Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen
Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget.
DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG

TIRSDAG 29. APRIL 2014 KL 18.00
I SOMMERROGT. 1,
Åpen halvtime
Opprop
Godkjenning av innkalling og dagsorden
DAGSORDEN:
SAK 103/14 Protokoll fra bydelsutvalgets møte 25.3.14
104/14 Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 8.4.14
105/14 Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK)
8.4.14
106/14 Referat fra arbeidsutvalget 1.4.14
107/14 Referat fra seniorrådet 8.4.14
108/14 Referat fra råd for funksjonshemmede 7.4.14
109/14 Referat fra ungdomsrådet 9.4.14
Miljø- og byutviklingskomiteen:
SAK 110/14 Hegdehaugsveien 25, gnr 214, bnr 89
Rammetillatelse oversendt til uttalelse
111/14 Bogstadveien 36, gnr 215, bnr 18
Søknad om bruksendring oversendt til uttalelse
112/14 Frognerveien 2, gnr 211, bnr 89
Rammesøknad om bruksendring
Forespørsel om uttalelse
113/14 Bedre belysning i deler av Bydel Frogner
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen:
SAK 102/14 NAV Frogner – sikkerhet m.v.
114/14 Bjørungs, Parkveien 25 – uteservering
115/14 Soliis, Henrik Ibsens Gate 90 – eierskifte
116/14 Studenten Bar, Parkveien 1 – eierskifte
117/14 Vendimia, Oscars Gate 81 – ny Bevilling
118/14 Boligsosial handlingsplan 2014-2018 for Bydel Frogner, Oslo
kommune
Saker til behandling:
SAK 119/14 Søknad om uttreden fra BU (SV) grunnet flytting
Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
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Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702
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120/14

Økonomiprognose med aktivitetstall pr. mars 2014

Orienteringssaker:
SAK 121/14 Brukervalg praktisk bistand – mars
122/14 Brukervalg hjemmesykepleie – mars
123/14 Tilsynsrapport Majorstuetunet 5.3.14 – svar fra SYE
124/14 Klagesaker støy – oversikt over saker behandlet 1. tertial 2014

X – når sakspapirene vil være tilgjengelig på www.bfr.oslo.kommune.no/politikk
Eventuelt
Vel møtt!

Oslo, 4. april 2014

Bjarne Ødegaard (H)
bydelsutvalgets leder
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Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen

Til bydelsutvalgets medlemmer og vara

TIL SAKSKARTET – BYDELSUTVALGETS MØTE 29.4.2014

Tillegg til sakskartet
MAD PIZZA & LOUNGE, JACOB AALLS GATE 28
SAK 125/14
NY BEVILLING
NY VARAOBSERVATØR TIL AU OG NYTT
SAK 126/14
VARAMEDLEM TIL MIBU, HUSK OG
SKOLEMILJØUTVALGET V/ MAJORSTUEN SKOLE
(SV)
THE HEART OF MEXICO RESTAURANT AS, BYGDØY
SAK 127/14
ALLÉ 19 – NY BEVILLING
VILLAGE TANDOORI, BYGDØY ALLÉ 65
SAK 128/14
EIERSKIFTE
SCHILLERS TAPAS BYGDØY ALLÉ, BYGDØY ALLÉ
SAK 129/14
63
EIERSKIFTE
ALFRED, BRYNJULF BULLS PLASS 1
SAK 130/14
NY BEVILLING
O-SAK 131/14 OPPNEVNING AV MEDLEMMER OG
VARAMEDLEMMER TIL DRIFTSSTYRENE VED
BYGDØY, RUSELØKKA OG URANIENBORG SKOLE
FOR PERIODEN 1.1.2014 – 31.12.2015
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Vennlig hilsen

Wenche Ørstavik
bydelsdirektør

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
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Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen

Til bydelsutvalgets medlemmer og vara

TIL SAKSKARTET – BYDELSUTVALGETS MØTE 29.4.2014

Tillegg til sakskartet
F 6, FROGNERVEIEN 6
SAK 132/14
EIERSKIFTE
BAMBUS, KIRKEVEIEN 57
SAK 133/14
EIERSKIFTE
ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS,
SAK 134/14
BYGDØY ALLÉ 2 –
NY BEVILLING
PLAH HOME, BRISKEBYVEIEN 26
SAK 135/14
NY BEVILLING
THE BROKER, BOGSTADVEIEN 25
UTVIDELSE UTE

SAK 136/14

25.4 29.4
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Vennlig hilsen

Wenche Ørstavik
bydelsdirektør

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
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Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen

Til bydelsutvalgets medlemmer og vara

TIL SAKSKARTET – BYDELSUTVALGETS MØTE 29.4.2014

Tillegg til sakskartet
BURGER JOINT, HOLMENS GATE 3
SAK 137/14
NY BEVILLING
FROGNERSTRANDA KRO, FROGNERSTRANDA 4
SAK 138/14
UTVIDELSE AV AREAL

omdeles
omdeles

Vennlig hilsen

Wenche Ørstavik
bydelsdirektør

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
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Frogner bydelsutvalg
Postboks 2400 Solli
0201 Oslo

PROTOKOLL
FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE
TIRSDAG 25. MARS 2014
Sommerrogt. 1, kl 18:00

Til stede:

Høyre:

Bjarne Ødegaard, leder
Elisabet Parmeggiani
Britt Eia
Ulf Hordvik
Carl-Henrik Bastiansen
Beate Brovig Auke
Hans Magnus Borge
Tjeran Vinje

Arbeiderpartiet:

Egil Heinert
Emil Aas Stoltenberg
Gunn von Krogh

Fremskrittspartiet:

Hans Høegh Henrichsen

Venstre:

Anne-Lise Bergenheim, nestleder
Jan Mesicek

SV:

Erna Kahlbom

Forfall: Natasza P. Sandbu (V)

Fra administrasjonen:

Møtet ble ledet av:
BU-sekretær/ref.:

Bydelsdirektør
Avd direktør
Avd direktør
Avd direktør
Førstekonsulent

Wenche Ørstavik
Olaf Varslot
Anne-Ma Moe-Christensen
Heidi Damengen
Kåre Søvde

Bjarne Ødegaard (H)
Maren Langlo

Møtet ble satt med 15 representanter m/møtende vararepresentanter.
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ÅPEN HALVTIME:
- Bjørn Solheim, leder av Frogner svømmeklubb, hadde ordet til sak 83/14 – Strategi
for for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo – for folkehelse og trivsel
- Kristin Ullehammer , på vegne av styret i Jacob Aalls gate 3, 5, 7, hadde ordet til sak
79/14 – Jacob Aalls gate 3

ENDRING AV DAGSORDEN:
Utsettelse av saker:
O-sak 97/14 – ÅRSMELDING 2013 TILSYNSUTVALGET FOR HJEMMETJENESTEN
MED KOMMENTARER
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)
Tilleggssaker:
O-sak 101/14 - KLAGEREGISTRERING – TERTIALRAPPORT TIL BU
Sak 102/14 – NAV FROGNER – FORSLAG FRA ARBEIDERPARTIET

INHABILITET: ingen meldte
SAK 70/14

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 25.2.14
VEDTAK:
Protokollen ble godkjent.

SAK 71/14

PROTOKOLL FRA MILJØ- OG BYUTVIKLINGSKOMITEENS
MØTE 18.3.14
VEDTAK:
Referatet ble tatt til orientering.

SAK 72/14

PROTOKOLL FRA HELSE-, UNGE- SOSIAL- OG
KULTURKOMITEENS MØTE 18.3.14
VEDTAK:
Referatet ble tatt til orientering.

SAK 73/14

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 12.3.14
VEDTAK:
Referatet ble tatt til orientering.
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SAK 74/14

REFERAT FRA MØTE I SENIORRÅDET 18.3.14
VEDTAK:
Referatet ble tatt til orientering.

SAK 75/14

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE
17.3.14
VEDTAK:
Referatet ble tatt til orientering.

SAK 76/14

REFERAT FRA MØTE I AMU 18.3.14
VEDTAK:
Referatet ble tatt til orientering.

SAK 77/14

REFERAT FRA MØTE I MBU 18.3.2014
VEDTAK:
Referatet ble tatt til orientering.

SAK 78/14

REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 19.3.14
VEDTAK:
Referatet ble tatt til orientering.

Miljø- og byutviklingskomiteen:
SAK 45/14
JACOB AALLS GATE 28, GNR 215, BNR 136
SØKNAD OM BRUKSENDRING
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling:
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse vedrørende søknad om
bruksendring for 300 m2 i Jacob Aalls gate 28, 1. etasje fra kontor til
servering.
Bydelsutvalget går inn for omsøkt bruksendring med forutsetning at
gjeldende krav og retningslinjer blir oppfylt (tilgjengelighet for
forflytningshemmede, ventilasjon, støy, brann mv).
Bydelsutvalget forutsetter at eventuelle krav fra Byantikvaren blir
etterkommet.
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 11
stemmer for (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer mot (3A, 1SV)
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SAK 64/14

FILIPSTAD – FORSLAG OM SMÅBÅTHAVN OG CRUISEKAI
ANMODNING OM UTTALELSE
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling:
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse vedrørende forslag om
kombinert småbåthavn og cruisekai på Filipstad.
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelser vedrørende cruisekai på
Filipstad, bl.a. sak 365 og 364/10 – 21.12.2010, samt sak 325/10 –
30.11.2010 (vedtak følger vedlagt): ”En eventuell reduksjon av
småbåtplasser langs Frognerstranda må kompenseres innenfor Filipstad
planområde.”
Bydelsutvalget er positiv til småbåthavn på Filipstad, men mener dette
bør sees i sammenheng med hovedplanen for Filipstad og ønsker å
komme tilbake til dette da.
Forslag til vedtak fra SV:
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse vedrørende forslag om
kombinert småbåthavn og cruisekai på Filipstad.
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelser vedrørende cruisekai på
Filipstad, bl.a. sak 365 og 364/10 – 21.12.2010, samt sak 325/10 –
30.11.2010 (vedtak følger vedlagt): ”En eventuell reduksjon av
småbåtplasser langs Frognerstranda må kompenseres innenfor Filipstad
planområde.”
Bydelsutvalget har tidligere gått inn for en løsning hvor nåværende kai på
Filipstad brukes som reservekai for cruisebåter med eksisterende
utforming. Denne løsning er også anbefalt av Byantikvaren.
Bydelsutvalget ser behovet for en sentrumsnær gjestehavn for familie- og
småbåter i Oslo, og oppfatter den foreslåtte plasseringen som heldig.
Bydelsutvalget mener den foreslåtte løsningen med flyteelementer i
betong i en bredde på 5 – 8 meter ut fra kaifront, og med en
sammenhengende lengde på 3 - 400 meter vil ødelegge opplevelsen av
den historiske kaifronten.
Bydelsutvalget foreslår at Filipstadkaia utgår som reservekai for
cruiseskip, og at det legges opp til gjestehavn langs kaia i materialer og
utførelse som er tilpasset den historiske kaifronten.
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 14
stemmer for (8H, 2V, 1F, 3A) og 1 stemme mot (1SV)

SAK 79/14

JACOB AALLS GATE 3, GNR 215, BNR 111
BESTILLING AV OPPSTARTMØTE VIDERESENDT BYDELEN
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling:
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til oppstartmøte vedrørende
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ønsket omregulering av del av eiendommen Jacob Aalls gate 3, gnr 215,
bnr 111.
Bydelsutvalget har følgende spesielle og konkrete innspill til
oppstartmøte:
Ved å eventuelt bygge i en bakgård må en ta særlig hensyn til alle parter.
Bydelsutvalget ber om at alle eiendommer i kvartalsstrukturen
nabovarsles, selv om de ikke har tilstøtende eiendomsgrense til
tiltakshaver.
Bydelsutvalget er gjort kjent med at det i 1990 ble behandlet en
reguleringssak for samme eiendom, og ber om at denne legges ved saken.
Bydelsutvalget anbefaler at det inkluderes en befaring for
høringsinstanser.
Tilleggsforslag fra H:
Nytt avsnitt 4.
BU er gjort kjent med at det er en tinglyst erklæring på eiendommen som
bes vedlagt saken.
Forslag til vedtak fra V og SV:
Bydelsutvalget ser at et gårdsrom foreslås ytterligere fortettet. Dette vil
innvirke på de øvrige – og nye – eiendommenes sikt og følelse av
innestengthet når man bruker vinduene i bakgården.
Bydelsutvalget viser til reguleringen fra 1990 da et tilsvarende forslag ble
nektet/avvist.
Bydelsutvalget er negativ til å omregulere arealet som i dag er i bruk som
garasjer.
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen med tilleggsforslag fra
H ble vedtatt med 11 stemmer for (8H, 1F, 2 A) og 4 stemmer mot
(2V, 1A, 1SV) som støttet forslaget fra V og SV
Etter dette er BUs vedtak følgende:
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til oppstartmøte vedrørende
ønsket omregulering av del av eiendommen Jacob Aalls gate 3, gnr 215,
bnr 111.
Bydelsutvalget har følgende spesielle og konkrete innspill til
oppstartmøte:
Ved å eventuelt bygge i en bakgård må en ta særlig hensyn til alle parter.
Bydelsutvalget ber om at alle eiendommer i kvartalsstrukturen
nabovarsles, selv om de ikke har tilstøtende eiendomsgrense til
tiltakshaver.
Bydelsutvalget er gjort kjent med at det i 1990 ble behandlet en
reguleringssak for samme eiendom, og ber om at denne legges ved saken.
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BU er gjort kjent med at det er en tinglyst erklæring på eiendommen som
bes vedlagt saken.
Bydelsutvalget anbefaler at det inkluderes en befaring for
høringsinstanser.

SAK 80/14

ARBINS GATE 5, GNR 209, BNR 4
FORSLAG TIL DETALJREGULERING
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN FRA 03.03.2014
TIL 14.04.2014
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling:
Bydelsutvalget er invitert til å fremme eventuelle bemerkninger til
planforslag for Arbins gate 5, gnr 209, bnr 4.
Bydelen har tidligere hatt saken til uttalelse 20.11.2012 – sak 327/12,
vedtak følger vedlagt. Bydelsutvalget viser for øvrig til en tilsvarende sak
i Arbins gate 3 - 14.06.2011 – sak 150/11, hvor bydelsutvalget støttet
søkers forslag til omregulering fra bolig til hotell/overnatting.
Bydelsutvalget støtter søkers forslag til omregulering av eiendommen til
Bebyggelse og anlegg - hotell/overnatting og Hensynssone H570 –
bevaring kulturmiljø.
Forslag til vedtak fra V:
Bydelsutvalget anser at forslaget til omregulering ikke følger opp den
overordende satsingen på boligutvikling, selv om normen for
leilighetsfordeling ikke gjelder spesifikt for denne bydelen, så er
Ruseløkka et område under press fra store kontorutvidelser og omgjøring
til korttidsutleide leiligheter/hybler, som forandrer
befolkningssammensetningen. En første omregulering til
hotell/overnatting og faktisk omgjøring av større leiligheter med
potensial til å bosette familier, vil kunne resultere i en søknad om
reseksjonering, og da er situasjonen låst for framtida.
Bydelsutvalget har lagt merke til at flere eldre bygårder i området
Ruseløkka har blitt oppdelt i mindre leiligheter i de siste årene. Det var
mange store leiligheter, men nå er det begynt å bli mange små leiligheter.
Bydelsutvalget mener denne utviklingen ikke bør overdrives, da det på
noe sikt vil være så få store leiligheter igjen, at det vil bli vanskelig å
etablere seg dersom man trenger mer plass enn en liten leilighet.
Bydelsutvalget anser at området vil endre karakter ved en for stor tetthet
av hotell/overnatting med omreguleringen. Fjerning av større leiligheter,
slik forslagsstiller vil gjøre ved å omgjøre 8 – 10 leiligheter til 35 små, vil
bidra til å endre strøket ytterligere, til bare å kunne bosette enslige.
Videre vil det i framtiden bli umulig å omgjøre disse leilighetene tilbake
til større enheter, dersom befolkningssammensetningen skulle tilsi at det
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ble behov for flere større leiligheter i sentrum.
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 12
stemmer for (8H, 1F, 1SV) og 3 stemmer mot (2V, 1 SV) som støttet
forslaget fra V

SAK 81/14

SØRKEDALSVEIEN 8, GNR 38, BNR 90
DETALJREGULERING
UNDERRETNING OM OFFENTLIG ETTERSYN 03.03.2014 –
14.04.2014
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling:
Bydelsutvalget er invitert til å komme med bemerkninger til forslag til
detaljregulering for Sørkedalsveien 8, gnr 38, bnr 90.
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak (vedlagt), sak
184/13 – 18.06.2013 og sak 50/13 – 26.02.2013.
Bydelsutvalget anbefaler forslag til detaljregulering for Sørkedalsveien 8.
Bydelsutvalget ser det som positivt at det etableres flere boliger i bydelen
og nærme kollektivknutepunkt. Mangel på utearealer anses som
kompensert for ved nærhet til Frognerparken.
Bydelsutvalget støtter at ordinær avkjørsel mot Sørkedalsveien
opprettholdes som i dag.
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

SAK 82/14

SKATETILBUD OG SKATEANLEGG
HØRING VEDRØRENDE PLANUTKAST
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling:
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill på utkast til Plan for skatetilbud
og skateanlegg i Oslo. Bydelsutvalget har tidligere, i sak 156/11 –
Breddeidrett – tilbud til barn og unge uttalt seg positivt til bl a etablering
av skatepark, sandvolleyballbane, ballbinge, streetbasket, samt lekeborg
på Bygdøy og har foreslått nåværende arealer og fremtidig
strandpromenade på Filipstad som et egnet sted.
Bydelsutvalget mener høringsutkastet gir en grundig innføring i skating
som sportsaktivitet, og en detaljert beskrivelse av de ulike typene av
skating. Dette er et godt grunnlag for videre arbeid med å vurdere
etablering av ulike typer anlegg.
Bydelsutvalget har merket seg følgende planlagte forslag i bydelen:
Ruseløkka skole – DIY-betongpark, byggemeldes våren 2014,
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Frognerkilen – flytting av elementer, skatelitedekke, mini/spinerampe fra
Vika, etablere buer. Avklaringer pågår.
Planutkastet foreslår i tillegg anlegg av ulike typer på følgende plasser:
Filipstad brygge, Tinkern park, Framnesveien, Skillebekk samt
Huk/Bygdøy, ved parkeringsplassen.
Bydelsutvalget ønsker at valg av sted vurderes i nært samarbeid med
bydelen, og vil i denne sammenheng nevne at bydelens ungdom nylig har
foreslått Colosseum torg og Vigelandsparken som egnede plasser for
ulike typer skateanlegg. Bydelsutvalget ber om at disse forslagene blir
vurdert i det videre arbeidet med skateplanen.
Bydelsutvalget ber også, med henblikk på de begrensede arealer som er
tilgjengelige, at skaternes behov for anlegg blir vurdert opp mot
allmennhetens behov for rekreasjonsområder, samt andre spesielle
gruppers behov. Bydelsutvalget etterlyser kreative løsningsforslag til
multibrukbare, aktiviserende friarealer i bydelen.
Bydelsutvalget ønsker at Bymiljøetaten i forbindelse med byggemelding
av DIY-Betongpark nedenfor Ruseløkka skole, lager en helhetlig plan for
hele denne delen av tomta i trekanten Cort Adelers gate – Løkkeveien –
Ruseløkkveien. Bydelsutvalget ønsker spesielt at Bymiljøetaten vurderer
en bane for sportsaktiviteter i tillegg til skatepark, som kan brukes av
barn i bydelen og på skolen.
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

SAK 83/14

STRATEGI FOR ET BEDRE BADE- OG SVØMMETILBUD I
OSLO – FOR FOLKEHELSE OG TRIVSEL
BYSTYREMELDING NR 2/2013
BADEANLEGGET PÅ RUSELØKKA SKOLE
HELÅRSSVØMMING PÅ FROGNERBADET
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling:
Bydelsutvalget tar Bystyremelding nr 2/2013, Strategi for et bedre badeog svømmetilbud i Oslo – for økt folkehelse og trivsel, Byrådssak 228/13
til orientering, og vil bemerke følgende:
Bydelsutvalget merker seg at Frognerbadet som har dokumentert stort
vedlikeholdsetterslep vurderes modent for total rehabilitering innen tre til
fem år. Bydelsutvalget vil at muligheten for ombygging til helårsanlegg
inkluderes og prioriteres i denne sammenhengen. Et innspill til dette er
”Moskvamodellen” med helårs utendørs anlegg.
Bydelsutvalget tar utgangspunkt i at Bademeldingen ønsker å sikre at alle
barn tilegner seg tilstrekkelige svømmeferdigheter, og mener at det er
viktig at elevene tilbys nødvendig opplæring i skolen. Bademeldingen
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forutsetter også at skolenes behov for lokal bassengkapasitet skal
vurderes.
Ruseløkka skole er en av fem 1‐10. trinns ‐ skoler i bydel Frogner. (inkl
den franske skole). Skolen ble åpnet i 1871 og har i dag 510 elever fra
mer enn 30 nasjoner. Ruseløkka skole har et badeanlegg til
svømmeopplæring som ble tappet tomt i 2010 pga lekkasje. Da
skolebadene i Oslo ble kartlagt av Utdanningsetaten for en tid tilbake
valgte daværende byråd å prioritere istandsetting av badeanleggene på de
skolene som hadde flest elever i den aldersgruppe som har krav på
svømmeopplæring. Ruseløkka skole ble derfor ikke prioritert.
Bydelsutvalget anser at badeanlegget ved Ruseløkka skole egner seg godt
til opplæring for de som ennå ikke har lært å svømme, og er et viktig
tilbud til en fjordnær bydel med høy andel av innvandrerbarn. Elevene
fra de nærmestliggende skolene i bydelen (Uranienborg og Bygdøy) har
benyttet skolens badeanlegg til svømmeopplæring. Tidligere kunne
derfor også disse elevene få mer enn de minimum 10 timene
Opplæringsloven krever fordi badeanlegget var tilgjengelig. På
Ruseløkka skole var det vanlig med svømmetrening også for yngre
årsklasser. Når svømmeanlegget befinner seg langt unna, gjør den
obligatoriske svømmeopplæringen at de 10 timene også må spise av
tilgrensende timetall. Lang reisevei til svømmebasseng har følgelig
kostnader både miljømessig og økonomisk. Frogner bydel mangler
svømmetilbud til sin barnebefolkning og kan ikke godta at et
svømmebasseng som finnes ikke settes i stand.
Bydelsutvalget vil derfor be Byrådet sørge for at badeanlegget ved
Ruseløkka skole settes på dagsorden igjen. Undervisningsbygg bør i den
forbindelse snarest få i oppdrag å utarbeide et kostnadsoverslag for
rehabilitering av dette badeanlegget.
Bydelsutvalget vil også henvise til tidligere vedtak om nytt badeanlegg
på Filipstad/Hjortnes og på sporområdet ved Majorstuen stasjon og
forutsetter at disse muligheter innarbeides i Bademeldingen.
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

SAK 84/14

NAVNSETTING AV PLASS MELLOM VESTBANESTASJONEN
OG NYTT NASJONALMUSEUM

Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling:
Bydelsutvalget vil, i forbindelse med navnsetting av plassen mellom
eksisterende Vestbanebygningen og nytt Nasjonalmuseum, nedsette en
hurtigarbeidende komité.
Bydelsutvalget gir arbeidsgruppen mandat til å ta kontakt med lokale
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velforeninger og historielag og forutsetter at det legges fram forslag til
navn senest i politiske møter i juni – 2014.
Miljø- og byutviklingskomiteen ber om at de politiske partiene kommer
med forslag til 3 medlemmer pluss 1 vara i arbeidsgruppen.
Forslag til kandidater fra BU:
Arne Slettebøe (H)
Michael Hopstock (H)
Bjørn Glomsrud (A)
Tore Wilken Nitter Walaker (V) – vara
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen og forslag til
kandidater fra BU ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

SAK 100/14

NAVNSETTING AV HOLDEPLASS I BOGSTADVEIEN
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling
Saken sendes direkte til bydelsutvalget
Forslag til vedtak fra H:
Frogner bydelsutvalg er ikke invitert til å uttale seg om navnsetting av
den nye holdeplassen i Bogstadveien, men ber allikevel om at våre
vurderinger tillegges vekt når Ruter om kort navnsetter holdeplassen som
skal erstatte de tidligere holdeplassene Schultz’ gate og Rosenborg i
Bogstadveien.
Bogstadveien starter ved Holtegaten og går til Kirkeveien som er en
relativt kort strekning. Bogstadveien er nasjonalt kjent og oppfattes av de
fleste som navn på et handelsområde i Oslo. Både tilreisende og byens
egne innbyggere vil forvente et stoppested som heter Bogstadveien når
de skal finne kollektive transportmidler som tar dem til dette kjente
området av byen. På samme måte som Homansbyen og Majorstuen er
avgrensede handelsområder i Frogner bydel oppfattes Bogstadveien like
mye som en definert del av bydelen som et gatenavn. Ettersom både det
historiske navnet Balkeby og sidegatene Industrigaten og Vibes gate er
langt mindre kjent enn Bogstadveien anbefaler bydelsutvalget at
stoppestedet blir kalt Bogstadveien i tråd med ønsket fra det lokale
næringsliv.
Forslaget fra H ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen:
SAK 85/14
FROGNERPARKEN CAFÉ, FROGNERVEIEN 67 – NY
BEVILLING
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Anderson Hospitality Consultant gis
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serverings- og skjenkebevilling ved Frognerparken Cafe, Frognerveien
67.
Eiendommen, Frognerveien 67 kan gis åpningstid i henhold til Bydel
Frogners forskrift om åpningstider § 5, tredje ledd. Åpningstider
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

SAK 86/14

ST RAW, EILERT SUNDTS GATE 39 – NY BEVILLING
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at H&M Sushi AS gis serverings- og
skjenkebevilling ved St Raw, Eilert Sundts gate 39.
Eiendommen, Eilert Sundts gate 39 ligger i et boligområde. Åpningstider
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med
14 stemmer for (8H, 2V, 1F, 3A) og 1 stemme mot (1SV)

SAK 87/14

CAFE HJEMME HOS SVIGERS AS, FREDRIKSBORGVEIEN 16
– NY BEVILLING
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Hjemme hos svigers AS gis serveringsog skjenkebevilling ved Cafe hjemme hos svigers AS, Fredriksborgveien
16. Eiendommen, Fredriksborgveien 16 ligger i et boligområde.
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

SAK 88/14

HORGANS & VU, HEGDEHAUGSVEIEN 24-26 – NY
UTESERVERING
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Fresher Approach AS gis serveringsog skjenkebevilling ved uteservering hos Horgans & Vu,
Hegdehaugsveien 24-26.
Eiendommen, Hegdehaugsveien 24-26, ligger i sentrum. Åpningstider
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Vi forutsetter at prinsippet om fri ferdsel overholdes.
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med
14 stemmer for (8H, 2V, 1F, 3A) og 1 stemme mot (1SV)
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SAK 89/14

LILLE HERBERN, HERBERNVEIEN 1 – EIERSKIFTE
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Kveldssol AS gis serverings- og
skjenkebevilling ved Lille Herbern, Herbernveien 1.
Eiendommen, Herbernveien 1 kan gis åpningstid i henhold til Bydel
Frogners forskrift om åpningstider § 5, tredje ledd. Åpningstider
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

SAK 90/14

DELICATESSEN AKER BRYGGE, STRANDEN 3 – NY
UTESERVERING
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Delicat Essen Aker Brygge AS gis
serverings- og skjenkebevilling for uteservering ved Delicatessen Aker
Brygge, Stranden 3.
Eiendommen, Stranden 3 ligger i indre sentrum. Åpningstider reguleres
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Vi forutsetter at prinsippet om fri ferdsel overholdes.
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

SAK 102/14

NAV FROGNER – FORSLAG FRA ARBEIDERPARTIET
Forslag til vedtak:
Fremlagte dokument oversendes administrasjonen for behandling og
vurdering. Saken behandles i HUSK og BU april 2014.
Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

Saker til behandling:
SAK 91/14
ØKONOMIPROGNOSE MED AKTIVITETSTALL PR. FEBRUAR
2014
Forslag til vedtak:
BU tar fremlagte prognose til etterretning, BU ber administrasjonen
kontinuerlig iverksette ytterligere effektiviseringstiltak utover det som
ligger i saken, som kan sikre økonomisk kontroll.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)
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SAK 92/14

BUDSJETTJUSTERING MARS 2014
Forslag til vedtak:
BU vedtar en innsparing på budsjett tilsvarende 5 mill kr i tråd med
oppsett på Kostra, tjenestested og funksjonsområde. Det forutsettes at det
gjennomføres med ansettelses- og innkjøpsstopp samt andre tiltak som
vist i saken.
Forslag til vedtak fra Egil Heinert (A):
Bydelsutvalget vedtar en omfordeling på tilsvarende beløp oppgitt i saken
fra post 100 Fellestjenester, 202 Private barnehager og 304 Bestiller
kontor - institusjon til 101 NAV kommune som skal gå til sikringstiltak
ved NAV publikumsmottak.
Det ble først votert over rammen på budsjett:
Forslag til vedtak, med foreslåtte innsparinger på 5 millioner, ble
vedtatt med 10 stemmer for (8H, 2V) og 5 stemmer mot (1F, 3A, 1SV)
Som en konsekvens av dette falt forslaget til vedtak fra Egil Heinert
(A)

SAK 93/14

STRATEGIDOKUMENT – FORSLAG FRA HØYRE
Forslag til vedtak fra H:
Dokumentet oversendes administrasjonen for vurdering og legges til
behandling BU mai 2014.
Forslag til vedtak fra H ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

Orienteringssaker:
O-SAK 94/14
BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND – FEBRUAR
Saken ble tatt til orientering

O-SAK 95/14

BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE – FEBRUAR
Saken ble tatt til orientering

O-SAK 96/14

ÅRSMELDING SENIORRÅDET 2013
Saken ble tatt til orientering

O-SAK 97/14

ÅRSMELDING 2013 TILSYNSUTVALGET FOR HJEMMETJENESTEN
MED KOMMENTARER (unntatt off.)
Saken ble utsatt
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O-SAK 98/14

TILSYNSRAPPORT FROGNERHJEMMET 4.11.2013 / SVAR FRA SYE
Saken ble tatt til orientering

O-SAK 99/14

DRIFTSSTYRENE VED KOMMUNALE SYKEHJEM – VIDEREFØRING
Saken ble tatt til orientering

Tilleggssaker:
O-SAK 101/14

KLAGEREGISTRERING – TERTIALRAPPORT TIL BU
Saken ble tatt til orientering

Eventuelt
- Spørsmål fra V vedr. tekststørrelse på resultatrapport i sak 91/14

Møtet ble hevet kl.: 20.00

Protokollen godkjent.

