekretariatsleder  
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Sak nr. Sak Møtedato 

22/2014 Henvendelse til kontrollutvalget angående 

administrasjonens oppfølging av Digernesetsaken. 

21.5.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Epost fra Simen Solbakken, 7.5.14.

2. Rådmannens svar (ettersendes).

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Simen Solbakken (se vedlegg 1 til saken) hvor han 

stiller spørsmål ved administrasjonens oppfølging overfor kommunestyret i Digernesetsaken. 

Sekretariatet har innkalt rådmannen til kontrollutvalgets møte, og bedt om et skriftlig svar, som på 

grunn av den korte tidsfristen ettersendes. 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling, da rådmannens svar kan påvirke hvordan kontrollutvalget ønsker 

å følge opp saken. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Fra: John Arne Dalby
Til: Mona Moengen
Emne: VS: Til kontrollutvalget vedr. Digerneset
Dato: 8. mai 2014 08:20:37
Vedlegg: 2014-05-04 19.28.57.jpg

2014-05-04 18.58.02.jpg
2014-05-04 18.52.17.jpg

Hei Mona,

Jeg har mottatt denne henvendelsen fra kommunestyremedlem fra Høyre, Simen Solbakken.

Jeg foreslår at vi behandler henvendelsen på neste møte i kontrollutvalget. Du har vel ikke
 mulighet for å innhente svar fra rådmannen før vi har behandlet saken i møtet? 

Ta gjerne kontakt såfremt det er spørsmål.

Med vennlig hilsen

John Arne Dalby

Fra: Simen Solbakken [mailto:simen@botner.no] 
Sendt: 7. mai 2014 21:43
Til: John Arne Dalby
Emne: Til kontrollutvalget vedr. Digerneset

Hei,
Nedenfor følger flere punkter jeg mener administrasjonen bør svare på ang. de ulike sakene på
 Digerneset.

Mvh
Simen Solbakken

Vedr. administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 23/13 i møte 06.05.2013,
 punkt 4:
«Rådmannen følger opp administrasjonens tilbakemelding av 25.10.12 og sørger for at
 tiltakshaver på gnr. 147 bnr. 3 får frist til 01.09.13 med å ferdigstille komplette søknader av
 ulovlig utførte tiltak på gnr. 147 bnr. 3. Dette med sikte på at sektormyndigheter og kommunen
 kan behandle og avslutte sakene så raskt som mulig. Orientering om fremdriften legges
 fortløpende frem på kommunestyrets møter».

Administrasjonens orientering til kommunestyret oppleves som mangelfull. Ved flere
 anledninger har kommunestyrets representanter måttet be om en orientering, til tross for at
 kommunestyrets vedtak pålegger administrasjonen å gjøre dette.
Kontrollutvalget anmodes om å sørge for at administrasjonen følger opp kommunestyrets
 vedtak.

Vedr. administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 23/13 i møte 06.05.2013,
 punkt 2 og 3:
I kommunestyrets sak 20/14 ble det opplyst at klagebehandlingen hos Fylkesmannen er
 forlenget med fire uker per. 19.02.2014, hvilket skulle tilsi at klagen skulle være ferdig behandlet

Vedlegg 1 sak 22/14

mailto:john.arne.dalby@advokatfirmaet-nicolaisen.no
mailto:monmoe@lorenskog.kommune.no





 ultimo mars 2014.  I tilbakemelding utdelt i kommunestyrets møte 05.05.2014 ble det ikke gitt
 noen ny dato for når fylkesmannens behandling av klagen vil være avsluttet. (Dette notatet ble
 for øvrig ikke behandlet som sak, og det ble derfor heller ikke åpnet for debatt eller spørsmål.)
Kontrollutvalget anmodes om å sørge for at administrasjonen holder kommunestyret og/eller
 formannskapet løpende orientert.

Vedr. administrasjonens oppfølging av ulovligheter avdekket i granskingsrapporten fra Hjort:
I kommunestyrets behandling av sak 20/14 ble det spurt om kommunen hadde startet
 ulovlighetsoppfølging av alle påviste saker på Digerneset. Kommunens advokat svarte da «de
 fleste», uten at det ble opplyst hvilke saker som gjensto. Det ble heller ikke gitt noen
 opplysninger om dette i notatet utdelt i kommunestyret 05.05.2014.
Kontrollutvalget anmodes om å sørge for at administrasjonen gir en fyldig redegjørelse for alle
 avdekkede ulovligheter.

Vedr. administrasjonens manglende ulovlighetsoppfølging av strand etablert vest for gnr/bnr
 147/29:
I dokumentasjon utarbeidet av administrasjonen, bl.a. formannskapets sak 23/14, synes det som
 om administrasjonen mener det er kun en strand som er gjenstand for ulovlighetsoppfølging.
 Dette er feil. Det er gjort arbeider på eksisterende strand, i tillegg er det etablert en helt ny
 strand vest for gnr/bnr 147/29. Stranden er etablert stikk i strid med gjeldende reguleringsplan.
Kontrollutvalget anmodes om å sørge for administrasjonen starter ulovlighetsoppfølging av
 denne stranden.

Vedr. administrasjonens ulovlighetsoppfølging av opparbeidelse av eksisterende strand:
I formannskapets sak 23/13 kapittel 4 er oppfølging av denne stranden beskrevet. I
 ulovlighetsoppfølging på 147/29 ble arkeolog fra fylkesmannen invitert med på befaring, fordi
 påviste tiltak på 147/29 lå innenfor registrert forminneområde. Det er derfor uforståelig at ikke
 arkeolog ble invitert på befaring av arbeidene på stranden på 147/3.
Administrasjonen ble i mail 30.04.2014 gjort oppmerksom på mulige ulovlige inngrep innenfor
 registrert forminneområde på 147/3. Administrasjonen velger å sende den videre til
 fylkesmannen, uten å foreta egne undersøkelser.
Kontrollutvalget anmodes om få en forklaring på disse forholdene fra administrasjonen.

Vedr. administrasjonens ulovlighetsoppfølging av sprengning i 100-meters sonen:
I formannskapets sak 23/14 kapittel 3 står det bl.a. «Eier har gitt beskjed om at de vil tilbakeføre
 området til sin opprinnelige topografi. Dette arbeidet er påbegynt».
Vedlagte foto tatt 04.05.2014 viser at så ikke er tilfelle. De utsprengte massene i området er
 kjørt bort, området er planert, og alle maskiner er fjernet fra Digerneset. I tilbakemelding utdelt
 i kommunestyrets møte 05.05.2014 står det at det er mottatt søknad om utsettelse av rettefrist
 for sprengningsarbeider i 100-meterssonen. Det framgår ikke om slik utsettelse er gitt.
 Administrasjonen vil heller ikke kunne gitt en slik tillatelse, da kommunestyrets vedtak i sak
 23/13 punkt 5 presiserer at «Alle administrative vedtak av søknadsbehandling på gnr. 147 bnr.
 30 og 3 skal legges frem for formannskapet til politisk behandling».
Kontrollutvalget anmodes om få en forklaring på disse forholdene fra administrasjonen.
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Sak nr. Sak Møtedato 

23/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport – politiattester. 21.5.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Forvaltningsrevisjonsrapport – politiattester, Østre Romerike revisjonsdistrikt.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget bestilte i sak 33/2013 en forvaltningsrevisjonsrapport på politiattester og 

beredskapsplan ved alvorlige hendelser. Rapporten foreligger nå til behandling i kontrollutvalget, se 

vedlegg 1 til saken. 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om kommunen oppfyller krav om politiattest og om 

kommunen har kriseplaner for håndtering av alvorlige hendelser rettet mot barn m.fl. Revisjonen 

konkluderer med at Aurskog-Høland kommune i stor grad følger opp krav om politiattest. 

Kommunen har en beredskapsplan for barnehagene, men mangler en felles plan. 

Rådmannen har i sitt høringssvar sagt at arbeidet med å iverksette forbedringstiltak har startet opp, 

blant annet er arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyse påbegynt. 

På bakgrunn av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen har revisjonen følgende anbefalinger: 

 Aurskog-Høland kommune bør gjennomgå internkontrollsystemet for innhenting av

politiattester med tanke på oppfølging og skriftlighet.

 Aurskog-Høland kommune bør vurdere om det er krav om politiattest i forkant av utlysing.

 Aurskog-Høland kommune bør utarbeide en beredskapsplan for å sikre at kommunen

håndterer mistanke om overgrep utført av ansatt.

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget har særlig merket seg revisjonens anbefalinger og konklusjoner, og tar

rapporten til etterretning.

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

a. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapporten.

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om status for

oppfølging av rapporten første halvår 2015.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Politiattester 

Til: Kontrollutvalget i Aurskog-Høland 21.5.2014 

Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 

Vedlegg 1 sak 23/14



FORORD 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Aurskog-Høland 

kommune.  

Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. 

Østre Romerike revisjonsdistrikt takker alle som har bidratt med informasjon i undersøkelsen. 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Bjørn Håkonsen, Roger Gulbrandsen og Inger Berit 

Faller.   

Sørumsand, den 17.3.2014/7.5.2014 

Jan Arne Rasmussen /s/ Inger Berit Faller /s/ 

Distriktsrevisor Leder forvaltningsrevisjon 



Forvaltningsrevisjonsrapport – politiattest 

Østre Romerike revisjonsdistrikt 3 3

SAMMENDRAG, KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

Formål og problemstillinger 
I plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2015 ble det prioritert et prosjekt om politiattester. 

Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunen oppfyller krav om politiattest og om 

kommunen har kriseplaner for håndtering av alvorlige hendelser rettet mot barn m.fl.  

Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger: 

1. I hvilken grad følger Aurskog-Høland opp krav om politiattester?

a. Er den interne kontrollen god?

b. Følger Aurskog-Høland kommune opp bestemmelsene?

2. Har Aurskog-Høland kommune beredskapsplan som sikrer at kommunen håndterer

mistanke om overgrep mot mindreårige og personer med utviklingshemming?

(beskrivende)

Sammendrag 
Problemstillingene, revisjonskriteriene og vurderingene er satt inn i tabellen nedenfor: 

1. I hvilken grad følger Aurskog-Høland opp krav om politiattester?

a) Er den interne kontrollen god?
Revisjonskriterier Revisjonens vurdering 

Kommunen bør sikre at ledere har kunnskap 

om rutinene og regelverk om politiattester 

Kommunens system sikrer at rutinen er godt kjent blant 

ledere og at rutinen og regelverk informeres om i etterkant 

av endringer. 

Kommunen bør sikre at det er et system for 

oppfølging av praksis om innhenting av 

politiattester 

Kommunen har ikke et system som i tilstrekkelig grad 

sikrer oppfølging av krav om politiattester. 

Kommunen bør sikre at overordnet ledelse har 

et system for gjennomgang av rutinene med 

jevne mellomrom 

Revisjonen vurderer at kommunen har et system som stort 

sett sikrer at rutinene gjennomgås i etterkant av endringer i 

lovverket.  

Revisjonen vurderer at systemet for intern kontroll ikke i 

tilstrekkelig grad er skriftlig dokumentert. 

b) Følger Aurskog-Høland kommune opp bestemmelsene?

Kommunen bør foreta en konkret vurdering av 

hvilke stillinger som omfattes av lovkravet om 

politiattest for ansatte i helse- og 

omsorgstjeneste forut for en ansettelse, og 

ellers innhente politiattest for alle nye 

medarbeidere der det er lovhjemlet 

Revisjonen vurderer at det er indikasjoner på at kommunen 

ikke foretar en konkret og samlet vurdering av hvilke 

stillinger som omfattes av lovkravet om politiattest forut 

for en ansettelse med hjemmel i helse- og omsorgs-

tjenesteloven. Revisjonen vurderer at det ellers innhentes 

politiattest for nyansatte medarbeidere.  

Ved utlysing av stilling skal kommunen opplyse 

om at den som tilbys ansettelse må fremlegge 

gyldig politiattest 

Revisjonen vurderer at kommunen i det store og hele 

opplyser om kravet i stillingsannonsene, men at mye tyder 

på en systemsvikt ved utlysning av stillinger i barnehagene 

i kommunen. 

Kommunen skal påse at politiattest foreligger 

før faktisk tiltredelse både for fast ansatte og 

for vikarer  

Politiattest foreligger ikke alltid før første arbeidsdag for 

fast ansatte og vikarer.  

Kommunen skal påse at både ansatte og andre 

som regelmessig oppholder seg på 

arbeidsplassen legger fram politiattest etter en 

konkret vurdering 

Det foretas ikke alltid en konkret vurdering av om 

politiattest skal innhentes for andre som regelmessig 

oppholder seg på arbeidsplassen. 

Kommunen skal journalføre avsender, dato på 

attesten og når den er mottatt. 

Revisjonen vurderer at det blir laget en journalpost (e-

posten fra leder), men det framkommer ikke at politiet er 

avsender av en politiattest, dato på attesten og når den ble 

mottatt. Bestemmelser i arkivlov og -forskrift om at en 
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politiattest er arkivverdig og hvordan dette skal håndteres, 

beskrives heller ikke i kommunens rutine om politiattester. 

Den som har ansvar for ansettelsen i 

kommunen skal dokumentere tiltredelsesdato, 

utstedelsesdato, når framlagt politiattest er 

mottatt, dokumentere at den er vurdert og om 

den er med eller uten anmerkninger, samt 

attestens formål (hjemmel) 

Praksis med hensyn til hva som dokumenteres, og på 

hvilken måte dette skjer når en politiattest innhentes, 

varierer og er ikke alltid i samsvar med kommunens egen 

rutine.  

 

Kommunen skal makulere politiattest etter at 

den er vurdert (brukt i ansettelsessaken) med 

unntak for barnevern. Politiattest hjemlet i 

barnevernloven skal oppbevares så lenge 

ansettelsesforholdet varer 

Makulering og oppbevaring av politiattest skjer stort sett i 

tråd med kommunens rutine og regulatoriske 

bestemmelser, men det er indikasjoner på enkelte avvik fra 

kommunens rutine. 

2. Har Aurskog-Høland kommune beredskapsplan som sikrer at kommunen håndterer 

mistanke om overgrep mot mindreårige og personer med utviklingshemming? 
Beskrivende problemstilling uten kriterier Revisjonen vurderer at kommunen foreløpig ikke har en 

beredskapsplan som sikrer at kommunen håndterer 

mistanke om overgrep mot mindreårige og personer med 

utviklingshemming i dag, bortsett fra at barnehagene har 

laget sin egen plan. Administrasjonen har startet opp 

arbeidet med å lage en «kriseplan» som skal omfatte alle 

ansatte i kommunen. 