Oslo, 27. mars 2014

Bjarne Ødegaard (H)
bydelsutvalgets leder

Maren Langlo
bydelsutvalgets sekretær

Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen
Møteprotokoll

Elisabet Parmeggiani (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig Auke (H), Vivian
Ellingsen Gotaas (H), Mette Kongshem (H), Sverre Lorentzen (H), Egil Heinert
(A), Gunn von Krogh (A), Jan Tank-Nielsen (F), Karin Beate Theodorsen (SV),
Anne-Lise Bergenheim (V)
Ulf Hordvik (H)
Fravær:
Møtegruppe: Miljø- og byutviklingskomiteen
Sommerrogata 1, 5. etasje
Møtested:
08.04.2014 kl 18.00
Møtetid:
Inger Almqvist
Referent.:
23 42 49 32, mobil 416 200 76
Telefon:
Tilstede:

Per Willy Nysæter og Magnar Myklebust, Statsbygg orienterte om utbygging av nytt
Nasjonalmuseum på tomten bak gamle Vestbanebygningen. Planlagt start på byggeprosessen
(grunnarbeider) er i juni 2014 og ferdig bygning skal overleveres til Statsbygg i juni 2019.

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 08.04.2014
Åpen halvtime:.
Hanne Therese Erdal fra Torkildsen, Tennøe & co. Advokatfirma AS hadde ordet til sak Mibu
54/14, BU 110/14 på vegne av sameiet Hegdehaugsveien 27.
Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 18.03.2014 ble enstemmig godkjent
Sak 54/14
BU-sak
110/14

Hegdehaugsveien 25, gnr 214, bnr 89
Rammetillatelse oversendt til uttalelse
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse til klagesak og rammetillatelse for
tiltak i Hegdehaugsveien 25, gnr 214, bnr 89.
Bydelsutvalget støtter naboenes merknader om at krav til bebyggelsesplan for
utbygging av eiendommen opprettholdes, og deres krav om at klagen blir gitt
oppsettelig virkning.
Forslag til vedtak fra Jan Tank-Nielsen (F):
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse til klagesak og rammetillatelse for
tiltak i Hegdehaugsveien 25, gnr 214, bnr 89.
Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02 180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702
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Oslo trenger flere boliger. Høyere og tetter bebyggelse er i tråd med rådende
politiske og miljømessige føringer.
Bydelsutvalget har tillitt til at gjeldende regulering med dispensasjonsmuligheter
ivaretas på en korrekt måte av PBE.
Forslag til nytt avsnitt fra H:
Bydelsutvalget går imot å gi tiltakshaver dispensasjon fra gjeldende
reguleringsplan.
Forslag fra Jan Tank-Nielsen (F) falt mot en stemme (1F)
Forslag til vedtak med nytt avsnitt fra H ble vedtatt mot en stemme (1F)
VEDTAK:
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse til klagesak og rammetillatelse for
tiltak i Hegdehaugsveien 25, gnr 214, bnr 89.
Bydelsutvalget støtter naboenes merknader om at krav til bebyggelsesplan for
utbygging av eiendommen opprettholdes, og deres krav om at klagen blir gitt
oppsettelig virkning.
Bydelsutvalget går imot å gi tiltakshaver dispensasjon fra gjeldende
reguleringsplan.

Sak 55/14
BU-sak
111/14

Bogstadveien 36, gnr 215, bnr 18
Søknad om bruksendring oversendt til uttalelse
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget er forespurt om å avgi uttalelse til rammesøknad om bruksendring
fra forretning til servering (kaffebar) i Bogstadveien 36, gnr 215, bnr 18, 1. etasje.
Bydelsutvalget støtter søkers forslag til bruksendring av eiendommen fra
forretning til servering (kaffebar) med forutsetning at lokalene blir tilrettelagt for
universell utforming.
Bydelsutvalget vil ikke anbefale foreslått løsning av UU-tilpassning hvor HCtoalett og serveringsdisk er planlagt på ulike nivåer uten intern rampe i
serveringslokalet.
Forslag til vedtak fra Jan Tank-Nielsen (F):
Avsnitt tre utgår.
Forslag til vedtak falt mot 1 stemme (1SV)
Forslag til vedtak fra Jan Tank-Nielsen (F) ble vedtatt mot 1 stemme:
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VEDTAK:
Bydelsutvalget er forespurt om å avgi uttalelse til rammesøknad om bruksendring
fra forretning til servering (kaffebar) i Bogstadveien 36, gnr 215, bnr 18, 1. etasje.
Bydelsutvalget støtter søkers forslag til bruksendring av eiendommen fra
forretning til servering (kaffebar) med forutsetning at lokalene blir tilrettelagt for
universell utforming.

Sak 56/14
BU-sak
112/14

Frognerveien 2, gnr 211, bnr 89
Rammesøknad om bruksendring
Forespørsel om uttalelse
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget er forespurt om å avgi uttalelse til rammesøknad om bruksendring
fra forretning til bevertningssted for ca 135 m2 i Frognerveien 2, 1. etasje, gnr
211, bnr 89.
Bydelsutvalget støtter søkers forslag til bruksendring av eiendommen fra
forretning til bevertning med forutsetning at etablering av adkomst for
rullestolbrukere løses inne i lokalet.
Bydelsutvalget anser den foreslåtte løsningen, som vil bety at fortauet har fri
passasje på ca 140 cm (mot normalt 2 meter) når løfteplattformen er i bruk, gir en
trafikkfarlig og uønsket løsning. Frognerveien har stor trafikk med
bussholdeplass foran Frognerveien 2, og trikken passerer stedet med stor fart på
vei mot stoppested på Solli plass.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Sak 57/14
BU-sak
113/14

Ønske om bedre belysning i deler av Bydel Frogner
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget ber om at bydelens ønsker om supplerende belysning blir vurdert
samtidig med at Bymiljøetaten starter på sin runde med utskifting av armaturer i
Oslo.
Bydelsutvalget peker på at behovet for bedre belysning er dokumentert fra
Ungdomsrådet i bydelen og oppfattes spesielt viktig som trygghetsskapende
tiltak.
Nytt forslag til vedtak fra F:
Bydelen er fornøyd med at Bymiljøetaten skal skifte ut 1000 armaturer, men
ønsker allikevel å påpeke at det er deler av Frogner bydel som mangler lys. F.eks.
veien / stien fra Folkemuseet til Oscarshall og Rodeløkka Kafe. Dette er en sti /
vei som med fordel må / skal belyses på en skånsom måte. Det er nok med noen
enkle pærer / armaturer for å belyse veien i den mørke årstid. Behovet for
skånsom eller sterk belysning varierer fra sted til sted. Enkelte områder ss.
gravlunder og naturområder skal belyses skånsomt av hensyn til dyr og fauna.
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Bydelsutvalget ber derfor om at følgende veier og steder får skånsom belysning
sammen med god belysning andre steder.
Skånsom belysning:
Oscarshallveien stien fra Folkemuseet via Rodeløkka
Veien / stien fra Huk aveny til Huk langs Villa Grandes eiendom.
Sti/vei mellom Skøyen skole og T-bane
Området inne på Vestre gravlund
Skarpsnoparken / Tinkern
God belysning;
Urra parken
Oscarsgate
Industrigata
Veiene bak Nissen skole
Odinsgate
Eilert Sundts gate
Lille Frogner allé
Baldersgate
Elisenberg
Underhaugsveien
Inne i Frognerparken v/Rosehagen) bak Madserud sykehjem
Parkveien,
Inkognito gaten i retning Uranienborgveien
Omforent forslag til vedtak:
Bydelsutvalget er fornøyd med at Bymiljøetaten skal skifte ut 1000 armaturer,
men ønsker allikevel å påpeke at det er deler av Bydel Frogner som mangler lys.
Behovet for bedre belysning er dokumentert av Ungdområdet i bydelen (sak
73/13) med fokus på trygghetsskapende tiltak, samt i tidligere saker vedrørende
belysning.
Bydelsutvalget vil på denne bakgrunn be om god belysning på følgende veier og
plasser: Oscars gate, Industrigata, veiene bak Nissen skole, Odins gate, Eilert
Sundts gate, Lille Frogner allé, Balders gate, Elisenberg, Underhaugsveien,
Parkveien, samt Inkognito gate i retning Uranienborgveien.
Bydelsutvalget ber om skånsom belysning (av hensyn til flora og fauna) på
følgende veier og stier: Frognerparken v/rosehagen bak Madserud sykehjem,
Uranienborgparken, Oscarshallveien – stien fra Folkemuseet til Oscarshall og
Rodeløkken kafé, gangvei langs villa Grande fra Huk til Huk aveny, samt
området inne på Vestre gravlund.
Bydelsutvalget ber om at bydelens ønsker om supplerende belysning blir vurdert
samtidig med at Bymiljøetaten starter på sin runde med utskifting av armaturer i
Oslo.
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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Orienteringssaker:
Orienteringssaker og utrykte vedlegg ligger på bydelens nettside:
www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk som vedlegg til innkallingen.

Sak 58/14
09/608

Sak 59/14
10/992

Sak 60/14
14/328

Sak 61/14
14/312

Sak 62/14
12/990

Rammetillatelse (omgjort vedtak) – Niels Juels gate 31
Saken ble tatt til orientering
Detaljregulering for Kruses gate 7 og 9 – trekking av saken
Saken ble tatt til orientering
Ødelagt midtrabatt i Huk aveny
Saken ble tatt til orientering
Orientering om temporære kunstprosjekter i Oslo 2014
Mibu tar saken til orientering og ser fram til prosjektstart
Tilbakemelding om vedlikehold av Skarpsnoparken
Saken ble tatt til orientering

Sak 63/14

Arbeider på Solli plass
Saken ble tatt til orientering

Sak 64/14

Asfaltering av gater, fortau og gang- og sykkelveier i Oslo kommune
Saken ble tatt til orientering

Sak 65/14

Vedrørende omregulering Jacob Aalls gate 3B – sak til behandling i
bydelsutvalget tirsdag 25. mars
Saken ble tatt til orientering

14/128

Møtet ble hevet kl.

19.10

Elisabet Parmeggiani (H)
nestleder

Inger Almqvist
sekretær

Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen

Protokoll
Tilstede:

Carl- Henrik Bastiansen H leder, Britt Eia H, Mette Langfeldt Sinding H, Tjeran
Vinje H, Rudolph Brynn A, Nina Stanghov Ulstein H; Hans Magnus Borge H ,
Jan Mykleset V.

Forfall:

Ole Jacob Kjendlie A, Natasza P. Sandbu V, Frode Ersfjord SV, Kristoffer E.
Andenæs F

Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Saksbeh.:
Telefon:

Helse- unge- sosial og kultur HUSK
Sommerrogaten 1, 5. etg.
Tirsdag 8. april 2014 kl. 17:30
Anne-Ma Moe-Christensen
23 42 49 09 el 95 23 54 63

Åpen halvtime:
Leder for barneverntjenesten, Knut Robert Sande, orienterte om saksgang og tiltak i barnevernet.

Saksliste:
Sak 54/13

Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden.
Godkjent

Sak 55/14
NAV- Frogner – sikkerhet m.v.
BU sak 102/14
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
HUSK vurderer rapporten som svært grundig og har ingen tilføyelser.
Tatt til orientering.
Sak 56/14
Bjørungs, Parkveien 25 – uteservering
BU sak 114/14
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Guttas Pubdrift AS gis serverings- og
skjenkebevilling for uteservering ved Bjørungs, Parkveien 25.
Eiendommen, Parkveien 25 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Enstemmig tiltrådt.
Sak 57/14
Soliis, Henrik Ibsens gate 90 – eierskifte
Bu sak 115/14
Forslag til vedtak:
Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02 180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702
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Frogner bydelsutvalg anbefaler at Solli Drift AS gis serverings- og skjenkebevilling
ved Soliis, Henrik Ibsens gate 90.
Eiendommen, Henrik Ibsens gate 90 ligger i indre sentrum. Åpningstider reguleres
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten
Enstemmig tiltrådt.
Sak 58/14
Studenten Bar, Parkveien 1 – eierskifte
BU sak 116/14
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Studenten 1 AS gis serverings- og
skjenkebevilling ved Studenten Bar, Parkveien 1.
Eiendommen, Parkveien 1 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen forskrift
som forvaltes av Næringsetaten.
Enstemmig tiltrådt.

Sak 59/14
Vendimia, Oscars gate 81 – ny bevilling.
BU sak 117/14
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at IPS Holding AS gis serverings- og
skjenkebevilling ved Vendimia, Oscars gate 81.
Eiendommen, Oscars gate 81 ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten
Tiltrådt mot en stemme A
Sak 60/14
Boligsosial handlingsplan 2014 – 2018 for bydel Frogner
BU sak 118/14
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg vedtar Boligsosial handlingsplan 2014-2018 for Bydel
Frogner, Oslo kommune.
HUSK ønsker at tilgang til flere universelt utformede boliger inngår som del av
boligsosial handlingsplan. Planen ble for øvrig tatt til orientering.
Sak 65/14
BU sak

The heart of Mexico restaurant AS, Bygdøy Allè 19 – ny bevilling
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at The Heart Of Mexico Restaurant AS gis
serverings- og skjenkebevilling ved The Heart Of Mexico Restaurant AS, Bygdøy
allé 19.
Eiendommen, Bygdøy allé 19 ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten
Tiltrådt mot en stemme A

Sak 66/14
BU sak

Village Tandoori, Bygdøy Allè 65 – eierskifte
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Village Tandoori AS gis serverings- og
skjenkebevilling ved Village Tandoori, Bygdøy allé 65.
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Eiendommen, Bygdøy allé 65 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Enstemmig tiltrådt.
Sak 67/14
BU sak

Schillers Tapas Bygdøy Allè 63 – eierskifte
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Bygdøy Alle Drift AS gis serverings- og
skjenkebevilling ved Schillers Tapas Bygdøy allé, Bygdøy allé 63.
Eiendommen, Bygdøy allé 63 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Enstemmig tiltrådt.

Sak 68/14
BU sak

Alfred, Brynjulf Bulls plass 1 – ny bevilling
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Stiftelsen Norsk Fredssenter gis serverings- og
skjenkebevilling ved Alfred, Brynjulf Bulls Plass 1.
Eiendommen, Brynjulf Bulls Plass 1 ligger i indre sentrum. Åpningstider reguleres
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Enstemmig tiltrådt.

Sak 69/14
Mad Pizza & Lounge, Jac. Aalls gate 28 – ny bevilling.
BU sak 125/14
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Mabou AS gis serverings- og skjenkebevilling
ved Mad Pizza & Lounge, Jacob Aalls gate 28.
Eiendommen, Jacob Aalls gate 28 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Tiltrådt mot en stemme A

Orienteringssaker:
Sak 61/14
Brukervalg praktisk bistand – mars
BU sak 121/14
Tatt til orientering
Sak 62/14
Brukervalg hjemmesykepleie – mars
BU sak 122/14
Tatt til orientering
Sak 63/14
Tilsynsrapport Majorstutunet 5.3.2014 – svar fra SYE
BU sak 123/14
Tatt til orientering
Sak 64/14
Klagesaker støy pr 1. tertial
BU sak 124/14
Tatt til orientering
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Eventuelt:
Britt Eia H stilte spørsmål til saksbehandlingstid for behandling av
sykehjemssøknader.
Administrasjonen informerte om at fristen er satt til en måned. Av og til kan det ta
noe lenger tid, i påvente av nødvendige opplysninger.
I etterkant av møtet undersøkte vi nærmere, for sikkerhets skyld. Korrekt
saksbehandlingstid vedtatt av bystyret er 14 dager.

Carl-Henrik Bastiansen
leder

Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen
Møtereferat
Tilstede:

Forfall:
Fra adm:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent.:
Telefon:
Neste møte:

Bjarne Ødegaard (H), Britt Eia (H), Elisabet Parmeggiani (H), Egil Heinert (A),
og Anne-Lise Bergenheim (V)
Observatører: Jan Tank-Nilsen (F)
Erna Kahlbom (SV)
Wenche Ørstavik, Olaf Varslot, Anne-Ma Moe-Christensen, Heidi Damengen
Arbeidsutvalget
Sommerrogt. 1
Tirsdag 1. april 2014 kl. 16.30
W. Ø.
Onsdag 14. mai 2014 kl. 16.30

Åpen halvtime:
Saker til behandling på delegert myndighet:
SAKER TIL BU (Komité er markert):
Hegdehaugsveien 25, gnr 214, bnr 89
MIBU / BU
Rammetillatelse oversendt til uttalelse
Bogstadveien 36, gnr 215, bnr 18
MIBU / BU
Søknad om bruksendring oversendt til uttalelse
Frognerveien 2, gnr 211, bnr 89
MIBU / BU
Rammesøknad om bruksendring
Forespørsel om uttalelse
Bedre belysning i deler av Bydel Frogner
MIBU / BU
NAV Frogner – Sikkerhet m.v.
HUSK / BU –
sak 102/14
Bjørungs, Parkveien 25 – Uteservering
HUSK / BU
Soliis,
Henrik Ibsens Gate 90 – Eierskifte
HUSK / BU
Studenten Bar, Parkveien 1 – Eierskifte
HUSK / BU
Vendimia, Oscars Gate 81 – Ny Bevilling
HUSK / BU
Boligsosial handlingsplan 2014-2018 for Bydel Frogner, Oslo kommune
HUSK / BU
Søknad om uttreden fra BU (SV) grunnet flytting
BU
Økonomiprognose
BU
O-SAK / HUSK Årsmelding 2013 tilsynsutvalget for hjemmetjenesten med kommentarer
Utsatt sak til mai måned
& BU O-sak
97/14
Brukervalg praktisk bistand – mars
O-SAK /
HUSK & BU
O-SAK / HUSK Brukervalg hjemmesykepleie – mars
& BU
Tilsynsrapport Majorstuetunet 5.3.14 – svar fra SYE
O-SAK /
HUSK & BU
Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02 180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702
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SAKER TIL INFO/DRØFTING:
- Selvaag har trukket sak om garasjeanlegg Gyldenløves gate
- Tilsynsutvalgenes fungering – i lukket møte
- Lokaler Urraklubben – henvendelse om fortsatt leieforhold er også sendt driftsstyrene
- Kunstprosjekt på Tinkern – det blir satt opp et temporært kunstprosjekt på Tinkern
- OBS: saksbehandlingsrutiner pga. påske
- AU ber om at det utarbeides et forslag til årsprogram / årshjul for tilsynsutvalgene for
sykehjem og hjemmetjenester

Oslo, 2. april 2014

Bjarne Ødegaard (H)
bydelsutvalgets leder

Oslo kommune
Bydel Frogner
Seniorrådet
Møtereferat

Hans Høegh Henrichsen, leder
Turi W. Ljungqvist, nestleder
Pål Nordenborg
Knut Erik Jørgensen
Astrid Hilde
Jarle Martin Wahl
Kjell Jon Karlsen
For øvrig møtte: Ellen Irene Måsøval, Arne Skarløv
Rannveig Dahl
Forfall:
Seniorrådet
Møtegruppe:
BU-salen, Sommerrogt. 1
Møtested:
Tirsdag 8. april 2014 kl. 10.00
Møtetid:
Brynhild Vestad
Referent.:
23 42 49 08
Telefon:
Tirsdag 20. mai 2014 kl. 10.00
Neste møte:

Tilstede:

Sak 31/14

Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte
Godkjent

Sak 32/14

«Bydelsdirektørens 10 minutter» v/bydelsoverlege Olaf Varslot
Bydelsoverlegen holdt en bred presentasjon om demensomsorg inkludert status for
velferdsteknologi i bydelen. Foiler fra presentasjonen er vedlagt referatet.

Sak 33/14

Årsmelding 2013 tilsynsutvalget for hjemmetjenester med kommentarer
Saken vil komme opp på nytt i mai måned.

Sak 34/14

Årsmelding 2013 Helse-, sosial- og eldreombudet 2013
Saken ble utsatt da ombudet ikke rakk å sende oss årsmeldingen

Sak 35/14

Årsrapport fra Råd for funksjonshemmede i Bydel Frogner
Tatt til orientering.

Sak 36/14

Tilsynsrapport fra Majorstutunet 05.03.14 – svar fra SYE
Seniorrådet noterer at bemanningssituasjonen nok en gang er et tema på
tilsynsrapport fra MABO. Rapporten ble grunnlag for en generell diskusjon om
bemanning på sykehjem, en utfordring Seniorrådet tror må løses på annet nivå.

Sak 37/14

Bedre belysning i deler av Bydel Frogner
Seniorrådet gleder seg over at det vil skiftes ut flere armaturer i bydelen, men finner
det beklagelig at det synes vanskelig å etablere belysning på steder som ikke er
dekket i utgangspunktet.
Frogner seniorråd
Besøksadresse:
Slemdalsveien 3b

Seniorrådets leder
Hans Høegh Henrichsen
Telefon 22 46 84 66
Mobil 41 41 37 70
E-post: ipdas@online.no

Postadresse bydelsadm.
Postboks 2400 Solli
Bankkonto: 6004.06.02081
0201 Oslo
Org. nr. 874 778 702
Telefon 23 42 49 11
E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
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Sak 38/14

Brukervalg praktisk bistand – mars
Tatt til orientering

Sak 39/14

Brukervalg hjemmesykepleie – mars
Tatt til orientering

Sak 40/14

Budsjettjustering mars 2014
Seniorrådets leder orienterte om bydelsutvalgets vedtak om budsjettkutt på fem
millioner kroner til bruk som økonomisk buffer. Kuttet går ut over alle tjenester.
Seniorrådet er særlig bekymret for konsekvensene av kuttene for de som trenger
pleie og omsorg, og over den signaleffekten vedtaket kan gi. Seniorrådet vil holde
denne saken varm.

Hans Høegh Henrichsen
leder

Brynhild Vestad
sekretær

Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen
Møtereferat

Rudolph Brynn (A), Elisabeth Holm Oraug (H), Unni Brodin FFO, Bjørn
Hansen (NHF), Erika Birke (FFO)
Trond Tvedt (FND), Ellinor Bergrud (NBF), Berit Schjefstad (FFO)
Forfall:
Møtegruppe: Råd for funksjonshemmede
Sommerogaten 1
Møtested:
Mandag 7. april 2014 kl. 16:00
Møtetid:
Rudolph Brynn
Referent.:
Tilstede:

Mandag 19. mai 2014

Neste møte:

22/14

Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden
Referatsak til sak 1 under Eventuelt: Det ble informert om at det blir
innkjøring fra Bogstadveien til Underhaugsveien i forbindelse med
garasjeanlegg der.
Referat godkjent

23/14

Referat fra relevante møter som medlemmene har deltatt på.
Rudolph Brynn orienterte om møte i nyopprettet referansegruppe under Difi
for universell utforming av IKT i utdanningssektoren.

24/14

Saker fra det sentrale Rådet for funksjonshemmede
Bjørn Hansen orienterte om følgende saker:
• Høringssak om oppfølging av offentlige bad i Oslo
• Personlig assistanseordningen skal endres, dette er en nyordning i
forhold til den vedtatte BPA ordningen
• Kartlegging av T-bane stasjoner
• Boligmelding

25/14
BU-sak 110/14

26/14
BU-sak 111/14

Hegdehaugsveien 25, gnr 214, bnr 89 Byggesak til uttalelse
Rådet forutsetter at det ved eventuell nybygging ivaretas universell
utforming av nye boliger og av publikumsareal i 1. etasje.

Bogstadveien 36, gnr 215, bnr 18 Rammesøknad om bruksendring
Forespørsel om uttalelse
Rådet støtter administrasjonens forslag til vedtak. Forslag som innebærer at
disk og toalett er på ulike nivåer er ikke akseptabelt etter plan- og
bygningsloven og Teknisk forskrift til denne. Rådet krever en annen
løsning, for eksempel indre rampe.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Drammensveien

Postadresse:
Telefon: 23 42 50 00
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702
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27/14
BU sak 112/14

28/14
BU sak 113/14

29/14
BU sak 102/14

30/14
BU sak 118/14

31/14

Frognerveien 2, gnr 211, bnr 89 Rammesøknad om bruksendring
Forespørsel om uttalelse
Rådet er glad for tiltakshavers vilje til å finne en løsning på
tilgjengelighetsproblematikken. Rådet registrerer at både Byantikvaren og
Bymiljøetaten godkjenner plan om løfteplattform, men støtter
administrasjonens forslag om at atkomst heller løses inne i lokalet.

Bedre belysning i bydel Frogner
Rådet støtter tiltak for bedre belysning. Dagens mangelfulle belysning i
bydelen utgjør også et tilgjengelighetsproblem for mange eldre og personer
med nedsatt funksjonsevne, for eksempel fordi skader på fortau og lignende
ikke synes.

NAV Frogner – sikkerhet m.v.
Rådet ber om en vurdering av sikkerhetsvurdering for NAV ansatte i forhold
til behov for tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne til
møterom, fellesarealer osv.

Boligsosial handlingsplan 2014-2018 for bydel Frogner
Rådet reagerer på at problematikk rundt behov for flere tilgjengelige boliger
i bydelen ikke er nevnt i handlingsplanen. Selv om ungdom med
bevegelseshemning er nevnt, tar man ikke opp behovet for en aktiv politikk
for at flere nye og eksisterende boliger gis en standard i henhold til krav i
plan- og bygningsloven og Teknisk forskrift i bydelen. Rådet ønsker at dette
blir en integrert del av bydelens handlingsplan.
Felles møte for bydelsrådene 10. april - påminnelse
Det ble minnet om at det arrangeres felles møte mellom det sentrale Rådet
for funksjonshemmede og bydelsrådene i Folkets Hus, med innlegg om
boligpolitikk i Oslo, bl.a. orientering om Teknisk forskrift og
bestemmelsene om universell utforming ved Rudolph Brynn.
Til orientering.