 
Andre Observasjoner 

Aurskog-Høland kommune henvendte seg til Politiet i desember 2012 og har fått tillatelse til 

innhenting av politiattest for ansatte i fritidsklubb fram til 17.4.2014. Krav om politiattest for 

ansatte i fritidsklubber ble vedtatt tatt inn i politiregisterforskriften § 34-12 i september 2013. 

Bestemmelsen trer i kraft den 1.7.2014.  

 

Det står i rutinen at Administrasjon og HR skal kontaktes dersom attesten har anmerkninger. 

Konsekvens av eventuelle anmerkninger på en politiattest framkommer ikke av rutinen. 

Politiattest med anmerkning har ikke forekommet etter det Administrasjon og HR kjenner til 

og i spørreundersøkelsen svarte alle respondentene at det ikke er mottatt i den tiden 

respondenten har vært leder av virksomheten (spørsmål 15). Revisjonen mener likevel at det 

er en svakhet at konsekvens av anmerkninger ikke framkommer av rutinen.  

 

Kapittel 5.3.1 indikerer at kommunen bør avklare boligenes status når det gjelder krav om 

politiattest for ansatte i stillinger som arbeider med «personer med utviklingshemming», jf. 

helse- og omsorgstjenesteloven. 

 

Politiet skal utstede politiattest snarest mulig, og senest innen 14 dager etter at nødvendig 

dokumentasjon er mottatt. Utstedelse av politiattester skal sentraliseres ved Politiets enhet for 

vandelskontroll og politiattester, lokalisert i Vardø. Sentraliseringen skal være fullført i 

2014/2015, og vil innebære effektivisering (opplysninger fra Politiet).  

 

Private barnehager 

Revisjonen henviser til rapportens kapittel 5.4. 

 

Samlet vurdering 
Revisjonen peker innledningsvis på at det at politiattest innhentes ikke må bli en sovepute. 

Selv om kommunen har fulgt alle bestemmelser og alle som skal levere politiattest, har levert, 

er det ingen garanti for at man når målet om å beskytte barn og personer med 

utviklingshemming mot overgrep.  Et godt arbeidsmiljø og økt bevissthet om forebygging av 
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seksuelle overgrep i den daglige tjenesten er i tillegg viktig. Et godt fungerende 

internkontrollsystem kan være et viktig virkemiddel i dette arbeidet.  

 

Den interne kontrollen har utfordringer når det gjelder oppfølging og skriftlighet. Det er 

likevel positivt at rutinene er godt kjent blant lederne og at kommunen har et system som stort 

sett fanger opp endringer i regelverket.  

 

Det opplyses stort sett om krav om politiattest i stillingsannonsene, bortsett fra for 

barnehagene. Revisjonens kontroll av utlyste stillinger i barnehagene med søknadsfrist høsten 

2013 og mars 2014 avdekket at krav om politiattest ikke sto i stillingsannonsene. Dette 

avviket fra kommunens rutiner og mal for utlysing av stillinger kan skyldes en systemsvikt. 

Avviket er et brudd på en ordensregel og uten betydning for kravet om politiattest i seg selv. 

Det er likevel positivt at kommunen korrigerte stillingsannonsene før fristens utløp i mars i år. 

 

Politiattest blir stort sett innhentet både for fast ansatte og for vikarer/midlertidig ansatte. 

Revisjonen har vist at nyansatte av og til tiltrer før politiattesten er levert. 

Spørreundersøkelsen indikerer at dette skjer i noen virksomheter for fast ansatte og at det 

skjer på noen flere arbeidsplasser for vikarer og midlertidig ansatte. Vår revisjon sier ikke noe 

om omfanget av dette, og vi har ikke har undersøkt hvor mange politiattester som innhentes i 

løpet av et år. Det er et ufravikelig krav i de enkelte særlovbestemmelsene at politiattesten 

skal være levert og vurdert av leder før den ansatte kan tiltre stilling. I denne sammenheng 

viser vi til avsnittet om intern kontroll ovenfor og fokus på oppfølging.  

 

Vår gjennomgang har vist at krav om politiattest ikke alltid er vurdert i forkant av utlysning 

for stillinger hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.  

 

Revisjonen avdekket at journalføring ikke foretas fullt ut etter arkivloven samt variasjon med 

hensyn til hva og hvordan dokumentasjonen av fremlagt politiattest foretas. Det er et krav at 

det skal foreligge tilstrekkelig dokumentasjon som viser at politiattest er innlevert, attestens 

alder samt at den er vurdert og funnet tilfredsstillende. Tilstrekkelig og likeartet 

dokumentasjon sikrer etter revisjonens mening god intern kontroll.  

 

Konklusjon 
På bakgrunn av det som kommer fram i rapporten, har revisjonen konkludert slik: 

 

Problemstilling 1: Aurskog-Høland kommune følger i stor grad opp krav om politiattest.  

 

Problemstilling 2: Aurskog-Høland kommune har en beredskapsplan for barnehagene, men 

kommunen mangler en felles plan. Kommunen har imidlertid startet opp arbeidet gjennom en 

ROS-analyse.  

 

Anbefalinger 
På bakgrunn av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen blir våre anbefalinger: 

 Aurskog-Høland kommune bør gjennomgå intern kontroll systemet for innhenting av 

politiattester med tanke på oppfølging og skriftlighet. 

 Aurskog-Høland kommune bør vurdere om det er krav om politiattest i forkant av 

utlysing. 

 Aurskog-Høland kommune bør utarbeide en beredskapsplan for å sikre at kommunen 

håndterer mistanke om overgrep utført av ansatt. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 4, 

forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 samt forskrift om revisjon kapittel 3. 

 

Rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. 

Standarden er gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjon. 

 

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget. Grunnlaget for prosjektet er vedtatt 

plan for forvaltningsrevisjon 2013-2015. Forvaltningsrevisjonsrapporten sendes 

kontrollutvalget som rapporterer videre til kommunestyret. Kommunestyret tar normalt 

rapporten til orientering og vedtar at administrasjonen følger opp anbefalingene. 

Kontrollutvalget følger opp kommunestyrets vedtak på et senere tidspunkt. 

 

1.2 Formål og problemstillinger 

Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon om politiattester i møte den 4. september 

2013.  

 

Formålet med revisjonen er å undersøke om kommunen oppfyller krav om politiattest og om 

kommunen har kriseplaner for håndtering av alvorlige hendelser rettet mot barn m.fl. 

 

På denne bakgrunn har vi formulert følgende problemstillinger: 

1. I hvilken grad følger Aurskog-Høland opp krav om politiattester? 

a. Er den interne kontrollen god? 

b. Følger Aurskog-Høland kommune opp bestemmelsene? 

2. Har Aurskog-Høland kommune beredskapsplan som sikrer at kommunen håndterer 

mistanke om overgrep mot mindreårige og personer med utviklingshemming? 

(beskrivende) 

 

1.3 Avgrensing 

Forvaltningsrevisjonen er avgrenset til krav om innhenting av politiattest for ansatte som skal 

arbeide med barn og unge samt ansatte som skal arbeide med personer med 

utviklingshemming. Undersøkelsen er derfor avgrenset til:  

 Sektor Oppvekst og utdanning for virksomhetene Grunnskole, Familie- og folkehelse, 

Barnehagene, Barnevern  

 Sektor Helse og rehabilitering for virksomhet Tjenester nedsatt funksjonsevne   

 Sektor Teknisk drift og kultur for virksomhetene Kultur og Eiendom.  

 

Spørreundersøkelsen er sendt ut til virksomhetsledere nevnt ovenfor med unntak av Familie- 

og folkehelse og Barnevern. Spørreundersøkelsen er i tillegg sendt ut til de private 

barnehagene etter anmodning fra rådmannen.  

 

Revisjonen er avgrenset til å omfatte krav om politiattester for ansatte. Revisjonen omfatter 

heller ingen kontroll av konsekvens av anmerkninger på en politiattest.  
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2 Overblikk over organisering og krav om politiattester  

Nedenfor gis et kort overblikk over kommunens organisering og bestemmelser om politiattest. 

 

2.1 Organisering  

Aurskog-Høland kommune er organisert slik: 

 

 
Organisasjonskartet er hentet fra Aurskog-Høland kommunes hjemmeside og viser kommunens overordnede organisering.  

 

Kommunen er organisert med en rådmann og tre staber samt tre sektorer som hver består av 

flere virksomheter under ledelse av en leder for hver virksomhet.  

 

Stab Administrasjon og HR er delt inn i tre underavdelinger, herunder Personal og lønn. 

Denne underavdelingen skal blant annet sikre gjennomføring av kommunens felles 

personalpolitikk og gi god service til alle sektorer og virksomheter i kommunen (rådmannens 

forslag til økonomiplan 2014 – 2017). I alt fire ansatte i stab Administrasjon og HR er 

involvert i arbeid med ansettelser og politiattester. 

 

Et overblikk over virksomheter i kommunen som omfattes av krav om politiattest ser slik ut:  

 Oppvekst og utdanning 

o Barnehage 

o Grunnskole 

o Barnevern 

o Familie og folkehelse  

 Teknisk drift og kultur 

o Kultur 

o Eiendom 

 Helse og rehabilitering 

o Tjenester nedsatt funksjonsevne 

o Tjenester hjemmeboende og rehabilitering 
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Kommunestyret har delegert ansettelser til rådmannen som i sin tur har videredelegert 

ansettelser til personalutvalg og kommunalsjef/stabssjef (Reglement for ansettelser, revidert 

4.11.2013).  

 

2.2 Krav om politiattest 

Formålet med politiattest er så langt det er mulig å forhindre ansettelse av personer med 

registrerte straffbare forhold. Hensikten er å forhindre overgrep mot barn og personer med 

utviklingshemming.  

 

Hovedregelen er at krav om politiattest omfatter personer som ansettes etter at slikt lovkrav 

trådte i kraft. Krav om politiattest omfatter fast ansatte og vikarer m.m. Kravet kan i tillegg 

omfatte andre som regelmessig oppholder seg på arbeidsplassen. Politiattesten skal foreligge 

før den ansatte kan tiltre. 

 

Den som skal arbeide eller oppholde seg regelmessig i en barnehage skal legge fram 

politiattest. Det samme gjelder for grunnskolen og PPT samt skolelignende tilbud som 

leksehjelp og skolefritidsordninger etter opplæringslova. Gruppen «andre» innebærer at for 

eksempel renholdere og vaktmestere i skoler og barnehager skal legge fram politiattest. 

 

Etter barnevernloven kreves politiattest av den som skal ansettes i barneverntjenesten. Loven 

har i tillegg bestemmelser om politiattest for fosterforeldre, støttekontakter, tilsynsførere og 

private som tar imot barn som avlastning. 

 

Etter helse- og omsorgstjenesteloven er det krav om politiattest for alle stillinger eller 

arbeidsforhold etc. der helse- og sosialpersonell ved utøvelsen av sitt arbeid kan komme i 

situasjoner med barn eller personer med utviklingshemming hvor seksuelle overgrep kan 

finne sted. I forarbeidene vises det til Ot.prp.nr. 86 (2005-2006) som har en fyldig omtale av 

krav om politiattest, og som fortsatt er gjeldende etter dagens helse- og omsorgstjenestelov. 

Innen sosialtjenesten omfattes barneboliger, avlastere, støttekontakter, hjemmehjelp, 

brukerstyrt personlig assistent, ansatte i bofellesskap og boliger med heldøgns 

omsorgstjenester, ansatte i ungdomsklubber
1
 og ulike andre sosiale aktiviteter for barn og 

utviklingshemmede. Innen kommunehelsetjenesten omfatter kravet helsesøstre og annet 

helsepersonell, herunder avtaler om driftstilskudd (Ot.prp.nr. 86 (2005-2006) side 22 og 24). 

 

For ordinære fritidsklubber/ungdomsklubber hjemles krav om politiattest fra 1.7.2014 i 

politiregisterforskriften. Kommunen har i en periode hatt en midlertidig tillatelse fra politiet. 

 

Hva som skal angis eller oppgis i en politiattest framkommer av særlov og av bestemmelser i 

politiregisterloven kapittel 7 om vandelskontroll og attester. I denne loven innføres begrepet 

«barneomsorgsattest». En politiattest kan være ordinær, uttømmende eller utvidet. I en 

politiattest hjemlet i politiregisterloven skal verserende saker (siktet eller tiltalt) anmerkes og 

om personen har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av bestemmelser i 

straffeloven. Nærmere om hva som skal angis i en ordinær politiattest, og hvilke 

avgrensninger som gjelder for en ordinær politiattest følger av politiregisterloven § 40. 

 

                                                 
1
 Denne bestemmelsen omfatter ansatte i ungdomsklubber og lignende som kommunen tilbyr med hjemmel i 

helse- og omsorgstjenesteloven (tidligere sosialtjenesteloven). 
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Konsekvensen av anmerkninger på en politiattest framkommer av den enkelte særlov. 

Konsekvensen kan være at vedkommende er utelukket fra å tiltre stillingen eller at 

arbeidsgiver må foreta en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Etter barnehageloven og 

opplæringsloven kan ikke personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige 

tilsettes.  

 

Bestemmelser om fornyet vandelskontroll er tatt inn i politiregisterloven § 43. 

 

2.3 Krav om politiattest for personer med andre avtaler 

Som nevnt ovenfor omfatter krav om politiattest andre enn ansatte. For eksempel omfattes 

fosterhjem med hjemmel i barnevernloven. Helsepersonell med driftsavtale 

(fastlege/fysioterapeut) kan også etter en konkret vurdering bli omfattet av krav om 

politiattest med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven/helsepersonelloven.  

 

2.4 Kommunen som tilsynsmyndighet i barnehager 

I Plan for tilsyn som kommunen har utarbeidet som tilsynsmyndighet, hjemlet i 

barnehageloven § 16, er et av punktene som vil bli gjennomgått i stedlig tilsyn i løpet av 2013 

og våren 2014 «Dokumentasjon av levert politiattest».  

 

I Aurskog-Høland kommunes veileder for godkjenning av barnehager i kommunen er det et 

punkt om politiattest. Det framkommer her at kommunen som godkjenningsmyndighet skal 

kontrollere at tilfredsstillende politiattester foreligger før godkjenning gis. 

 

2.5 Lag og foreninger 

Kommunen har også vedtatt (Kommunestyrets vedtak den 7. desember 2009) at lag og 

foreninger skal erklære at de innhenter politiattest for ledere/trenere som er i kontakt med 

barn og unge som et kriterium for å motta kommunalt driftstilskudd. På søknadsskjema som 

brukes når det søkes om økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål må foreninger som 

krysser av for at foreningen har aktivitet rettet mot barn og unge, bekrefte ved en avkryssing 

på skjema at de innhenter politiattest for ledere som er i kontakt med barn og unge, og at 

foreningen har prosedyrer for dette. 