Eventuelt
1. Elisabeth Holm Oraug orienterte om artikkel i Finansavisen der
representanter for bolignæringen argumenterte for at kravene om
universell utforming bør begrenses til en andel av nye boliger, da
kostnadene som følge av kravene hindrer næringen i å bygge et
tilstrekkelig antall boliger.
2. Rudolph Brynn orienterte om artikler i Dagbladet og Aftenposten om
nye bestemmelser om universell utforming av IKT som til dels har
ført til leserkommentarer som mange synshemmede opplever som en
belastning (Dagbladet) og til dels har inneholdt misvisende
opplysninger om forskriften (Aftenposten).
Rudolph Brynn
Leder

Oslo kommune
Bydel Frogner
Ungdomsrådet
MØTEREFERAT
Tilstede:

Katarina Frostmann Eisenstein, Martinius Enzell Tangen, Frithjof Bugge, Haider Qureshi, Oscar
Andreas Norden, Sumaya Liban, Nicholas Bertheau Solem (vara), Astrid Rose Hegnar (vara),
Nikolai Bjørn Akselvoll (vara), Helene Spilde (sekretær) ( Nye medlemmer etter UBUM)

Forfall

Andrine Ona Kindem, ( Venter på frafallsøknad for tidligere medlemmer)

Møtegruppe:

Ungdomsrådet BFR

Møtested:

Ungdomstjenesten, 2.etasje Cort Adelers gate 18

Møtetid:

16.00-18.00

Referent.:

Helene Spilde

Telefon:

22 44 56 48

Neste møte:

21.05.14

Møte i ungdomsrådet 09.04.14
Sak 20/14 : Godkjenning av innkalling og referat
Det legges til 3 nye saker i innkallingen :
Sak 24/12 : Søknader
Sak 25/12 : Retningslinjer for barne- og ungdomsrådene i Bydelen
Sak 26/12 : Kommuneplan
Referat godkjennes
Sak 21/14 : Oppdatering av fra råd og utvalg
NAVbrukerutvalg :
Katarina har deltatt på møtet. Saker som ble tatt opp var vold og resultater fra
brukerundersøkelse
SUR :
SUR har deltatt i arbeid med ny Kommuneplan.
Det inviteres til POP- Politisk Organisatorisk og Presse møter i SUR- arbeidskvelder er åpne.
Katarina legger ut informasjon om oppmøte datoer.
Sak 22/14 : Skatepark planer fremover v/Condio
Saken utsettes til neste møte

UNGDOMSRÅDET
Ungdomstjensten Bydel Frogner
Besøksadresse:
Cort Adelers gate 18, 0204 Oslo

Postadresse:
Postboks 2774 Solli
0201 Oslo

Telefon: 22 44 56 48

Bankkonto: 13150100032
Org. nr. 874 778 702
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Sak 23/14 : UBUM saker
Ungdomsrådet gikk igjennom evaluering av UBUM
Saker som rådet opplever som relevante å jobbe med lokalt er :
1. Styrking av BUP: Rådet vil hente inn informasjon fra BUP
2. Sykkelveier : Brede veier med parkering ønskes gjøres om til sykkelstier
3. Politisk fravær for ungdomsskoleelver - SUR jobber også med denne saken.
Sak 24/14 : Søknader
Søknad 3/14 :
Cafe Condio søker midler til Girls Night til Sy-om Prosjekt : 11 500,Vedtak :
Søknaden utsettes til møtet i mai. Rådet ønsker mer informasjon om prosjektet og mener
tilbudet ikke bør begrenses til å gjelde kun jenter.
Søknad 4/14 :
Cafe Condio søker 4000,- midler til opplæringstur/faglig påfyll for Baristaer på Kaffearrangement
Vedtak :
Invilges med 4000,Søknad :
Ungdomsblokkfløytistene Uranienborg søker midler til tur til Spania : 15.000,Vedtak :
Søknaden avslåes.
Rådet ønsker ikke å gi midler til utenlandstur.
Sak 25/14 : Retningslinjer for Barne og ungdomsrådene i Bydelene.
Det har kommet forslag om vedtak fra ungdomstjenesten om vedtak for retningslinjer for barne
og ungdomsråd. Saken ble lest opp og sendes ut til gjennomlesing til neste møte
Sak 26/14 : Kommuneplan
Ungdomsrådet har fått henvendelse om uttalelse av kommuneplan.
Sekretær ber om å få informasjon om forslag som gjelder Bydelen spesifikt.
Tas opp til neste møte.
Sak 27/14 : Eventuelt
Det var ingen eventuelt saker

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak 110/14
Mibu-sak 54/14
Møtedato:
Møtedato:

08.04.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen
29.04.2014 Bydelsutvalget

HEGDEHAUGSVEIEN 25, GNR 214, BNR 89
BYGGESAK TIL UTTALELSE

Plan- og bygningsetaten har gitt rammetillatelse til omsøkt tiltak på ovenstående adresse, datert
05.02.2014. Ved en inkurie ble saken ikke oversendt bydelen for uttalelse. Rammesøknaden er
påklaget og etaten har oversendt saken til uttalelse fra bydelen i forbindelse med at saken sendes
til politisk behandling i Byutviklingskomiteen.
Plan- og bygningsetaten har tidligere gitt tillatelse til riving av eksisterende bakgårdsbygning i
Hegdehaugsveien 25, med BRA 94 m2 (sak 201209257).
Byggesaken er avhengig av dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav til bebyggelsesplan,
maksimalt tillatt grad av utnytting, maksimalt tillatt etasjehøyde, reguleringsformål bolig (1.
etasje), og fra avstandsbestemmelsene i Plan- og bygningsloven.
Byggesaken er tilgjengelig i saksinnsyn på Plan- og bygningsetatens nettsider
http://www.pbe.oslo.kommune.no med saksnummer 201307965.
Fantastic Norway AS er konsulent for tiltaket på vegne av forslagsstiller Wahl Eiendom Bolig AS
Gjeldende regulering for eiendommen er Byggeområde for boliger, U = 1 – 1,5, S – 2255. Etter
bygningsrådets bestemmelse i det enkelte tilfelle kan bebyggelsen tillates oppført i inntil 5 etasjer.
Grunneiendommen er på 620,2 m2 .
Eksisterende bygning på tomten er oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig,
Kgl.res.murgård. Bygningen er tegnet av arkitekt L. Zapffe og oppført i 1893.
Den rammegodkjente byggesaken går ut på å rive eksisterende eldre garasje samt 1-etasjes tilbygg
(på 43 m2 BTA) til hjørneeiendommen i Grønnegata/Hegdehaugsveien. Mot gavl til Grønnegata 2
er det godkjent å oppføre en 6-etasjes blokk mellom Hegdehaugsveien 25 og Grønnegata 2.
Nybygget er et kombinert bolig- og næringsbygg i 6 etasjer med takterrasse og takoppbygg for
heis og utgang til terrasse. Næring er lagt til 1. etasje, øvrige etasjer er avsatt til boligformål. 2. –
6. etasje rommer til sammen 16 stk 2- og 3-roms boliger på fra 21,5 m2 opp til 63,5 m2. Detaljerte
arealopplysninger for alle boliger fremgår av vedlegg Boligspesifikasjoner. Det bygges kjeller
under ny bebyggelse og gjenstående deler av gårdsrom, og etableres uteplass for beboerne på det
ubygde areal som blir tilbake på grunneiendommen. Hovedadkomst til blokken er fra Grønnegata,

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Drammensveien

Postadresse:
Telefon: 23 42 50 00
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
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med sekundæradkomst og søppeltømming fra Hegdehaugsveien via tinglyst adkomst over
naboeiendom.
Nabovarsel ble utsendt den 29.05.2013, og det foreligger flere nabomerknader. Disse tar opp at det
ikke bør gis dispensasjon fra kravet til bebyggelsesplan eller fra kravet om at maksimal høyde
begrenses til 5 etasjer, at utnyttelsen er alt for høy (2,02 mot tillatt 1,5), at fasade mot Grønnegata
er lagt i flukt med eksisterende bevaringsverdig bygningsmasse istedenfor å trekkes tilbake som
naboeiendommen i Grønnegata 2, og at parkering for de nye boligene ikke er ivaretatt.
Etter vedtaket om rammetillatelse har det innkommet 3 naboklager til dette. Forhold som tas opp
her er bl.a. antallet dispensasjoner som tiltaket er avhengig av og etatens tidligere uttalelser som
har gått imot svært lignende forslag. Det blir også trukket fram sivilrettslige forhold som urimelig
belastning av klausulert adkomstrett fra Hegdehaugsveien (ligger på naboens tomt) og at det er gitt
tillatelse til å etablere vinduer i grense til naboeiendom.
Bydelen har ikke tidligere hatt saken til uttalelse. Plan- og bygningsetaten beklager at saken ikke
er forelagt bydelen for uttalelse før nå. Rammetillatelse av 13.01.2014 er påklaget og vil bli
oversendt Byutviklingskomiteen. Uttalelse fra bydelen vil bli oversendt og dermed medtatt i
behandlingen i komiteen.
Plan- og bygningsetaten har innstilt på opprettholdelse av rammetillatelsen.
Eventuelle bemerkninger til klagesaken og rammetillatelsen merkes 201307965 og sendes
Plan- og bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no samt saksbehandler
espen.hofsvang@pbe.oslo.kommune.no senest 16.04.2014. Saksbehandler er orientert om at
bydelen kan avgi uttalelse først etter bydelsutvalgets møte 29.04.2014.

Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse til klagesak og rammetillatelse for tiltak i
Hegdehaugsveien 25, gnr 214, bnr 89.
Bydelsutvalget støtter naboenes merknader om at krav til bebyggelsesplan for utbygging av
eiendommen opprettholdes, og deres krav om at klagen blir gitt oppsettelig virkning.

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak 111/14
Mibu-sak 55/14
Møtedato:
Møtedato:

08.04.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen
29.04.2014 Bydelsutvalget

BOGSTADVEIEN 36, GNR 215, BNR 18
RAMMESØKNAD OM BRUKSENDRING
FORESPØRSEL OM UTTALELSE

Plan- og bygningsetaten har oversendt ovenstående byggesak til uttalelse.
På vegne av tiltakshaver Espresso House Norge AS søker Lynda Christiansen siv. ark. om
bruksendring fra forretning til servering (kaffebar) for ca 210 m2 i 1. etasje i Bogstadveien 36.
Det søkes om dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende bruk og
fasadeendring (skilt) samt fritak fra TEK 10 energikrav.
Gjeldende regulering for eiendommen er S-2782, Byggeområde for bolig og forretning (1. etasje).
Tiltakshaver Espresso House Norge AS ønsker å etablere kafé/servering i innkjøpssenter
Westside, Bogstadveien 36, med publikumsarealer i 1. etasje og lager- og personalrom i kjeller.
Kafé/serveringslokale ligger i to plan med en nivåforskjell på 35 cm. Serveringsdisk ligger på
nedre plan og HC-toalett på øvre plan. Tiltakshaver foreslår at eksisterende rampe i senterets
hovedinngang brukes av forflytningshemmede. Det opplyses at kafeen vil selge kalde og varme
drikker og div kalde smørbrød og kaker. Det vil ikke bli produsert fettholdig mat i lokalet, kun
oppvarming av småkaker. Eksisterende tegning E3 utgår og blir erstattet med ny tegning E3x.
Søker opplyser at forslag om bruksendring er varslet naboer uten at det er innkommet
kommentarer til forslaget.
Eventuelle kommentarer til rammesøknaden sendes Plan- og bygningsetaten
postmottak@pbe.oslo.kommune.no samt direkte til saksbehandler
tone.hellem@pbe.oslo.kommune.no før 16.04.2014. Saksbehandler er orientert om at vedtak
fra bydelsutvalget kan foreligge først etter møte 29.04.2014.

Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget er forespurt om å avgi uttalelse til rammesøknad om bruksendring fra forretning til
servering (kaffebar) i Bogstadveien 36, gnr 215, bnr 18, 1. etasje.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Drammensveien

Postadresse:
Telefon: 23 42 50 00
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
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Bydelsutvalget støtter søkers forslag til bruksendring av eiendommen fra forretning til servering
(kaffebar) med forutsetning at lokalene blir tilrettelagt for universell utforming.
Bydelsutvalget vil ikke anbefale foreslått løsning av UU-tilpassning hvor HC-toalett og
serveringsdisk er planlagt på ulike nivåer uten intern rampe i serveringslokalet.

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak 112/14
Mibu-sak 56/14
Møtedato:
Møtedato:

08.04.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen
29.04.2014 Bydelsutvalget

FROGNERVEIEN 2, GNR 211, BNR 89
RAMMESØKNAD OM BRUKSENDRING
FORESPØRSEL OM UTTALELSE

Christian Sundby siv.ark. MNAL søker på vegne av tiltakshaver, Listia Eiendom ANS om
bruksendring av ca 135 m2 i Frognerveien 2, 1. etasje fra forretning til bevertningssted.
Saken er oversendt bydelen til forhåndsuttalelse i forbindelse med søkers utarbeidelse av
rammesøknaden. Søknad er registrert i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn med nummer
201404140.
Gjeldende regulering for eiendommen er S-4008, Spesialområde bevaring (Bolig, kontor,
forretning, bevertning).
Eiendommen er oppført på Byantikvarens Gule liste som bevaringsverdig iht Kgl. res. Murgård,
og er regulert til bevaring. Bygningen er en typisk murbygning fra år 1892 oppført etter tegninger
fra arkitekt A. Liljestrøm.
Tiltakshaver ønsker å etablere bevertningssted med kjøkken i 1. etasje, og lagerfunksjoner i
kjeller. Gulv i 1. etasje ligger ca 50 cm over fortau, og tiltakshaver foreslår at lokalet blir tilpasset
universell utforming ved at det etableres en nedfelt utendørs løfteplattform i fortauet mellom
fasade og fortauskant.
Fortauet har på dette punkt en bredde på ca 280 cm. Løfteplattformen er foreslått å bygge 140 cm
ut fra fasade, og leverandør oppgir at den vil bruke ca 1 min. på å løfte en rullestolbruker opp til
innvendig gulvnivå og gå tilbake til fortausnivå igjen.
Byantikvaren er forelagt forslag til fjerning av eksisterende fasadeendring (fjerning trapp) og har
gitt samtykke til dette, vedlegg 101.
Bymiljøetaten er forelagt forslag til plassering av nedsenket løfteplattform i fortau foran gammel
inngang og har gitt samtykke til dette, vedlegg 102.
Bydelen mener forslaget til tilrettelegging for UU kan medføre problemer for fotgjengere på
stedet, og må løses på annen måte. Fortauet er trangt, ca 280 cm fra liv i kjellerfasade og ut til
fortauskant. Videre er Frognerveien en travel gate med stor trafikk. Buss 21 stopper rett utenfor
nummer 2, og trikk 12 passerer eiendommen i god fart på vei mot stoppested på Solli plass. Selv
Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Drammensveien

Postadresse:
Telefon: 23 42 50 00
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
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om løfteplattingen ikke er i stadig bruk må det forutsettes at fortauet skal fungere for den ordinære
fotgjengertrafikken samtidig som plattformen er i bruk.
Søker opplyser at søknaden er varslet naboer (07.03.2014) uten at det er innkommet kommentarer
til forslaget.
Eventuelle kommentarer til rammesøknaden sendes Christian Sundby chapasun@online.no
samt Plan- og bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no, Byantikvaren
postmottak@bya.oslo.kommune.no og Bymiljøetaten, postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget er forespurt om å avgi uttalelse til rammesøknad om bruksendring fra forretning til
bevertningssted for ca 135 m2 i Frognerveien 2, 1. etasje, gnr 211, bnr 89.
Bydelsutvalget støtter søkers forslag til bruksendring av eiendommen fra forretning til bevertning
med forutsetning at etablering av adkomst for rullestolbrukere løses inne i lokalet.
Bydelsutvalget anser den foreslåtte løsningen, som vil bety at fortauet har fri passasje på ca 140
cm (mot normalt 2 meter) når løfteplattformen er i bruk, gir en trafikkfarlig og uønsket løsning.
Frognerveien har stor trafikk med bussholdeplass foran Frognerveien 2, og trikken passerer stedet
med stor fart på vei mot stoppested på Solli plass.
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FW: Nabovarsel Frognerveien 2

FW: Nabovarsel Frognerveien 2
Postmottak Bymiljøetaten
Sendt:

25. april 2014 13:54

Til:Postmottak

Bydel Frogner

Kopi:

siriandersl@hotmail.com

Vedlegg:

Frognerveien 2.pdf (557 kB)

Oversendes Bydel Frogner.

Med vennlig hilsen
Dokumentsenteret
Bymiljøetaten
Sentralbord: 02 180
www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no

Tenk på miljøet

og ikke skriv

ut denne

e-posten

hvis du ikke må

From: Siri Andersen [mailto:siriandersl@hotmail.com]
Sent: Thursday, April 24, 2014 7:18 PM
To: PBE Postmottak; Postmottak Bymiljøetaten; Postmottak Næringsetaten;
Cc: tomehans@me.com; romsaas@emedia.no
Subject: FW: Nabovarsel Frognerveien 2

chapasun@online.no

Protest mot tillatelse til bevertningssted i Frognerveien 2,
Borettslaget Frognerveien 1B ligger vis a vis Frognverveien 2.
Vi fikk et nabovarsel, men har meddelt tiltakshaver at vi mener nabovarselet er mangelfullt. Se mail
sendt til tiltakshaver nedenfor. Det er derfor ikke riktig at det ikke har kommet inn kommentarer til
nabovarselet, slik det fremgår av saksdokumentet til innkallingen til møtet i bydelsutvalget 29.04.13.
Vi har ikke fått ytterligere informasjon om tiltaket og hva lokalene skal benyttes til. På den bakgrunn
har vi også kontaktet både plan- og bygningsetaten og næringsmiddeletaten, men ikke fått nærmere
informasjon.
For oss er det rele
evt nattestid. Dett
det tilfelle at det d
kan benyttes til de

ant om det dreier seg om en dagåpen kafè, eller en restaurant/utested på kveld og
vet vi så langt ikke noe om. Vi finner likevel grunn til å meddele vår protest for
eier seg om et kveldsåpent serveringssted eller noe som kan medføre at det senere
e. Vi ber om at vår klage tas med i vurderingen ved søknaden.

Et kveldsåpent ute
sjenanse for oss, s
berusede mennesk
sommer, og kom
bokvalitet. (Lydni

ted er noe vi er sterkt i mot. Champagneria har allerede medført mye støy og
rlig på sommertid. Dette som følge av vinduer som er åpne, høy musikk,
r i gatene, taxier m.m. Vi har klaget på Champagneria ved flere tilfeller, sist i fjor
r til å følge opp dette nærmere. Støyplagene går ut over nattesøvnen, trivsel og
ået kan illustreres med lydopptak fra soverom i ulike boenheter i vårt
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borettslag.) Støyen fra utestedene og ferdselen utenfor slik situasjonen er nå høres godt både fra
leilighetene vendt mot Frognerveien og fra de som vender mot bakgården. Dette blir bare verre om
det blir et større eller et nytt utested i Frognerveien.
Vi er veldig bekymret for utviklingen i Frognerveien. Dersom det tillates en utvidelse av
eksisterende utested, eller opprettelsen av et nytt, vil det øke støynivået som allerede er uakseptabelt.
Det er allerede to utesteder i henholdsvis Frognerveien 2 og 6, og vi har registrert at taxier har begynt
å foreta oppstilling i gaten, med påfølgende "tuting" og kaos i forbindelse med andre trafikanter og
fotgjengere. Dette er verken heldig for oss, for trafikkflyten eller forsvarlig av sikkerhetsmessige
hensyn.
Det er flere borettslag og mange leiligheter i Frognerveien. At dette er et boligområdet er vel også
bakgrunnen for at hovedregelen om åpningstider for sjenkestedene i vår bydel er at det skal holde
stengt mellom 01 og 06. (http://lovdata.no/dokument/NB/forskrift/2013-08-27-1051)
Ved en forsøksordning fikk bydelen Frogner delegert myndighet til å fastsette åpningstider for sin
bydel i 2009, og på den bakgrunn har Champagneria enn så lenge utvidet åpningstid. Denne
forsøksordningen har åpenbart fått negative konsekvenser, og bør revurderes. Vi vil om nødvendig
forfølge det videre og jobbe for at utesteder får begrenset åpningstiden. Vi vil også gjøre det vi kan
for å hindre opprettelse av nye utesteder eller utvidelser av ekisterende utesteder.
Vi ber om at kommunen ikke tillater bruksendringer som kan medføre at lokalene kan benyttes til
kveldsåpent utested, og dermed en ytterligere støybelastning for bomiljøet.
Mvh
Styret i Borettslaget Frognerveien 1B, på vegne av beboerne.
Tom Erling Hansen, Käthe Romsaas og Siri Andersen

From: siriandersl@hotmail.com
To: chapasunonline.no
CC: romsaasemedia.no; tomehansme.com
Subject: FW: Nabovarsel Frognerveien 2
Date: Mon, 17 Mar 2014 15:26:43 +0100
Hei Christian Sundby,
Viser til nabovarsel for bruksendring og tiltak i Frognerveien 2.
Det var lite informasjon i nabovarselet. (Byggesaksforskriften (SAK) §§ 5-4 og 5-2 oppgir hvilken
informasjon som skal med i varselet (Dvs det skal i hovedsak innholde det som sendes i søknaden). )
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Fint om du kan s nde mer informasjon om tiltaket. Hvilken type bevertingssted dreier dette seg om?
Mvh
Styret i Frognerv ien 1B

http://webmail.oslo.kommune.no/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAACQ6yA...

28.04.2014
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Postboks8944 Youngstorvet
0028 OSLO
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Eiendommensadresse

213 119 Frognerveien1 B
, Tiltak på eiendommen
•

Kommune Gnr.

Oslo

Bnr.

211 89

Adresse

Eier/fester

Frognerveien2, 0257 OSLO LISTIAEIENDOMANS

bet varsles herved orn
Søknadstype

Tiltakstype

rammetillatelse Lydskille i bygg Våtrom i bygg FasadeendringBruksendring
Neeringsgruppekode

Formal ' Beskrivelseav bruk

I Overnattings-og serveringsvirksomhet annet Bevertningssted.
..Nabovareelet gjelder

Det søkes Bruksendringfra forettning til bevertningsstedi byggetsførste etasje.
Fasadenmot frognerveienvil ikke endres i særlig grad, den ene stentrappenfjernes og dør og løfte platform
installeresslik at lokalet blir tilpasset universellutforming. Tiltaket er blir godkjentav Bymiljøetatenog
Byantikvaren.
Fasadenmot smuget endres ikke, men pga en nytt ventilasjonsagregatvil det adderes et ventilasjonsrørtil de
allerede eksiterendeventiltasjonsrørene.
Arealdisponering
Planstatus mv.
,
Gjeldendeplan

Reguleringsplan
Navn på plan

S-4008 (reg plan for Frognerveien2 gnr 211 bnr 89, byggeområdefor bolig, kontor, bevertningog spesialområde
bevaring.
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Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak 113/14
Mibu-sak 57/14
Møtedato:
Møtedato:

08.04.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen
29.04.2014 Bydelsutvalget

BEDRE BELYSNING I DELER AV BYDEL FROGNER

I forbindelse med bydelens budsjettbehandling for 2014 ble det fra bydelens ungdomsmiljø tatt
opp et ønske om bedre belysning i sentrale deler av bydelen. Spørsmålet ble reist i forbindelse
med budsjettbehandlingen, og bakgrunnen er flere voldtekter og voldsepisoder som fører til at
mange ungdommer blir utrygge på å ferdes ute i de mørke timene på dårlig opplyste steder.
Politikerne anmodet om en nærmere beskrivelse av aktuelle steder, og Ungdomsrådet har
spesifisert ønskene skriftlig, se nedenfor, og ved kartmarkeringer som vedlegges denne
henvendelse.
Utdrag fra Ungdomsrådets desember-referat – 04.12.2013, sak 73/13:
BU-sak om belysning:
Medlemmene i ungdomsrådet har forhørt seg med skoleelever og bekjente
bosatt i bydelen om hvor de opplever det utrygt å gå om kveldene pga
manglende belysning. Her følger et utvalg av adresser og områder:
Urra parken, Oscarsgate, Industrigata, veiene bak Nissen skole, Odinsgate,
Eilert Sundts gate, Lille Frogner allè, Baldersgate, Elisenberg, Underhaugsveien,
inne i Frognerparken: (v/Rosehagen) bak Madserud sykehjem, Parkveien,
Inkognito gaten i retning Uranienborgveien og sti/vei mellom Skøyen skole og T-bane,
samt inne i Vestre gravlund (her ferdes særlig mange skoleelever morgen og ettermiddag)
Bydelen har etter henvendelse til Bymiljøetaten fått en positiv tilbakemelding om at etaten våren
2014 starter på en ny runde med utskifting av 1000 armaturer i byen. Bymiljøetaten har en del av
de foreslåtte adressene på sin liste fra før av, og mener bydelen kan se lyst på saken.
Vedtak sendes Bymiljøetaten, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester samt
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget ber om at bydelens ønsker om supplerende belysning blir vurdert samtidig med at
Bymiljøetaten starter på sin runde med utskifting av armaturer i Oslo.
Bydelsutvalget peker på at behovet for bedre belysning er dokumentert fra Ungdområdet i bydelen
og oppfattes spesielt viktig som trygghetsskapende tiltak.
Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Drammensveien

Postadresse:
Telefon: 23 42 50 00
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

F:\ADMINISTRASJON\Politisk sekretariat\BU\BU 2014\April\Sak.113.Belysning.doc

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak
HUSK-sak

Møtedato:

102/14
55/14

29.04.14

SIKKERHET I NAV-KONTORET

Bakgrunn:
NAV Frogner har over tid vært opptatt av å ivareta sikkerheten til medarbeiderne i NAV-kontoret.
Dette da det over flere år har vært en økning i antall trusler, og også utøvelse av vold, i kontoret.
Det er registrert følgende antall saker om trusler og vold:
År:
Rapporterte saker:
2008
12
2009
10
2010
8
2011
14
2012
14
2013
21
Antall utløste alarmer registreres ikke. Det er ikke skilt mellom trusler og vold i rapporteringen
tilbake i tid.
Kontoret har etablert rutiner for samtaler i publikumsmottaket, hjembesøk/samtaler utenfor
publikumsmottaket, rutine for brukere med en forhøyet sikkerhetsrisiko, avtale med Securitas om
områdevakt og vakt til stede i særlig sårbare situasjoner/tidspunkt, alarmsystem, øvelser i
håndtering av truende brukere, opplæring i å forstå hva som kan provosere brukere i en vanskelig
livssituasjon m.v. Alle tiltakene er revurdert og endret i årene 2011-2013.
I 2013 ble en medarbeider på NAV Grorud drept av en bruker mens hun var på arbeid. Det
medførte blant annet ytterligere styrking av arbeidet for å ivareta medarbeidernes sikkerhet. PM
ble gjennomgått sammen med en representant for Beredskapsetaten og verneombudene i stat og
kommune. 4 medarbeidere i NAV-kontoret ble lært opp til å være ressurspersoner og
gjennomførte øvelser for alle medarbeidere høsten 2013. Ominnredning og sikring ble gjort i
samtalerom og andre deler av PM, se vedlegg 1

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702
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Aktuell situasjon
Bydelsutvalget har bedt om å få en sak om sikkerheten i NAV-kontoret hvor følgende elementer
tas med:
Administrasjonen fremmer forslag til akseptkriterier for følgende
Vold (fysisk vold som slag, spark, dytting, lugging, knuffing eller andre fysiske angrep på person)
Trusler (ytringer eller handlinger som direkte eller indirekte innebærer en trussel om å påføre
den enkelte enheten eller andre (kolleger, familie mv.) skade)
Antall alarmer (tilkalling av politi, vektere eventuelt andre)
Følgende formel skal benyttes: kritiske hendelse/antall arbeidstimer
Det vil si at skjer det i trussel per 5 time blir verdien 1/5= 0,20. med andre ord er det om å gjøre
med en så lav verdi som mulig.
Det skal tydelig fremmes måltall på hva bydelen regner for “akseptable” tall.
Dette legges frem til vedtak på BU-møte 29. april. Sammen med forslaget skal det komme frem
hva dagens situasjon er, med oversikt over registrerte hendelser på de gitte parametere.
BU behandler kriteriene og vedtar endelige akseptkriterier på møte 29. april.
På bakgrunn av dette, fremmer administrasjonen tiltak slik at NAV Frogner drives i tråd med
akseptkriteriene vedtatt av bydelen. Tiltakene, og plan for implementering, behandles på bydelens
møte 17 juni.
Akseptkriterier:
I NAV finnes det i dag ingen egen modell for å vurdere akseptkriterier. NAV har en policy som
sier at ingen medarbeidere skal utsettes for trakassering, trusler, vold eller drap på arbeidsplassen.
Fordi NAV ser at dagens situasjon er mangelfull ble det satt ned et nasjonalt utvalg som så på
situasjonen pr i dag. De avga en rapport i januar 2014 med anbefaling om følgende tiltak (hentet
fra kapittel 9 i rapporten Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen - en gjennomgang og
forslag til tiltak)
Alle NAVs enheter må, uavhengig av trusselbildet, ha en grunnleggende sikring bestående av
teknologiske, fysiske, organisatoriske og menneskelige tiltak.
Arbeidsgruppen mener dette betyr at:
Ledelsen på alle nivå i NAV tar sikkerhetsarbeidet på alvor
Det trenes jevnlig på å håndtere vold og trusler om vold
Nyansatte får opplæring i sikkerhetsrutinene på kontoret
Det gjennomføres jevnlige risikovurderinger, minimum hvert år
Det legges vekt på kompetanse i kommunikasjon og konflikthåndtering
Ansatte som har blitt utsatt for vold og trusler om vold blir fulgt opp
Enhetene har lokale sikkerhetsrutiner som alle ansatte kjenner
Enhetene har en velfungerende vernetjeneste
Kontorene er tilrettelagt og utstyrt for å ivareta sikkerhet
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Trusler og vold blir rapportert rutinemessig i et hensiktsmessig system
Ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud samarbeider om sikkerhetsarbeidet
Sikkerhetsarbeidet i NAV henger sammen med NAVs generelle virkemåte og oppgaveutøvelse. I
den sammenheng vil arbeidsgruppen spesielt påpeke viktigheten av at publikumsmottaket er
bemannet av medarbeidere med riktig kompetanse på:
Kompetanse om tjenesteinnhold
Kompetanse i å møte mennesker i en vanskelig livssituasjon
Kompetanse i konflikthåndtering.
Arbeidsgruppen har delt inn forbedringsforslagene i tre kategorier.
Tiltak på kort sikt (2014)
Tiltak som gjennomføres på mellomlang sikt (2015)
Tiltak som gjennomføres på lengre sikt (2016)
o Det utarbeides minimumskrav til fysisk sikring av NAV-kontorene innen 1. juni 2014.
o NAV-kontorene rapporterer og har utbedret feil og mangler, som kan gjøres innenfor budsjett,
innen 1. september 2014.
o Forbedringer av større karakter drøftes i partnerskapet og det lages en omforent plan for
gjennomføring innen 1. november 2014.
o NAV- enheter med brukerkontakt reflekterer over kommunikasjonen med brukerne og drøfter
hva de legger i uakseptabel adferd.
o Det utarbeides et verktøy med beskrivelser, eksempler og spørsmål til refleksjon til hjelp for
vurdering og tolkning av situasjoner med vold, trusler om vold og trakassering. Innen 1. oktober
2014.
o Partnerskapsmøtene som minimum, med deltakelse fra vernetjenesten, behandler sikkerhet én
gang per år. Gjennomføres innen 1. september 2014.
o Resultatkrav til gjennomført sikkerhetsarbeid tas inn i statlige og kommunale styrende
dokumenter fra og med 2014.
o Det utarbeides opplærings- og støttemateriell
o Én vernetjeneste i hvert NAV-kontor.
o Hvordan dette skal gjennomføres må utredes. Arbeids- og velferdsdirektoratet utreder
spørsmålet i samarbeid med KS innen 1. november 2014.
o Arbeids- og velferdsdirektoratet følger opp dialogen med Riksadvokaten og Politidirektoratet.
o Det gjennomføres jevnlig dialog med politiet på alle nivåer i NAV.
o Arbeids- og velferdsdirektoratet tar initiativ til dialog med relevante samarbeidspartnere, som
blant annet Helsedirektoratet og politiet med tanke på å bedre rutiner og retningslinjer for
samhandling og deling av informasjon.
o Det etableres lokale rutiner mellom NAV-kontor og relevante instanser for når og hvordan
samarbeid og informasjonsdelingen skal skje.
o Hvert NAV-kontor utarbeider egne rutiner for hvordan informasjon om bruker som kan utgjøre
en sikkerhetsrisiko skal deles i NAV- kontoret. Arbeids- og velferdsdirektoratet bør tydeliggjøre
retningslinjene for når informasjonsdeling er nødvendig av hensyn til liv og helse
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o Det lages en sikkerhetsportal i samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS og
vernetjenesten. Portalen inneholde relevante dokumenter og verktøy. Første versjon innen
utgangen av 2014.
o Arbeidsgruppen anbefaler at det utarbeides en kort, konkret og tydelig beskrivelse av hvordan
hendelser skal registreres og beskrives, og at alle hendelser i NAV blir registrert i ett IKT-system.
o Systemet bør både ivareta kravet til tilfredsstillende oppfølging av og statistikk fra den enkelte
hendelse. Systemet bør gjøre det mulig å ta ut statistikk slik at en har et samlet bilde av antall
hendelser og typer hendelser i NAV.
o Arbeidsgruppen anbefaler at Arbeids- og velferdsdirektoratet, i samarbeid med KS,
gjennomfører jevnlige undersøkelser av opplevd sikkerhet blant ansatte i NAV-kontorene.
Arbeidet må påbegynnes i 2014, men tidsperspektiv for gjennomføring varierer.
o Arbeidsgruppen anbefaler at det legges til rette for at NAV-ansatte må trene på samhandling
med bruker og på håndtering av situasjoner som kan oppstå.
o Det bør utarbeides opplæringsmateriell, som for eksempel videoer og trenings/ og
refleksjonsøvelser, rollespill mv.
o Arbeidsgruppen anbefaler en opplæringsstruktur i sikkerhet.
o Det anbefales at det lages opplæringsmateriell som egne DVD-er , i sikkerhet for å gjøre
fagkompetanse på sikkerhetsområdet lett tilgjengelig.
o Det etableres et fast kontaktpunkt/ en fast rutine mellom det enkelte NAV-kontor og
Forvaltningsenhetene.
o Videre anbefaler arbeidsgruppen at Klarspråkprosjektet tilføres ressurser slik at vedtaksbrevene
er forståelig for bruker og viser hvor bruker kan henvende seg for nærmere informasjon.
o Sikre et godt samarbeid mellom enhetene i NAV, spesielt samhandlingen mellom NAV-kontor og
NAV Forvaltning.
Tiltak som arbeidsgruppen ikke anbefaler
Vektertjenester
Metalldetektor
Kameraovervåking
Oslo kommune og NAV Oslo har også utarbeidet en minimumsstandard for fysisk sikring av
NAV-kontorene, se vedlegg. I kommunen har det vært Beredskapsetaten som har vurdert behov
og bistått ved utarbeidelse av forslag til tiltak. De har også gått gjennom lokalene ved NAV
Frogner sammen med fire ressurspersoner, som har fått utvidet opplæring i å forstå
sikkerhetsutfordringer, og iverksette tiltak for å avhjelpe utfordringene.
NAV Frogner har gjennomført noen av tiltakene som her nevnes. Andre utestår inntil nasjonale
anbefalinger er kommet. Se også vedlegg.
Etter som det verken i nasjonal vurdering, eller i Oslo kommune, er lagt til grunn noe annet enn at
null tilfeller av vold, null tilfeller av trusler og null tilfeller av alarmutløsning erakseptabelt, finner
ikke bydel Frogner grunnlag for å beregne akseptabelt trusselnivå til mer enn null.
Det må i en slik vurdering legges vekt på at den fysiske delen av et NAV-kontor i seg selv har en
svært lav risiko for forhold som kan påføre skade eller dødsfall, da det vesentligste av arbeidet
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skjer i kontorlokaler med lite farlig utstyr. Det er i møte med brukere at risikoen oppstår. Skulle en
komme til at akseptabelt nivå er høyere enn null vil det også måtte medføre at vi må rekruttere
andre yrkesgrupper med kompetanse i å håndtere sikkerhetsutfordringer. Det vil vi se på som
skadelig for målet med NAVs virksomhet.
NAV Frogner har en kommunal del og en statlig del, styrt i et avtalefestet partnerskap. Bydelen
kan ikke ensidig beslutte tiltak som også har konsekvens for den annen part. Spørsmål om
sikkerheten har derfor sin naturlige tilhørighet i partnerskapsmøtet.

FORSLAG TIL VEDTAK
Saken tas til orientering.
Vedlegg:
-

Nasjonal rapport om sikkerhet i NAV-kontorene
Foreløpig rapport fra Arbeidstilsynet om tiltak etter Groruddrapet
Oppdatert HMS-plan med innspill til byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Ukes e-post 10/2014 fra NAV
Informasjons e-post fra NAV Fylkesdirektør til bydelsdirektørene
Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Frogner

Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen – en gjennomgang

Sikkerhet i arbeids- og
velferdsforvaltningen
- en gjennomgang og forslag til tiltak

Oslo Kommune
KS
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Januar 2014
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Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen – en gjennomgang

Sammendrag
I etterkant av drapet på en medarbeider ved NAV Grorud i august 2013 ble det nedsatt en
arbeidsgruppe med representanter fra Oslo kommune, KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet,
arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten.
Arbeidsgruppa har hatt som mandat å gjennomgå sikkerhetssituasjonen i NAV. Arbeidet har
bestått i å kartlegge følgende områder:




Omfang av vold og trusler om vold rettet mot ansatte i NAV-kontorene
En gjennomgang av eksisterende rutiner, policy og regelverk
Kartlegging om og i hvilken grad NAV-kontorene har rutiner, gjennomført opplæring
og iverksatt fysiske tiltak for å forebygge og håndtere vold og trusler om vold.

Sikkerhetsituasjonen i NAV-kontorene – et overordnet bilde
Et hovedfunn i denne gjennomgangen er at i NAV-kontorene har 2,31 prosent av
medarbeidere vært utsatt for fysisk vold på arbeidsplassen. Langt fler oppgir å ha vært utsatt
for trusler om vold. 39 prosent oppgir at de har mottatt direkte trusler mot seg selv og 50
prosent oppgir å ha opplevd trusler rettet mot kontoret de jobber på. Samlet sett oppgir 63% å
ha opplevd trusler enten direkte rettet mot dem selv eller kontoret.
Kartleggingen viser videre at volds- og trusselbildet varierer mellom kontorer av ulik
størrelse, og mellom medarbeidere og hvilke hovedarbeidsområde de ivaretar. Her skilles det
mellom ansatte som jobber i publikumsmottakene (NAV-kontorenes 1. linje), merkantilt
ansatte og ansatte som jobber med oppfølging og veiledning av brukere, enten statlig ansatte
eller kommunalt ansatte. Ansatte ved de største kontorene er mer utsatt for vold og trusler om
vold enn ansatte ved de mindre kontorene. Medarbeidere som jobber i publikumsmottakene
oppgir i større grad å være utsatt for vold og trusler om vold enn kollegaer som har andre
arbeidsoppgaver og funksjoner. Blant medarbeidere som jobber med oppfølging og veiledning
viser funnene at det er de kommunalt ansatte som er mest utsatt for vold og trusler om vold.
Disse tendensene forsterkes med kontorstørrelse2.
De største kontorene er altså jevnt over mest utsatt for vold og trusler om vold. Bak dette
bildet, skjuler det seg også en betydelig variasjon i omfang av trusler mellom de større
kontorene, det vil si med 40 ansatte eller mer. Gjennomsnittlig antall trusler per ansatt i løpet
av de siste tolv måneder varierer fra 0,3 trusler på de minst utsatte kontorene, til 4,5 trusler på
det mest utsatte kontoret.
Sammenligner vi omfang av vold rettet mot ansatte med tidligere undersøkelser3, er omfanget
stabilt sammenlignet med 2009. Gjennom kartleggingen oppgir 90 prosent av de ansatte at de
stort sett føler seg trygge på jobb. Samtidig oppgir 17 prosent at de er redde for å bli utsatt for
vold på jobben og 10 prosent oppgir at de har hatt ønske om å slutte i jobben på grunn av
vold eller trusler på arbeidsplassen. Av de som har vært utsatt for mange trusler eller fysisk

1

Spørreundersøkelse rettet mot et representativt utvalg av medarbeidere i NAV-kontor.
Ved NAV- kontor med flere enn 40 ansatte er det et klart mønster. Kommunalt ansatte som jobber med
oppfølging, samt ansatte i publikumsmottaket, er klart mer utsatt for vold og trusler om vold.
3
AFI/Grimsmo 2009
2
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vold, er det en høy andel som svarer at de er redd for å bli utsatt for fysisk vold. Dette tyder på
at vold og trusler er en alvorlig stressfaktor og arbeidsmiljøbelastning
Nedenfor følger et kort sammendrag av øvrige hovedfunnene fra kartleggingen:
HMS-arbeidet i NAV-kontorene
84 prosent av ledere og 78 prosent av verneombudene oppgir at deres kontor har rutiner for
håndtering og forebygging av vold og trusler. 72 prosent av medarbeiderne oppgir det samme.
Kartleggingen viser at NAV-kontorene i ulik grad har operasjonalisert rutiner for håndtering
og forebygging av vold og trusler. Hvor godt kjent den enkelte medarbeidere er med rutinene
i sitt kontor varierer.
Samtidig viser kartleggingen at det i varierende grad kommer frem at kontorene har rutiner
for deling av informasjon med andre offentlige etater om brukere som kan utgjøre en
sikkerhetsrisiko. Gjennom intervju oppgir flere medarbeidere å være opptatt av å ivareta
brukeres personvern, og er noe usikre på hva slags informasjon som kan deles og hvordan.
Forebyggende arbeid i NAV-kontorene
De fleste kontorene har gjennomført teoretisk opplæring i å forebygge og håndtere vold og
trusler om vold. Svært få medarbeidere oppgir å ha gjennomført praktisk trening i å håndtere
vold eller trusler om vold. Funnene peker i retning av at de kontorer som er mest utsatt for
vold og trusler om vold i større grad har gjennomført opplæring og iverksatt rutiner for
forebygging og håndtering av vold og trusler om vold enn de kontorer som er mindre utsatt.
Hvorvidt det er rømningsvei i samtalerom og publikumsmottak, tilgang til alarm i møte med
bruker og bruken av alarm varierer mellom kontorene. Omtrent en femtedel av kontorene
benytter seg av vektertjenester, og dette gjelder primært de store kontorene.
Reaksjoner overfor brukere som utøver vold eller kommer med trusler om vold
Over halvparten av NAV-kontorene oppgir å ha benyttet utestengelse som tiltak, og det er
mest utbredt ved de største kontorene. Kartleggingen viser at det mangler et felles system for
å informere medarbeiderne om at bruker er utestengt. Flere informanter forteller at
informasjon om utestengelse ikke når dem, eller at informasjonen ikke er tilstrekkelig til å
identifisere brukeren. Det kan se ut som disse problemene er størst ved de større kontorene.
Rapportering av HMS-avvik
Rutiner både i statlig og kommunal styringslinje tilsier at vold og trusler om vold skal
avviksrapporteres. Funn fra kartleggingen viser at det eksisterer ulike rapporteringsrutiner i
kontorene og at det ikke er entydig hva som skal rapporteres i det statlige og/eller det
kommunale avvikssystemet. Omfang og innhold i rapporteringene varierer.
Konsekvensen av ovennevnte er at det ikke finnes en pålitelig oversikt over det samlede
omfang av vold og trusler om vold rettet mot ansatte i NAV (både statlige og kommunalt
ansatt).
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Samlet vurdering av sikkerhetssituasjonen i NAV
Arbeidsgruppa vurderer at omfanget av trusler rettet mot NAV-kontorene er uakseptabelt og
at dette, inklusivt omfanget av vold, utgjør en betydelig arbeidsmiljøbelastning. Ut fra dette
vil vi hevde at noen store kontor har betydelige sikkerhetsutfordringer, særlig når det gjelder
antall trusler de ansatte utsettes for i sin arbeidshverdag.
Funnene viser at det er store variasjoner mellom kontorene i hvordan disse utfordringene
imøtekommes, og hva som gjøres for å sikre at alle medarbeidere skal kunne bidra til å
forebygge og bedre håndtere vold og trusler om vold.
Arbeidsgruppen vil peke på betydningen av at det enkelte kontor gjør en lokal vurdering av
sikkerhetsutfordringene og den arbeidsmiljøutfordringen som vold og trusler utgjør, og på
bakgrunn av dette iverksette tiltak som bidrar til å forebygge og gjøre medarbeiderne bedre
rustet til å håndtere vold og trusler om vold. Nedenfor redegjøres det kort for de anbefalinger
og forslag til tiltak som arbeidsgruppa vurderer som viktige i det videre arbeidet.

Forslag og anbefalinger
Etter arbeidsgruppens vurderinger er flere kontorer godt i gang med å etablere rutiner, få
kunnskap og iversksette opplæring for å forebygge og håndtere vold og trusler om vold.
Samtidig må det gjøres risikovurderinger fortløpende, og nødvendige sikkerhetstiltak må
iverksettes. Sikkerhetssituasjonen, og ikke minst medarbeidernes opplevelse av trygghet og
sikkerhet på jobb, er en avgjørende faktor for at NAV skal levere gode tjenester til brukerne.
Trusler og vold på arbeidsplassen kan ha negative konsekvenser for arbeidsmiljøet og er
krevende for medarbeiderne som rammes. Arbeidsgruppen mener de foreslåtte tiltakene er
viktige for å bygge en god sikkerhetskultur i NAV. Arbeidsgruppen vil likevel understreke at
de foreslåtte tiltakene ikke alene vil løse sikkerhetsutfordringene i arbeids- og
velferdsforvaltningen. Derfor må begge styringslinjene for NAV-kontorene, både stat og
kommune, fortsette det systematiske sikkerhetsarbeidet. Det er viktig at det gjennomføres
lokale risikovurderinger og at problemer som blir avdekket danner grunnlag for å sette i
gang lokale tiltak.
Samtidig må Arbeids- og velferdsdirektoratet ha en aktiv pådriverrolle i sikkerhetsarbeidet i
arbeids- og velferdsetaten og sikre både kapasitet og gjennomføringsevne til å sette i gang
sentrale tiltak.
Arbeidsgruppen har valgt å dele tiltakene etter om de skal gjennomføres på kort, mellomlang
og lengre sikt.
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Tiltak som skal gjennomføres på kort sikt, innen utgangen av 2014.

I matrisen følger en oversikt over de tiltak som skal arbeides videre med i 2014.
Tiltak som kan gjennomføres på
kort sikt
Ny standard til minimumskrav til
fysisk sikring

Innhold

Felles kriterier for hva som ligger i
begrepene i begrepene trusler,
sjikane og vold
Tydeliggjøre krav til gjennomført
sikkerhetsarbeid

Felles forståelse og utarbeidelse av kritierer for begrepene.
Utarbeide støttemateriell som refleksjonsverktøy

Standard som stiller krav til
Rømningsveier
Bruk av alarm
Utforming av publikumsmottak
Samtalerom

Årlige resultatkrav innenfor:
Gjennomførte risikovurderinger
Gjennomførte forebyggende sikkerhetstiltak, herunder fysiske tiltak
Gjennomførte og evaluerte praktiske øvelser
Gjennomført opplæring

Tiltak som skal gjennomføres på mellomlang sikt, innen utgangen av 2015
Tiltak som kan gjennomføres på
mellomlang sikt
Utrede om en felles vernetjeneste
er hensitsmessig
Jevnlig dialog med politi om
sikkerhet i NAV

Dialog og informasjonsdeling med
andre samarbeidspartnere

Innhold
Utreding
Politidirektør vil presisere enkelte forhold knyttet til praksis for
anmeldelse fra NAV
Dialog med politi på alle nivå
Etablere lokale rutiner for deling av informasjon
Helsedirektoratet, KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet skal
utrede mulighetsrom og samhandlingsformer med sikte på å bedre
informasjonsdeling
Arbeids- og velferdsdirektoratet bør vurdere behovet for dialog med
andre samarbeidspartnere

Felles rutiner for deling av
informasjon i NAV

Arbeids- og velferdsdirektoratet bør tydeliggjøre retningslinjene for
når informasjonsdeling er nødvendig av hensyn til liv eller helse
Det bør etableres rutiner i det enkelte NAV-kontor om hvordan man
skal dele informasjon om brukere som kan utgjøre en
sikkerhetsrisiko

Sikkerhetsportal for enheter i NAV

Sikkerhetsportalen bør dekke områdene forebygging, håndtering,
oppfølging og rapportering. Den bør inneholde:
o Lover, regler og forskrifter
o Viktige rutiner
o Gode eksempler og støttemateriell
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Tiltak som skal gjennomføres på lengre sikt, innen utgangen av 2016
Tiltak som kan gjennomføres på
lengre sikt
Bedre rapporterings- og
oppfølgingssystem

Innhold



Styrket fagkompetanse og
opplæring

Bedre forventningsavklaring og
god service





Fag- og kommunikasjonskompetanse
Opplæring i sikkerhet, inklusive opplæring for ledere
Det bør lages en struktur på sikkerhetsopplæringen som
gjelder NAV i sin helhet, både statlig og kommunalt
ansatte og ledere

NAV bør:




Øvrige forslag som bør vurderes
nærmere

Det utarbeides tydelig beskrivelse av hvordan hendelser
skal registreres
Alle hendelser i NAV bør bli registrert i ett system
tilgjengelig for alle, og som gir pålitelig data som kan
følges opp







Gi nøktern og konkret informasjon om sine tjenester og
ytelser
Forbedre sine vedtaksbrev
Sikre godt samarbeid mellom sine enheter, spesielt
samhandling mellom NAV-kontor og forvaltning
Om det er sammenheng mellom ressurssituasjonen og
forekomst av trusler, sjikane og vold
Regler og rutiner for alenearbeid
Oppfølging av medarbeidere
Like rettigheter til yrkesskadeforsikring for kommunalt og
statlig ansatte
Lik tilgang til bedriftshelsetjeneste for kommunalt og
statlig ansatte

Tiltak som arbeidsgruppen ikke anbefaler:





Vektertjenester
Metalldetektor
Kameraovervåkning
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1 Innledning
I august 2013 ble en av NAVs medarbeidere drept på jobb. I den forbindelse ble det nedsatt
en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Oslo
kommune, KS, de kommunalt ansattes organisasjoner og hovedverneombudet på statlig side.
Arbeidsgruppen har totalt hatt dem medlemmer. Arbeidsgruppen fikk i mandat å gjennomgå
sikkerhetssituasjonen i arbeids- og velferdsforvaltningen (heretter kalt NAV), samt utarbeide
forslag til tiltak som kan forbygge vold og trusler om vold.
Antall registrerte hendelser om trusler, trakassering og vold rettet mot arbeids- og
velferdsforvaltningens medarbeidere har økt det siste året. Hverken Arbeids- og
velferdsdirektoratet eller andre har, basert på statistikk fra ordinære datakilder, kunnet gi et
(entydig) svar på om dette skyldes en faktisk økning i vold og trusler om vold, eller om
ledere og medarbeidere er blitt mer oppmerksomme på å rapportere slike hendelser.
Arbeidet med forebygging, håndtering og etterarbeid knyttet til vold og trusler er en del av
HMS-rutinene for både statlige og kommunale medarbeidere i NAV-kontoret. Det er
imidlertid i stor grad av varierende praksis når det gjelder avviksrapportering.
Det er ikke tilfredsstillende for arbeidsgiver, både kommune og stat, at en ikke har oversikt
over hvilken sikkerhetsrisiko de NAV- ansatte står overfor. Denne rapporten har derfor til
hensikt å beskrive omfang av vold og trusler om vold rettet mot ansatte i NAVog da primært
ansatte i NAV-kontor. For å kunne beskrive nå-situasjonen er det innhentet ny data som ikke
har vært tilgjengelig gjennom eksisterende rapporteringssystem og registerdata.
Gjennomgangen av sikkerhetssituasjonen i NAV er gjennomført i regi av arbeidsgruppen, av
KS, Oslo kommune, Arbeids – og velferdsdirektoratet, tillitsmannsapparatet i kommunene og
vernetjenesten i NAV.
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1.1 Mandat
I det følgende vil arbeidsgruppens mandat gjengis i sin helhet:
Som følge av drapet på en medarbeider ved NAV Grorud ble det 19. august holdt møte
mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, Oslo kommune KS og representanter for de
tilsattes organisasjoner i NAV. I møtet ble en enig om å nedsette en arbeidsgruppe
som skulle gå gjennom sikkerheten i NAV. Det ble besluttet at arbeidsgruppen skal
legge frem sine forslag til tiltak før jul. En ble videre enig om at arbeidsgruppen skal
bestå av fem personer som skal representere Arbeids- og velferdsdirektoratet, Oslo
kommune, KS, de kommunalt ansattes organisasjoner og hovedverneombudet på
statlig side. I tillegg var en enig om at organisasjonene som deltok på møtet 19. august
skal delta i referansegruppe som møtes to ganger før jul.
I etterkant av møtet ble det, etter en høringsrunde, fastsatt følgende mandat for
arbeidsgruppen:
Arbeids- og velferdsforvaltningen har nulltoleranse for vold og trusler. Det har i den
senere tid vært flere alvorlige hendelser med vold og trusler rettet mot medarbeidere
og brukere i arbeids- og velferdsforvaltningen. En av hendelsene endte med dødsfall.
Med bakgrunn i mandatet nedsettes det en arbeidsgruppe, med et eget sekretariat, og
en referansegruppe som skal gjennomgå sikkerhetssituasjonen knyttet til trusler og
vold rettet mot medarbeidere og brukere i arbeids- og velferdsforvaltningen.
Gjennomgangen skal dermed omfatte både den kommunale og statlige delen av NAVkontorene.
Arbeidsgruppen skal:
1. Gi en beskrivelse av gjeldende regelverk, policyer og rutiner for å forebygge og
hindre hendelser knyttet til trusler og vold i arbeids- og velferdsforvaltningen.
Dette omfatter bl.a. fysisk sikkerhet, kompetanse, informasjonsdeling,
utestengelse av brukere og samarbeid mellom offentlige instanser.
Informasjonsdeling har flere dimensjoner: Internt i NAV-kontoret, på tvers av
enheter i arbeids- og velferdsforvaltningen og mellom NAV-kontoret og andre
offentlige instanser. Videre må det redegjøres for rutiner og retningslinjer mm
for håndtering av enkelthendelser knyttet til trusler og vold.
2. Sammenfatte erfaringer med gjeldende regelverk, policy og rutiner samt
foreliggende planer og forbedringstiltak på området.
3. Kartlegge sikkerhetssituasjonen i arbeids- og velferdsforvaltningen, og særlig i

NAV-kontorene.
4. Beskrive utfordringer i lys av gjeldende bemanning, kompetanse, regelverk,
policyer, rutiner og den faktiske sikkerhetssituasjonen slik denne fremstår i
arbeids- og velferdsforvaltningen.
5. Foreslå konkrete tiltak som vil styrke sikkerhetssituasjonen, herunder
konflikthåndtering, i arbeids- og velferdsforvaltningen.
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Det legges til grunn at arbeidsgruppen innhenter erfaringer og synspunkter fra NAVkontorer samt øvrige relevante enheter i arbeids- og velferdsforvaltningen. Samtidig
må arbeidsgruppen vurdere grenseflatene mot andre offentlige instanser, bl.a.
helsevesenet. I tillegg må arbeidsgruppen vurdere innhenting av erfaringer fra
sikkerhetsarbeid utenfor arbeids- og velferdsforvaltningen.
Kommunene har ulike tjenester i NAV-kontorene og har enheter med grenseflater mot
kontorene. Disse enhetene har også tilsvarende sikkerhetsutfordringer som NAVkontorene. Arbeidsgruppen må derfor vurdere i hvilken grad de foreslåtte tiltakene har
overføringsverdi for øvrige områder i kommunene.
Deltakelse i og ledelse av arbeidsgruppen:






Inger-Johanne Stokke, Arbeids- og velferdsdirektoratet (leder av
arbeidsgruppen)
Stein Bjarne Larsen, Hovedverneombud
Tove Rydning, Fellesorganisasjonen
Ellen Oldereid, Oslo kommune
Tone Marie Nybø Solheim, KS

Arbeidsgruppen skal forelegge sine beskrivelser, kartlegginger og vurderinger og
forslag til tiltak til en referansegruppe bestående av de ansattes organisasjoner i
Arbeids- og velferdsetaten og den kommunale del av NAV-kontorene, leder av
arbeidsmiljøutvalget i Arbeids- og velferdsetaten, hovedverneombud, KS, Oslo
Kommune og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Leder av arbeidsgruppen skal i tillegg
legge frem forslag til møteplan for møtene i referansegruppen og sørge for nødvendig
involvering av brukerutvalg/ brukerrepresentanter. Arbeidsgruppen leverer sluttrapport
innen 18. desember. Rapporten leveres til KS, Oslo Kommune og Arbeids- og
velferdsdirektoratet samt deltakerne i referansegruppen. Forslag til tiltak som skal
styrke sikkheten for medarbeiderne og brukere i arbeids- og velferdsforvaltningen skal
deretter behandles i den enkelte linjeorganisasjon og KS».
For å støtte arbeidsgruppens arbeid og gjennomføring av kartleggingen ble det utnevnt et
sekretariat ledet av KS. Tone Skjelbostad, KS (sekretariatsleder), Marit Løken, Ivar A. Lima,
Catrine Stadheim, Ole Morten Pünther, samtlige fire fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, ,
Ane Heggelund, NAV Oslo, Siri Klevstrand, Nina Hjertø Ingebrigtsen, Kari Hesselberg, alle
fra KS. Fra Oslo kommune har Kåre Ellingsen, Marit Hestad og Mari Nysæther deltatt.
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1.2 Avgrensning av mandatet
Mandatet er bredt og berører mange temaer. Arbeidsgruppa har valgt å avgrense
gjennomgangen til å




Omfatte NAV-kontor, men med innhenting av erfaringer fra andre NAV-enheter
med brukerkontakt
Vise et reelt bilde av omfanget av vold og trusler om vold rettet mot ansatte i Navkontor. Hvor er det mest vold og trusler om vold og hvilke ansattgrupper utsettes i
størst grad for dette?
Hvilke rutiner, policyer og regelverk eksisterer på området og hvordan arbeides det
med dette i NAV-kontorene? Herunder bruk av rutiner, opplæring og fysiske
sikringstiltak.

Gjennomgangen omhandler i hovedsak sikkerheten til de ansatte i NAV, og ikke brukernes
sikkerhet i publikumsmottaket. Gjennomgangen av sikkerhetssituasjonen skal også, som en
del av mandatet, ha overføringsverdi til andre sammenlignbare tjenester. Dette gjelder både
kunnskap og erfaringer som er kommet frem i kartleggingen, så vel som forslag og
anbefalinger til tiltak.
Mandatet, slik arbeidsgruppa har tolket det, innebærer ikke å systematisk kartlegge beste
praksis og presentere dette særskilt. Hva kontorene gjør for å forebygge og håndtere vold og
trusler om vold blir omtalt i de ulike kapitlene, primært i kapittel tre og fire.
Brukerne av NAV kan være i en vanskelig livssituasjon. Møtet med NAV-kontoret kan
oppleves frustrerende og det kan være sterke følelser involvert, ikke minst fordi resultatet av
møtet kan ha stor betydning for bruker. En god dialog mellom bruker og ansatte krever
gjensidig tillitt og kan ta sin tid å bygge opp. Ansatte må ha nødvendig sosial kompetanse,
kunnskaper og holdninger, for å utvikle gode relasjoner og mestre ulike sosiale og kulturelle
miljøer. Dette er tema som arbeidsgruppen er vel kjent med. Arbeidsgruppen er også bevisst
betydningen god kommunikasjon har for konflikter og aggresiv adferd. Hvordan NAV-ansatte
møter bruker og bistår dem anses som et svært viktig tema, men gitt mandatets omfang har det
ikke vært anledning til å gå grundig inn på dette i arbeidsgruppens kartlegging.
Arbeidsgruppen har imidlertid i de anbefalte tiltakene foreslått at kommunikasjon og
konflikthåndtering blir et prioritert område for opplæring av ansatte i NAV.
Vold og trusler om vold i lys av bemanningssituasjonen i NAV-kontorene
I mandatet ble arbeidsgruppen bedt om å vurdere sikkerhetsutfordringer i lys av gjeldende
bemanning. I høringsuttalelsene til denne rapporten ble det også stilt spørsmål ved om det er
en sammenheng mellom ressurssituasjonen i NAV-kontorene og omfang av vold og trusler.
Arbeids- og velferdsdirektoratet har nylig gjennomført en ressurskartlegging som belyser
sammenheng mellom ressurssituasjonen4 på statlig side i NAV-kontorene og tid til
oppfølging. Resultatene fra kartleggingen bekrefter at den statlige delen av NAV-kontorene
har en svært krevende ressurssituasjon på oppfølgingsområdet. Selv kontorer som har
iverksatt mange interne tiltak for å effektivisere og frigjøre tid både til brukeroppfølging og
arbeidsgiverkontakt, gir uttrykk for at kapasiteten ikke er tilstrekkelig for at
brukeroppfølgingen skal ha den kvalitet, omfang og hyppighet som tidligere har vært forutsatt
4

Kartlegging av ressurssituasjonen i NAV-kontor. AVDIr 2013. Ansvarlig Kunnskapsstaben.
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og forventet. Denne type analyse faller ikke innenfor rammene av denne kartleggingen, men
de kvalitative intervjuene viser at enkelte medarbeidere viser til ressurssituasjonen når de
omtaler frustrasjon blant brukerne. Dette gjelder spesielt de største kontorene. Arbeidsgruppa
anser dette som en aktuell problemstilling og anbefaler at det jobbes videre med dette.
Andre problemstillinger knyttet til vold og trusler om vold er blitt reist gjennom kartleggingen
og det øvrige arbeidet til arbeidsgruppen. Dette gjelder blant annet organisering av
arbeidsoppgaver, organisering av NAVs tjenester, kompetanse blant medarbeidere og
demografiske ulikheter . Dette er temaer som er relevante, men av hensyn til tid og omfang av
kartleggingen er ikke dette undersøkt nærmere.
1.2.1

Begrepsdefinisjoner

Begrepene vold og trusler rommer mye. Hva som tolkes som trusler, sjikane eller trakassering
er individuelt betinget og avhengig av hvilken kontekst disse situasjonene oppstår i. Følgende
definisjoner er lagt til grunn i rapporten:




Vold: Fysisk vold som slag, spark, dytting, lugging, knuffing, eller andre fysiske
angrep på personer
Trusler om vold: Ytringer eller handlinger som åpenlyst eller indirekte innebærer å
påføre den enkelte, enheten eller andre skade
Trakassering og sjikane: Omtales her som samlebegrep for kjefting, nedsettende
kommentarer, og negativ omtale

NAV består av ulike enheter. Denne kartleggingen omfatter kun deler av organisasjonen. Det
er ledere, ansatte og verneombudene ved NAV-kontorene som er intervjuet og som har
besvart spørreundesøkelsen. I tillegg er det gjennomført møter med NAV-kontaktsenter, en
forvaltningsenhet, en sikkerhetskoordinator på fylkesnivå og det har vært møter med ulike
ledergrupper i NAV. I rapporten benyttes følgende definisjoner:
NAV-enhet: Et samlebegrep for alle enheter i NAV, blant annet NAV Forvaltning, NAV
Kontaktsenter, NAV Pensjon og NAV-kontorer.
NAV-kontor: Førstelinjetjenesten i NAV, de enheter i NAV som ivaretar oppfølging av
brukere når det gjelder arbeid og aktivitet og oppfølging av brukere etter lov om sosiale
tjenester i NAV.