 

2.6 Fylkesmannens tidligere tilsyn rettet mot kommunen som skoleeier 

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med innhenting og håndtering av politiattester i januar – 

juli 2010. Tilsynet var rettet mot om kommunen som skoleeier har et forsvarlig system for 

innhenting og håndtering av politiattester i forbindelse med ansettelser i grunnskolen og 

skolefritidsordningen (SFO). Det ble avdekket avvik i Aurskog-Høland og i flere andre 

kommuner. Fylkesmannen konkluderte med at kommunens system ikke oppfylte alle kravene 

til et forsvarlig system for innhenting og håndtering av politiattester. Kommunen har i ettertid 

foretatt endringer og avviket fra tilsynet ble deretter lukket av Fylkesmannen. 
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3 Metode og kvalitetssikring 

3.1 Metode  

Denne forvaltningsrevisjonen bygger på gjennomgang av lov, forskrift og kommunens rutiner 

og praksis. 

 

Det ble avholdt oppstartmøte for prosjektet den 4. november 2013.  

 

Vi har deretter gjennomført spørreundersøkelse og intervjuer og foretatt en enkel mappesjekk 

av innlevert politiattest. Vi intervjuet to ledere organisert under kommunalsjef Oppvekst og 

utdanning. I rapporten har vi kalt lederne «leder 1» og «leder 2». Vi har i tillegg avholdt 

intervju med Administrasjon og HR. Fakta i kapittel 5 og 6 bygger på informasjon i 

oppstartmøtet, spørreundersøkelsen samt intervjuene som vi har gjennomført.  

 

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 29 ledere, herunder 9 ledere i private barnehager. 

Undersøkelsen er besvart av 29 personer eller 100 %.  

 

I kapittel 5.1 og 5.2 presenteres data fra spørreundersøkelsen. I presentasjonen er data fra 

private barnehager holdt utenfor. I kapittel 5.4 har vi kort redegjort for resultatene fra de 

private barnehagene. 

 

Resultatet av spørreundersøkelsen viser at et par spørsmål burde vært formulert på en annen 

måte. Vi har derfor ikke lagt til grunn svarene på svarene på spørsmål 5 og vi har ikke fullt ut 

lagt til grunn svarene på spørsmål 13. 

 

På problemstillingen «i hvilken grad» konkluderer revisjonen basert på følgende skala: svært 

liten grad, liten grad, middels grad, stor grad og svært stor grad. 

 

Verifisering  

Referat fra oppstartmøtet er verifisert. Data fra intervju med to virksomhetsledere er benyttet i 

rapporten og verifisert (godkjent). Data fra intervju med Administrasjon og HR som er 

benyttet i rapporten er verifisert.  

 

Dataenes pålitelighet og gyldighet 

De innsamlede data er innhentet for og omhandler problemstillingene i denne rapporten. Vi 

anser derfor gyldigheten for å være høy. Vi anser de innsamlede data som korrekte, og 

revisjonen anser påliteligheten som god.  

  

3.2 Høring  

Forvaltningsrevisjonsrapporten sendes rådmannen til uttalelse før den oversendes fra 

revisjonen til kontrollutvalget. Rådmannens høringssvar til denne rapporten er omtalt i 

kapittel 7 og følger som vedlegg 2. 
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4 Revisjonskriterier 

Revisjonskriteriene er de normer og/eller standarder som gjelder for forvaltnings-

revisjonsobjektet. Våre vurderinger gjøres opp mot disse kriteriene, eller denne målestokken. 

Revisjonskriteriene bygger på lov, forskrift og andre autoritative kilder.  

 

Krav om politiattest for ansatte som skal arbeide med barn følger av en rekke bestemmelser i 

særlov. De siste årene har lovgiver gått over til å forankre hjemler om vandelskontroll i 

spesiallovgivningen (Prop. 114 L (2012-2013) kapittel 4.3.4).  

Formålet med bestemmelsene er å trygge barna og personer med utviklingshemming. I 

forbindelse med de siste endringer i barnehageloven om politiattest uttalte daværende 

kunnskapsminister Kristin Halvorsen «Vi har et ansvar for at barn er trygge i barnehagen og 

at personer som er uegnet ikke tilsettes. Med denne lovendringen får barnehageeier et 

vesentlig bedre og bredere grunnlag for å vurdere om en søker kan tilsettes i barnehagen» 

(Regjeringen.no).  

Hjemlene for å kreve politiattest står i særlov og finnes blant annet i: 

 Lov om barnehager (lov 2005-06-17-64) 

 Lov om grunnskolen (lov 1998-07-17-61) 

 Lov om barneverntjenester (lov 1992-07-17-100) 

 Lov om helsepersonell (lov 1999-07-02-64) 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (lov 2011-06-24-30) 

Bestemmelsene utdypes i rettskildene (forskrifter, forarbeider, veiledninger og rundskriv). 

 

Etter at politiregisterloven ble vedtatt har det funnet sted en harmonisering med 

særlovbestemmelsene i flere lover. Gjennom politiregisterloven § 39 innfører lovgiver det nye 

begrepet «barneomsorgsattest». En barneomsorgsattest er en politiattest for personer som skal 

ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige.  

I tillegg finner vi relevante bestemmelser i følgende lovverk: 

 Arkivloven (lov 1992-12-04-126) 

 Personopplysningsloven (lov 2000-04-14-31) 

 Strafferegistreringsloven (lov 1971-06-11-52) 

 

Strafferegistreringsloven oppheves ved ikrafttredelse av politiregisterloven fra 1.1.2014 (res. 

27.9.2013 nr. 1132). Arkivloven og personopplysningsloven inneholder bestemmelser som er 

relevante når arbeidsgiver skal håndtere politiattest / barneomsorgsattest. 

 

Bestemmelser om intern kontroll er relevant ved krav om innhenting av politiattest. Plikten til 

betryggende kontroll følger av kommuneloven og det er særlovskrav om intern kontroll i 

opplæringslova og barnevernloven.  

 

Revisjonskriteriene er nærmere utledet i kapittel 5.1 og 5.2 nedenfor i denne rapporten. 
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5 Krav om politiattest 

Problemstillinger: 

I hvilken grad følger Aurskog-Høland opp krav om politiattester? 

 Er den interne kontrollen god?(kapittel 5.1) 

 Følger Aurskog-Høland kommune opp bestemmelsene?(kapittel 5.2) 

 

5.1 Er den interne kontrollen god? 

Revisjonskriterier 

Kommuneloven om betryggende kontroll 

Kommuneloven § 23 om Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. 

1. Administrasjonssjefen … 

«2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte 

organer, er forsvarlig utredet, 
1
 og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal 

sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede 

instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.» 

 

Opplæringslova § 13-10, jf. § 10-9 

Kommunen har etter opplæringsloven § 13-10 ansvaret for at kravene i opplæringslova og 

forskriftene til loven blir oppfylt, jf. opplæringsloven § 10-9 og forskrift til opplæringsloven 

kapittel 15. At kommunen skal ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i 

opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt, følger av opplæringsloven § 13-10, 2. 

ledd.  

 

I tillegg kan det vises til § 9a-4 om at skoleeier/skolen har ansvar for at det drives et 

kontinuerlig og systematisk arbeid for å fremme helse, miljø og tryggheten til elevene for 

både det fysiske og det psykososiale miljøet. 

Dessuten vises til Ot.prp. nr. 55 (2003-2004): 

- Systemet skal være «eigna til å avdekkje eventuelle forhold som er i strid med lov og 

forskrift» 

- Systemet skal sikre «at det blir sett i verk adekvate tiltak der det er nødvendig» 

- «Eit forsvarleg system føreset jamleg resultatoppfølging og vurdering av om lovverket 

blir følgt.» 

- «Skoleeigarane står fritt til å forme ut sine eigne system, tilpassa lokale forhold.» 

Barnevernloven § 2-1 – intern kontroll 

Barnevernlova § 2-1 sier at kommunen skal ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører 

oppgavene i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov, herunder kravene om 

innhenting av politiattest jf. barnevernlova § § 6-10. 

 
På denne bakgrunn har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 Kommunen bør sikre at ledere har kunnskap om rutinene og regelverk om politiattester 

 Kommunen bør sikre at det er et system for oppfølging av praksis om innhenting av 

politiattester 

 Kommunen bør sikre at overordnet ledelse har et system for gjennomgang av rutinene med 
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jevne mellomrom 

 

5.1.1 Fakta - Kunnskap om rutiner og regelverk 

I oppstartmøtet ga kommunens ledelse uttrykk for at rutiner og regelverk om politiattester er 

godt kjent blant lederne. Det ble vist til personalportalen
2
 som inneholder kommunens rutiner 

og møter der tema tas opp. Både i oppstartmøtet og i telefonsamtale med barnehageleder den 

12.2.2014 kom det fram at det gis informasjon om endringer i regelverket i møter med lederne 

og i personalforum. 
 
I spørreundersøkelsen stilte vi spørsmålet «Er du kjent med kommunens rutiner for innhenting 

av politiattest?» Samtlige respondenter (20) svarte at de kjenner kommunens rutiner for 

innhenting av politiattest. Vi intervjuet i tillegg to ledere som begge fortalte at de er kjent med 

kommunens rutiner om politiattester.  

 

I spørreundersøkelsen spurte vi også om det er klart hvem som har ansvar for innhenting av 

politiattest i enheten. Samtlige respondenter (20) svarte ja på dette spørsmålet (spørsmål 6).  

 

I intervjuene fortalte leder 1 og leder 2 at det er klart at de som leder har ansvar for at 

politiattest blir innhentet. I virksomhet hos leder 2 har også to avdelingsledere dette ansvaret. 

 

I intervju med Administrasjon og HR ble det fortalt at krav om politiattest er innarbeidet i 

maler som gjelder 

 Utlysing av stilling  

 Arbeidskontrakter for faste og midlertidige ansettelser 

5.1.2 Fakta - System for oppfølging 

Kommunens ledelse som var til stede i oppstartmøtet, fortalte at det ikke rapporteres om 

innhenting av politiattest til overordnet ledelse med mindre noe er å anmerke. Det ble i tillegg 

sagt at konkrete saker alltid skal tas opp med personalkontoret til vurdering. 

 

I kommunens rutine
3
 om politiattest står det at «Leder tar imot og vurderer politiattesten og 

tar kontakt med Administrasjons- og HR-avdelingen dersom attesten har anmerkninger».  

 

Leder 1 og leder 2 fortalte i intervju at de ikke orienterer eller rapporterer om innhenting og 

håndtering av politiattester til overordnet ledelse, bortsett fra meldingen som sendes 

Administrasjon og HR. 

 

I intervju med Administrasjon og HR ble det fortalt at ledere som mottar politiattest sender e-

post slik det framgår av rutinen og at det ikke er noen annen rapportering eller kontroll med at 

rutinen etterleves.  

 

I intervju med Administrasjon og HR ble det også sagt at rutinen skal sikre at krav om 

politiattester blir fulgt opp. Innhenting og håndtering av politiattest er en av virksomhetsleders 

arbeidsoppgaver og ansvaret hviler på virksomhetsleder. 

                                                 
2
 Personalportalen er en elektronisk oversikt over aktuelle bestemmelser, veiledere, maler og skjemaer til bruk 

innen personalområdet (Årsrapport 2012 – Aurskog-Høland) 
3
 Rutinens ordlyd etter de siste endringer. I tidligere versjoner av rutinen sto ordet «kontrollerer» i stedet for 

«vurderer». 
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5.1.3 Fakta - System for gjennomgang av rutinene 

Kommunens ledelse fortalte at kommunen har et system som sikrer at rutinene gjennomgås 

når det skjer lovendringer. Kommunen abonnerer på juridiske oppdateringer generelt, og 

rutiner innenfor ansettelsesområdet blir oppdatert ved behov når det skjer lovendringer.  

 

I rutinen om politiattester har det fra høsten 2013 stått at «Alle ansettelser av 

fritidsklubbmedarbeidere. Politiregisterloven § 39 1. ledd. Anledningen til å kreve politiattest 

av fritidsklubbmedarbeidere er tidsbegrenset til 17.04.14». Foranledningen til dette var en 

henvendelse fra kommunens administrasjon til Politiet 18.12.2012 om politiattest for ansatte i 

fritidsklubber. Politiet ga dispensasjon/hjemmel til innhenting av politiattest for ansatte i 

fritidsklubber i brev av 17.1.2013 generelt for alle kommuner i landet.  

 

Ovennevnte er nå hjemlet i politiregisterforskriften, og ble tatt inn som en direkte følge av 

henvendelsen fra Aurskog-Høland kommune slik revisjonen forstår det. I forskrift til 

politiregisterloven
4
 § 34-12 «Politiattest til personer som skal ansettes i eller ha oppgaver for 

fritidsklubber eller i barne- og ungdomsleirer» hjemles at det kan utstedes barneomsorgsattest 

som nevnt i politiregisterloven § 39 «til personer som skal arbeide eller ha oppgaver i 

fritidsklubber eller i barne- og ungdomsleirer og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller 

ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming». Forskriften ble 

vedtatt 20.9.2013 og trer i kraft 1. juli 2014. 

5.1.4 Revisjonens vurdering 

5.1.4.1 Kunnskap om rutiner og regelverk 

Revisjonen har lagt til grunn at kommunen bør sikre at ledere har kunnskap om rutinene og 

regelverk om politiattester. Fakta i kapittel 5.1.1 viser at kommunens rutine er godt kjent og at 

det er klart hvem som har ansvar for innhenting av politiattest. Fakta viser også at kravet 

framgår av den skriftlige rutinen og i relevante maler som brukes i forbindelse med 

ansettelser.  

 

Revisjonen vurderer at kommunens system sikrer at rutinen er godt kjent blant ledere og at 

rutinen og regelverk informeres om i etterkant av endringer i rutinen. 

 

5.1.4.2 System for oppfølging 

Revisjonen har lagt til grunn at kommunen bør sikre at det er et system for oppfølging av 

praksis om innhenting av politiattester.  

 

Ansvaret for at krav om fremlagt politiattest er overholdt, hviler på hver enkelt 

virksomhetsleder. Det er ingen oppfølging med at leder følger opp sitt ansvar. Etter 

revisjonens oppfatning er det en svakhet, jf. kommuneloven § 23 nr. 2, annet ledd.  

 

Revisjonen vurderer at kommunen ikke har et system som i tilstrekkelig grad sikrer 

oppfølging av krav om politiattester.  