Fakta om NAV:
 456 NAV kontor
 Hvert NAV-kontor har to eiere, stat og kommune
 Hvert NAV-kontor har både statlige og kommunale tjenester
 I NAV-kontorene er det cirka 10.000 ansatte
 Det er variasjon i organisering og oppgaveløsning i NAV-kontorene
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1.3 Gjennomføring og metode
Gjennomgang av sikkerhetssituasjonen i NAV er foretatt ved hjelp av følgende undersøkelser:
1. Spørreundersøkelse blant alle ledere og verneombud i NAV-kontorene og en
spørreundersøkelse rettet mot et representativt utvalg ansatte
2. Kvalitative intervjuer med ledere og ansatte (herunder ansatte i publikumsmottak og
ansatte som jobber med oppfølging) i utvalgte NAV-kontorer
3. Dokumentanalyse av aktuelt lovverk, retningslinjer og eksisterende statistikk over
omfang av vold og trusler.
1.3.1

Spørreundersøkelse rettet mot ledere, verneombud og et representativt
utvalg medarbeidere

Det er gjennomført to separate undersøkelser, en blant medarbeidere, og en blant
enhetsledere, avdelingsledere og verneombud. Respondentlister er hentet ut fra Arbeids- og
velferdsdirektoratets database med informasjon om samtlige ansatte. Oslo kommune
fremskaffet oversikt over e-postadressene til ledere i Oslo.
Liste over alle verneombud er innhentet ved hjelp av hovedverneombudet i Arbeids- og
velferdsetaten.
Medarbeiderutvalget: Det ble trukket et enkelt tilfeldig5 utvalg på cirka 3700 medarbeidere
ved NAV-kontor. En undersøkelse fra 2009 viser at ansatte i Oslo og Finnmark var mest
utsatt for trusler av alle fylker i landet. Vi ønsket derfor å sikre oss et tilstrekkelig antall
medarbeidere fra disse to fylkene, og supplerte utvalget med komplett utvalg fra Finnmark og
et ekstrautvalg fra Oslo6. Utvalget utgjorde totalt på 3920 personer.
Tabell 1 viser antall svar fordelt på fylke og etter ansettelse enten i stat eller kommune.

5

Se Vedø og Solheim (2006) for en nærmere beskrivelse av et enkelt tilfeldig utvalg.
Ekstrautvalg innebærer at flere medarbeidere i Oslo mottok undersøkelsen utover det første utrekket. Komplett
utvalg innebærer at alle medarbeidere i Finnmark mottok undersøkelsen.
6
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Tabell 1. Svar på spørreundersøkelsen blant medarbeidere etter ansettelesforhold og etter fylke.

Fylke
Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn- og Fjordane
Møre- og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

Stat
84
111
221
53
60
56
72
61
44
34
122
95
36
56
88
37
91
65
68
1454

Kommune
92
141
164
73
60
84
82
57
33
29
87
144
41
59
77
38
70
42
60
1433

Total
176
252
385
126
120
140
154
118
77
63
209
239
77
115
165
75
161
107
128
2887

Som det fremgår av tabellen er alle fylker i landet representert. Men det er en lavere andel
kommunalt ansatte som har besvart undersøkelsen. For å veie opp for skjevheter i utvalget er
svarene vektet etter statistisk metode7. Tabell 2 viser svarprosenten i de to
spørreundersøkelsene.
Tabell 2. Bruttoutvalg, nettoutvalg og svarprosent for de to spørreundersøkelsene

Medarbeidere i NAV kontor
Utvalg
I permisjon/sluttet/ferie
Bruttoutvalg
Svar
Fjernet pga mange ubesvarte
spørsmål
Nettoutvalg
Svarprosent

3920
50
3870
2893
6

Enhetsledere/avdelingsledere/verneombud
Utvalg
1316
I permisjon/sluttet/ferie
9
Bruttoutvalg
1307
Svar
1068
Fjernet pga feil
13

2887

Nettoutvalg

1055

74,6

Svarprosent

80,7

Svarprosent på 74,6 prosent for medarbeidere og 80,7 prosent for enhetsledere,
avdelingsledere og verneombud. Dette er en høy svarprosent, noe som styrker undersøkelsens
pålitelighet. Ansatte og ledere har også i stor grad svart på de fleste spørsmål. Spørreskjemaet
7

Se vedlegg for detaljer om hvordan vektingen er foretatt
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var dårligere tilpasset verneombudene, og en del har unnlatt å svare på enkelte av
spørsmålene.
Vi har analysert data i lys av kontorstørrelse. Følgende kategorier er blitt benyttet:
1-9 ansatte, 10-39 ansatte, 40 -99 ansatte og mer enn 100 ansatte.
1.3.2

Kvalitativ undersøkelse

Arbeidsgruppen har besøkt 22 NAV-kontor. For å sikre et så bredt utvalg som mulig ble
NAV-kontorene valgt ut etter størrelse; under 10 ansatte, mellom 10 og 40 ansatte og over 40
ansatte. Vi tok også hensyn til geografisk plassering. Det ble gjennomført ca 90 intervjuer
gjennom besøkene på NAV-kontorene. Ved hvert kontor ble det bedt om informanter fra
publikumsmottak og oppfølging, samt vernetjenesten og ledelse.
Det ble gjennomført semistrukturerte intervjuer med informantene i de fleste av NAVkontorene. En intervjuguide ble benyttet. Samtidig ble det gitt rom for at informantene kunne
reflektere og snakke fritt rundt temaet sikkerhet.
De fleste av arbeidsgruppas og sekretariatets medlemmer har gjennomført intervjuer. Dette
har vært viktig både for å kunne gjennomføre alle intervjuene innenfor den tidsrammen som
er satt- og fordi det bidrar til å sikre en felles forståelse og referanseramme for det videre
arbeidet. Intervjuerne hadde ulik bakgrunn og kunnskap om NAV kontorene, og det medførte
at intervjuene ble ulikt gjennomført og dokumentert. Dette innebærer at sitater og funn som
gjengis i teksten må tolkes med varsomhet.
Det ble både gjennomført intervju i grupper på to eller flere, og intervju med enkeltpersoner.
Gjennomføring av kvalitative intervju med flere sammen gir informantene anledning til å
reflektere og diskutere ut fra gitte temaer og spørsmål. Dette kan gi et nyansert bilde av
området som kartlegges, og diskusjon blant informantene kan få frem forskjeller og likheter
mellom informantene. Gjennom intervjuer med enkeltpersoner får man enklere tilgang til
detaljer og informantenes erfaringer. I denne rapporten har vi forsøkt å presentere dataene i
tråd med informantenes beskrivelser.
Funn og analyser i denne rapporten baserer seg i størst grad på den kvantitative
spørreundersøkelsen. Funn fra de kvalitative intervjuene er benyttes primært til å illustrere
funn fra spørreundersøkelsen.
1.3.3

Dokumentstudier og registerdata

Som en del av arbeidet har vi gått gjennom sentralt lovverk, annen forskning og eksisterende
statistikk om vold og trusler i NAV.
Når det gjelder statistikk om vold og trusler i NAV har rapporteringssystemet ASYS blitt
gjennomgått.
For å få en bredere forståelse av tema er tidligere forskning om vold og trusler gjennomgått,
blant annet Levekårsundersøkelsen utarbeidet av SSB (2009) og utredning om vold og trusler
i offentlig sektor av FAFO. Dette beskrives nærmere i kapittel tre.
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1.3.4

Øvrig kartlegging og datainnsamling

Det er blitt gjennomført møter med representanter fra Helsedirektoratet, Politidirektoratet,
Riksadvokaten, UDI og Arbeidstilsynet. Representanter fra sekretariatet har også deltatt i
møter i Rådmannsutvalget og Storbynettverket i regi av KS. I tillegg ble det gjennomført
møter med andre enheter i NAV. NAV Forvaltning, NAV Kontaktsenter, NAV Hjelpemidler
og det ble gjennomført et eget møte med NAV Grorud.
Innhold i disse møtene har primært omhandlet de samme temaene som ligger i mandatet;
omfang av vold og trusler, praksis og regelverk knyttet til informasjonsdeling og utestengelse,
bruk av rutiner og erfaringer med å håndtere vold og trusler. I tillegg ble det med de eksterne
aktørene delt kunnskap og erfaring knyttet til vold og trusler om vold, samt diskutert hvordan
man kan samarbeide for å forebygge dette i best mulig grad. Funn fra disse møtene danner
grunnlag for utarbeidelse av anbefalinger og forslag til tiltak.
Arbeidsgruppen har i løpet av sitt arbeid mottatt en rekke forbedringsforslag, både som ledd i
kvalitative intervjuer, tilbakemeldinger i forbindelse med spørreundersøkelsene og i form av
enkelthenvendelser fra personer og organisasjoner. I forbindelse med spørreundersøkelsene
ble det fremmet flere forbedringsforslag som arbeidsgruppen har systematisert og
gjennomgått. Arbeidsgruppen har også hatt møter med og mottatt bidrag fra en rekke
enkeltpersoner i og utenfor NAV. Arbeidsgruppens leder har også deltatt i flere ledermøter i
Arbeids- og velferdsetaten, og i møter med verneombud og representanter for de tilsattes
organisasjoner. Dette utgjør også en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for anfalinger og
tiltak.
1.3.5

Referansegruppen og ekstern kvalitetssikring

Det er gjennomført tre møter i en referansegruppe med representanter fra blant annet KS,
Arbeids- og velferdsdirektoratet, Oslo kommune og tillitsvalgte fra både stat og kommune.
På det første møtet i referansegruppen ble det lagt frem status for sikkerhetssituasjonen ut fra
foreløpige funn fra kartleggingen. Videre ble det lagt frem forslag til inndeling av tiltakene i
tre kategorier. Referansegruppen ga i hovedsak sin tilslutning til forslag til videre arbeid med
rapporten.
På det andre møtet i referansegruppen ble det lagt frem hovedfunn fra de kvantitative
undersøkelsene og konkrete forslag til tiltak. Også på dette møtet ble det gitt en tilslutning til
videre arbeid med rapporten. Samtidig kom det forslag til konkrete områder som
arbeidsgruppen skulle jobbe videre med. Det ble videre besluttet at arbeidsgruppen skulle
fortsette sitt arbeid ut januar 2014, blant annet videreutvikling av tiltakene.
For å kvalitetssikre gjennomgangen har arbeidsgruppen engasjert en ekstern konsulent fra
Rambøll Management Consulting. Konsulenten har bistått med gjennomgang av
undersøkelsesdesign, spørreundersøkelse og intervjuguide samt analyse av data.
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2 Tidligere forskning om vold og trusler
Utbredelsen av vold og trusler om vold blant arbeidstakerne generelt er relativt godt kartlagt
gjennom levekårsundersøkelsene til SSB og Fafo (2008, 2009, 2010). Det finnes også spredt
kunnskap om utbredelsen innen enkelte bransjer, spesielt kriminalomsorgen. I politiet er det
gjennomført en kort gjennomgang av vold og trusler og betydningen for arbeidsmiljøet (PD
2007). Det eksisterer derimot begrenset forskningsbasert kunnskap om forebyggende arbeid
for å redusere risikoen for vold og trusler. Hva som kan gjøres når slike hendelser
forekommer og hvilke konsekvenser de har (Svalund 2009).

2.1 Hvem og hvor mange utsettes for vold eller trusler om vold?
Flere yrkesgrupper, spesielt i kommunal sektor, oppgir å ha opplevd å bli utsatt for trusler
eller vold. Sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagoger, pleie- og omsorgsmedarbeidere
og sykepleiere er de yrkene som oftest opplever trusler eller vold i tjenesten (NOA, Faktabok
2011:11).
Levekårsundersøkelsen (SSB) fra 2009 viser at andelen ansatte generelt som er utsatte for
vold eller trusler om vold en gang i måneden eller oftere, har holdt seg på omtrent fem prosent
fra 1989 til 2006. Undersøkelsen viser at kvinner er mer utsatt enn menn, åtte prosent kvinner
mot fire prosent menn. At en større andel kvinner er utsatt for vold eller trusler om vold kan
ha sammenheng med spesielt utsatte yrker. Normann og Rønning (2007) viser til at det er
gruppen sykepleiere og vernepleiere som er mest utsatt. En annen yrkesgruppe som skiller seg
ut, er innen personlig tjenesteyting og sikkerhetsarbeid, der fengselsbetjenter, barne- og
omsorgsarbeidere og annet pleie- og omsorgspersonale er yrkene der flest oppgir å bli utsatt
for vold eller trusler om vold.
Fafo (2008) HMS-tilstanden i Norge 2007 tar for seg ulike sider ved helse, miljø-, og
sikkerhetsforholdene blant norske arbeidstakere og arbeidsplasser i 2007. Funnene i denne
undersøkelsen viser at en stor andel av arbeidstakerne som jobber med kunder og brukere,
opplever å bli trakassert (tolv prosent)og utsatt for vold eller trusler om vold (seks prosent) fra
disse. Det er en noe høyere andel kvinner enn menn, og en noe høyere andel i offentlig enn i
privat sektor som opplever å bli trakassert og utsatt for vold eller trusler om vold fra kunder
eller brukere.
I «Arbeidsmiljøundersøkelsen i NAV» (Grimsmo 2009) presenteres resultatene fra en
undersøkelse blant alle NAV-ansatte. Integritetskrenkelse er et av mange temaer det spørres
om. På spørsmålet om en har blitt utsatt for trusler fra bruker/arbeidsgivere det siste året,
svarer 5,6 prosent at dette har de opplevd i noe, høy eller meget høy grad. På spørsmålet om
en har blitt utsatt for vold fra bruker/arbeidsgivere det siste året, svarer 98, 8 prosent i liten
eller meget liten grad. Går vi nærmere inn på disse tallene og bryter de ned på hvor i NAVsystemet en arbeidet, er bildet noe annerledes. I tråd med tidligere forskning som viser at de
som jobber med kunder og brukere er mer utsatt enn andre yrkesgrupper, er andelen som blir
utsatt for vold og trusler om vold, større på NAV-kontorene enn i de andre enhetene i NAV.
Det er også forskjeller på om en arbeidstaker er kommunalt eller statlig ansatt.
Arbeidsmiljøkartleggingen viser at andelen som er utsatt for vold fra bruker er 2 prosent for
statlig ansatte og 3,4 prosent for kommunalt ansatte. Kartleggingen viser videre at andelen
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som er utsatt for trusler fra bruker det siste året er 32 prosent blant statlige ansatte og 41,9
prosent blant kommunalt ansatte (Testrapport NAV, 2009). Samlet sett viser Grimsmo (2009)
til at mange NAV-medarbeidere har arbeidsoppgaver som både er motiverende, gir
arbeidsglede og er meningsfulle. Samtidig gir arbeidstakerne tilbakemelding om å være under
stort arbeidspress og at det ligger et forbedringspotensial når det gjelder opplæring og
læringsmuligheter i jobben.
I rapporten «Arbeidsmiljø og helse – slik norske yrkesaktive opplever det» beskrives viktige
sider av arbeidsforhold og helseplager etter yrker, alder og kjønn (Stami 2008). Utviklingen
fra 1989 til 2006 tyder på at de fleste arbeidsmiljøforhold har endret seg nokså lite de siste 15
år. Verdt å nevne i denne sammenhengen er at blant annet andelen yrkesaktive som føler seg
ille til mote eller nedfor månedlig, er høyest blant kunstnere og i gruppen sosionomer,
vernepleiere og barnevernspedagoger - hvor over en av fire opplever dette. Forekomsten av
søvnvansker er også relativt høy innenfor de samme yrkesgruppene.

2.2 Hva er årsaken til vold og trusler om vold?
Forekomsten av vold og trusler om vold mot arbeidstakere som arbeider i offentlig
virksomheter innenfor tjenester for psykisk utviklingshemmende, barnevernskontor og i
barnevernsinstitusjoner beskrives i «Vold og trusler om vold i offentlig sektor» (Fafo 2009).
Her fremhever arbeidstakerne utagerende adferd og sykdom eller lidelse hos brukerne som de
viktigste årsakene til vold eller trusler om vold på arbeidsplassen. En stor andel peker også på
brukernes opplevelser av arbeidstakerne som grensesettere og relasjonen mellom ansatt og
bruker som viktige årsaker. Lav bemanning og mangel på kompetanse blant de ansatte trekkes
også fram. Videre vises det til at alenearbeid (alene med bruker) kan medføre større risiko for
vold og trusler om vold. Også faktorer som hvor man hovedsakelig arbeider, ser ut til å ha
betydning.

2.3 Hvordan forebygge vold og trusler om vold?
Når det gjelder forebyggende tiltak, trekker arbeidstakerne i Fafo-rapporten (2009) frem tre
tiltak som i seg selv vil kunne være forebyggende:
 Trening på samhandling med bruker.
 Kommunikasjon på den enkelte arbeidsplass.
 Å være bevisst og forberedt på situasjoner som kan komme.

Konkret opplæring når det gjelder å møte denne typen utfordringer, vil også etter de ansattes
oppfatning kunne redusere risikoen for slike episoder og eventuelt redusere konsekvensen av
dem. En stor andel er enig i at den relasjonelle håndteringen av brukere er noe som kan
fremme eller hemme vold og trusler. Mange peker også på organisering og rammebetingelser
rundt den enkeltes arbeid som forhold som kan virke forebyggende.
Rapporten «Vold og trusler om vold i offentlig sektor II» (Fafo 2010) går dypere til verks og
spør hvordan volds- og trusselepisoder oppstår, hvordan dette håndteres og hvilke tiltak og
virkemidler som kan redusere forekomsten. Her har man intervjuet ansatte på kommunale
barnevernskontor, statlige barnevernsinstitusjoner og kommunale boliger for psykisk
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utviklingshemmede. I jakten på gode virkemidler for å redusere problemet peker de ansatte på
kompetanse og kompetanseutvikling som det viktigste virkemiddelet for å redusere vold og
trusler om vold. Økt kunnskap om hvordan brukerne skal håndteres, trekkes spesielt fram.
Videre fremheves det at ressurser er avgjørende, men løser ikke problemet i seg selv, man kan
ikke bemanne seg ut av risikoen. Andre virkemidler som rapporten trekker fram er:
 Behovet for å sette sikkerhet på dagsorden i den konkrete produksjonsprosessen er
stort.
 Behovet for oppmerksomhet innen forskningen og ikke minst i
utdanningsinstitusjonene.
 Behovet for økt oppmerksomhet om voldsproblematikken i grunnutdanningen.
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3 HMS-arbeidet i NAV-kontorene
Trusler og vold er en del av NAV-kontorenes risikobilde. I dette kapittelet gjør vi rede for
lovverk, policy, rutiner og retningslinjer som regulerer HMS-arbeidet i NAV-kontorene, samt
funn fra spørreundersøkelsene og de kvalitative intervjuene.
Kapittelet omhandler tre hovedtemaer:
 Regelverk, policy og rutiner i kommunal og statlig styringslinje.
 Hvordan rutinene fungerer i praksis og i hvilken grad medarbeidere har kjennskap til
disse.
 Rutiner og regelverk for utveksling av informasjon mellom aktører/instanser som
samarbeider om og yter tjenester til de samme brukerne.

Hovedfunn:
 Både i den kommunale og statlige styringslinjen foreligger det rutiner og veiledere
for å forebygge og håndtere vold og trusler om vold. Arbeidsmiljøloven danner
utgangspunkt for dette materialet.
 72 prosent av alle medarbeidere oppgir at NAV-kontoret de arbeider ved har
rutiner for håndtering av vold- og trusselsituasjoner. De kvalitative intervjuene
viser at kjennskap til og praktisering av rutiner varierer internt i kontorene.
 Det foreligger i varierende grad rutiner for informasjonsdeling om brukere som
kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.
 Saksbehandlingssystemer oppleves å komplisere informasjonsutvekslingen.

3.1 Arbeidsgivers ansvar etter arbeidsmiljøloven
NAV-kontorene har to eiere, stat og kommune, og arbeidsgiveransvaret ligger hos begge
parter. Både den statlige og kommunale styringslinjen reguleres av arbeidsmiljøloven.
Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø,
herunder også sikkerhet. Arbeidsmiljølovens formål er blant annet å sikre et arbeidsmiljø som
gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet
mot fysiske og psykiske skadevirkninger, jf. § 1-1 a.
Arbeidsmiljøloven § 4-3 stiller krav til det psykososiale arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver har
ansvaret for at arbeidstakerne, så langt det er mulig beskyttes mot vold, trusler og uheldige
belastninger som følge av kontakt med andre.
Loven regulerer også særskilt aktsomhet knyttet til alenearbeid. I følge § 4-13 tredje ledd skal
det vurderes om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid i virksomheten. Tiltak som er
nødvendige for å forebygge og redusere eventuell risiko ved alenearbeid skal iverksettes.
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Gjennom et kontinuerlig og systematisk HMS-arbeid har arbeidsgiver hovedansvar for å
forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler om vold, jf. § 3-1. I henhold til
arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver, ansatte og tillitsvalgte i samarbeid bidra til et aktivt og
trygt og sikkert arbeidsmiljø. Det er et felles ansvar å skape gode arbeidsbetingelser. Ansatte i
NAV skal medvirke i utformingen og gjennomføringen av sikkerhetstiltak. Ansatte skal
rapportere hendelser om vold og trusler til ledelsen ved kontoret.


Arbeidsgiver har et hovedansvar for HMS- arbeidet i virksomheten



Verneombudet har en sentral rolle i arbeidet med et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i
virksomheten. Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring
av tiltak mot vold og trusler, samt bidra til at ansatte får nødvendig opplæring.



Tillitsvalgte ivaretar medlemmenes interesser i henhold til lov og avtaleverk.
Tillitsvalgte er viktige samarbeidspartnere for arbeidsgiverne i det systematiske
arbeidet med å forebygge vold og trusler.



Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal delta i det forebyggende arbeidet som omhandler
arbeidstakernes helse, miljø og velferd. Utvalget kan også vedta at arbeidsgiver skal
gjennomføre konkrete tiltak til utbedring av arbeidsmiljøet.

Bedriftshelsetjenesten er fri og uavhengig i faglige spørsmål og skal bistå arbeidsgiver,
arbeidstakere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg i det forebyggende og systematiske
arbeidsmiljøarbeidet. Det er opp til den enkelte NAV-enhet å vurdere medlemskap i
bedrifthelsetjeneste.
Krav til HMS-arbeidet er ytterligere beskrevet i «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomhetene» (internkontrollforskriften).

3.2 Overordnede rutiner i den statlige og kommunale styringslinjen
Driften av NAV-kontoret er regulert gjennom lokale partnerskapsavtaler som skal inneholde
bestemmelser om hvordan kommune og stat skal drive kontoret sammen. Partnerskapsavtalen
skal blant annet avklare ivaretakelse av ledelse, sikkerhet og beredskap. Arbeidsmiljølovens §
2.2 pålegger én av virksomhetene å ta det overordnede ansvaret for et felles og samordnet
HMS-arbeid. I den forbindelse har KS og Arbeids- og velferdsetaten utarbeidet en veileder til
samarbeidsavtalen. Veilederens kapittel 13 som omhandler personvern, informasjonssikkerhet
og beredskap sier:
Det anbefales at sikkerhetsarbeidet følger en fastsatt norm ved at man legger et sett av
felles sikkerhetsnormer til grunn. Disse bør gjelde for alle medarbeidere i kontoret,
uavhengig av om vedkommende er ansatt i stat eller kommune. Leder ved felles lokalt
kontor pålegges dermed å dokumentere de valgene som gjøres ut fra den delegerte
styringen som er gitt. Det er viktig at man ser på gjeldende kommunale rutiner
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samtidig som man lager nye felles rutiner for å sikre at alle behov for kontrollrutiner
blir ivaretatt innenfor personvern, sikkerhet og beredskap.8
Det er utarbeidet HMS-rutiner både for den statlige og den kommunale styringslinjen.
Nedenfor vil vi gjøre rede for hovedpunktene i disse.
3.2.1

Rutiner i den statlige styringslinjen

I Arbeids- og velferdsetaten er det to dokumenter som særlig omhandler forebygging og
håndtering av vold og trusler. Dette er «Overordnede sikkerhetskrav i Arbeids- og
velferdsetaten» (Sikkerhetsstandarden) og HMS-rutine 2: Forebygging av vold og trusler.

3.2.1.1

Overordnede sikkerhetskrav i Arbeids- og velferdsetaten

Sikkerhetsstandarden beskriver de overordnede sikkerhetskravene innen områdene personvern,
informasjonssikkerhet og beredskap og er underordnet «Styringsdokument for personvern,
informasjonssikkerhet og beredskap i NAV». Kravene er delt inn i tolv fokusområder. Følgende
områder har relevans for sikkerhet i den konteksten vi omtaler her:


Personellsikkerhet har som mål å ha tiltak og aktiviteter som støtter opp under en god
sikkerhetskultur. Alle medarbeidere skal forstå sitt ansvar. Plikter og rettigheter skal
være klart beskrevet og fastsatt.



Fysisk og miljømessig sikkerhet har som mål å sikre autorisert adgang til etatens lokaler
og informasjon slik at tyveri, misbruk, skade og forstyrrelse hindres.



Håndtering av sikkerhetshendelser og avvik har som mål å identifisere sårbarhet og
avvik innen informasjonssikkerhet og benytte dette til preventive tiltak for å hindre
sikkerhetsavvik og begrense eventuelle skadevirkninger.



Kontinuitets- og beredskapsplanlegging har som mål å utarbeide planer for å være
forberedt på å kunne takle uforutsette alvorlige hendelser og katastrofer.

De mest relevante er retningslinjer til fysisk sikring, og retningslinje for rapportering og
håndtering av sikkerhetsavvik. Kravene som retter seg mot å sikre ansatte mot vold og trusler
om vold omfatter blant annet utforming av samtalerom med retrettmulighet og anbefaling om å
montere alarmknapp i mottak og samtalerom. Retningslinje for rapportering og håndtering av
sikkerhetsavvik skal ivareta at det fastsettes ansvar og prosedyrer for å sikre at det reageres
raskt, effektivt og ryddig på sikkerhetshendelser og sikkerhetsavvik. Alle medarbeidere er
ansvarlige for å rapportere dette slik at hendelser og avvik lukkes og at rapporteringen danner
grunnlag for kontinuerlig forbedring. Retningslinjen inneholder blant annet rutiner for melding
av vold og trussel om vold.

8

Sikkerhetsnormdokumentet ”Felles sikkerhetsnormer for Arbeids- og velferdsforvaltningen”.»
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3.2.1.2

HMS-rutiner

Basert på arbeidsmiljøloven har Arbeids- og velferdsetaten utarbeidet en egen HMS-visjon og
strategi. HMS-visjonen er at Arbeids- og velferdsetaten skal ha et arbeidsmiljø som fremmer
mestring, helse og trivsel.
HMS-rutinene skal ivaretas med tydelige roller og ansvar, forebygging og systematisk arbeid.
I dette ligger blant annet HMS-hjulet som er Arbeids- og velferdsetatens kvalitetshjul for
HMS-arbeidet. I HMS-hjulet ligger følgende elementer: Visjon og mål, risikovurdering,
planlegging, gjennomføre, dokumentere, rapportere og følge opp årlig. Som en del av HMShjulet er det utarbeidet fem HMS-rutiner, hvorav HMS-rutine 2: Forebygging og oppfølging
av vold og trusler, samt HMS-rutine 5: Avvikshåndtering, er aktuelle i denne sammenheng.
Nærmere om HMS-rutine 2:
Av HMS-rutine 2 fremgår det at Arbeids- og velferdsetaten har nulltoleranse for vold og
trusler. Med nulltoleranse menes at:
«Dette betyr at det ikke skal aksepteres at medarbeidere utsettes for vold, trusler og
uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.»
Med vold og trussel om vold definerer HMS-rutine 2 det slik:
«Medarbeidere blir trakassert, truet, utskjelt eller angrepet i eller som følge av sin
arbeidssituasjon, og som innebærer en åpenlys eller antydet trussel mot deres
sikkerhet.»9
Det følger av rutinen at medarbeiderne så langt det er mulig skal beskyttes mot vold, trusler
og belastninger som følge av kontakt med andre. Her understrekes at alle medarbeidere skal
være kjent med enhetens interne rutiner for å håndtere slike situasjoner. Arbeids- og
velferdsdirektøren har overordnet ansvar for rutinen. Enhetsleder er ansvarlig for at rutinen
etterleves, og alle ansatte har ansvar for å følge den.
Rutinen er tredelt og skiller mellom forebygging, håndtering av hendelser og oppfølging i
etterkant. For å forebygge og dempe risiko for uønskede hendelser skal det foretas
risikoanalyser for å identifisere forhold som skal gi grunnlag for forebyggende tiltak.
Forebyggende tiltak kan være fysisk utforming av kontoret og kommunikasjonstrening til å
møte vanskelige situasjoner.
Medarbeiderne skal gjennomføre regelmessige øvelser slik at de er i stand til å håndtere en
vold- og trusselsituasjon. Det anbefales en praktisk gjennomgang av rutiner og prosedyrer en
gang i året for enheter med brukerkontakt.
Enheten skal ha en lokal plan for håndtering av volds- og trusselsituasjoner. Planen skal
utarbeides sammen med medarbeiderne slik at de blir kjent med trusselbildet og trenes i å
mestre trusselsituasjoner slik at konsekvensene blir redusert. Enheten må diskutere hva som er
uakseptabel atferd fra brukere og ansatte.

9

Veileder til HMS-rutine 2. Forebygging og oppfølging av vold og trusler (Navet)
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Nærmere om HMS-rutine 5:
Dersom en hendelse inntreffer, skal medarbeideren melde fra til leder ved å fylle ut skjema
for avviksregistrering og registrere saken i ASYS10.
Ved rapportering i avvikssystemet sendes avvikene direkte til fylkets HR-koordinatorer.11
HR-koordinatorene holder oversikt over innmeldte avvik og følger opp om avviket lukkes
lokalt i NAV-enheten. Anmeldelse til politiet skal alltid vurderes. Leder av enheten har
ansvaret for å varsle politiet og levere politianmeldelse.
Enhetsleder er ansvarlig for at det utarbeides et opplegg for å redusere virkningen av
opplevelsen. Det skal vurderes om den ansatte har behov for oppfølging med bistand fra for
eksempel bedriftshelsetjenesten. Enhetsleder har ansvar for å dokumentere oppfølgingen av
den ansatte og melde dette inn til HR-koordinator.
Det enkelte fylke og resultatområde, samt Arbeids- og velferdsdirektoratet, skal ha løpende
oversikt over antall tilfeller av vold og trussel om vold og sørge for at nødvendige tiltak
igangsettes. Arbeids- og velferdsdirektoratet utarbeider statistikk fra ASYS-systemet for hele
etaten og rapporterer denne til både ledelsen og sentralt arbeidsmiljøutvalg (AMU). I tillegg
inngår slike statistikker i den faste rapporteringen til Arbeidsdepartementet.

3.2.1.3

Krav til sikkerhetsarbeidet i mål- og disponeringsbrev

Arbeids- og velferdsetatens budsjettildelinger og formidling av resultat- og rapporteringskrav
til underliggende enheter skjer via årlige mål- og disponeringsbrev. I mål- og
disponeringsbrevene for 2013 til fylkeskontorene, NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, NAV
Kontaktsenter og Ytelseslinjens tjenesteområder, er det lagt inn krav om at enhetene har
oppdaterte og fungerende beredskapsplaner. På sikkerhetsområdet ble det stilt følgende krav:
 Enheten må ha en oppdatert beredskapsplan.
 Enheten skal i løpet av 2013 gjennomføre beredskapsøvelse.
 Alvorlige hendelser/beredskapssituasjoner evalueres i ledermøte så snart som mulig
etter at man har hatt en beredskapssituasjon.
 Enheten skal ha sikkerhetsansvarlig.
 Enhetene skal ha en sikkerhetsplan, enten som et eget dokument eller som en del av
virksomhetsplanen. Sikkerhetsplan tar utgangspunkt i avvik og risikoer i egen enhet
og er tiltakene for å gjøre noe med disse.
 Alle ansatte skal årlig gjennomgå e-læring på sikkerhet for å bli kjent med
sikkerhetskravene som gjelder.

10

ASYS er et statistikk og rapporteringssystem. Her skal hendelser om trusler og vold registreres. ASYS er et
statlig system, men åpent for registrering for både kommunalt og statlig tilsatte.
11

Arbeids- og velferdsetaten har HR-koordinatorer på tre nivåer; for hvert fylke og for hvert resultatområde, for styringsenhet for
fylkeslinjen, styringsenhet for spesialenhetene og for direktoratet og for hele etaten.
HR-koordinator fungerer som et mottak for rapporterering om voldshendelser eller trussel om vold meldinger i ASYS innenfor egen
linje.HR-koordinatorene skal lukke avviket i ASYS når de får tilbakemelding om at saken er håndtert, og skal etter kontakt med enhetsleder
fylle inn (i ASYS) hvilke tiltak som har blitt iverksatt etter hendelsen.
HR-koordinator tar ut månedlige rapporter om vold og trusler om vold til ledelsen og arbeidsmiljøutvalget i sin linje. Dette skal gjøre linjen i
stand til å følge opp dette området, og sørge for at det igangsettes tiltak for å styrke enhetenes forebygging, håndtering og oppfølging av
volds - og trusselhendelser.

27

Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen – en gjennomgang



Enhetsleder skal forvisse seg om at medarbeidere har undertegnet taushetserklæring og
sikkerhetsinstruks.

I mål- og disponeringsbrevene til fylkeskontorene, NAV Hjelpemidler og tilrettelegging og
NAV Kontaktsenter er det i tillegg tatt inn at HMS-arbeidet skal styrkes med vekt på
nærværsarbeid og systematisk sykefraværsoppfølging, samt økt fokus på utfordringer knyttet
til vold og trusler om vold. Kontorene skal ha rutiner for å kunne håndtere en volds- og
trusselsituasjon, og disse skal være kjent blant de ansatte.
3.2.2

Rutiner i den kommunale styringslinje

I likhet med staten er kommunene pålagt å ha et HMS-system og rutiner for håndtering av
vold og trusler om vold. Det benyttes ulike systemer12, prosedyrer og rutiner i de ulike
kommunene og også i de ulike kommunale enhetene for å ivareta lokale tilpasninger. I det
følgende gis en beskrivelse av hvilke felleskomponenter kommunenes HMS-arbeid består av.
Alle virksomheter skal gjøre risikovurderinger av sitt arbeidsmiljø, følge opp med
handlingsplan, tiltak og rutiner, og ha systemer for å melde fra om hendelser og avvik. Det er
rådmannen som har det øverste HMS-ansvaret, som er delegert i linjen. HMS-systemene i
kommunene inneholder ofte følgende:






Rutiner for informasjon og opplæring.
Rutiner for oppfølging, implementering, rapportering.
Rutiner for avviksbehandling, skaderegistrering.
Klargjøring av ansvar (rådmann, virksomhetsleder, mellomleder, medarbeider,
verneombud, AMU, BHT, HR).
Gjennomgang av rutiner, risikovurdering, handlingsplan og tiltak i henhold til
overordnet HMS-plan og kvalitetssikringssystemer.

Ofte består rutinene av en generell del som gjelder alle ansatte, og rutiner som pålegger hvert
tjenestested å gjøre risikovurderinger og utarbeide tiltak i henhold til disse. På denne måten er
alle ansatte omfattet av et overordnet system, men lokale forhold kan bli tatt hensyn til og
innarbeidet i rutinene.
Noen kommuner har etablert særskilte metoder å jobbe på for å forebygge episoder med
trusler og vold. Vi viser her spesielt til det arbeidet som er gjort i Oslo kommune gjennom
Beredskapsetaten. Oslo har utarbeidet opplæringsmateriell, felles rutiner for bydelene og et
system for oppfølging i etterkant av episoder med vold og trusler om vold.
Bedriftshelsetjeneste i kommunen
Mange kommunale tjenester er omfattet av kravet til bedriftshelsetjeneste i forskrift om
organisering, ledelse og medvirkning § 13-1, deriblant helsetjenester, pleie- og
omsorgstjenester i institusjon og sosiale omsorgstjenester uten botilbud. Det står ikke noe om
sosiale tjenester, men § 13-1 sier samtidig at «Arbeidsgiver plikter å knytte godkjent
bedriftshelsetjeneste til virksomheten dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det.» Det
er mulig å ha bedriftshelsetjeneste for noen ansatte mens andre ikke er omfattet av ordningen,
12

76 kommuner bruker for eksempel Kommuneforlagets HMS-system. De fleste bydelene i Oslo og flere andre
kommuner benytter Kvalitetslosen.
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men dette skal vurderes ut fra en risikovurdering. Noen av de største kommunene har egne
bedriftshelsetjenester, men de fleste kjøper inn denne tjenesten.

3.2.3

Veiledere og støttemateriale på området

Det er utarbeidet en rekke veiledere og støttemateriell til hjelp i arbeidet med HMS. Vi nevner
et utvalg.
Arbeidstilsynet har utarbeidet veilederen «Vold og trusler på arbeidsplassen – forebygging,
håndtering og oppfølging». Veilederen skal være et bidrag i arbeidet med å forebygge og
håndtere vold og trusler på arbeidsplassen.
«Trusler og vold på arbeidsplassen» ( 2001), er et felles veiledningsmateriale utarbeidet av
KS, Spekter, HSH (Virke), Fagforbundet, FO og NSFs veiledningsmateriale for håndtering
av trusler og vold på arbeidsplassen. I 2006 kom ”Europeisk rammeavtale om trakassering og
vold på arbeidsplassen”. tAvtalens mål var å øke bevisstheten og forståelsen, samt å gi
arbeidsgivere og arbeidstakere et verktøy for å identifisere, forebygge og håndtere problemer
knyttet til trakassering og vold på arbeidsplassen. Som en del av oppfølgingen av denne
rammeavtalen videreutviklet partene i 2009 veiledningsmaterialet ”Trusler og vold på
arbeidsplassen”. Verktøyet beskriver en prosess for kartlegging av situasjonen på den enkelte
arbeidsplass. Det legges til rette for samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere for å
forebygge trusler og vold, og for å følge opp personer som er utsatt for trusler eller vold.
I hovedtariffoppgjøret 2010 ble partene i kommunal sektor enige om følgende: «Den
partssammensatte IA-arbeidsgruppa bes utarbeide forslag til hvordan verktøyet «trusler og
vold på arbeidsplassen – arbeidsbok og veileder» kan benyttes til systematisk HMS-arbeid og
hvordan partenes felles verktøy bedre kan spres og tas i bruk», (HTA i KS-området 20102012). IA-arbeidsgruppen nedsatt av partene sentralt sendte en oppfordring til landets
kommuner om å sette temaet på dagsorden i AMU. Med oppfordringen fulgte en ferdig
utformet sak som virksomhetene kunne benytte:
Forslag til vedtak: Hvert arbeidssted i kommunen skal foreta en risikovurdering av
trusler og vold i sin enhet. Dette er et lederansvar. Der det er lokale partssammensatte
IA/HMS-grupper vil disse ha ansvar for å utarbeide tilpassede HMS-systemer og
rutiner. Arbeidet skal rapporteres til sentralt AMU innen x dato. Veiledningsmateriale
utviklet av hhv partene eller Arbeidstilsynet er hensiktsmessige verktøy i arbeidet.

3.3 Sikkerhetsrutiner i NAV-kontorene
I det følgende vil vi gå nærmere inn på hvordan kontorene har operasjonalisert de
overordnede føringene lokalt, med andre ord om det er utarbeidet egne rutiner for å forebygge
og håndtere vold og trusler om vold.
3.3.1

Rutiner for håndtering av vold og trusler

I spørreundersøkelsen ble medarbeidere spurt om de har rutiner for hvordan de håndterer
samtaler med brukere som kan ha truende eller voldelig adferd. I analysen har vi undersøkt
hvorvidt det er forskjeller mellom kontorer av ulik størrelse når det gjelder å operasjonalisere
rutiner for å håndtere og forebygge vold og trusler om vold.
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Figur 1 viser medarbeidernes svar på dette spørsmålet totalt og etter kontorstørrelse.
Figur 1. Finnes det rutiner for håndtering av samtaler med brukere som kan ha truende eller voldelig atferd.
Medarbeidere etter kontorstørrelse og total. Prosent. N=2861
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Figur 1 viser at totalt 72 prosent av medarbeiderne oppgir at de har slike rutiner. Det betyr at
omtrent en av fire ansatte jobber på kontor som enten ikke har slike rutiner, eller at kontoret
har rutiner men at disse ikke er kjent blant de ansatte. Her er det liten forskjell på de små og
store kontorene.
I HMS-rutinene oppgis det at alle enheter skal ha en plan for håndtering av volds-og
trusselsituasjoner. Vi stilte ledere og verneombud et spørsmål om enheten har en slik plan:
«Har din enhet utarbeidet en lokal plan/rutiner for håndtering av vold og
trusselsituasjoner?».
Figur 2 viser hva henholdsvis enhetsledere, avdelingsledere/teamledere og verneombud har
svart på dette spørsmålet.
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Figur 2. Har din enhet utarbeidet en lokal plan/rutiner for håndtering av vold og trusselsituasjoner. Ledere og
verneombud. N=1036.
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Figur 2 viser at det blant enhetsledere er 84 prosent som oppgir at kontoret har utarbeidet
rutiner for håndtering og forebygging av vold og trusler om vold. I figuren omtales
enhetsledere og teamledere. Teamledere dekker også avdelingsledere. Figuren viser at
teamledere og enhetsledere oppgir noe ulike svar. Dette kan skyldes at det er de større
kontorene som oftest har avdelingsledere og at datamaterialet viser at det er ledere i de største
kontorene som i størst grad oppgir å ha rutiner for håndtering og forebygging av vold og
trusler om vold. Svarene til verneombud sammenfaller i hovedsak med enhetsledernes svar.
Resultatene viser videre at 15 prosent av lederne oppgir å ikke ha rutiner. Analysene viser at
dette i størst grad gjelder de minste kontorene.13
Som vi har sett ovenfor oppgir cirka 85 prosent av alle ledere at kontorene har en lokal plan
og rutiner for forebygging og håndtering av vold og trusler om vold. Vi har ikke utfyllende
data som sier noe om det konkrete innholdet i disse rutinene. Imidlertid viser funn fra de
kvalitative intervjuene at enkelte av de største kontorene har brukt tid på å utarbeide tydelige
rutiner for håndtering og forebygging av vold og trusler om vold. Flere steder var disse gjort
tilgjengelige i kontoret på enkle og synlige måter. Rutinene inneholder for eksempel tydelige
beskrivelser av hvem som gjør hva dersom en bruker opptrer voldelig eller fremsetter trusler
om vold. For eksempel gis det beskrivelser av hvordan de ansatte skal forholde seg og hvilken
rolle de har i å håndtere situasjonen. I intervju oppga ledere i flere kontor at de hadde planer
om å gjennomgå og oppdatere rutiner, eller allerede hadde satt i gang et slikt arbeid.

13

Dette er hentet fra analyser fra spørreundersøkelsen.

31

Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen – en gjennomgang

3.3.2

Ulik kjennskap til rutiner blant ledere og medarbeidere

Som en del av HMS-rutinene er lederen ved enheten ansvarlig for å ha en plan og rutiner for
hvordan vold og trusselsituasjoner skal håndteres. Som vi har sett ovenfor oppgir de fleste
ledere å ha rutiner for håndtering og forebygging om vold og trusler om vold.
Vi ba ledere og verneombud vurdere i hvilken grad planen er kjent blant ansatte i kontoret.
Figur 3 viser svarene blant de som har oppgitt at de har rutiner, og svarene er fordelt på de tre
rollene.
Figur 3. I hvilken grad er «lokal plan/rutiner for håndtering av vold og trusselsituasjoner kjent blant de ansatte»,
etter rolle. Prosent. N=892
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Figur 3 viser at rundt 75 prosent av ledere, både enhetsledere og team- og avdelingsledere,
oppgir at rutinene i stor grad er kjent blant medarbeidere, mens omtrent en fjerdedel oppgir at
rutinene i noen grad er kjent. Verneombudene oppgir i mindre grad at deres enheter har lokale
rutiner enn det teamledere og enhetsledere gjør. Vi har ikke data som kan forklare hvorfor
verneombud og ledere svarer ulikt på dette spørsmålet.
Selv om ledere oppgir at de i stor grad har en plan og rutiner for å forebygge og håndtere vold
og trusler om vold, er det usikkert hvor godt disse er kjent blant medarbeiderne. Funn fra de
kvalitative intervjuene understøtter dette. Blant annet fremkommer det i flere intervjuer at det
er ulik oppfattelse blant ledere og medarbeidere om det eksisterer rutiner eller ikke. For
eksempel oppga lederen i et kontor at de hadde et eget A4 ark med rutiner for «Hvem – gjør –
hva» i en vold og trusselsituasjon. Medarbeider ved samme kontor oppga å ha lest og kjente
til rutinene, men vedkommende uttrykte samtidig usikkerhet på om hun ville vært klar over
hva hun skulle gjøre dersom en vold eller trusselsituasjon skulle intreffe.
Funn fra de kvalitative intervjuene tyder på at rutiner for håndtering av vold- og
trusselsituasjoner er mer utbredt blant medarbeidere som jobber i publikumsmottaket enn
blant de veilederne som primært jobber med oppfølging. For eksempel oppga en informant
som jobbet i publikumsmottaket :
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«Vi har klare rutiner. Det er ryddig og oversiktlig. Det er den enkeltes vurdering om
han eller hun skal trykke på alarmen. Har alarm som går direkte til vaktselskap. Den
det gjelder (medarbeider) blir stående på post. En kollega tar i mot vakta.»
Informanten oppga videre at kontoret har en «kultur for sikkerhet» og at de har dette fordi de
jevnlig opplever uønsket adferd i publikumsmottaket. Ved samme kontor ga en informant
som jobbet med oppfølging uttrykk for mindre kjennskap til rutiner:
«…snakket lite om sikkerhet. Vi skulle nok snakket om dette hos oss. Vi vet hvor
alarmen er og har fått tips om hvordan vi skal sitte i forhold til bruker»
Det er ulik oppfatning av rutinene blant medarbeidere innen ett og samme kontor. Årsaken
kan være at ansatte med hyppig brukerkontakt er mer bevisst behovet for sikkerhetsrutiner.
Flere av de som ble intervjuet oppga at det eksisterer klare rutiner for å håndtere brukere man
kjenner og vet kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.:
«Da er vi to på samtaler. Det er enkelte brukere som vi må ha med oss vekter. Den enkelte
veileder vurderer om det skal være to på samtale».
3.3.3

Risikovurdering

Arbeidsmiljøloven § 3-1 forplikter arbeidsgiver å kartlegge farer og problemer og på
bakgrunn av dette vurdere risikoforholdene i virksomheten. Arbeidsgiver skal utarbeide
planer og iverksette tiltak for å redusere risiko. I henhold til HMS- rutine 2 skal kontorene i
samarbeid med de ansatte gjennomføre en årlig risikokartlegging.
I spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om det var gjennomført en kartlegging av risiko
for vold- og trusselsituasjoner. Figur 4 viser om det ifølge ledere og ansatte er gjort en slik
kartlegging.
Figur 4. Gjennomført en kartlegging av risikoen for vold- og trusselsituasjoner i din enhet. N enhetsledere=360. N
medarbeidere=2845
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Figur 4 viser at 79 prosent av enhetslederne oppgir å ha foretatt en slik kartlegging. Det er
dermed 19 prosent av enhetslederne som ikke har gjort dette til tross for at det er lovpålagt
(AML § 3-1). Figuren viser også at mange av de ansatte ikke vet om det er utført en slik
kartlegging. Dette kan tyde på at mange ansatte ikke blir informert eller involvert i denne type
kartlegging.
Flere informanter i intervjuene oppga at de ikke hadde vært involvert i risikovurderingen.
Dette var utarbeidet av ledelsen eller andre på kontoret. En informant sa for eksempel:
«Tror det er foretatt en risikovurdering….i PM, jeg vet ikke om det er gjort».

3.4 Informasjonsdeling om brukere som kan utgjøre en
sikkerhetsrisiko
I det følgende skal vi redegjøre for lovverk og praksis om informasjonsutveksling om brukere
som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Vi vil gi en beskrivelse av det rettslige grunnlaget for
deling av informasjon i lys av taushetsplikten både internt på NAV-kontoret, og mellom
NAV-kontor og andre offentlige instanser. Deretter vil vi presentere funn fra
spørreundersøkelsen og de kvalitative intervjuene om informasjonsdeling. Om behovet for å
kunne dele informasjon
NAVs tjenester, både i antall og utforming, gjør at NAV i mange tilfeller har mange sensitive
personopplysninger om brukerne. NAV-kontoret må sikre at personvernet til den enkelte
bruker blir ivaretatt. Dette innebærer blant annet å sikre at bruken av personopplysninger har
rettsgrunnlag og at omfangen av bruken ikke er mer enn nødvendig. Det er ofte en utfordring
for NAV-kontorene i arbeidet med å forebygge trusler og vold å finne rett balanse mellom
ivaretagelsen av de ansatte og hensynet til brukernes personvern.
NAV-kontoret vil ofte kunne ha kunnskap om brukeres adferd som er av betydning for
sikkerheten til de ansatte ved kontoret. Dette kan være tilfeller der hvor bruker tidligere har
hatt en oppførsel ved NAV-kontoret som ikke er akseptabel. Informasjonen som er lagret kan
for eksempel være at det bør være tilstede to personer i møter med bruker. Reglene om
taushetsplikt er i hovedsak ikke ment å regulere disse tilfellene, men å regulere tilgangen til
opplysninger om bruker i forbindelse med saksbehandling av brukers sak. Reglene om
utveksling av opplysninger i NAV-kontoret vil derfor bli drøftet i lys av
sikkerhetsforebyggende arbeid.
3.4.1

Rettslig adgang til deling av informasjon i NAV-kontorene

Partnerskapet mellom kommune og stat i NAV-kontoret består i utgangspunktet av to adskilte
forvaltningsorgan. Bestemmelser om taushetsplikt for arbeids- og velferdsforvaltningen er i
hovedsak er regulert i:



Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV –loven) § 7 for statlig del,
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 44 for de kommunale
tjenestene regulert i denne loven og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §
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12-1 for de andre kommunale tjenestene som kan inngå i arbeids- og
velferdsforvaltningen14 (helse- og omsorgstjenester)
I utgangspunktet er opplysninger om brukerne av NAV sine tjenester underlagt taushetsplikt.
Deling av opplysninger om brukere krever derfor hjemmel i lov. Hjemmel for deling av
opplysninger i denne sammenheng finnes i de overnevnte bestemmelser når det er «nødvendig
for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade på noens helse» og ved en analogisk
anvendelse av NAV-loven § 16 for deling av opplysninger internt i NAV-kontoret.
3.4.1.1

Om NAV-loven § 16

For å underbygge at NAV-kontoret skal framstå som en samlet enhet, åpner NAV-loven § 16
opp for at opplysninger om brukerne mellom kommune og stat kan videreformidles internt i
kontoret. Bestemmelsen setter likevel en begrensning i informasjonsflyten ved at det
presiseres at opplysningene «er tilgjengelige (…) i den utstrekning som trengs for en
hensiktsmessig arbeids- og arkivordning». Dette er et utslag av nødvendighetsprinsippet som
uttrykker at den enkelte ansatte kun skal ha tilgang til de opplysninger om brukerne som er
nødvendige for at vedkommende kan utføre sine arbeidsoppgaver. Det må gjøres en konkret
vurdering av det faglige behovet for opplysninger.
Bestemmelsen setter tydelige rammer for hvem som skal vite hva, og skal hindre at
opplysninger om brukerne blir fritt tilgjengelig i NAV-kontoret. Den enkelte leder og
medarbeider må foreta en vurdering av hvilke opplysninger som vedkommende skal gi videre
til andre medarbeidere på kontoret. Det ligger mye ansvar på den enkelte medarbeider i å
sikre brukernes personvern.
3.4.2

Ledelse og oppgavefordeling i partnerskapet

Partnerskapet kan etter avtale beslutte at NAV-kontoret skal ha en leder som har felles
administrativt ansvar for både det statlige og kommunale ansvarsområdet, eller delt ledelse
ved at det er egne ledere for henholdsvis det kommunale og det statlige ansvarsområdet.
Det er gjennom forskrift gitt adgang til at partnerskapsavtalene kan inneholde bestemmelser
om at kommunale medarbeidere og statlige medarbeidere ved kontoret kan utføre oppgaver på
hverandres myndighetsområder. En organisering der medarbeideren utfører både statlige og
kommunale oppgaver vil medføre at medarbeideren vil ha tilgang til opplysninger om bruker
fra både statlig og kommunalt ansvarsområde. Tilgang til fagsystemer både på kommunal og
statlig side vil også gjøre flere opplysninger om bruker tilgjengelig for den enkelte
medarbeider.
NAV-kontor med en felles leder, har delegert myndighet til å utføre oppgaver på både
kommunalt og statlig område. NAV-leder er ansvarlig for driften av NAV-kontoret og vil ha
tilgang til opplysninger om bruker uavhengig om dette faller inn under statlig eller kommunalt
ansvarsområde, jf. den delegerte myndigheten.
Lederen kan fastsette sikkerhetstiltak knyttet til konkrete brukere, for eksempel at bruker er
utestengt fra NAV-kontoret eller at det skal være to medarbeidere i møte med bruker.

14

Ot.prp. nr. 47 (2005-2006) Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen s. 42
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Nødvendighetsprinsippet knyttet til deling av informasjon vil også være styrende når leder
fatter beslutninger om sikkerhetstiltak knyttet til bruker. Leder må vurdere hvilke
medarbeidere det er nødvendig får informasjon om brukeren, og hvor mye informasjon
medarbeiderne trenger om brukeren for å ivareta sikkerheten ved kontoret. Normalt vil det
ikke være nødvendig å gi ut sensitiv informasjon om brukeren, for eksempel sensitive
personopplysninger som diagnose.
I kontor med todelt ledelse vil lederne for henholdsvis de kommunale tjenestene og de statlige
tjenestene kun ha mulighet til å beslutte sikkerhetstiltak innenfor sine ansvarsområder, og dele
informasjonen om iverksatte sikkerhetstiltak med sine medarbeidere etter
nødvendighetsprinsippet. Utveksling av informasjon om brukere i et sikkerhetsøyemed vil i
utgangspunktet bare kunne utveksles mellom kommunal leder og statlig leder i NAV-kontor
med delt ledelse der det foreligger særskilt lovhjemmel for slik utveksling. Dette foreligger
når det er «nødvendig for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade på noens
helse», jf. NAV-loven § 7 tredje ledd, lov om sosiale tjenester i NAV § 44 tredje ledd og lov
om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-1 tredje ledd.
Det er imidlertid ulike synspunkter vedrørende praksis og regelverk når det gjelder
informasjonsdeling, ref. teksten ovenfor. Uavhengig av organiseringen av lederfunksjonen
ved NAV-kontoret, vil det være nødvendighetsprinsippet som er styrende for adgangen til å
dele informasjon om iverksatte sikkerhetstiltak knyttet til en bruker.
3.4.3

NAV-kontor som inneholder andre kommunale tjenester

Mange kommuner har valgt å inkludere andre kommunale tjenester inn i NAV-kontoret, for
eksempel introduksjonsordningen for innvandrere. Taushetsplikten knyttet til disse tjenestene
vil i hovedsak være regulert i tjenestenes særlovgivning. NAV-loven § 16 omfatter ikke disse
tjenestene.
3.4.4

NAV-kontoret er en sammensatt organisasjon

Bestemmelsene om taushetsplikt pålegger medarbeiderne et stort ansvar for ivaretakelse av
personvernet. Valgfrihet med hensyn til tjenesteinnhold i NAV-kontoret, oppgavedeling på
tvers, flere fagsystem, ulik lederstruktur og krav til god samhandling gjør det enkelte NAVkontor til en sammensatt organisasjon. Ledere og medarbeiderne må være bevisste på hvilke
lover som regulerer arbeidsoppgavene til den enkelte og at den enkelte medarbeider ikke skal
ha større tilgang til opplysninger om brukeren enn det som følger av nødvendighetsprinsippet.

3.4.5

Forholdet mellom NAV-kontoret og andre enheter

Bestemmelsene om taushetsplikt i NAV- kontoret medfører at opplysninger om brukere i
utgangspunktet kun kan deles med andre instanser dersom det er nødvendig for å forebygge
fare for liv eller alvorlig skade på noens helse, for eksempel politi, helsevesen og personer
som eventuelt måtte være i fare.
En rekke andre offentlige instanser har en tilsvarende bestemmelse om adgang til å gi ut
opplysninger underlagt taushetsplikt når det er nødvendig for å forebygge fare for liv eller
alvorlig skade på noens helse i sin særlovgivning. Som eksempler kan vi nevne lov om
kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 12-1 tredje ledd, lov om
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spesialisthelsetjenesten m.m. § 6-1 tredje ledd, lov om barnevernstjenester § 6-7 tredje ledd
og lov om helsepersonell mv. § 23 første ledd nr.4. Politiets taushetsplikt er i hovedsak
regulert i lov om politiet § 24. Det vil være opp til det organet som sitter på opplysningene å
vurdere om vilkårene i særlovgivningen for å gi disse til NAV er tilstede.
3.4.6

Samtykke

Dersom bruker gir samtykke, kan opplysninger om bruker deles med andre uten hinder av
taushetsplikten. NAV-kontoret må ved utveksling av opplysninger sikre at opplysningene som
gis og hvem opplysningene gis til faller inn under rammen av den samtykkeerklæringen som
bruker har gitt. Vi antar at å innhente samtykke i de situasjonene det i hovedsak her er snakk
om er vanskelig i praksis.
3.4.7

Usikkerhet blant medarbeidere om hva som kan deles innenfor rammene av
taushetsplikten

I spørreundersøkelsen har vi ikke stilt spørsmål om hvordan bestemmelsene om taushetsplikt
praktiseres, men vi har spurt om hvordan informasjon deles og om informantene ser
utfordringer knyttet til informasjonsdeling. Inntrykket fra intervjuene er at medarbeiderne i
stor grad er bevisst på å overholde taushetsplikten, men at det er utfordrende å vite hvor
grensene for deling av informasjon går både internt i NAV-kontoret og mot andre enheter.
Dette gjelder spesielt deling av informasjon med andre deler av kommunen utenfor NAVkontoret og psykiatriske institusjoner. Dette samsvarer med funnene i rapport «Personvern i
NAV» fra Universitetet i Stavanger.15
I spørreundersøkelsen ble respondentene spurt om rutiner knyttet til informasjonsdeling.
Ansatte, ledere og verneombud ble bedt om å ta stilling til følgende påstander:



I min enhet er det gode rutiner for deling av informasjon om brukere som er truende
eller voldelige
I min enhet er det gode rutiner for deling av informasjon mellom statlig og kommunal
del om brukere som er truende eller voldelige

Figur 5 viser hvor mange medarbeidere som sier seg enig i de to påstandene om deling av
informasjon.

15

Rapport nr. 25 «Personvern i NAV» fra Universitetet i Stavanger
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Figur 5. Andelen medarbeidere som er 'svært enige' eller 'nokså enige' i to påstander om rutiner for deling av
informasjon etter kontorstørrelse. Minste N=2854. Prosent
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Figur 8 viser at flertallet av informantene i spørreundersøkelsen er enige i at det er gode
rutiner for informasjonsdelingen om truende eller voldelige brukere i NAV-kontoret.
Informasjonsdelingen ser ut til å være betydelig dårligere desto større kontorene er. Det
gjelder særlig informasjon på tvers av statlig og kommunal del. Ved de største kontorene er
det bare 40 prosent som er enige i at informasjonsflyten mellom statlig og kommunal del er
god. I de kvalitative intervjuene viser en del informanter særlig til at informasjonsflyten
mellom publikumsmottaket og oppfølgingsavdelingen er for dårlig.
Enkelte medarbeidere viser til at det er opp til selv å vurdere om informasjonen kan deles og
at dette oppleves som utfordrende:
« Taushetsplikten står øverst. Men det er et diskusjonstema – det er opp til den enkelte
om man vil bryte taushetsplikten. Det er vanskelig – det er et dilemma for oss.»
«Taushetsplikten er ikke til hinder for informasjonsutveksling, men det trengs bedre
rutiner.»
Ønske om mer informasjon om brukerne
Mange informanter sier de skulle ønske de hadde mer informasjon om brukerne i forkant av
møter slik at de kunne forberede seg bedre og ta forhåndsregler:
«Sånn det er i dag har brukerne et større vern enn vi som ansatte»
Andre informanter, særlig ved de mindre kontorene, gir uttrykk for at de kjenner brukerne
godt og at de har oversikt over hvordan de skal håndtere disse. Utfordringen oppstår først når
det kommer brukere de ikke kjenner til.
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3.4.8

Hvordan deles informasjon i NAV-kontoret?