 

5.1.4.3 System for gjennomgang av rutiner 

Revisjonen har til slutt lagt til grunn at kommunen bør sikre at overordnet ledelse har et 

system for gjennomgang av rutinene med jevne mellomrom. Administrasjon og HR abonnerer 

på lovendringer og bruker dette som grunnlag for å oppdatere rutinene ved behov. Vår 

                                                 
4
 Forskrift 2013-09-20-1097 Politiregisterforskriften, kapittel 34 Politiattest på områder uten lovregulering. 
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gjennomgang viser at hjemmel for å kreve politiattest fra ansatte i fritidsklubber ikke har blitt 

fanget opp foreløpig.  

 

Revisjonen vurderer at kommunen har et system som stort sett sikrer at rutinene gjennomgås i 

etterkant av endringer i lovverket.  

 

5.1.4.4 Intern kontroll generelt 

Revisjonen har lagt til grunn at kommunen bør ha et system som sikrer god intern kontroll, og 

dette innebærer at systemet bør være skriftlig. 

 

Den interne kontrollen bygger ofte på «taus kunnskap» (individbasert kunnskap, ikke uttrykt 

på noen måte/ikke skriftlig). Fakta viser at det er tilfelle også når det gjelder politiattester. Det 

står ikke i rutinen om at det informeres om krav til politiattest i møter med lederne og i 

personalforum. Rutinen beskriver heller ikke at rutinen gjennomgås ved lovendringer.  

 

Revisjonen vurderer derfor generelt for kapittel 5.1 at kommunens interne kontroll system 

ikke i tilstrekkelig grad er skriftlig dokumentert når det gjelder krav om politiattest.  

 

5.1.4.5 Andre observasjoner 

Aurskog-Høland kommune henvendte seg til Politiet i desember 2012 og fikk tillatelse til 

innhenting av politiattest for ansatte i fritidsklubb fram til 17.4.2014.  

 

Krav om politiattest for ansatte i fritidsklubber er tatt inn i politiregisterforskriften § 34-12 

(vedtatt i september 2013/ikrafttredelse 1.7.2014) ved siste revisjon av rutinen 10.2.2014.  

 

Det står i rutinen at Administrasjon og HR skal kontaktes dersom attesten har anmerkninger. 

Konsekvens av eventuelle anmerkninger på en politiattest framkommer ikke av rutinen. 

Revisjonen har fått opplyst at politiattest med anmerkning ikke har forekommet etter det 

Administrasjon og HR kjenner til. Revisjonen mener det er en svakhet at konsekvens av 

anmerkninger ikke framkommer av rutinen.  
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5.2 Følger kommunen opp bestemmelser om politiattester?  

I dette kapitlet ser vi nærmere på innhenting og håndtering av politiattester. Vi ser først på 

etterlevelse av særlovkrav og dernest på etterlevelse av krav i arkivloven og kommer også inn 

på personopplysningsloven. 

 

Revisjonskriterier - Utlysing av stilling, tidspunktet attesten skal foreligge på og andre som 

regelmessig oppholder seg på arbeidsplassen 

Opplæringsloven 

«Den som skal tilsetjast fast eller mellombels i grunnskolen eller i vidaregåande skole, i 

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

leksehjelp etter § 13-7 a, må leggje fram politiattest med tilsvarande innhald som er nemnd i 

politiregisterlova § 39 første ledd. Kravet gjeld også for personar som skal tilsetjast fast eller 

mellombels i skoleliknande aktivitetstilbod. Skoleliknande aktivitetstilbod vil seie 

aktivitetstilbod i regi av skoleeigaren med tilknyting til skolen, og som har karakter av 

opplæring.  

Skoleeigaren kan også krevje politiattest som nemnd i politiregisterlova § 39 første ledd av 

andre personar som regelmessig oppheld seg i grunnskolen, i vidaregåande skole eller i 

tilbod som nemnd i første ledd» (Opplæringslova om politiattest - § 10-9, 1. og 2. ledd). 

 

«Arbeidsgivaren skal i utlysingsteksten gjere søkjarar merksame på at det vil bli kravd 

politiattest ved tilsetjing, men at slik attest ikkje skal leggjast ved søknaden. Attest skal berre 

krevjast av den søkjaren som får tilbod om stillinga. Det skal i tilbodet takast atterhald om at 

merknader på politiattesten kan føre til endring i tilbodet om stilling.» 

Politiattest skal foreligge før arbeidstaker blir tilsett i stillinga.» (Forskrift til opplæringslova 

§ 15-1, 2. og 3. ledd, jf. opplæringslova § 10-9). 

 

Det står ovenfor at «politiattest skal foreligge før arbeidstaker blir tilsett i stillinga». 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har, ut fra bestemmelsens formål om å sikre barn, lagt til 

grunn at politiattest i alle fall må foreligge før faktisk tiltredelse (Fylkesmannen, tilsyn 2010). 

 

Barnehageloven 

«Den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal legge frem politiattest som 

nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd. 

Barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet kan kreve politiattest som nevnt i 

første ledd for andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen eller har 

vesentlig innflytelse på barnehagens drift.» (Barnehageloven § 19, 1. og 2. ledd). 

 

«Arbeidsgiver skal i utlysingsteksten gjøre søkere oppmerksom på at det vil bli krevd 

politiattest ved ansettelse, men at denne ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves 

av den søkeren som tilbys stillingen. Politiattest skal foreligge før arbeidstaker tiltrer 

stillingen.» (Forskrift til barnehageloven § 4, 1. ledd) 

 

Barnevernloven 

«Den som skal ansettes i barneverntjenesten, jf. § 2-1, skal legge fram politiattest som nevnt i 

politiregisterloven § 39 første ledd. Tilsvarende gjelder for støttekontakter, tilsynsførere og 

andre som utfører oppgaver for barneverntjenesten som ledd i hjelpetiltak etter § 4-4.» 

(Barnevernloven om politiattest - § 6-10 1. ledd). 
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«Søkere skal gjøres oppmerksom på at det vil bli krevet politiattest ved ansettelse, 

godkjenning eller oppnevnelse. For stillinger, oppdrag eller lignende som blir utlyst eller 

annonsert, skal det gjøres oppmerksom på kravet om politiattest i utlysnings- eller 

annonseteksten. Det skal i utlysnings- eller annonseteksten også gjøres oppmerksom på at 

attesten ikke skal legges ved søknaden. Attesten skal kun kreves av den søkeren som tilbys 

stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av 

denne forskrift.» (Forskrift om politiattest § 6, jf. barnevernloven § 6-10). 

 

Helsepersonellov / helse- og omsorgsloven 

Helsepersonell som skal yte helsehjelp til barn eller personer med utviklingshemning har plikt 

til å fremlegge politiattest ved tilbud om stilling eller lignende (helsepersonelloven § 20a) og 

helse- og omsorgstjenesteloven.  

«Kommunen eller annen arbeidsgiver som yter tjenester etter loven her, skal ved tilbud om 

stilling eller oppdrag kreve politiattest i samsvar med helsepersonelloven § 20a fra person 

som skal yte helse- og omsorgstjenester til barn eller personer med utviklingshemning. 

Plikten omfatter ikke personell som bare sporadisk yter slike tjenester og som i alminnelighet 

ikke vil være alene med barn eller personer med utviklingshemming» (helse- og 

omsorgstjenesteloven § 5-4, 1. ledd).  

 

I lovforarbeidene (Prop.91L (2010-2011)) henviser departementet til Ot.prp.nr.86 (2005-

2006). I forarbeidene skriver Helse- og omsorgsdepartementet at forslaget innebærer at 

arbeidsgiver skal kreve politiattest fremlagt i forbindelse med at det gis tilbud om stilling 

knyttet til å yte helse- og sosialtjenester til barn eller utviklingshemmede. Det står videre at 

«det vil være naturlig at det allerede ved utlysing av stilling opplyses at det vil bli innhentet 

politiattest før stillingen tiltres». Dette vil bidra til kunnskap om kravet og kan hindre at 

personell med anmerkninger søker stilling med krav om at det legges fram politiattest 

(Ot.prp.nr. 86 (2005-2006) om lov om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven). 

 
På denne bakgrunn har vi utledet følgende revisjonskriterier til kapittel 5.2.1 - 5.2.3:  

 Kommunen bør foreta en konkret vurdering av hvilke stillinger som omfattes av 

lovkravet om politiattest for ansatte i helse- og omsorgstjeneste forut for en ansettelse, 

og ellers innhente politiattest for alle nye medarbeidere der det er lovhjemlet 

 Ved utlysing av stilling skal kommunen opplyse om at den som tilbys ansettelse må 

fremlegge gyldig politiattest 

 Kommunen skal påse at politiattest foreligger før faktisk tiltredelse både for fast ansatte 

og for vikarer  

 Kommunen skal påse at både ansatte og andre som regelmessig oppholder seg på 

arbeidsplassen legger fram politiattest etter en konkret vurdering 
 

Revisjonskriterier – attestens alder, oppbevaring og dokumentasjon (håndtering) 

Opplæringsloven 

«Politiattesten skal ikkje vere eldre enn tre månader» (forskrift til opplæringsloven § 15-1, 1. 

ledd, 2. punktum).  

«Politiattesten skal oppbevarast utilgjengeleg for uvedkomande, og skal makulerast straks 

etter at attesten har vore nytta i tilsetjingssaka eller til det formålet attesten er innhenta med 

heimel i opplæringslova § 10-9, § 13-6, § 13-7 og § 13-7a.» (forskrift til opplæringsloven § 

15-2) 

 

Barnehageloven 



 

Forvaltningsrevisjonsrapport – politiattest 

 

 

Østre Romerike revisjonsdistrikt 

19 

«Attesten skal ikke være eldre enn 3 måneder» (forskrift til barnehageloven § 2, 1. ledd, 2. 

punktum). «Politiattesten skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og skal makuleres 

umiddelbart etter å ha vært benyttet i ansettelsessaken eller ved godkjenningen.» (forskrift til 

barnehageloven § 5, 1. ledd) 

 

Barnevernloven  

«Politiattesten skal oppbevares hos det organ eller den institusjon som etter denne forskrift er 

ansvarlig for å kreve politiattest fremlagt. Politiattesten skal oppbevares utilgjengelig for 

uvedkommende. Den skal oppbevares så lenge vedkommende person innehar stillingen eller 

oppdraget. Attesten skal makuleres når vedkommende fratrer. Fremlagt attest fra person som 

ikke får tildelt stilling eller oppdrag skal makuleres.» (forskrift om politiattest iht 

barnevernloven § 5). 

  

Av merknader til § 1 i rundskriv Q-2011-34 punkt 2.1 framgår at «Det er den personen i 

barneverntjenesten som foretar ansettelsen eller tildeler oppdraget som har ansvaret for at 

politiattest legges fram.» 

 

Helse- og omsorg: «Politiattest som nevnt i første og annet ledd skal ikke være eldre enn tre 

måneder» (helsepersonelloven § 20a, 4. ledd). Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 

5-4 at krav om politiattest oppstår ved tilbud om stilling eller oppdrag i samsvar med 

helsepersonelloven § 20a. I forarbeidene (Ot.prp.nr.86 (2005-2006)) står det på kapittel 2.6.6 

at arbeidsgiver skal oppbevare politiattesten så lenge arbeidsforholdet varer. Dette ble gjentatt 

i Helsedirektoratets brev til kommunene 6.3.2007. I et nytt brev 17.2.2009 står det at «på 

bakgrunn av Datatilsynets henvendelse og en ny gjennomgang av behovet for å oppbevare 

attest, anser Helsedirektoratet det som tilstrekkelig at det er notert at politiattest er lagt fram i 

forbindelse med tilbud om stilling eller avtaleinngåelse, jf. helsepersonelloven § 20a».  

 

Helsedirektoratet skriver i merknader til § 20a at «Datatilsynet har gitt pålegg om at 

politiattestene ikke skal oppbevares av arbeidsgiver. Av hensyn til dokumentasjon og kontroll 

skal arbeidsgiver sørge for å notere at vedkommende som tilsettes har lagt fram blank 

politiattest. Tilsvarende notat skal gjøres ved inngåelse av fastlege- eller driftsavtale med 

helsepersonell» (Helsedirektoratet rundskriv IS-8/2012 utgitt 06/2012 s. 54-55). 

 

Andre bestemmelser: Det følger av politiregisterloven § 50 at opplysninger ikke skal lagres 

lenger enn det som er nødvendig for formålet med behandlingen. Kommunens håndtering av 

politiattester beror dessuten på en fortolkning av personopplysningsloven § 9 bokstav f, som 

sier at «behandlingen av sensitive personopplysninger skal være nødvendig for at den 

behandlingsansvarlige kan gjennomføre sine arbeidsrettslige plikter eller rettigheter». Ordet 

«nødvendig» står sentralt. Normalt bør det være tilstrekkelig at det noteres at det er innhentet 

politiattest og at denne var tilfredsstillende (uten anmerkninger).  

 

Riksarkivaren fattet følgende vedtak med hjemmel i arkivloven: «Politiattester som innhentes 

i forbindelse med tilsettingssak er å betrakte som et saksdokument, jf Forskrift 11.12.1998 nr 

1193 om offentlige arkiv § 2-6. Det må registreres i journal at slikt dokument er innhentet. 

Med hjemmel i § 9 i Lov 04.12.1992 nr. 126 om arkiv fastsetter Riksarkivaren at slik attest 

kan kasseres når det ikke lenger foreligger et administrativt behov for å ha den tilgjengelig. 

Det er ikke nødvendig å skanne politiattesten inn i elektronisk arkivsystem» (Statsarkivet i 

Kristiansand, brev 18.3.2010 til Interkommunalt arkiv i Vest-Agder om oppbevaring av 

politiattester).  
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Riksarkivaren har dessuten presisert at vedtaket må forstås slik at Riksarkivaren gir tillatelse 

til å kassere. Riksarkivaren har ikke hjemmel for å pålegge kassasjon i kommunal sektor. Det 

er dessuten viktig å merke seg at Riksarkivaren sier at attesten kan kasseres når det ikke 

lenger foreligger et administrativt behov for å ha den tilgjengelig. Datatilsynet skriver på sin 

hjemmeside for informasjon om personvern i helse- og omsorgssektoren at arbeidsgiveren 

ikke skal oppbevare politiattesten etter at den er kontrollert, men kan notere ned om 

vandelsattest er mottatt og i så fall om den er funnet tilfredsstillende eller ikke.  

 

Politiattesten skal makuleres i tråd med bestemmelser i særlov. Begrepet «makuleres» eller 

«kasseres» i arkivloven betyr «tilintetgjøres» (telefon med stabsdirektør Tor Breivik hos 

Riksarkivaren den 22.8.2013) og tilbakelevering vil ikke være i strid med arkivloven.  

 

Innhenting av politiattest må ha hjemmel i lov. Politiattest utstedes kun til det formål den er 

innhentet for. Den som ber om politiattest må normalt dokumentere dette med tilbudsbrev 

eller ansettelseskontrakt. På denne bakgrunn kan det være nærliggende å konkludere med at 

det er kommunen som mottaker som bør makulere eller tilintetgjøre politiattesten.  

 
På denne bakgrunn har vi utledet følgende revisjonskriterier til kapittel 5.2.4: 

 Kommunen skal journalføre avsender, dato på attesten og når den er mottatt. 

 Den som har ansvar for ansettelsen i kommunen skal dokumentere tiltredelsesdato, 

utstedelsesdato, når framlagt politiattest er mottatt, dokumentere at den er vurdert og om 

den er med eller uten anmerkninger, samt attestens formål (hjemmel) 

 Kommunen skal makulere politiattest etter at den er vurdert (brukt i ansettelsessaken) med 

unntak for barnevern. Politiattest hjemlet i barnevernloven skal oppbevares så lenge 

ansettelsesforholdet varer 
 

5.2.1 Fakta - kravet om politiattest  

Revisjonskriterier: 

Kommunen bør forut for en ansettelse foreta en konkret vurdering av hvilke stillinger 

som omfattes av lovkravet om politiattest for ansatte i helse- og omsorgstjeneste, og 

ellers innhente politiattest for alle nye medarbeidere der det er lovhjemlet 

 

I spørreundersøkelsen spurte vi om det innhentes politiattest for alle nye medarbeidere i 

virksomheten, om politiattest innhentes etter en konkret vurdering, sjelden eller aldri 

(spørsmål 7). 
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 Navn 

1 Politiattest innhentes for alle nye medarbeidere i enheten 
2 Politiattest innhentes for nye medarbeidere etter en konkret vurdering i det enkelte tilfellet 
3 Politiattest innhentes sjelden for nyansatte i enheten 
4 Politiattest innhentes aldri for nye ansatte i enheten 

 
Navn Antall 
Politiattest innhentes for alle nye medarbeidere i enheten 16 
Politiattest innhentes for nye medarbeidere etter en konkret vurdering i det enkelte tilfellet 2 
Politiattest innhentes sjelden for nyansatte i enheten 1 
Politiattest innhentes aldri for nye ansatte i enheten 1 

N 20 
Figur 2. Innhenting av politiattest. Spørsmål 7. N = antall respondenter.  

 

Av totalt 20 respondenter svarte 16 at politiattest innhentes for alle nye medarbeidere i 

enheten. Av respondentene svarte 2 at politiattest innhentes etter en konkret vurdering i det 

enkelte tilfellet, 1 svarte at politiattest sjelden innhentes for nyansatte og 1 svarte at politiattest 

aldri innhentes for nyansatte i enheten. 

 

I forkant av spørreundersøkelsen ba vi Administrasjon og HR om å få en oversikt over 

virksomheter med krav om politiattest. Oversikten ble også gjennomgått i oppstartmøtet. 

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 20 kommunalt ansatte ledere i samsvar med mottatt liste, 

hvorav fire i Tjeneste nedsatt funksjonsevne. På forespørsel fra revisjonen svarte 

kommunalsjef helse og rehabilitering i en e-post den 29.1.2014 at kravet om politiattest 

likevel bare omfatter to av de fire boligene. Administrasjon og HR fortalte i intervju 

11.2.2014 at personalavdelingen sender ut ansettelseskontrakt med krav om politiattest ved 

ansettelser i de boligene som sto på oversikten som revisjonen mottok. På detaljert nivå viser 

spørreundersøkelsen at de to respondentene som svarte «sjelden» eller «aldri» er ledere for 

boliger i Tjeneste nedsatt funksjonsevne. 

 

I intervju fortalte leder 1 at politiattest innhentes for alle nye medarbeidere i enheten.  

 

I intervju fortalte leder 2 at politiattest innhentes for nye medarbeidere etter en konkret 

vurdering i det enkelte tilfelle. Leder 2 fortalte at politiattest blir innhentet for 99 % av 

stillingene. Det innhentes ikke politiattest for merkantilt personale. 

5.2.2 Fakta - Stillingsannonsen  

Revisjonskriterier: 

Ved utlysing av stilling skal kommunen opplyse om at den som tilbys ansettelse 

må fremlegge gyldig politiattest 

 

Kommunens rutiner fra 2011 omtalte ikke at krav om politiattest skal stå i utlysningsteksten, 

men har stått i malene for utlysning av stillinger i hvert fall fra 2010 i følge Administrasjon og 

HR. Dette ble endret ved oppdatering av rutinen i november 2013. Rutinen ble endret som 

følge av kommunestyrets vedtak om endring av Reglement for ansettelser i Aurskog-Høland 

kommune. Det nye er at ansettelsesmyndighet for vikarer og midlertidige stillinger m.fl. ikke 

lenger delegeres til personalutvalg, men til kommunalsjef/stabssjef for en større målgruppe og 

for et lengre tidsintervall enn tidligere (reglement for ansettelser § 2, revidert 4.11.2013 ved 

vedtak i kommunestyret). I den nye rutinen står at «ved kunngjøring av ledig stilling hvor det 

kreves politiattest skal dette fremgå av utlysningsteksten og det er leder for den aktuelle 
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stillingen som har ansvar for at dette tas inn» (Rutine om innhenting av politiattest, oppdatert 

november 2013). 

 

Revisjonen kontrollerte om kravet om politiattest sto i utlyste stillinger i september/oktober 

2013 ved oppslag på kommunens hjemmeside. I utlysningsteksten for en lærerstilling 

opplyses om at politiattest må framlegges før tiltredelse (søknadsfrist 11.10.2013). I 

utlysningsteksten for stillinger som pedagogiske ledere i to barnehager opplyses det derimot 

ikke om dette (søknadsfrist 10.9.2013). En ny kontroll av utlyste lærerstillinger med 

søknadsfrist 19.2.2014 viser at kommunen ønsker seg lærere som kan fremlegge «politiattest 

ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse». Kommunen lyste ut stillinger som pedagogisk leder 

i to barnehager den 28.2.2014. Krav om politiattest står ikke i utlysningsteksten (søknadsfrist 

17.3.2014) (https://ahk.mynetworkglobal.com/what:job/), men ble rettet opp i etterkant av 

revisjonens møte med Administrasjon og HR den 11.3.2014.  

 

Kommunens ledelse fortalte i intervju 4.11.2013 at stillingsannonsene skal «gå gjennom» 

personalavdelingen, og at annonseteksten for alle stillinger der det er lovkrav om politiattest, 

skal inneholde krav om at politiattest skal leveres. Det ble videre fortalt at det er en egen mal 

for utlysing av stillinger, og at personalkontoret kvalitetssjekker at lovkrav om politiattest står 

i utlysningsteksten der det er aktuelt.  

 

Utlysningsteksten utformes av den virksomheten stillingen hører hjemme i. Utlysningsteksten 

sendes Administrasjon og HR som «har ansvar for at standardiserte opplysninger i annonse-

teksten tas inn ihht retningslinjer fra rådmannen». (Hvem gjør hva i tilsettingssaker, 

Personalportalen kapittel 11, forslag til endringer november 13, oppdatert 14.10.2011). I mal 

for stillingsannonser framkommer at «Politiattest må framlegges før tiltredelse» (mal, 

bunntekst). 

5.2.3 Fakta - Politiattest skal foreligge før første arbeidsdag 

Revisjonskriterier 

 Kommunen skal påse at politiattest foreligger før faktisk tiltredelse både for fast 

ansatte og for vikarer  

 Kommunen skal påse at både ansatte og andre som regelmessig oppholder seg på 

arbeidsplassen legger fram politiattest 

 

I og med at krav om politiattest omfatter de fleste lederne eller respondentene i undersøkelsen, 

spurte vi om respondentene (lederne) måtte levere politiattest ved ansettelse i nåværende 

stilling (spørsmål 2). Spørsmålet gir svar på om leder ble bedt om politiattest ved ansettelsen, 

men gir ikke svar på tidspunktet for eventuell innhenting av politiattest. Svarene fordeler seg 

slik:  

https://ahk.mynetworkglobal.com/what:job/
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Ja 9 
Nei 11 
N 20 

Figur 3. Måtte du ved ansettelse i din nåværende stilling levere politiattest? Spørsmål 2. N = antall respondenter. 

 

Figuren ovenfor viser at 9 av respondentene leverte politiattest ved ansettelse i nåværende 

stilling, mens 11 av respondentene ikke ble bedt om å levere politiattest. De 11 lederne som 

svarte negativt på spørsmålet, ble i tillegg bedt om å fortelle årsaken til at politiattest ikke ble 

levert (spørsmål 3). Tre svarte at de ikke ble bedt om det/ikke stilt krav om det, seks svarte at 

det ikke var et krav på det tidspunkt de ble ansatt. En av respondentene viste til bytte av 

stilling innenfor samme arbeidssted i forbindelse med et sykefravær. En siste leder viste til at 

det ikke er krav om dette på boligen. 

 

Leder 1 fortalte i intervju at det ikke ble stilt krav om politiattest i forbindelse med ansettelsen 

av han/hun som leder i oktober 2010 og at den følgelig heller ikke er levert.  

 

Leder 2 fortalte at han/hun ikke har levert politiattest i sin nåværende stilling, men la til at 

han/hun ikke har enekontakt med mindreårige og at han/hun har hatt flere stillinger i 

kommunen. 

 

I spørreundersøkelsen ble respondentene også bedt om å ta stilling til om politiattesten 

foreligger FØR tiltredelse for de som ansettes. Det ble stilt et spørsmål om fast ansatte og et 

spørsmål om vikarer og midlertidig ansatte. 

 

Spørsmålet om politiattest alltid foreligger før tiltredelse for fast ansatte, besvares slik i 

spørreundersøkelsen (spørsmål 9).  
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Figur 4. Politiattest foreligger alltid FØR tiltredelse for fast ansatte. Spørsmål 9. N = antall respondenter. 

 

Av i alt 19 respondenter svarte 15 at politiattest alltid foreligger før tiltredelse for fast ansatte, 

mens 4 svarte at politiattest ikke alltid foreligger før tiltredelse. På detaljert nivå fordelte 

«nei»-svarene seg med et svar på hvert av de 4 virksomhetsområdene. Sammenholdt med 

kapittel 5.2.1 og svarene på spørsmål 9 på detaljert nivå, er det mulig at det negative svaret fra 

Tjenester Nedsatt Funksjonsevne er avgitt av leder for en bolig som ikke omfattes av krav om 

innhenting av politiattest, og at det bør leses slik at 3 svarte at politiattest ikke alltid foreligger 

før tiltredelse. 

 

I intervju med Administrasjon og HR ba vi om kommentar til svar på spørsmål 9 i figur 4 

ovenfor. Administrasjon og HR svarte at resultatene er overraskende, men pekte på at dette 

kan skyldes lang saksbehandlingstid hos politiet som kan føre til et avvik fra rutinen. 

 

Leder 1 sa i intervju at faste, nye ansatte har levert politiattest før tiltredelse, og at politiattest 

foreligger senest den dagen de tiltrer når det gjelder vikarer og midlertidig ansatte. Det er stort 

sett snakk om rutinerte søkere til faste stillinger og disse kjenner bestemmelsene.   

 

Leder 2 sa i intervju at leder normalt har mottatt politiattest før vedkommende tiltrer for fast 

ansatte, og at han/hun var ekstra nøye med at politiattest er levert før tiltredelse for vikarer og 

midlertidig ansatte fordi ansettelsesmyndighet da er delegert til leder. 

 

Spørsmålet om politiattest alltid foreligger før tiltredelse for vikarer og midlertidig ansatte, ble 

besvart slik (spørsmål 10). 
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 Figur 5. Politiattest foreligger alltid FØR tiltredelse for vikarer og midlertidig ansatte. Spørsmål 10. N = 19 respondenter 

 

Av i alt 19 respondenter svarte 11 at politiattest alltid foreligger før tiltredelse for vikarer og 

midlertidig ansatte, mens 8 svarte at det ikke alltid skjer. Blant respondentene er det flest i 

barnehagene som svarte ja på spørsmål 10.  

 

På flere arbeidsplasser oppholder deg seg regelmessig andre personer enn virksomhetens 

personale, renholdsmedarbeidere og vaktmester (spørsmål 11). Av i alt 19 respondenter svarte 

10 at det skjer regelmessig, mens 9 svarte at det ikke skjer. 

 

Spørsmålet om hvilke grupper «andre personer» som regelmessig oppholder seg ved 

virksomheten ble stilt til de som svarte ja på spørsmål 11, se ovenfor.  
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Navn Antall 

Kommunens egne vikarer 3 

Vikarer fra vikarbyrå 0 

Lærlinger 5 

Utplassering fra skoler 6 

Foreldre eller besteforeldre 5 
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Personer på praksisplass eller andre tiltak/ordninger gjennom NAV 5 

Andre, spesifiser hvem 3 

N 10 

Figur 6. Hvilke andre personer oppholder seg regelmessig ved din virksomhet? Spørsmål 12. N = antall respondenter. 

   

På detaljert nivå fordeler de 10 respondentene som har svart at det regelmessig oppholder seg 

andre på arbeidsplassen, slik: 5 av 6 skoler, 4 av 7 barnehager og 1 av 3 i Eiendom og kultur. 

 

Vi spurte om det innhentes politiattest fra disse (gruppen andre personer). Av i alt 9 

respondenter svarte 5 at det innhentes politiattest, mens 4 svarte nei på spørsmål 13. En 

respondent har kommentert at «vi innhenter for alle utenom foresatte til elever». 

5.2.4 Fakta - Håndtering av politiattest 

Revisjonskriterier 

 Kommunen skal journalføre avsender, dato på attesten og når den er mottatt 

 Den som har ansvar for ansettelsen i kommunen skal dokumentere tiltredelsesdato, 

utstedelsesdato, når framlagt politiattest er mottatt, dokumentere at den er vurdert 

og om den er med eller uten anmerkninger, samt attestens formål (hjemmel) 

 Kommunen skal makulere politiattest etter at den er vurdert (brukt i 

ansettelsessaken) med unntak for barnevern. Politiattest hjemlet i barnevernloven 

skal oppbevares så lenge ansettelsesforholdet varer. 

 

5.2.4.1 Fakta - Journalføring 

Følgende står i kommunens rutine etter siste oppdatering 10.2.2014: 

 Leder sender e-post til Administrasjons- og HR-avdelingen i Aurskog-Høland 

kommune, at politiattest er sett og vurdert, at det står «uten anførsel», dato for når 

politiattesten ble levert og politiattestens utstedelsesdato. Leder skriver også i e-

posten hva formålet med attesten er, se egen rubrikk på politiattesten 

(Administrasjons- og HR-avdelingen har ikke behov for å se politiattesten). Denne e-

posten blir lagt i personalmappa hos Administrasjons- og HR-avdelingen.  