NAV-kontorene håndterer deling av informasjon om brukere som kan utgjøre en
sikkerhetsrisiko ulikt, blant annet utfra situasjon og størrelse på kontoret. Ved små og
mellomstore kontorer skjer informasjonsdelingen først og fremst muntlig, for eksempel i
kontormøter.
I større kontorer viser intervjuene at det deles informasjon i større grad på e-post, enten til alle
eller utvalgte medarbeidere, i teammøter, muntlig mellom medarbeidere i publikumsmottak, i
notat i fagsystemene og gjennom lister som enten leder har oversikt over eller som ligger i
publikumsmottaket:
«Opplever også at inforamsjonsdelingen internt i kontoret er god. Dette skjer
muntlig.»
«Vi blir varslet om ting som skjer på e-post, men det blir ikke nevnt navn».
Mange informanter svarer at de videreformidler informasjon om ubehagelige opplevelser.
Det kan for eksempel være at det anbefales at det skal være to i møte med bruker framover.
For veiledere som skal forberede seg til samtale med bruker er det imidlertid ofte vanskelig å
finne den nødvendige informasjonen om bruker da informasjonen forsvinner i mengden av
dokumenter og i de ulike fagsystemene.
Flere informanter opplyser at informasjon de mottar om brukere eller har tilgjengelig om en
bruker har en begrenset verdi, spesielt gjelder det for medarbeidere i publikumsmottaket. I
tilfeller der de ansatte ikke vet hvem bruker er eller hvordan vedkommende ser ut er det
vanskelig å gjøre seg nytte av informasjonen før bruker allerede er i kontakt med
medarbeiderne i publikumsmottaket.
«Det er ikke et godt nok system for å formidle informasjon om enkelte brukere og
minske risiko.»
Mange informanter ønsker at det ved oppslag i systemene skal være enkelt å se at bruker kan
utgjøre en sikkerhetsrisiko og at de bør ta forhåndsregler, omtalt som «merking». Det blir
likevel påpekt fra enkelte informanter at de ser at dette er problematisk ut fra
personvernhensyn. Hvilke opplysninger skal være tilgjengelig og hvor lenge skal de være
tilgjengelige i systemene.
«Jeg er i en ressursgruppe for informasjonsflyt. Det er vanskelig å finne et felles
system når bruker er truende. Vanskelig juridisk. Hvem skal ivareta vedlikehold av
slike opplysninger?»
Informasjon og tilgang til sensivtiv informasjon om brukere som har opptrådt uakseptabelt er
både etisk utfordrende og sterke personvernsider. Samtidig er det et dilemma at medarbeidere
i noen situasjoner bør informeres for å forebygge alvorlige hendelser
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«Vi deler navn internt om personer som har opptrådt truende. Vi har jo folk her som
ikke kommer inn på de kommunale systemene om brukeren.»
3.4.9

Opplysninger om brukere fra andre offentlige instanser

De kvalitative intervjuene viser at NAV- kontorene i varierende grad får opplysninger om
brukerne fra andre offentlige instanser. Særlig er det andre deler av kommunen, psykiatriske
institusjoner, kriminalomsorg og politi som nevnes som instanser som kan ha informasjon om
brukerne av interesse for NAV-kontorene for å kunne iverksette sikkerhetstiltak. Enkelte
informanter melder om et godt samarbeid med disse instansene, mens andre melder at de ikke
har noe samarbeid.
Generelt samarbeid med andre instanser
Ansvarsgruppemøter o.l. nevnes av flere som en viktig arena for samarbeid om bruker og for
å få informasjon om hvilke utfordringer bruker har og hvordan NAV bør forholde seg til
bruker. Bruker deltar på disse møtene, og det gir bruker anledning til å kommentere og
korrigere opplysninger som utveksles om seg selv. En informant uttalte at hun hadde tatt opp
brukers oppførsel på ansvarsgruppemøte og at dette var en god ordning.
«Denne typen informasjon bør deles i ansvarsgruppemøte. Du reduserer muligheten
for å bli manipulert. Reduserer muligheten for konflikt og demper konfliktnivået.»
Flere nevner at de opplever at sykehus og institusjoner skriver ut brukere som de ikke klarer å
behandle, eller som de «gir opp», og så sender de dem til NAV som må ta i mot.
«Vi føler noen ganger at vi blir Svarteper. Han som skulle «nikke» ned meg, var
utestengt fra Distriktspsykiatrisk senter – og var for sinna til å gå på
sinnemestringskurs. Det er litt spesielt. Og de dukker jo opp her på NAV-kontoret.»
I slike tilfeller oppleves det som viktig at NAV-kontorene får informasjon om brukernes
situasjon, og at NAV-kontoret blir fortalt at brukeren trenger tjenester fra NAV. Spesielt
nevner flere informanter at de får beskjed fra psykiatriske institusjoner når pasienter skrives ut
slik at de får mulighet til å forberede seg. Enkelte viser til at de får meldinger, men at
meldingene gjerne kommer for sent. Ifølge informantene får NAV i noen grad meldinger fra
for eksempel psykiatriske institusjoner, rusinstitusjon, kriminalomsorgen o.l. om at brukere er
utskrevet og at bruker trenger bistand fra NAV.
Kontorer som melder om et godt samarbeid med andre instanser ser ut til i større grad å få
meldinger om brukere som trenger NAVs tjenester.
Noen NAV-kontor melder tilbake at de har generelle samarbeidsmøter med politi og andre
deler av kommunen der det opplyses om mer generelle trekk ved nærmiljøet, for eksempel om
det er mye rus og våpen i omløp. Dette oppleves som nyttig, og flere NAV-kontor har tatt opp
at de skulle ønske de i større grad ble informert om hva som rører seg i nærmiljøet, for
eksempel narkotika.
Melding fra andre instanser ved fare
Flere informanter melder at de etter hendelsen på NAV Grorud har mottatt meldinger fra
psykiatriske institusjoner når brukeren har uttrykt sinne ovenfor NAV og er på vei for å
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oppsøke NAV. Av de som ikke har opplevd å få meldinger sier flere at de tror de ville ha fått
beskjed fra andre instanser om det var reell fare. Ingen av enhetene i den kvalitative
undersøkelsen har gitt tilbakemelding om at de har rutiner for utveksling av informasjon med
samarbeidspartnere.

3.5 Oppsummering
I dette kapitlet har vi redegjort for overordnede rammer for HMS-arbeidet, samt hvordan
kontorene har operasjonalisert dette. Gjennomgangen viser at de fleste kontor har rutiner eller
er i ferd med å oppdatere disse. Imidlertid er det varierende kjennskap blant medarbeidere til
rutinene og det er interne forskjeller i kontorene. Kontorene ser i hovedsak ut til å benytte
HMS-rutine 2. Det ser ut til at kontorer der det har vært en del episoder med vold og trusler
om vold, i større grad har rutiner og praktiserer disse.
Når det gjelder informasjonsdeling viser gjennomgangen at bestemmelsene om taushetsplikt i
varierende grad oppleves som utfordrende i NAV-kontoret. Variasjonene ser ut til å ha nær
sammenheng med størrelsen på kontoret. Informasjonsdeling er mindre utfordrende på små
kontorer enn på de større kontorene. Informanter i mindre og mellomstore kontorer
rapporterer at de i stor grad har god oversikt over brukerne og derfor vet hvem de må være
oppmerksomme på. Informasjonen ser i stor grad ut til å gå muntlig mellom medarbeiderne.
Utfordringen oppstår når det kommer nye brukere til kontorene som de ikke har kjennskap til.
I større kontor er delingen av informasjon mer krevende enn i mindre kontor. Mange
informanter sier det kan være tilfeldig om en får informasjon om brukere som kan utgjøre en
sikkerhetsrisiko eller ikke. De fleste av informantene ønsker at informasjon om brukere som
kan utgjøre en sikkerhetsrisiko skal være lettere tilgjengelig.
Informasjonsdeling mellom NAV-kontoret og andre instanser
Samhandlingen med andre instanser varierer. De fleste informantene ønsker et bedre
samarbeid særlig med tjenester knyttet til psykisk helse. Det ser ikke ut til å foreligge
etablerte rutiner for deling av informasjon om brukere som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko
med andre offentlige instans. Undersøkelsene viser at kontorene kan forebygge vold og trusler
om vold bedre ved å oppdatere, gjøre kjent og trene på sikkerhetsrutinene på kontoret. NAVkontorene synes i varierende grad å være forberedt på å håndtere vold- og trusselsituasjoner.
Det er behov for bedre rutiner for informasjonsdeling mellom NAV og eksterne aktører om
brukere som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Deling av informasjon er et komplekst felt, der
taushetsplikt og personvern må ivaretas.
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4 Forebyggende tiltak i NAV-kontorene
I mandatet fremgår det at arbeidsgruppa skal gi en beskrivelse av hva som gjøres i NAVkontorene for å forebygge vold og trusler om vold. I dette kapitlet skal vi se nærmere på
hvilke tiltak kontorene har iverksatt for å forebygge vold og trusler om vold.
Kapitlet omhandler følgende temaer:
 Opplæring
 Fysiske sikringstiltak
 Bruk av vekter
Med fysiske tiltak siktes det her til bruk av alarmknapper, rømningsveier og hvordan lokalene
er innredet for å ta i mot brukere. Rutiner for håndtering, forebygging av vold og trusler om
vold og rapportering av hendelser anses også som forebyggende tiltak. Førstenevnte ble
beskrevet i kapittel tre, mens rapportering av hendelser vil bli presentert i kapittel syv.
Funnene er basert på gjennomgang av veiledere for fysisk sikring, HMS-rutine 2 og
Sikkerhetssandarden, samt data fra spørreundersøkelsen og de kvalitative intervjuene.

Hovedfunn
 I intervju oppga flere medarbeidere og ledere at det har vært gjort endringer i
lokalene for å ivareta sikkerheten til medarbeidere og brukere.
 Tre fjerdedeler av respondentene oppgir å ha tilgang til alarm. Rutiner for bruk
av alarm varierer.
 I halvparten av NAV-kontorene har alle samtalerommene rømningsvei
 18 prosent av NAV-kontorene benytter vekter. Hvor mye vektere er tilstede i
kontorene variere.

4.1 Opplæring i å håndtere vold- og trusselsituasjoner
Ifølge HMS-rutine 2 skal: «Medarbeiderne ha regelmessige øvelser og være trent i hvordan de
skal forholde seg i en aktuell situasjon. Det anbefales en praktisk gjennomgang av rutiner og
prosedyrer en gang i året for enheter med brukerkontakt».
Mål og disponeringsbrevet for 2013 stiller krav til opplæring og øvelser for å forebygge vold
og trusler om vold samt redusere sikkerhetsrisikoen. Det presiseres at enhetene i løpet av 2013
skal gjennomføre en beredskapsøvelse. Videre skal alle ansatte årlig gjennomgå e-læring om
temaet sikkerhet for å bli kjent med hvilke sikkerhetskrav som gjelder. Også i den kommunale
styringslinjen ligger det krav i HMS-systemene om rutiner for informasjon og opplæring.
Imidlertid kan disse operasjonaliseres ulikt fra kommune til kommune.
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Både i spørreundersøkelsen og i de kvalitative intervjuene har vi spurt medarbeiderne om de
har fått opplæring i å forebygge og håndtere vold- og trusselsituasjoner.
Figur 10 viser andel medarbeidere som oppgir å ha fått opplæring i hvordan de skal forebygge
voldelige eller truende situasjoner med brukere.
Figur 6. «Deltatt på opplæring i å forebygge at det oppstår voldelige eller truende situasjoner med brukere». Prosent.
N=2800
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Figur 6 viser at 42 prosent av ansatte som har besvart undersøkelsen oppgir at de har deltatt på
opplæring i å forebygge trusler og vold. Det er langt flere som har deltatt på opplæring på
store kontorer enn på små. Dette kan ha sammenheng med at det er større behov for slik
opplæring på store kontorer som har flere brukere og oftere blir utsatt for trusler. På de største
kontorene har halvparten av de ansatte fått opplæring.
Medarbeidere ble også spurt om de har fått praktisk opplæring i å håndtere truende eller
voldelige situasjoner, for eksempel i form av en beredskapsøvelse.
Figur 7 viser andelen som svarer at de har fått praktisk opplæring i å håndtere truende
situasjoner.
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Figur 7. «Har du mottatt praktisk opplæring i å håndtere truende situasjoner etter at de har oppstått, eks.
beredskapsøvelse». Totalt og etter kontorstørrelse. Prosent. N=2782.
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Figur 7 viser at det totalt er 27 prosent som har deltatt på slik praktisk opplæring. Ved de
minste kontorene er det kun 14 prosent som har mottatt slik opplæring, mens ved de større
kontorene med 40 ansatte eller mer er det omtrent 30 prosent. Videre analyser viser at det
blant de som har vært ansatt på kontoret i minst 5 år, har 15 prosent fått praktisk opplæring
mer enn to ganger siste 5 år. Praktiske øvelser i å håndtere truende situasjoner er dermed langt
mindre utbredt enn opplæring i forebygging, og det er få som deltar jevnlig på slik opplæring.
I de kvalitative intervjuene oppgir flere medarbeidere at de har fått en generell teoretisk
gjennomgang av hvordan de skal håndtere vold og trusselsituasjoner. Enkelte forteller at de
ikke har vært med på opplæring i det hele tatt eller er usikre på om de har fått opplæring.
Få informanter oppgir å ha gjennomført praktisk opplæring og øvelser i å håndtere vold- og
trusselsituasjoner. De som har gjennomført beredskapsøvelse oppgir at dette er nyttig og
lærerikt.
«To verneombud har vernerunder en gang i året der sikkerhet er et tema. Hver sjette
uke er det øvelser, alle må ha det minst en gang i året. Startet med praktiske øvelser
og roller, nå har vi gått over til samtaler før og etter. Dette er godt mottatt av de
ansatte. Vi har holdt på med dette i ca ett og ett halvt år».
I de tilfeller der kontorene har gjennomført praktiske øvelser, kan det se ut til at det er stor
variasjon i hvem som står for dette. Både ledere, verneombud, medarbeidere internt på
kontoret og eksterne aktører nevnes som arrangører. Eksempler som oppgis på eksterne
aktører er: Politi, tidligere politibetjenter eller private firmaer. Det ser ut som det er opp til
hvert enkelt kontor å bestemme hvordan opplæringen skal gjennomføres, og hvem som skal
stå for den.
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At det i de overordnede HMS-rutinene på statlig og kommunal side ligger krav til opplæring
og at dette presiseres i Mål og disponeringsbrevet for 2013, ble i liten grad omtalt blant
medarbeidere eller ledere.

4.2 Fysisk utforming av lokalene
I forbindelse med etableringen av NAV ble det laget egne veiledere16 for hvordan de fysiske
lokalene skulle utformes. Flere prinsipper ble lagt til grunn for den fysiske utformingen, blant
annet universell utforming, mulighet for rask kontakt (ansikt til ansikt) med veiledere og at
samtaler ble anbefalt gjennomført i lydtette rom slik at personvernet ble ivaretatt. Veilederen
anbefalte videre at det skulle skilles mellom ventesone, møterom og selvbetjeningssone.
Musikk på svak styrke og bruk av lyddempende materialer ble anbefalt for å hindre at
personsensitive opplysninger tilfalt uvedkommende. Videre ble det lagt føringer om at
brukere ikke skulle ha tilgang til ansattarealene, og at alle samtaler med brukere skulle foregå
i egne samtalerom tilknyttet mottaket. For å ivareta de ansattes sikkerhet ble det anbefalt å ha
møterom og samtalerom ikke inneholdt løse gjenstander. Samtalerommene ble anbefalt å ta
to dører, slik at den ene kunne benyttes om rømningsvei. Dørene skal ikke være av glass, men
være «fylte». Flere av de anbefalingene som ble gjort i veilederen for fysisk utforming av
NAV-kontorene finner vi igjen i Sikkerhetsstandarden og i HMS-rutinene. Dette gjelder blant
annet anbefalinger om hvordan samtalerommene bør være innredet.
I den kvalitative delen av kartleggingen peker funnene på at kontorene i stor grad har fulgt
veilederen da kontorene skulle etableres. Enkelte kontorer ble bygget i forbindelse med
etableringen av NAV, og disse har hatt bedre mulighet til å forme publikumsmottaket i tråd
med retningslinjene. Andre har hatt flere bygningsmessige begrensninger å forholde seg til da
kontoret skulle etableres.
Funnene peker i retning av at medarbeidere og ledere stort sett vurderer lokalene som
tilfredsstillende når det gjelder krav til sikkerhet. Enkelte utfordringer ved de fysiske lokalene
ble fremhevet. I veilederen for fysisk utforming av NAV-kontoret anbefales det at samtalerom
skal være lydtette for å sikre brukers personvern. I de kvalitative intervjuene var det flere som
reflekterte over ivaretakelse av brukers personvern kontra veilederes sikkerhet. Flere påpekte
at samtalerommene ikke burde være mer lydtette enn at det skulle være mulig å høre om en
samtale ble høyrøstet.
Det skal være rømningsvei i alle samtalerom. I halvparten av alle kontor har alle samtalerom
rømningsveier, mens 13 prosent rapporterer at de fleste samtalerom har rømningsvei. Ved
hele 33 prosent av kontorene har bare noen eller ingen av samtalerommene rømningsvei. Det
er særlig blant de mindre kontorene med færre enn 40 ansatte at vi finner mange kontorer som
ikke har rømningsveier i samtalerommene. I de kvalitative intervjuene kommer det i tillegg
frem at ikke alle rømningsveier ble vurdert som trygge. I et kontor så vi for eksempel at
rømningsveien ledet inn til en gang med en ny låst dør. Vi finner også eksempler på at
samtalerommene ikke oppleves som trygge dersom de er skjermet for innsyn. Figuren
nedenfor viser hvor mange kontorer som har samtalerom med rømningsvei.
16

http://navet.adeo.no/ansatt/Etatstjenester/St%C3%B8ttefunksjoner/Kommunikasjon/Design+og+profil/Aktuelt/F
ysisk+utforming+av+publikumsareal/Veileder/Fysisk+utforming+-+veileder.805356608.cms?kapittel=25
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Figur 8. Har samtalerommene rømningsvei. Etter kontorstørrelse. Enhetsledere. N=350
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Figur 8 viser at ved halvparten av kontorene har alle samtalerom rømningsvei.
I spørreundersøkelsen ble medarbeidere spurt om de har tilgang til alarmknapp når de er i
møte med bruker. Figur 9 viser medarbeideres tilgang til alarmknapp fordelt etter
kontorstørrelse.

Figur 9. «Har du tilgang til alarmknapp når du er i møte med brukerne», etter kontorstørrelse. Medarbeidere.
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Figur 9 viser at det totalt er 76 prosent av de ansatte som av og til eller alltid har tilgang til
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alarmknapp i møte med brukere17. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at alarmknapp
er mer utbredt jo større kontoret er. Likevel er det ikke alltid at den ansatte har tilgang på
alarmknapp i møte med bruker. 15 prosent svarer at de har tilgang til alarm, men bare av og
til.
I den kvalitative undersøkelsen fremkommer det at bruk av alarmen, hvem alarmen varsler og
kjennskap til hvor alarmen var plassert varierte. I flere kontor varslet alarmen et vaktselskap,
mens i andre kontor gikk alarmen hos ledere og/eller medarbeidere. Kartleggingen viser også
at alarmene enkelte steder ikke var kjent for de ansatte og at veilederne brukte tid på å lete
etter dem. På et kontor var alarmen plassert i et skap. I spørreundersøkelsen finner vi også at
enkelte medarbeidere ønsker tydelige rutiner for hvordan alarmen skal brukes.
Gjennom de kvalitative intervjuene så vi variasjon blant medarbeidere når det gjelder hva som
oppleves som trygt. Dette kom tydelig frem i to kontorer som kan sammenlignes ut fra
størrelse, brukergrunnlag og hyppighet i hendelser. I det ene kontoret ble alarm tilknyttet
vaktselskap omtalt som trygghetsskapende. I det andre tilfellet ble en slik løsning beskrevet
som «falsk trygghet» og på dette kontoret var medarbeidere mer tilfreds med at alarmen gikk
til ledere og medarbeidere. En mulig forklaring kan være at dette kontoret hadde egen
beredskapsgruppe og tydelige rutiner for å håndtere denne type hendelser. Andre på sin side
omtalte alarm som gikk hos leder og medarbeidere som sårbart ved fravær.
Flere kontorer var bevisste på hvilke sikkerhetsmessige utfordringer som lå i lokalene og de
fleste hadde gjort endringer i publikumsmottakene for å imøtekomme både brukeres rett til
personvern og de ansattes sikkerhet. Dette kunne være tiltak som å flytte samtalerom slik at
det var lett synlige fra skranken eller å forbedre alarmsystemet slik at det ble lettere
tilgjengelig for medarbeidere. Noen kontor hadde installert videovervåkingskamera eller
vurderte å installere dette.
I kontorene der medarbeidere omtalte den fysiske sikkerheten som tilfredsstillende, fremheves
nettopp at mottaket var åpent og ryddig og at dette var konfliktdempende i seg selv.
Informantene så i den forbindelse lite behov for å iverksette fysiske forbedringstiltak18.

17
18

Rapportert av enhetslederne. Ikke vist.
Verken informanter eller intervjuere har fagkunnskap om sikkerhet. Dette må
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4.3 Bruk av vekter
Det ligger ikke føringer eller krav til bruk av vektertjenester verken i de statlige eller de
kommunale styringslinjene. Bruk av vekter er en vurdering kontorene selv gjør og det er de
som betaler for vektertjeneste.
Flere av de store NAV- kontorene benytter vektertjenester. I spørreundersøkelsen ble ledere
stilt spørsmål om dette. Figur 10 viser bruk av vekter totalt og etter kontorstørrelse.
Figur 10. Bruk av vekter i publikumsmottaket totalt og etter kontorstørrelse. Rapportert av enhetsledere. Prosent.
N=356.
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Figur 10 viser at 18 prosent av landets 456 NAV-kontor bruker vekter i publikumsmottaket.
Blant disse har halvparten vekter hver dag eller flere dager i uken. Figuren viser videre at de
minste kontorene har ikke vekter, mens flertallet av kontor med 40 ansatte eller flere bruker
vekter. Blant de største kontorene i landet, med 100 ansatte eller flere, har 88 prosent vekter.
Halvparten av de største kontorene har vekter hver dag.
Blant kontorene vi intervjuet var det flere som brukte vekter i publikumsmottaket. Enkelte
kontor hadde fast vekter i publikumsmottaket hele dagen, andre ved åpnings- og stengetid. I
andre kontor kom vekter innom på faste besøksrunder, samt uttrykking ved alarm.
Flere kontor var svært positive til bruk av vekter, og fremhevet dette som
trygghetsfremmende og konfliktdempende.
«Vi har god erfaring med bruk av vekter. Dette er preventivt. Mange står utenfor og
sier at jeg skal gå inn og lage et helvet…Da er det ok at de ser at det er en vekter der.
Jeg har tro på at uniformert sikkerhetstjeneste må være på plass hver dag.
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I enkelte andre kontor ble det motsatte fremhevet. For eksempel hadde et stort kontor avviklet
vekteravtalen da de opplevde at vekterne ikke bidro til å dempe konfliktnivået. Snarere ble det
hevdet at vekterne hadde mangelfull kunnskap med å kommunisere med brukere og ikke
evnet å roe dem ned.
«Vekteren kan ha en preventiv virkning, men kan ikke avhjelpe alt. Vekteren overtar
styringen når det inntreffer en situasjon».
Det er vanskelig å si om bruken av vaktselskap faktisk minsker andel vold og trusler Et kontor
påpekte at bruk av vekter ikke nødvendigvis minsket andelen voldelige og truende situasjoner,
men at køen fløt bedre og at brukerne ikke snakket så høyt når vekter var til stede. Kontoret
anser således at vekter har en viss preventiv virkning på uønsket adferd blant brukerne.
Enkelte kontorer framhevet også at en viktig forutsetning for at vektertjenesten skulle fungere,
var felles forståelse blant vekter og ansatte om hva som er vekterens rolle og myndighetsrom.
Selv om flertallet av de største kontorene benytter seg av vektertjenesten, er det også noen av
disse som har valgt å ikke ha det. Flere kontorer oppga at dette også var et spørsmål om
økonomi og fordeling av ressurser. Enkelte av kontorene som inngikk i den kvalitative
undersøkelsen hadde valgt å opprette egne beredskapsteam i stedet for å bruke vekter.
Teamene skulle være pådrivere for sikkerhetsarbeidet og ha ansvar for rutiner og opplæring
av ansatte. Dersom noen trykket på alarmen, gikk denne til beredskapsteamet og ledere. Ved
uttrykning hadde alle klart beskrevne roller. De kontorene som hadde opprettet et slikt team
var ikke tilknyttet vaktselskap.

4.4 Oppsummering
I dette kapitlet har vi vist at opplæring og trening i varierende grad gjennomføres i kontorene.
Få har gjennomført praktiske øvelser. Konsekvensen er at det er stor variasjon i hvor godt
forberedt medarbeiderne er i å håndtere vold og trusselsituasjoner.
Lokalenes fysiske utforming vurderes i hovedsak som tilfredsstillende av medarbeidere og
ledere. Flere har gjort tilpasninger underveis, og en del kontorer oppgir å ha et
forbedringspotensial når det gjelder å sikre alle samtalerom med hensiktsmessige
rømningsveier. Det kan se ut til at overordnede føringer i stor grad etterleves, eller at disse
benyttes mer aktivt for å vurdere den fysiske sikkerheten i kontoret. Når det gjelder bruk av
alarm, synes det imidlertid å være variasjon i rutiner, bruk og opplevelse av alarmens
betydning for opplevd trygghet blant medarbeiderne.
Det er få kontorer som benytter vektertjenester. Kun 18 prosent har vekter og det er primært
de største kontorene som benytter seg av dette. I hovedtrekk synes medarbeiderne å være
tilfredse med å ha vekter i kontoret, men det er likevel variasjon i opplevelsen av hvorvidt
dette forebygger vold og trusler om vold.
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5 Omfang av vold og trusler på NAV-kontor
I punkt 3 i mandatet heter det at gjennomgangen skal: «Kartlegge sikkerhetssituasjonen i
arbeids- og velferdsforvaltningen, og særlig i NAV-kontorene». I dette ligger det at vi skal
undersøke omfanget av vold og trusler som NAV-ansatte utsettes for.
Dette kapittelet handler om de ansattes erfaringer med vold og trusler, i hvilken grad de er
utsatt for vold og trusler og hvor denne type hendelser finner sted. Vi beskriver også om de
ansatte vurderer hendelsene som alvorlige.
Med vold menes her fysisk vold som slag, spark, dytting, lugging, knuffing eller andre fysiske
angrep på person. Trusler defineres som ytringer eller handlinger som direkte eller indirekte
innebærer en trussel om å påføre den enkelte, enheten eller andre (kolleger, familie mv.)
skade.
Kapittelet er basert på resultater fra spørreundersøkelsen . I tillegg brukes funn fra den
kvalitative undersøkelsen til å illustrere og utdype funnene.
Hovedfunn







5.1.1

2,3 prosent av ansatte ved NAV-kontor oppgir å ha vært utsatt for vold siste 12
måneder.
39 prosent oppgir at de har vært utsatt for trusler rettet mot seg selv.
50 prosent oppgir at de har opplevd trusler rettet mot NAV-kontoret de arbeider
ved.
Totalt har 63 prosent av de ansatte ved NAV-kontorene vært utastt for trusler
enten rettet mot dem selv personlig eller mot kontoret de jobber på.
Ansatte i publikumsmottak ved store kontor er mest utsatt for vold og trusler.
Kommunalt ansatte oppgir i større grad at de har vært utsatt for vold og trusler
enn statlig ansatte.

Samlet vurdering av sikkerhetssituasjonen

2,3 prosent av ansatte ved NAV-kontor oppgir å ha vært utsatt for et fysisk angrep de siste
tolv måneder. Vi finner ikke en økning i voldstilfeller i 2013 sammenlignet med 2009. 39
prosent har vært utsatt for trusler eller truende situasjoner mot seg selv. I tillegg jobber mange
ansatte på kontor som har vært utsatt for trusler mot hele kontoret. Samlet sett har 63 prosent
av de ansatte opplevd en trussel rettet mot seg selv eller mot kontoret de jobber på de siste
tolv månedene. Tre prosent av de ansatte har vært utsatt for ti trusler eller mer i løpet av de
siste tolv måneder. Vi vil ut fra dette hevde at det er et betydelig omfang av trusler rettet mot
ansatte ved NAV-kontor.
Videre analyser viser at volds- og trusselbildet i betydelig grad varierer mellom kontorer, og
etter hvilke oppgaver en jobber med. Vi skiller mellom ansatte i publikumsmottaket,
merkantilt ansatte, kommunalt ansatte og statlig ansatte. Det er ulik praksis og organisering
ved NAV-kontorene, men våre analyser viser at kommunalt ansatte i hovedsak jobber med
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kommunale tjenester, mens statlige ansatte i hovedsak jobber med statlige tjenester. Det er
med andre ord lite arbeid på tvers av de definerte styringslinjene. Ansatte ved de største
kontorene er noe mer utsatt for vold og trusler enn ansatte ved mindre kontor. De som jobber
med kommunale tjenester, og ansatte i publikumsmottak, er generelt sett mest utsatt for vold
og trusler.
Forskjellene i utsatthet mellom disse kategoriene ansatte øker med kontorstørrelse. Ved
kontor med flere enn 40 ansatte er det et klart mønster. Kommunalt ansatte som jobber med
oppfølging, samt ansatte i publikumsmottaket, er klart mer utsatt for trusler enn de to andre
kategoriene. Vi finner samme tendens når det gjelder utsatthet for vold. Dette kan illustreres
ved å se på forskjellene i antall trusler ved kontorene med 100 ansatte eller mer. Ved de
største kontorene oppgir 63 prosent av de ansatte i publikumsmottaket at de har blitt utsatt for
en trussel mot seg selv, mens det blant statlig ansatte som jobber med veiledning er 28 prosent
som oppgir at de har blitt utsatt for en trussel. Blant de kommunalt ansatte som jobber med
veiledning av brukere er det 50 prosent som har vært utsatt for en trussel de siste 12 måneder.
Som nevnt er ansatte på de store kontorene noe mer utsatt for vold og trusler om vold enn
ansatte på de mindre kontorene. Men bak dette generelle bildet, skjuler det seg en betydelig
variasjon i omfang av trusler mellom de større kontorene, det vil si kontorer med 40 ansatte
eller fler. Gjennomsnittlig antall trusler per kontor i løpet av de siste 12 måneder varierer fra
0,3 trusler på de minst utsatte kontorene, til 4,5 trusler på det mest utsatte kontoret. Ut fra
dette vil vi hevde at noen store kontor har betydelige sikkerhetsutfordringer, særlig når det
gjelder antall trusler de ansatte utsettes for. Ved andre store kontor er utfordringene av et klart
mindre omfang. Det er grunn til å tro at det også er betydelig variasjon mellom store kontor i
risikoen for å bli utsatt for vold, men her er tallene for små til at vi kan si noe sikkert om dette.
Ut fra dette vil vi peke på betydningen av at det enkelte kontor gjør en lokal vurdering av
sikkerhetsutfordringene og den arbeidsmiljøutfordringen som vold og trusler utgjør. De mest
utsatte kontorene bør vurdere mer omfattende tiltak enn de minst utsatte kontorene. Ved de
kontorene med høy forekomst av trusler må fokus særlig rettes mot de ansatte i
publikumsmottaket, og de ansatte som i hovedsak jobber med det kommunale
tjenesteområdet.