 Dersom det skulle komme politiattester direkte til Administrasjons- og HR-avdelingen, 

gjøres notater i mappene og attesten sendes ut til den ansattes nærmeste leder etterpå.  

 

I møte med Administrasjon og HR den 11.2.2014 kom det fram at saksbehandler skanner e-

post fra leder inn i det elektroniske personalarkivet og lager «journalpost». Saksbehandler 

arkiverer en papirkopi av e-posten på personalmappen til vedkommende i «papirarkivet
5
».  

 

Saksbehandler oppretter journalposten slik:  

«Vi lager det som internt dokument DOK - X, graderer det på samme måte som alle 

dokumenter i personalmappene, saksbehandler på dokumentet settes til leder som har sendt 

eposten og dokumenttittel er "bekreftelse på forevist politiattest". Så skannes teksten fra 

eposten inn.» (e-post den 19.2.2014) 

 

5.2.4.2 Fakta - Leders dokumentasjon 

Følgende framgår av kommunens rutine etter siste oppdatering 10.2.2014: 

 Politiattesten skal leveres til nærmeste leder.  

                                                 
5
 Kommunen har ikke et arkivsystem godkjent etter Noark 5 og må derfor operere med både et elektronisk og et 

papirbasert personalmappearkiv i følge Administrasjon og HR-avdelingen. Noark 5 godkjent system skal 

anskaffes og anskaffelsesprosessen er i gang. 
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 Leder tar imot og vurderer politiattesten og tar kontakt med Administrasjons- og HR-

avdelingen dersom attesten har anmerkninger. 

 Leder noterer i personalmappa at politiattest er levert, med eller uten anførsel, når 

politiattesten ble levert, og politiattestens utstedelsesdato. Noter også formålet med 

attesten, se egen rubrikk på politiattesten. 

 

I spørreundersøkelsen ble respondentene bedt om å beskrive kort hva de gjør med 

politiattesten når den er mottatt (spørsmål 14), og samtlige 19 respondenter har gitt en kort 

beskrivelse. Et av svarene tyder på at leder overlater kontrollen til sekretær. Fem skriver klart 

at utstedelsesdato noteres, fire at dato for mottatt politiattest noteres og ni skriver at det 

noteres eller kontrolleres at attesten er «tilfredsstillende» eller kontrollert for merknader. Alle 

respondentene som besvarte spørsmålet svarte at personalkontoret blir orientert om at 

politiattesten er fremlagt.  

 

Leder 1 fortalte at det kontrolleres at politiattesten er ok, og at han/hun ringer eller sender e-

post til personalavdelingen med den ansattes navn, mottatt og ok. Leder 1 fortalte også at 

han/hun har laget et skjema for hver ansatt der det dokumenteres at politiattest er innlevert og 

som leder selv underskriver på. 

 

Leder 2 fortalte at leder med personalansvar har ansvar for innhenting av politiattester. 

Enheten bruker er eget skjema for nødvendig dokumentasjon av mottatt politiattest. Kopi av 

skjema sendes Administrasjon og HR avdelingen, og skjemaene oppbevares samlet i arkivet 

hos leder for lett å kunne kontrollere at det er mottatt nødvendige politiattester. 

 

I intervju med Administrasjon og HR den 11.2.2014 kom det fram at etter deres oppfatning    

 er de fleste lederne flinke til å sende over informasjon i samsvar med det som står i 

kommunens rutine 

o På skolene er det ofte sekretær som sender e-post til personalavdelingen  

o Barnehagene er flinke og leder sender selv e-post om innhentet politiattest 

 går som regel politiattestene direkte til personalleder 

 

Administrasjon og HR fortalte videre at personalmappen, som leder i følge rutinen skal notere 

i, er ei støttemappe til personalmappen ved virksomheten.  

 

Administrasjon og HR fortalte at Politiet i tillegg har en rutine der arbeidsgiver varsles om 

konkrete saker som involverer ansatte, og som ses som et godt supplement til rutinen om 

politiattest. 

 

Revisjonen ba om mappesjekk i forbindelse med 3 konkrete utlysninger i intervjuet 

11.2.2014. Det viste seg at det var foretatt ansettelse i 1 av 3 stillinger. Kontrollen omfattet 

derfor bare 1 ansettelse: 

 e-post datert den 11.2.2014 og sendt fra leder til personalavdelingen (saksbehandler) 

 «attest for xx er levert – intet å bemerke».  

Kontrollen viste også at vedkommende tiltrådte stillingen 10.2.2014, at politiattesten 

er datert 6.2.2014 og at den ble forevist samme dag som vedkommende tiltrådte. 

 

5.2.4.3 Fakta - Makulering og oppbevaring 

Følgende framgår av kommunens rutine etter siste oppdatering 10.2.2014: 
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 Leder leverer tilbake politiattesten til ansatt eller tilintetgjør den, med unntak av 

barnevernstjenesten som må oppbevare politiattestene så lenge vedkommende er i 

tjeneste.  

 

I spørreundersøkelsen ble respondentene bedt om å beskrive kort hva de gjør med 

politiattesten når den er mottatt (spørsmål 14). Av i alt 19 respondenter svarer 3 positivt at 

attesten oppbevares.  

 

Leder 1 fortalte i intervju at politiattestene oppbevares ved virksomheten i den tiden 

ansettelsesforholdet varer. 

 

Leder 2 fortalte i intervju at politiattestene tidlige ble oppbevart og at de blir makulert etter 

hvert som ansatte sluttet, nå leveres de tilbake til den ansatte etter registrering.  

 

5.3 Revisjonens vurdering 

5.3.1 Vurdering av lovkrav 

Revisjonen har lagt til grunn at politiattest skal innhentes for alle nye medarbeidere der det er 

lovhjemlet. Videre har vi lagt til grunn at kommunen bør foreta en konkret vurdering av 

hvilke stillinger som omfattes av lovkravet om politiattest for ansatte i helse- og 

omsorgstjenesten. 

 

Fakta fra spørreundersøkelsen og intervjuene viser i kapittel 5.2.1 viser at politiattest blir 

innhentet for alle nye medarbeidere som ansettes i skolen, barnehagene og barnevern. Det 

samme gjelder Teknisk drift og kultur (driftsoperatører og renholdere i skoler/barnehager og 

ansatte i kulturskolen).  

 

Fakta i kapittel 5.2.1 indikerer at Administrasjon og HR ikke har samme oppfatning om 

hvilke ansatte som omfattes av lovkravet om politiattest som kommunalsjef og 

virksomhetsledere i Tjeneste nedsatt funksjonsevne. Revisjonen oppfatter det slik at 

kommunalsjef Helse- og rehabilitering mener at kravet omfatter to av fire boliger i Tjeneste 

nedsatt funksjonsevne. Revisjonen viser til at det i Meld. St. 45 (2012-2013) om Frihet og 

likeverd står at «Utviklingshemming er en samlebetegnelse for en rekke ulike tilstander som 

medfører en kognitiv funksjonsnedsettelse.» Det står videre at det er store variasjoner mellom 

de personene som har diagnosen utviklingshemming (kapittel 1.2). I Ot.prp.nr.86 (2005-2006) 

ble det foreslått å utvide personkretsen som skal beskyttes. Forslaget innebar at også 

utviklingshemmede over 18 år vil bli beskyttet (kapittel 2.6.2.1). Det framkommer også at 

arbeidsgiver i tillegg må utøve et skjønn i forhold til om den aktuelle stillingen, for eksempel i 

et bofellesskap eller bolig med heldøgns omsorgstjenester, innebærer at ansatte skal gi sosiale 

tjenester til barn eller utviklingshemmede (kapittel 2.6.5.3).  

 

I en virksomhet organisert under kommunalsjef Oppvekst og utdanning kom det fram i 

intervju som nevnt i kapittel 5.2.1 at en ansatt har levert politiattest og at en annen i samme 

type stilling ikke har levert politiattest. 

 

Revisjonen vurderer at det er indikasjoner på at kommunen ikke foretar en konkret og samlet 

vurdering av hvilke stillinger som omfattes av lovkravet om politiattest forut for en ansettelse 

med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven. Revisjonen vurderer at det ellers innhentes 

politiattest for nyansatte medarbeidere der det er lovhjemlet. Som vist i kapittel 5.3.3 nedenfor 

innhentes ikke alltid politiattest for ledere som ansettes og som omfattes av kravet.     
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5.3.2 Stillingsannonsen 

Revisjonen har lagt til grunn at kommunen ved utlysing av stilling skal opplyse om at den 

som tilbys ansettelse må fremlegge gyldig politiattest.  

 

Fakta i kapittel 5.2.2 viser at kommunen tok dette inn i rutinen i november 2013. Fakta i 

kapitlet viser at det ved utlysing av to barnehagestillinger med søknadsfrist i september 2013 

ikke sto noe i stillingsannonsen om krav om politiattest og at det samme gjelder utlysing med 

søknadsfrist i mars 2014, og dette er brudd på en ordensregel. Fakta viser videre at kravet sto i 

utlysning av lærerstillinger med søknadsfrist både i oktober i fjor og i mars i år. Revisjonen 

mener mye tyder på en systemsvikt når det ikke opplyses om krav om politiattest ved 

utlysning av stillinger i kommunens barnehager. Kommunen opplyser om kravet om 

politiattest ved utlysing av andre stillinger slik det står i kommunens rutine og i mal for 

utlysningstekst.  

 

Revisjonen vurderer at kommunen i det store og hele opplyser om kravet i stillingsannonsene, 

men at mye tyder på en systemsvikt ved utlysning av stillinger i barnehagene i kommunen. 

5.3.3 Politiattest skal foreligge før første arbeidsdag 

Revisjonen har lagt til grunn at politiattest skal foreligge før faktisk tiltredelse både for fast 

ansatte og for vikarer. Revisjonen har videre lagt til grunn at kommunen skal påse at andre 

som regelmessig oppholder seg på arbeidsplassen legger fram politiattest etter en konkret 

vurdering. 

 

Fakta i kapittel 5.2.3 viser at politiattest ikke alltid foreligger før første arbeidsdag. Dette 

gjelder fast ansatte og i noe større utstrekning for vikarer kommer det fram i 

spørreundersøkelsen. 

 

Fakta viser dessuten at det ikke ble innhentet politiattest da leder 1 ble ansatt i 2010. 

Revisjonen mener at dette ikke er i samsvar med krav om politiattest i særlov. 

 

Spørreundersøkelsen indikerer eller tyder på at det ikke alltid innhentes politiattest fra andre 

som regelmessig oppholder seg på arbeidsplassen etter en konkret vurdering. Gruppen andre 

som regelmessig oppholder seg på arbeidsplassen finnes først og fremst i skolene og 

barnehagene, og omfatter først og fremst lærlinger, ulike praksisordninger gjennom NAV og 

utplassering av skoleelever og studenter.    

 

Administrasjon og HR pekte på at det kan forekomme lang svartid hos politiet. Revisjonen 

viser til at etter politiregisterforskriften § 36-6 første ledd skal politiattest utstedes snarest 

mulig, og senest innen 14 dager etter at nødvendig dokumentasjon er mottatt. Revisjonen 

kjenner til at utstedelse av politiattester skal sentraliseres ved Politiets enhet for 

vandelskontroll og politiattester, lokalisert i Vardø. Sentraliseringen skal være fullført i 

2014/2015, og vil innebære effektivisering (Politiet i e-post til revisjonen 19.11.2013).  

 

Revisjonen vurderer at politiattest ikke alltid foreligger før første arbeidsdag for fast ansatte 

og vikarer og at politiattest ikke alltid innhentes for ledere som omfattes av slikt krav. 

Revisjonen vurderer videre at det ikke alltid foretas en konkret vurdering av om politiattest 

skal innhentes for andre som regelmessig oppholder seg på arbeidsplassen.  
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5.3.4 Håndtering av politiattest 

5.3.4.1 Journalføring 

Revisjonen har lagt til grunn at kommunen skal journalføre avsender, dato på attesten og når 

den er mottatt.  

Fakta viser at kommunens rutine ramser opp hva som skal stå i e-posten til Administrasjon og 

HR. Revisjonens gjennomgang tyder på at avsenders navn (politiet) ikke journalføres. 

Attestens dato (dokumentdato) og når den er mottatt i kommunen (når leder har mottatt den) 

skal stå i e-posten, men framkommer ikke av journalposten.  

Revisjonen vurderer at det blir laget en journalpost (e-posten fra leder), men det framkommer 

ikke at politiet er avsender av en politiattest, dato på attesten og når den ble mottatt. 

Bestemmelser i arkivlov og -forskrift om at en politiattest er arkivverdig og hvordan dette skal 

håndteres, beskrives heller ikke i kommunens rutine om politiattester. 

5.3.4.2 Leders dokumentasjon 

Revisjonen har lagt til grunn at den som har ansvar for ansettelsen i kommunen skal 

dokumentere tiltredelsesdato, utstedelsesdato, når framlagt politiattest er mottatt, dokumentere 

at den er vurdert og om den er med eller uten anmerkninger, samt attestens formål (hjemmel).  

I spørreundersøkelsen ble det stilt et åpent spørsmål om hva leder gjør med politiattesten når 

den er mottatt. Svarene tyder på at praksis med hensyn på hva som dokumenteres av leder, 

varierer. Intervju med to ledere viser at de har utviklet skjemaer for dokumentasjon i stedet 

for å følge kommunens rutine som sier at leder skal notere dokumentasjonen i 

personalmappen (enhetens støttemappe). Revisjonen mener at dokumentasjon på skjema kan 

være positivt med tanke på etterkontroll og oppfølging. Kommunen må trolig endre rutinen på 

dette punkt ved innføring av nytt sak-/arkivsystem. 

Revisjonen vurderer at praksis med hensyn til hva som dokumenteres, og på hvilken måte 

dette skjer, i forbindelse med innhenting av politiattest varierer og ikke alltid er i samsvar med 

kommunens egen rutine.  

5.3.4.3 Makulering og oppbevaring 

Revisjonen har lagt til grunn at kommunen skal makulere politiattest etter at den er vurdert 

(brukt i ansettelsessaken) med unntak for barnevern, men at politiattest hjemlet i 

barnevernloven skal oppbevares så lenge ansettelsesforholdet varer. 

Når det gjelder makulering og oppbevaring av politiattest viser spørreundersøkelsen at praksis 

avviker fra kommunens rutine i svarene fra 3 respondenter. 

Krav om oppbevaring av politiattest hjemlet i helse- og omsorgsloven framkommer ikke 

direkte av lov eller forskrift, men av en tolkningsuttalelse i rundskriv fra Helsedirektoratet i 

2012, og bygger på et pålegg fra Datatilsynet. Dersom kommunen i sin vurdering hadde 

kommet til at det er nødvendig å oppbevare attesten (personopplysningsloven § 9 bokstav f) 

for ansettelser hjemlet i helse- og omsorgsloven, ønsker ikke revisjonen å si at det er feil. 

Kommunens rutine er imidlertid i samsvar med lovverket etter revisjonens mening. 

Revisjonen vurderer at makulering og oppbevaring av politiattest stort sett skjer i tråd med 

kommunens rutine og regulatoriske bestemmelser, men det er indikasjoner på enkelte avvik. 
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5.4 Private barnehager i Aurskog-Høland kommune 

Etter ønske fra rådmannen ble spørreundersøkelsen også sendt til kommunens private 

barnehager, i alt til 9 styrere/ledere. Alle har besvart undersøkelsen. Av i alt 9 respondenter 

svarte 8 at vedkommende måtte levere politiattest ved ansettelsen. Årsaken til at en 

respondent ikke leverte politiattest forklares med at vedkommende selv startet barnehagen i 

1995. (Kravet om politiattest kom med barnehageloven fra 1995. Denne loven trådte i kraft 

fra 1996.) 

 

Alle 9 respondentene svarte at det innhentes politiattest for alle nye medarbeidere i 

barnehagen, og 8 av 9 svarte at politiattest alltid foreligger før tiltredelse for fast ansatte, mens 

4 av 9 svarte det samme når det gjelder vikarer og midlertidig ansatte. Alle 9 respondentene 

svarte nei på spørsmål om barnehagen har mottatt politiattest med anmerkninger i den tiden 

vedkommende har vært leder i barnehagen. 
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6 Beredskapsplan 

Problemstilling: 

Har Aurskog-Høland kommune beredskapsplan som sikrer at kommunen håndterer 

mistanke om overgrep mot mindreårige og personer med utviklingshemming?  

 

Problemstillingen er vurdert som beskrivende og det er derfor ikke utarbeidet kriterier. 

 

6.1 Fakta 

I oppstartmøtet fortalte Enhetsleder barnehage at barnehagene har en beredskapsplan, og at 

rutinene og planen er under revisjon (4.11.2013). På spørsmål om hvordan kommunen sikrer 

at ledere kjenner systemet og vet hvordan hendelser bør håndteres, ble det svart at 

beredskapsplanen finnes i kommunens kvalitetssystem QM+. Det ble også vist til at 

kommunens varslingssystem er et alternativ som ansatte eller andre kan benytte. 

 

I intervju med leder 1 kom det fram at virksomheten ikke har laget en beredskapsplan, men at 

han/hun som leder ville sørget for å koble inn kommunalsjef og personal samt politiet dersom 

en slik situasjon hadde oppstått. 

 

I intervju med leder 2 kom det fram at virksomheten ikke har en kriseplan, men at han/hun 

ville kontaktet personalavdelingen, kommunalsjefen og kommunens SO-team
6
. Leder fortalte 

videre at han/hun ville dannet seg et bilde av situasjonen, tatt hensyn til etterforskning som er 

politiets arbeid og raskt forsøkt tiltak for å forhindre videre overgrep. 

 

Leder 2 fortalte at han/hun hadde spilt inn behovet for å ha en ROS analyse i forhold til tema. 

 

6.2 Revisjonens vurdering 

Revisjonen mener det er positivt at barnehagene har en beredskapsplan. Det er også positivt at 

lederne som vi intervjuet hadde klare meninger om hvordan de ville håndtert en mulig 

situasjon.  

 

Revisjonen mener at alle ansatte i en kommune kan se eller høre om en situasjon som ikke er 

ønskelig. Kommunen har ikke en beredskapsplan eller kriseplan som gjelder for alle 

virksomhetene i kommunen. Virksomhet barnehage har «sin» beredskapsplan. Slik revisjonen 

forstår det er denne planen ikke tilgjengelig for andre virksomheter, heller ikke for de andre 

virksomhetene som er organisert under kommunalsjef Oppvekst og utdanning.  

 

En beredskapsplan som skal sikre at kommunen håndterer overgrep mot mindreårige, utført 

av ansatte, er ikke direkte lovregulert, men kan utledes indirekte av kommunelovens krav om 

betryggende intern kontroll, og vil bero på en risikovurdering. Selv om sannsynligheten for at 

noen skal forgripe seg på mindreårige og personer med utviklingshemming er liten, vil 

konsekvensen kunne bli stor dersom det skulle skje og kommunen ikke har gode 

«kriserutiner» som er kjent av de ansatte. Kommunens omdømme kan få en knekk, det vil 

slite på de ansatte og ikke minst vil det gå hardt ut over de familiene som rammes. 

Avisoppslag i forbindelse med en sak sommeren 2013 i en nabokommune ga innblikk i dette. 

                                                 
6
 I kommunens SO-team sitter representant fra barnevern, helsesøster og utekontakt. Teamet samarbeider med 

politiet (intervju med leder 2). 
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Det er positivt at «Vold/overgrep utført av ansatt» er med i arbeidet med ROS-analysen som 

kommunen har startet opp med.  

 

Revisjonen vurderer at kommunen foreløpig ikke har en beredskapsplan som sikrer at 

kommunen håndterer mistanke om overgrep mot mindreårige og personer med 

utviklingshemming, bortsett fra at barnehagene har laget sin egen plan. Administrasjonen har 

startet opp arbeidet med å lage en «kriseplan» som er tenkt å omfatte alle ansatte i kommunen 

slik revisjonen forstår det.  
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7 Rådmannens høringssvar 

Rådmannen fikk rapporten til høring den 17.3.2014 med svarfrist 30.4.2013.  Rådmannens 

svar til rapporten er udatert og mottatt her den 9.4.2014. Høringssvaret følger som vedlegg 2. 

 

I høringssvaret har rådmannen valgt å ha fokus på hvordan man kan gjøre rutinene bedre, 

sikre at disse blir fulgt, enn på rapportens hensikt, metode, oppbygging og språk. 

 

I tillegg til revisjonens anbefaler peker rådmannen på fire andre forbedringsområder. 

Rådmannen har kommentert revisjonens anbefalinger og hvordan disse vil bli fulgt opp. 
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Vedlegg 1 – Litteraturliste 

Lov og forskrift: 

 Lov om barnehager (lov 2005-06-17-64)

 Lov om grunnskolen (lov 1998-07-17-61)

 Lov om barneverntjenester (lov 1992-07-17-100)

 Lov om helsepersonell (lov 1999-07-02-64)

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (lov 2011-06-24-30)

 Arkivloven (lov 1992-12-04-126)

 Personopplysningsloven (lov 2000-04-14-31)

 Strafferegistreringsloven (lov 1971-06-11-52)

 Kommuneloven (lov 1992-09-25-107)

 Forskrift til opplæringslova (FOR 2006-06-23-724)

 Forskrift om politiattest i barnehager (FOR 2005-12-1509)

 Politiregisterforskriften (FOR 2013-09-20-1097)

Forarbeider, veiledere, rundskriv m.m: 

 Regjeringen.no / Dokumentarkiv / Nye krav til politiattest for den som skal tilsettes i

barnehage. Publisert 21.6.2013.

 Prop. 114 L (2012-2013) Endringer i politiregisterloven mv., kapittel 4.3.4.

 Prop. 120 L (2012-2013) Endringer i barnehageloven. Politiattest m.m.

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilsyn med innhenting og håndtering av

politiattester, Aurskog-Høland kommune. 2010.

Kommunale dokumenter: 

 Rutine om politiattester

 Ansettelsesreglement

 Maler i ansettelsessaker
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Vedlegg 2 – Rådmannens høringssvar 
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Sak nr. Sak Møtedato 

24/2014 Plan for et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt på 

kriterier for tildeling av sykehjemsplass. 
21.5.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Vedlegg 
1. Plan for et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt på kriterier for tildeling av sykehjemsplass,

Østre Romerike revisjonsdistrikt.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i sak 38/13 følgende: 

Det foretas forvaltningsrevisjon når rutiner for tildeling av institusjonsplass foreligger. 

Revisjonen kommer tilbake med forslag til plan for gjennomføring. 

Revisjonen har laget forslag til plan for prosjektet, se vedlegg 1 til saken. Kontrollutvalgene i Fet og 

Nes har bestilt prosjekter innen samme tema, og revisjonen ønsker å samordne prosjektene. På 

denne bakgrunn ønsker revisjonen å drøfte prosjektet med kontrollutvalget, og komme tilbake med 

konkrete problemstillinger i neste møte. 

Forslag til vedtak 
Revisjonen arbeider videre med et forslag til problemstillinger som legges frem på neste møte. 

Kontrollutvalgets behandling 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 
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PROSJEKTPLAN 

FAGLIG DEL 

FORVALTNINGSREVISJON 2014 

Tildeling av sykehjemsplass 

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

Vedlegg 1 sak 24/14
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1 Bakgrunn 
Kommunestyret i Aurskog-Høland har med utgangspunkt i Plan for forvaltningsrevisjon for 

2013-2015, vedtatt gjennomføring av en forvaltningsrevisjon av tildeling av sykehjemsplass i 

Aurskog-Høland. 

Vinkling på prosjektet ble kort gjennomgått med kontrollutvalget den 9.10.2013 i forbindelse 

med behandlingen av sak 38/2013 Forslag til forvaltningsrevisjon – tildeling av 

sykehjemsplass. Fra revidert plan for forvaltningsrevisjon hitsettes: 

Kontrollutvalgets vedtak i sak 38/2013: 

«Det foretas forvaltningsrevisjon når rutiner for tildeling av institusjonsplass foreligger. 

Revisjonen kommer tilbake med forslag til plan for gjennomføring.» 

I møte den 26.2.2014 vedtok kontrollutvalget revidert plan for forvaltningsrevisjon og 

utvalget prioriterte prosjektet «Kriterier for tildeling av sykehjemsplass» som nytt prosjekt 

som utvalget ønsker gjennomført i samsvar med tidligere vedtak (KU-sak 11/2014). 

2 Tildeling av sykehjemsplass 
Aurskog-Høland kommune har saksbehandlingsrutiner for tildeling av helse- og 

omsorgstjenester, sist revidert i september 2013, og kommunestyret har vedtatt kriterier for 

tildeling opphold i institusjon (Sak 55/13 i møte 4.11.2013). 

2.1 Formål 

Formålet med prosjektet er, slik vi har oppfattet kontrollutvalget, å undersøke om 

tildelingskriteriene er «reviderbare».   

2.2 Drøftelse 

Kontrollutvalgene i Fet og Nes kommuner ber om prosjekter som bør kunne samordnes med 

det prosjektet som kontrollutvalget i Aurskog-Høland bestiller.  

2.3 Forundersøkelse 
Tabellene nedenfor er satt opp med utgangspunkt i rapporteringen i SSB/Kostra. Først tar vi 

imidlertid med litt informasjon fra KS Nøkkeltallsrapport 2013. 

KS skriver i Nøkkeltallsrapport 2013 at det er naturlig å regne bolig med heldøgnsomsorg 

sammen med institusjon. For landet under ett er dekningsgraden heldøgnsomsorg for eldre 80 

år og over i 2012 på 17,8 % (KS 2013). Videre står det at en rekke kommuner har bygd ut 

omsorgsboliger med heldøgns bemanning og redusert antall plasser i institusjon. Figuren 

nedenfor viser dekningsgrad heldøgnsomsorg innbyggere 80 år og over for kommunene i 

Oslo og Akershus. 
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Det er flere indikatorer som gir uttrykk for dekningsgrad. Plasser i institusjon i prosent av 

innbyggere over 80 år er en annen brukt indikator. 
 

Plasser i institusjon i % av innbyggere over 

80 år 

Fet Aurskog-

Høland 

Nes Rælingen Sørum 

Dekningsgrad 2011 (1.1.12) 15,3 22,0 27,3 20,7 25,7 

Dekningsgrad 2012 (1.1.13) 14,7 21,1 22,2 20,6 26,7 

Dekningsgrad 2013 (1.1.14) 14,6 20,6 23,3 20,0 25,8 

 

Tabellen ovenfor viser dekningsgraden målt etter kommunale institusjonsplasser i forhold til antall 

eldre over 80 år. 

 

For landet som helhet er andel plasser avsatt til tidsbegrensede opphold 16,1 % i 2012, og 

andelen er uendret fra 2011, men det er en klar økning sammenlignet med 2008 (KS 2013).  

 

Prosentvis planlagt til korttid 

i alt  

Fet Aurskog-Høland Nes Rælingen Sørum 

2012 28,0    23,3 16,1 19,8  11,6  

2013 28,0 23,3 11,1 19,8 13,0 

 

Tabellen nedenfor viser den faktiske bruken av sykehjemsplassene til korttid (her er 

avlastning ikke med i tallene, som dermed ikke kan sammenlignes direkte med tabellen 

ovenfor). 

Andel brukt til korttid Fet Aurskog-Høland Nes Rælingen Sørum 

Prosentvis brukt til korttid 

2011 

10,6 16,0 15,3 18,9 9,3 

Prosentvis brukt til korttid 

2012 

17,1 13,8 13,5 17,3 11,6 

Prosentvis brukt til korttid 

2013 

18,0 12,3 15,3 17,4 11,2 
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Nedenfor har vi sett nærmere på i hvor stor grad hver plass er i bruk (beleggsprosent) 
Belegg totalt Fet Aurskog-Høland Nes Rælingen Sørum 

2012 96,4 92,2 78,2 92,7 87,6 

2013 99,4 95,4 81,6 91,3 90,4 

 

For å kunne si noe om bistandsbehovet til brukerne av hjemmetjenester har vi satt opp 

tabellen nedenfor. Tabellen viser utviklingen når det gjelder andelen brukere med et 

omfattende bistandsbehov i perioden 2011-2013. 

 
Bistandsbehov Fet Aurskog-

Høland 

Nes Rælingen Sørum 

Andel hjemmetjeneste-

mottakere med omfattende 

bistandsbehov 0-66 år 

(2013) 2012 (2011)  

(13,6)12,3(11,9) (10,4) 9,5 (-) (17,1) 12,8(9,9) (22,2)21,4(20,4) (21,2) – (-) 

Andel hjemmetjeneste-

mottakere med omfattende 

bistandsbehov 67-79 år 

(2013) 2012 (2011) 

(13,3)12,3 (11,7) (8,2)7,1(-) (21,8)22,8(18,8) (10,8)11,4(8,5) (7,1)-(-) 

Andel hjemmetjeneste-

mottakere med omfattende 

bistandsbehov > 80 år 

(2013) 2012 (2011) 

(4,8)10,5(9,3) (4,3)5,3(-) (21,4)20,2(14,2) (7,4)8,9(8,8) (3,5)-(-) 

 

Figuren nedenfor viser andelen institusjonsbeboere som har omfattende bistandsbehov, målt i 

prosent av innbyggere over 80 år.  

 

 
 

Figuren ovenfor viser at andelen institusjonsbeboere som har et omfattende bistandsbehov 

ikke er høyere i Aurskog-Høland enn i sammenligningskommunene. Bistandsbehovet 

registreres i IPLOS. 

2.4 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte 

forvaltningsrevisjon for å vurdere den enkelte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot 
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faktagrunnlaget, og danner basis for analyser og vurderinger, og for konklusjonene i 

rapporten. 

Revisjonskriteriene vurderes utledet fra: 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (Lov 2011-06-24-30)

 Kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenesten

 Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)

 Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie

 Samhandlingsreformen (første del av reformen trådte i kraft 1.1.2012)

2.5 Tidsforbruk og plan 
Prosjektet bør avgrenses og gjennomføres innenfor en ramme på 300 timer. Revisjonene på 

Romerike står foran en sammenslåing fra 1.6.2014, og det er vanskelig å si når prosjektet kan 

starte opp/avsluttes på nåværende tidspunkt. Revisjonen ser også behov for å samordne 

prosjektet i de tre kontrollutvalgene. 

3 Problemstilling 
På grunnlag av ovennevnte ønsker revisjonen å drøfte prosjektet nærmere med 

kontrollutvalget og ber om å få komme tilbake med konkrete problemstillinger til neste møte. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

25/2014 Orientering om Romerike Revisjon. 21.5.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Ettersendes. 

Saksopplysninger 
Kommunestyrene på Romerike vedtok høsten 2012 å opprette en felles revisjonsordning, og 

organisere revisjonsordningen som et interkommunalt selskap – Romerike Revisjon IKS. 

Selskapsavtalen ble vedtatt i kommunestyrene april og mai 2013, og selskapet vil være operativt fra 

juni 2014.  

Kontrollutvalget vil få en orientering om selskapet fra daglig leder Nina Neset i møtet. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

26/2014 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt. 21.5.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene som står på 

sakslisten. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

27/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 21.5.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Aurskog-Høland, med jnr. 21/14- .

2. Årshjul 2014, oppdatert mai 2014.

3. Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak 2014, redigert 8.5.14. Se særlig vedtak i k-sak

27/14, hvor kommunestyret blant annet fattet slikt vedtak:

«Kommunestyre ber rådmannen om å legge frem en sak for kommune-styret innen 

rimelig tid hvor behovet for å innføre betalings-plikt for innsynsbegjæringer er vurdert 

også i forhold til hensynet til innbyggernes rett til innsyn og kommunes utgifter ved en 

slik ordning.» 

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Under denne saken vil det bli gitt gjensidig orientering om aktuelle saker i henhold til vedleggene. 

Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold U.off. Arkiv Merknader

21 24.04.2014 24.04.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 

rådmann, Østre romerike 

revisjonsdistrikt, Protokoll 411.5.4

22 24.04.2014 24.04.2014 x Ordfører og rådmann Særutskrift Årsregnskapet med uttalelse 411.5.5

23 24.04.2014 24.04.2014 x Kommunestyret Særutskrift SAK 18 411.5.5

24 24.04.2014 24.04.2014 x Katrine Nærby Særutskrift sak 21 411.5.5

25 06.05.2014 06.05.2014 x Østre Romerike revisjonsdistrikt

Plan for FR-prosjekt - kriterier for tildeling av 

sykehjemsplass 411.5.1/9.2

26 07.05.2014 07.05.2014 x Østre Romerike revisjonsdistrikt FR-rapport politiattester 411.5.1/9.3

27 07.05.2014 07.05.2014 x Simen Solbakken

Administrasjonens oppfølging av 

Digernesetsaken 411.5.1

28 08.05.2014 08.05.2014 x Rådmannen

Anmodning om rådmannens svar på 

Solbakkens henvendelse 411.5.1

29 14.05.2014 14.05.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 

rådmann, Østre romerike 

revisjonsdistrikt, Innkalling 411.5.1

30 Rådmannen Rådmannens svar på Solbakkens henvendelse 411.5.1

Referert i møtet 21.5.2014

Postliste 2014 for kontrollutvalget i Aurskog-Høland

Vedlegg 1 sak 27/14
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Oppdatert 13.5.14 

Årshjul for kontrollutvalget i Aurskog-Høland 2014 

Møte Saker 

Følgende 

rapportering sendes 

fortløpende (til 

sekretariatet) 

 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.

 Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging.

I hvert møte eller 

når  

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert

under hvert enkelt møte).

 Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak

og oppfølgingen av disse.

 Oppfølging av revisjonens merknader.

22.januar 2014  Rådmannen orienterer om internkontroll melding 2013.

 Kontrollutvalgets årsmelding 2013.

 Vurdering av prioriteringer i Plan for forvaltningsrevisjon 2013 –

2015. 

 Vurdering av prioriteringer og fremdriftsplan i Plan for

selskapskontroll 2013 – 2015.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt.

 Eventuelt

26. februar 2014  Selskapskontroll Norasonde.

 Selskapskontroll Krisesenteret.

 Rapport fra undersøkelse om vedtakene fra kommunestyret er

mulig følge opp i ettertid.

 Revidert plan for forvaltningsrevisjon

 Revidert plan for selskapskontroll

 Henvendelse til kontrollutvalget (fra Iwona Johansen).

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt

 Eventuelt

23. april 2014  Årsregnskap 2013. Rådmannen ved økonomisjefen er innkalt til å

redegjøre for årsregnskap og årsrapport. Revisjonen redegjør for

revisjonsberetningen. Kontrollutvalget skal på bakgrunn av

revisjonsberetningen, avgi uttalelse om årsregnskapet. Denne skal

avgis til kommunestyret, med kopi til formannskapet før

formannskapet behandler regnskapet.

 Gebyrer i innsynssaker, KU-sak 16/14.

 Referater, orienteringer og diskusjoner

 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt

Vedlegg 2 sak 27/14
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Møte Saker 

21. mai 2014  Henvendelse til kontrollutvalget angående administrasjonens

oppfølging av Digernesetsaken.

 Forvaltningsrevisjon politiattester. ok

 Revisjonen legger frem en plan for et nytt forvaltnings-

revisjonsprosjekt på kriterier for tildeling av sykehjemsplass. Ok.

Dialog i dette møtet.

 Orientering om Romerike Revisjon ved daglig leder Nina Neset.

 Referater, orienteringer og diskusjoner

 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt

3. september 2014  Oversikt over tips og varsler. Informasjon om rutiner for varsling.

 Oppfølging av forvaltningsrevisjon om byggesak, ref KU-sak

46/13 og KS-sak 72/13.

 Oppfølging av FR på eiendomsforvaltning k-sak 18/12. Vedtak i

kommunestyret:

o Kommunestyret tar rapport om “ Eiendomsforvaltning i

Aurskog-Høland” til orientering.

o Kommunestyret ber administrasjonen følge rapportens

anbefalinger.

o Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra

administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp,

innen 31.10.2012

 Oppsummeringsbrev regnskap 2013 og Kommunens svar.

 Orientering om revisjonens plan for årsregnskap 2014.

 Regnskap for kontroll og tilsynsvirksomhet 1. halvår 2014.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt.

8. oktober 2014  Besøk ASVO Bjørkelangen.

 Leveranse selskapskontroll Utbyggingsselskapet.

 Avtale mellom kontrollutvalget og Romerike Revisjon.

 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Aurskog-Høland.

 Referater, orienteringer og diskusjoner

 Rapportering fra revisjonen.

5. november 2014  Leveranse selskapskontroll Aurskog-Høland utbyggingsselskap.

 Orientering om omstillingsprosjektet jf. Behandling av

Økonomiplan 2014 – 2017.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt.
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Møte Saker 

3. desember 2014  Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Årsplan for 2014.

 Kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon.

 Uavhengighetserklæring

Andre saker 2014  Kommunestyret ba rådmannen om å legge frem en sak for

kommunestyret innen rimelig tid hvor behovet for å innføre

betalingsplikt for innsynsbegjæringer er vurdert også i forhold til

hensynet til innbyggernes rett til innsyn og kommunens utgifter ved en

slik ordning k-sak 27/14.

 Oppfølging av FR på anskaffelser som ble gjennomført i 2009 ca. Fått

assistanse fra posl sekr til å finne saken.

 Selskapskontroll ASVO Bjørkelangen høst 2011. Sjekk oppfølgingen av

denne.

2015  Årsrapport 2014.
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølgi

ng 

Ferd

ig 

24.1.14 01/2014 Melding om 
internkontroll, 
rådmannen orienterer. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

02/2014 Kontrollutvalgets 
årsrapport 2013. 

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2013 vedtas.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
• Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til
orientering 

Sendt kommunen 
11.2.13 

KS 18.3.13 
Sak 6/13 



03/2014 Vurdering av 
prioriteringer i Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2013 – 2015. 

Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2015 oppdateres, og legges frem på 
neste møte. 



04/2014 Vurdering av 
prioriteringer og 
fremdriftsplan i Plan for 
selskapskontroll 2013 - 
2015. 

Plan for selskapskontroll 2013 – 2015 oppdateres, og legges frem på 
neste møte. 



05/2014 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

06/2014 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 



07/2014 Eventuelt. Ingen saker. 

26.2.14 08/2014 Selskapskontroll 
NORASONDE AS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til 
kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret vil følge opp revisjonens anbefalinger,

herunder at det

 gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for
eierrepresentantene i NORASONDE AS.

 utarbeides eierstrategi.

Særutskrift sendt 
28.3.2014 

KS 17.3.14 
Sak 10/14 



09/2014 Selskapskontroll 
Krisesenteret IKS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til 
kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunen bør vurdere å samordne eierskapsspørsmål i

Særutskrift sendt 
28.3.2014 

KS 17.3.14 
Sak 11/14 



Vedlegg 3 sak 27/14
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølgi

ng 

Ferd

ig 

eksisterende forum. 
2. Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber

eierrepresentantene i representantskapet i Romerike
krisesenter IKS om å følge opp følgende anbefalinger fra
revisjonen:

 Det har vært krevende for kommunene å forankre egen
eierstyring inn mot representantskapsmøter
(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra selskapets
side. Representantskapet som eierorgan bør forsikre seg om at
selskapet følger dette opp.

 Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre
sikrer sluttføring av selskapets internkontrollsystem.
Revisjonene understreker at dette er forutsetningen for en
effektiv drift innenfor regler og rammer som gjelder for
selskapet.

10/2014 Undersøkelse av om 
vedtakene fra 
kommunestyret er mulig 
følge opp i ettertid. 

Kontrollutvalget anmoder kommunen om å endre praksis, og formulere 
vedtakene fullt ut slik at det ikke er tvil om hva som er innstilling og hva 
som er vedtak. 

Særutskrift sendt 
28.3.2014 

KS 17.3.14 
Sak 5/14 

referatsak 



11/2014 Revidert Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2013 – 2015. 

1. Kontrollutvalget vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon for
Aurskog-Høland kommune for perioden 2013-2015.

2. Planen sendes kommunestyret til orientering som referatsak.

Særutskrift sendt 
28.3.2014 

KS 17.3.14 
Sak 5/14 

referatsak 



12/2014 Revidert Plan for 
selskapskontroll 2013 - 
2015. 

1. Kontrollutvalget vedtar revidert plan for selskapskontroll for
Aurskog-Høland kommune for perioden 2013-2015.

2. Planen sendes kommunestyret til orientering som referatsak.

Særutskrift sendt 
28.3.2014 

KS 17.3.14 
Sak 5/14 

referatsak 



13/2014 Henvendelse til 
kontrollutvalget. 

Sekretær lager utkast til svarbrev. Kopi av svarbrevet sendes 
rådmannen. 

Svar sendt 14.3.14 

14/2014 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

15/2014 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

16/2014 Eventuelt. Sekretariatet undersøker lovligheten av gebyrvedtaket. Notat sendt 
rådmannen for 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølgi

ng 

Ferd

ig 

uttalelse 31.3.14 

23.4.14 17/2014 Årsregnskap og 
årsberetning 2013. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Aurskog-Hølands kommunes årsregnskap 
og årsberetning 2013 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi 
til formannskapet. 

Særutskrift sendt 
24.4.14. 

K-styret 5.5. 

18/2014 Gebyrer i innsynssaker, 
KU-sak 16/14. 

Kontrollutvalget stiller spørsmål ved hensiktsmessigheten og lovligheten 
å innføre betaling for innsyn, og  
sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
• Kommunestyre ber rådmannen om å legge frem en sak for 
kommunestyret innen rimelig tid hvor behovet for å innføre 
betalingsplikt for innsynsbegjæringer er vurdert også i forhold til 
hensynet til innbyggerne rett til innsyn og kommunes utgifter ved en slik 
ordning. 

Kontrollutvalget ber om at utvalgets vedtak legges frem for 
formannskapet i forbindelse med behandlingen av sak 79/14. 

Særutskrift sendt 
24.4.14. 

K-styret 5.5 som 
fattet følgende 

vedtak sak 27/14: 
Kommunestyre ber 
rådmannen om å 
legge frem en sak 
for kommune-
styret innen 
rimelig tid hvor 
behovet for å 
innføre betalings-
plikt for innsyns-
begjæringer er 
vurdert også i 
forhold til 
hensynet til 
innbyggerne rett til 
innsyn og 
kommunes utgifter 
ved en slik 
ordning.  

19/2014 Rapportering fra Østre 
Romerike 
revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 

20/2014 Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

21/2014 Eventuelt. Fra utvalgets behandling: Katrine Nærby har tatt kontakt med 
sekretariatet angående kontrollutvalgets behandling av brev datert 
2.9.13. Utvalget har i sitt svar av 9.10.13 vist til hennes brev av 29.9.13. 





Oppfølging KU-saker Aurskog-Høland-2014 

Sist redigert 13.05.2014 4 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølgi

ng 
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ig 

Kontrollutvalget har ikke mulighet til å behandle saken. Det foreligger en 
dom i Jordskifteretten og i Tingretten. Hvis saken fortsatt oppleves som 
en konflikt, kan partene møtes i Konfliktrådet i Oslo og Akershus, og 
man kan gjøre en henvendelse dit. 

Ingen vedtak. 

1 til 

rest 
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Sak nr. Sak Møtedato 

28/2014 Eventuelt. 21.5.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 