5.2 Omfang av vold og trusler
Respondentene ble bedt om å svare på om de hadde blitt utsatt for vold eller trusler i møte
med bruker i løpet av de siste tolv måneder. De ble også bedt om å svare på om de hadde
mottatt trusler over telefon, epost, brev eller annet. Vi spurte også om kontoret i sin helhet har
blitt truet: «Har det i løpet av de siste tolv måneder skjedd vold- eller trusselepisoder som
involverte større deler av kontoret eller hele kontoret». I tillegg spurte vi om de ansatte har
vært utsatt for trakassering eller utskjelling i løpet av de siste tolv måneder.
Spørsmålsformuleringer med svaralternativ er gjengitt i vedlegg 2.
Figur 11 viser andelen ansatte ved NAV-kontor som oppgir å ha vært utsatt for vold eller
trusler de siste tolv måneder.

51

Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen – en gjennomgang

Figur 11. Utsatt for vold eller trusler de siste 12 måneder. Medarbeidere på NAV-kontor. Prosent. Minste N=2869

60
50,5
50
39,2

40
30
20
10

2,3

0
Vold

Trusler eller truende Trusler mot kontoret
situasjoner rettet mot
den enkelte

Figur 11 viser at 2,3 prosent av medarbeiderne i NAV-kontorene oppgir å ha vært utsatt for
vold. Vi vet at det totalt er cirka 9700 ansatte i NAV-kontor. 2,3 prosent av dette utgjør 230
personer av alle ansatte ved NAV-kontor19. 39 prosent oppgir å ha vært utsatt for trusler
direkte mot seg selv. Det utgjør omtrent 3800 ansatte. Søylen helt til høyre i figuren viser at
halvparten av alle ansatte jobber på et kontor som har vært utsatt for en eller flere trusler rettet
mot kontoret i sin helhet. Videre analyser viser at det totalt er 63 prosent som enten vært utsatt
for trusler rettet mot seg selv, eller jobbet på et kontor som har vært utsatt for trusler.
Vi spurte også de ansatte om de har opplevd utskjelling eller trakassering fra brukere i løpet
av de siste tolv måneder. Hva trakassering og utskjelling består i ble ikke nærmere definert i
spørreundersøkelsen. Det er derfor grunn til å anta at respondentene kan ha en noe ulik
forståelse av hva trakassering og utskjellig er når de svarer på spørsmålet. Figur 12 viser
andelen ansatte som oppgir å ha vært utsatt for trakassering og utskjelling de siste tolv
måneder.

19

Det er omtrent til sammen 9700 statlig og kommunalt ansatte i NAV-kontorene. Antallet som er oppgitt her er
2,3 prosent av 9700.
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Figur 12. «Har du i løpet av de siste 12 måneder blitt utsatt for trakassering/utskjelling fra brukere». Prosent. N=2838
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Trakassering og utskjelling forekommer oftere enn direkte trusler. Figur 12 viser at 59 prosent
av de ansatte oppgir å ha vært utsatt for trakassering eller utskjelling minst en gang i løpet av
de siste tolv måneder. Syv prosent rapporterer å ha vært utsatt for trakassering eller
utskjelling månedlig, og fire prosent ukentlig. Selv om trakassering eller utskjelling ikke er en
trussel om fysisk skade, vil det kunne utgjøre en arbeidsmiljøbelastning for de ansatte.
Nærmere analyser viser at de som ofte er utsatt for trakassering eller utskjelling i stor grad
også rapporterer å være utsatt for trusler. Den totale belastningen vil derfor kunne bli stor for
den enkelte som i løpet av et år både blir skjelt ut mange ganger, og truet noen ganger. Vi har
ikke analysert sammenhengen mellom sykefravær og trusler om vold og/eller utskjelling og
trakassering. Dette kan det være aktuelt å utrede som en del av oppfølgingen av
kartleggingen.
Vi har definert trusler som både direkte og indirekte trusler om vold20. At vi også inkluderer
indirekte trusler i definisjonen kan medføre at det i noen grad blir et uklart skille mellom hva
som er trusler, og hva som er utskjelling. Det noen oppfatter som en indirekte trussel eller en
truende situasjon, kan andre oppfatte som en utskjelling. I resten av dette kapittelet skal vi
avgrense analysene til å se på vold og trusler.
5.2.1

Hyppighet av voldsepisoder

Vi så ovenfor at 2,3 prosent av de ansatte oppgir å ha blitt utsatt for vold minst en gang i løpet
av de siste 12 måneder. Noen kan imidlertid ha blitt utsatt for vold flere ganger. Figur 13 viser
hvor ofte medarbeidere er blitt utsatt for vold de siste tolv måneder.

20

I spørsmålet i spørreskjemaet bruker vi termene ‘åpenlyst’ eller ‘antydet’.
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Figur 13. Hvor ofte utsatt for fysisk vold fra brukere de siste 12 måneder. Prosent. N=2869
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Figur 13 viser at blant dem som har vært utsatt for vold, er det få som svarer at de har vært
utsatt for dette mer enn én gang. Totalt oppgir 0,4 prosent av de ansatte som oppgir at de har
vært utsatt for to voldsepisoder eller mer i løpet av de siste tolv måneder.
5.2.2

Hyppighet av trusler

Vi spurte om hvor ofte den enkelte eller kontoret har blitt utsatt for trusler de siste 12
måneder. Figur 14 viser hvor ofte ansatte har blitt utsatt for trusler, herunder rettet mot den
enkelte og mot kontoret.
Figur 14. Hyppighet av trusler fra brukere rettet mot den enkelte ansatte eller mot kontoret i løpet av de siste 12
måneder. Prosent. Minste N=2771
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Figur 14 viser at de fleste har svart at de er blitt utsatt for trusler en til to ganger. Men noen er
også blitt utsatt for mange trusler, dvs. flere enn seks trusler. Videre oppgir 3,4 prosent å ha
blitt utsatt for 10 trusler eller mer rettet mot seg selv. Dette utgjør omtrent 330 ansatte.
Omtrent like mange har opplevd ti trusler eller flere rettet mot kontoret.
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5.3 Kjennetegn ved volds- og trusselepisodene i NAV-kontor
I det følgende vil vi vise hvor medarbeidere blir utsatt for vold og trusler om vold. Når det
gjelder kjennetegn ved voldsepisodene, beskriver vi hvor episoden oppsto og om episoden ble
oppfattet som alvorlig. Når det gjelder trusselbildet beskriver vi hvor trusselsituasjonene
oppsto, hva slags type trusler som ble fremmet og om truslene ble regnet som alvorlige.
5.3.1

Kjennetegn ved voldsepisodene i NAV-kontor

Her skal vi se nærmere på voldsepisodene som ansatte har opplevd i løpet av de siste tolv
måneder. Vi skal beskrive hvor de skjedde, om voldsepisoden ble opplevd som alvorlig og om
den medførte kroppslige merker eller skader.
Tabell 3 viser svar på to spørsmål om hvor hendelsen skjedde blant de som var utsatt for vold.
Merk at denne tabellen viser antall ansatte som har vært utsatt for vold, ikke prosentandelen.
Tabell 3. Hvor skjedde voldsepisoden. Prosent og antall. Ikke vektet.

Skjedde voldsepisoden på
NAV-kontoret eller et annet
sted (hjemmebesøk o.l)? *

Hvis den skjedde på kontoret:
Hvor på kontoret? *

Prosent
75

Antall
46

Rett utenfor NAV-kontoret

8

5

På hjemmebesøk

7

4

Annet
Totalt
Publikumsmottak
Samtalerom
Annet
Totalt

10

6

100
64
31
4
100

61
29
14
2
45

På NAV-kontoret

* signifikant på 0,05 nivå

Tabell 3 viser at 46 av de 61 rapporterte voldsepisodene skjedde inne på NAV-kontoret, mens
fem av episodene skjedde rett utenfor NAV-kontoret. I tillegg blir det rapportert om 4
episoder som skjedde på hjemmebesøk, og seks episoder som skjedde et annet sted. De fleste
voldsepisodene foregikk i publikumsmottaket, respondentene oppgir dobbelt så mange
hendelser i mottaket som på samtalerom. Nærmere analyser viser at kommunalt ansatte i noe
større grad opplever voldsepisoder blant annet under hjemmebesøk (se vedlegg 3).
Vold kan omfatte alt fra farlige og grove tilfeller av vold, til aggressiv atferd og knuffing eller
skubbing. De ansatte som ble utsatt for vold de siste tolv månedene ble spurt om i hvilken
grad de regner voldsepisoden som alvorlig og om de fikk skader eller synlige merker. Tabell 4
viser hvorvidt respondentene oppfattet episoden som alvorlig og hvorvidt den etterlot synlig
skade.
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Tabell 4. Spørsmål om voldssituasjonen blant de som svarte at de svarte at de var utsatt for minst ett angrep siste 12
måneder. Prosent og antall. Ikke vektet

Prosent
Medførte angrepet at du ble
utsatt for synlige merker eller
kroppsskade?
I hvilken grad opplevde du
denne voldsepisoden som
alvorlig?

Antall
5

3
58

20
30
39
12
100

12
18
24
7
61

Totalt
I svært stor grad
I stor grad
I noen grad
I liten grad
Totalt

Tabell 4 viser at halvparten av respondentene har svart at voldsepisoden var alvorlig i svært
stor grad eller i stor grad. Den andre halvparten svarte i noen grad eller liten grad. Med andre
ord er det stor variasjon blant respondentene når det gjelder hvor alvorlig de opplevde
episoden. Dette gjenspeiler at enkelte har opplevd et langt mer alvorlig angrep enn andre, men
kan også skyldes at noen kan bli redde og engstelige etter et fysisk angrep som andre i mindre
grad vil bli merket av. Videre er det fem prosent (tre respondenter) som svarte bekreftende på
at det fysiske angrepet medførte synlige merker eller skader. Vi vurderer at det muligens er en
viss underrepresentasjon i dette utvalget. Det er grunn til å anta at enkelte som er blitt utsatt
for arbeidsrelatert grov vold enten er sykemeldt eller har sluttet i jobben og følgelig ikke
inngår i utvalget. Vi tror derfor at andelen voldshendelser som resulterte i synlige merker eller
skader er noe høyere enn det som framkommer i kartleggingen.
I de kvalitative intervjuene begrenset vi ikke spørsmålene om vold til episoder som hadde
skjedd de siste tolv månedene, men ba de tenke på de siste par årene. På de fleste kontor
kunne de ansatte fortelle om en eller flere voldsepisoder som hadde skjedd i løpet av tiden de
hadde jobbet på kontoret. Gjennom de kvalitative intervjuene forteller informantene at
voldelig adferd både rammer inventar og andre brukere, så vel som medarbeiderne i NAVkontor og vektere. Historiene under gir et innblikk i hva fysiske angrep kan handle om:
«I mars i år, opplevde jeg en frustrert bruker. Bruker fikk avslag på søknad om sosial
ytelse, måtte vente på penger. Hun slengte ned telefonene bak skranken. Trengte seg
bak skranken, en kollega snublet over henne, hun sparket og dyttet på oss da hun lå på
gulvet. Vi var to som holdt henne nede».
Ansatte på enkelte kontor hadde også opplevd svært alvorlige fysiske angrep med kniv eller
andre våpen:
«ja…en bruker lagde bråk, var truende og gikk til angrep. Alarmen ble brukt og
vektere kom. Publikum ble geleidet ut og to vektere geleidet brukeren ut. Det viste seg
at han hadde kniv og begge vektere fikk kuttskader. Andre brukere ble engstelige…»
Eksempelet ovenfor viser at både medarbeidere, vektere og andre brukere rammes når en
person opptrer voldelig. Flere informanter fortalte også om hendelser der brukere sloss og
kranglet med hverandre, men ikke opptrådde direkte truende overfor de ansatte.
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5.3.2

Kjennetegn ved trusselsituasjonene

I det følgende ser vi nærmere på trusselsituasjonene som medarbeiderne har opplevd rettet
mot seg selv, enten i et møte med bruker, eller på telefon eller epost.
De som hadde blitt utsatt for mer enn en trussel ble bedt om å tenke på den mest alvorlige
hendelsen. Respondenter som svarte at de var utsatt for en trussel eller en truende situasjon
direkte i møte med bruker, ble stilt spørsmål om hvor det skjedde. Tabell 5 viser hvor de
ansatte ble utsatt for trusselen i møte med bruker.

Tabell 5. Spørsmål om hvor trusselen eller den truende situasjonen i møte med bruker skjedde. Prosent. Uvektet

Totalt
Skjedde trusselepisoden på NAVkontoret eller et annet sted
(hjemmebesøk o.l)? (n=931)

På NAV-kontoret
Rett utenfor NAV-kontoret

2

På hjemmebesøk

2

Annet

6

Totalt
Hvis den skjedde på kontoret:
Hvor på kontoret? (n=830)

90

Publikumsmottak
Samtalerom
Møterom
Annet
Totalt

100
(931)
49
43
3
6
100
(830)

Tabell 5 viser at de fleste trusler i møte med bruker blir fremsatt i NAV-kontoret. Det er
sjelden at det oppstår truende situasjoner utenfor NAV-kontoret. Nærmere analyse viser at
dette gjelder både for kommunalt og statlig ansatte. Samtidig ser vi at de kommunalt ansatte i
noen tilfeller har blitt utsatt for trusler ved hjemmebesøk. Blant de truslene som fremsettes i
NAV-kontoret, ble de fleste fremsatt i publikumsmottaket eller på samtalerom. Dette
samsvarer med funnene om voldshendelser. De kommunalt ansatte oppgir i størst grad at
truslene fremsettes i veiledningssamtaler på samtalerom. De statlig ansatte oppgir at truslene
som oftest fremsettes i publikumsmottak (se tabell i vedlegg 5 ).
De som hadde opplevd en trussel i møte med bruker ble spurt om det dreide seg om en verbal
trussel eller en truende situasjon. En truende situasjon kan for eksempel være aggressiv atferd
eller kroppsspråk som signaliserer en trussel mot den ansatte. Figur 15 viser andelen
medarbeidere som svarte at situasjonen var en verbal trussel og hvor mange som svarte at det
var en truende situasjon.
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Figur 15. Spørsmål til de som ble utsatt for en trussel i møte med bruker. «Var det en truende situasjon eller en verbal
trussel? Flere svar mulig.» Prosent. N=942

Verbal trussel

62

Truende situasjon

15

Både truende situasjon
og verbal trussel

18

Annet

6

Vet ikke

1
0

10

20

30

40

50

60

70

Figur 15 viser at 62 prosent har opplevd verbale trusler, mens 18 prosent har opplevd både
truende situasjoner og verbale trusler. 15 prosent oppgir å ha opplevd en truende situasjon.
Det store flertallet av de trusselepisodene innebærer dermed en form for verbal trussel.
De som ble utsatt for trusler ble også bedt om å oppgi hva slags type trussel det var. Figur 16
viser hvilke typer trusler de ansatte oppgir å ha vært utsatt for. Respondentene kunne krysse
av for flere svaralternativer. I tillegg har vi her kombinert svarene på de to spørsmålene om
trusler rettet mot den enkelte ansatte. Totalsummen i figuren blir derfor over 100 prosent.
Mange har blitt utsatt for begge typer trusler, og rapporterer derfor om to separate episoder.
Figur 16. Til respondenter som oppgir å ha blittutsatt for trusler: «Hva ble du truet med? Flere svar mulig. Hvis flere
trusler tenk på den mest alvorlige». Prosent. N=1110
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Figur 16 viser at trusler kan innebære flere ting. En stor andel av respondentene oppgir at de
har blitt utsatt for antydete eller indirekte trusler. Dette kan være trusler som «jeg vet hvor du
bor» eller lignende. Med andre ord er det flere som opplever brukerens ytringer eller
fremtreden som truende, uten at det er fremsatt en direkte trussel om at brukeren skal skade
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medarbeideren eller andre. Av de direkte truslene er brukerens trusler om å skade seg selv
blant de mest utbredte. Hvis vi summerer «skade deg på jobben» og «skade deg på fritiden»,
ser vi at trusler om at brukeren skal skade den enkelte ansatte er omtrent like utbredt. 17
prosent rapporterer at trusselen de var utsatt for var rettet mot rettet mot hele kontoret.
23 prosent har også svart «annet» på spørsmålet om hva de ble truet med. Noen har beskrevet
hva trusselen gikk ut på med egne ord, og flesteparten beskriver trusler som handler om at
brukeren skal skade kolleger eller andre involverte aktører. Dette er en type trussel som ikke
blir fanget opp av svaralternativene i spørreskjemaet. En respondent skriver for eksempel:
«Bruker navnga kollegaer på NAV samt alle på NAV som trusselmål.» Mange beskriver også
antydede trusler, som for eksempel denne: «At han visste hvor jeg bodde, og at Gud hjelpe
meg dersom kjæresten ikke fikk det hun ville.» Noen beskriver hendelser som også kunne
vært klassifisert som utskjelling eller trakassering. En informant forteller at hun ble bedt om å
«dra tilbake til Pakistan». En annen svarer at:
«Man opplever ofte å bli skjelt ut eller det blir indirekte truet med at de skal komme til
kontoret å bråke når de er misfornøyd med vedtak som er gjort».
Vi spurte også om i hvilken grad trusselen ble opplevd som alvorlig. Nærmere analyser viser
at omtrent halvparten svarte at trusselen var alvorlig i stor grad eller svært stor grad. Det er de
direkte truslene om å skade den ansatte eller den ansattes familie som flest vurderer som
alvorlige. Blant de som ble utsatt for trusler om skade på seg selv eller nær familie, regner 64
prosent den som alvorlig. Blant de som ble utsatt for de andre typene trusler regner 33 prosent
trusselen som alvorlig. Dette gir samlet sett et sammensatt bilde av hva trusler mot ansatte kan
handle om. Det kan være alt fra trusler mot nær familie som den ansatte ofte opplever som
alvorlig, til indirekte trusler eller generelle trusler mot kontoret som i mindre grad blir
oppfattet som alvorlige. Noen av de indirekte truslene kunne også bli betegnet som utskjelling
eller trakassering.
I intervjuene spurte vi informantene om de hadde vært utsatt for trusler uten at vi begrenset
det til de siste tolv måneder. Flertallet av informantene forteller i de kvalitative intervjuene at
de har opplevd en eller annen form for verbal trussel, enten rettet mot kontoret og NAV, dem
selv eller nærmeste familie. Flere fortalte om brukere som truet med å skade seg selv.
Historiene til NAV-ansatte illustrerer hva trusler om skade rettet mot den ansatte kan handle
om. En informant fortalte om en alvorlig drapstrussel:
«Hvis du ikke sørger for at dette vilkåret er i orden så kommer jeg ned og skyter deg i
huet i morgen.»
En annen informant som jobber i publikumsmottaket, skulle fortelle brukeren om innholdet i
et vedtak som en kollega hadde fattet. Brukeren truet da informanten med at: «Jeg skal knuse
brillene dine.»
En andel på tre prosent av de som har blitt truet oppgir å ha blitt truet med at nær familie skal
skades. Blant informantene som hadde blitt utsatt for slike trusler, fikk vi inntrykk av at de
vurderes som svært alvorlige. En informant fortalte at vedkommende fikk en drapstrussel
rettet mot nære familiemedlemmer. Saken endte med anmeldelse og rettsak.
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I et annet tilfelle forteller en informant som jobber med oppfølging av rusmisbrukere om en
situasjon hun opplevde som svært truende. Hun hadde opplevd flere verbale trusler, men trakk
likevel frem denne truende situasjonen som en av de mest ubehagelige episodene:
«Jeg skulle følge en stor mann – rusmisbruker – som skulle legges inn på institusjon.
Han instruerte hvor jeg skulle sitte i bilen – han ville sitte bak meg og ville ha meg
foran. Det var en ubehagelig situasjon.»
Eksempelet illustrerer at truende situasjoner kommer til uttrykk på forskjellige måter. Truende
situasjoner kan oppleves som like alvorlige eller farlige som verbale trusler. Denne hendelsen
er også et eksempel på at NAV-ansatte kan utsettes for truende situasjoner på andre steder enn
NAV-kontoret.

5.4 Hvilke ansatte er mest utsatt for vold og trusler om vold?
I det følgende vil vi beskrive variasjon i omfanget av vold og trusler om vold internt på
kontorene og etter kontorstørrelse. 21
Tall fra arbeidsmiljøundersøkelsen som ble gjennomført i 2009 viser at kommunalt ansatte i
NAV- kontorene er mer utsatt for vold og trusler enn statlig ansatte22. Fra de kvalitative
intervjuene har vi funn som peker i retning av at ansatte i publikumsmottaket også er mer
utsatt for vold og trusler enn øvrige medarbeidere. Vi valgte derfor å analysere dataene etter:




Kontorstørrelse: Antall ansatte på kontoret.
Hovedoppgave: Ansatte i publikumsmottaket, ansatte som arbeider med oppfølging og
merkantilt ansatte. Merk at mange av de ansatte i publikumsmottaket også jobber med
oppfølging. Her har vi klassifisert denne gruppen som ansatt i publikumsmottaket.
Tjenestelinje: ansatte som jobber med oppfølging inndelt etter kommunal og statlig
tjenestelinje.

I spørreundersøkelsen ble respondentene bedt om å spesifisere i hvilken grad de fulgte opp
brukere i henhold til statlig og kommunal tjenestelinje eller begge deler. Tabell 6 viser svaret
på om en jobber med statlig eller kommunal veiledning, fordelt etter tjenestelinje.
Tabell 6. «Hva jobber du hovedsakelig med?». Svar fordelt etter tjenestelinje. Prosent.

Kun veiledning stat

Kun veiledning kommune

Begge deler

Kommunalt ansatte

6

74

20

Statlig ansatte

87

2

11

21

Se for øvrig Veileder for organisering av NAV-kontor:
http://navet.adeo.no/ansatt/Forsiden/S%C3%B8k?offset=0&queryparameter=veileder+for+organisering+av+NA
V-kontor
22
Dette er tall fra en upublisert tabellrapport som er laget av Fredrik Kvamme i Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Tall om vold og trusler fra arbeidsmiljøundersøkelsen er også beskrevet i Grimsmo (2010), men der skilles det
ikke mellom NAV-kontor og andre deler av NAV
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Tabell 6 viser at de ansatte i stor grad jobber med veiledning av brukere enten langs den
kommunale eller den statlige styringslinjen. De kommunalt ansatte jobber i noe større grad
enn statlig ansatte på tvers av disse styringslinjene. Når vi i det følgende skiller mellom
kommunalt og statlig ansatte, beskriver vi i stor grad forskjeller etter hvilket tjenesteområde
en jobber med.
Tabell 7 viser hvor ofte hver enkelt kategori ansatte møter brukere ansikt-til-ansikt. Tabellen
angir ikke omfang og innhold i brukermøtene.
Tabell 7. «Hvor ofte møter du brukere ansikt-til-ansikt», fordelt på fire kategorier ansatte. Prosent.

Daglig
Ukentlig
Månedlig
Sjelden
Aldri

Statlig ansatte
veiledning

Kommunalt ansatte
veiledning

Publikumsmottak

Merkantile/
Controllere

68
25
2
3
2

69
25
2
3
1

94
6
0
0
0

30
13
7
33
17

Tabell 7 viser at det er ansatte i publikumsmottaket som oftest møter brukere ansikt-til-ansikt.
Statlig og kommunalt ansatte som hovedsakelig jobber med oppfølging treffer også brukere
ofte, enten daglig eller ukentlig. Merkantile/controllere er den kategorien med minst
brukerkontakt, men også i denne gruppen er det 30 prosent som treffer brukere daglig. Videre
analyser viser at det er på de større kontorene en har spesialiserte merkantile/controllere som
sjelden eller aldri treffer brukerne.
5.4.1

Vold og trusler om vold etter kontorstørrelse

I det følgende vil det bli redegjort for hvor ofte medarbeidere i blir utsatt for vold og trusler i
lys av antall ansatte i kontoret. Vi skiller mellom kontor som har 1-9 ansatte, 10-39 ansatte,
40-99 ansatte og over 100 ansatte.
Figur 17 viser andelen ansatte som har vært utsatt for vold, fordelt på kontorstørrelse.
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Figur 17. Andelen ansatte som oppgir å ha vært utsatt for vold siste 12 måneder etter kontorstørrelse. p=0,015.
Prosent. N=2869
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Figur 17 viser at det er lavest forekomst av vold på de minste NAV-kontorene, det vil si
kontorer med færre enn ti ansatte. Motsatt finner vi at ansatte i de største kontorene, det vil si
100 ansatte eller fler, er mest eksponert for vold. Her oppgir 3,4 prosent av de ansatte oppgir
at de har blitt utsatt for vold i løpet av de siste tolv måneder. Figur 17 viser imidlertid at vold
mot ansatte ikke begrenser seg til de største kontorene. Også ansatte på de mellomstore
kontorene oppgir å ha vært utsatt for vold i løpet av det siste året.
Når det gjelder sammenhengen mellom kontorstørrelse og trusler, tegner det seg et lignende
bilde. Figur 18 viser antall trusler rettet mot ansatte, fordelt på kontorstørrelse.
Figur 18. Antall trusler rettet mot ansatte siste 12 måneder etter kontorstørrelse. Prosent. N=2869
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Tidligere har vi vist at 39,2 prosent har opplevd trusler mot seg selv. Det er kun de minste
kontorene, de med 1-9 ansatte, der ansatte oppgir færre trusler enn dette. Andelen ansatte som
er utsatt for minst 1-5 trusler er like høy blant de mellomstore kontorene som de store. Det er
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samtidig en tendens til at en noe høyere andel ansatte ved de større kontorene har blitt utsatt
for mange trusler, det vil si seks trusler eller flere.
5.4.2

Vold og trusler om vold etter arbeidsoppgaver

I det følgende skal vi redegjøre for hvordan vold og/ eller trusler om vold varierer med hvilke
arbeidsoppgaver de ansatte har. Det skilles her mellom ansatte som hovedsakelig jobber med
oppfølging av brukere. Her skiller vi mellom kommunalt og statlige ansatte, siden disse ofte
jobber med ulike tjenesteområder. Vi skiller dessuten mellom ansatte i publikumsmottak og
merkantilt ansatte, ref. tabell 6. Blant disse skiller vi ikke mellom tjenesteområde.
Figur 19 viser andel ansatte som er blitt utsatt for vold de siste tolv måneder fordelt etter
arbeidsoppgaver.
Figur 19. Utsatt for vold de siste 12 måneder. Etter arbeidsoppgaver. Prosent. N=
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*Forskjeller er ikke statistisk signifikant

Figur 19 viser at de som jobber med veiledning og i publikumsmottaket er mer utsatt for vold
enn merkantilt, inkludert controllere. Forskjellen kan forklares med at merkantilt ansatte, har
lite brukerkontakt (se tabell 7). Det kan se ut som ansatte i publikumsmottaket er noe mer
utsatt enn de som jobber med veiledning, men forskjellen er ikke statistisk signifikant.
Firgur 20 nedenfor viser andel ansatte som er blitt utsatt for trusler om vold de siste tolv
måneder fordelt etter arbeidsoppgaver.

63

Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen – en gjennomgang

Figur 20. Omfang av trusler etter arbeidsoppgaver. Prosent. N=2875
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*Forskjell signifikant på 0,05 nivå

Figur 20 viser et tilsvarende mønster som for vold, og forskjellene statistisk signifikante.
Figuren viser at halvparten av ansatte i publikumsmottaket har vært utsatt for trusler, og at
denne kategorien ansatte er mest utsatt. Merkantilt ansatte er minst utsatt, mens de som jobber
med veiledning er like utsatt som gjennomsnittet av utvalget. Ansatte i publikumsmottak ser
dermed generelt ut til å være noe mer utsatt for trusler enn de andre kategoriene

5.4.3

Kommunalt ansatte er mer utsatt for vold og trusler enn statlig ansatte

En tidligere undersøkelse viser at kommunalt ansatte i NAV er mer utsatt for vold og trusler
om vold enn statlig ansatte23. Også i denne kartleggingen viser funnene at de kommunalt
ansatte jevnt over er mer utsatt for vold og trusler om vold enn statlig ansatte.

23

Tallene i rapporten er hentet fra arbeidsmiljøundersøkelsen som ble gjennomført i 2009 (Grimsmo, 2010).
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Figur 21. Andelen ansatte som oppgir å ha vært utsatt for vold siste 12 måneder blant ansatte som jobber med
oppfølging og veiledning etter tjenestelinje. P=0,002. Prosent. N=1988
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Figur 21 viser at det er kommunalt ansatte som jobber med veiledning og oppfølging som
oftest rapporterer at de har vært utsatt for vold. Det er omtrent tre prosent av de kommunalt
ansatte har vært utsatt for vold, mens det blant andre statlige ansatte som jobber med
veiledning er omtrent en prosent. Det overordnede bildet viser dermed at det er kommunalt
ansatte som jobber med veiledning, samt ansatte i publikumsmottaket, som er mest utsatt for
vold og trusler.

5.5 Forskjellene øker med kontorstørrelse
I figur 22 har vi samlet de fire kategoriene ansatte for å gi et samlet bilde av forskjellene i
utsatthet for trusler. Figur 22 viser omfang av trusler etter arbeidsområde og kontorstørrelse.
Figur 22. Utsatt for minst en trussel etter arbeidsområde og etter kontorstørrelse. Prosent. Total N=2875
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Statistisk signifikante forskjeller er markert med stjerner. Figur 22 viser at det ved de minste
kontorene er ikke er noen statistisk signifikant forskjell mellom de fire kategoriene. Jo større
kontorene er, desto større er forskjellene mellom kategoriene. Ved kontor med flere enn 40
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ansatte er det et klart mønster: Kommunalt ansatte som jobber med oppfølging, samt ansatte i
publikumsmottaket, er klart mer utsatt for trusler enn de to andre kategoriene ansatte.Finner vi
samme tendens når det gjelder utsatthet for vold? Figur 23 viser korrelasjonen mellom
kontorstørrelse og andelen som er utsatt for vold blant henholdsvis statlig og kommunalt
ansatte som jobber med veiledning.
Figur 23. Andelen statlig og kommunalt ansatte som er utsatt for vold siste 12 måneder, etter kontorstørrelse.
Prosent. Korrelasjonen mellom kontorstørrelse og de to enkeltkategoriene ansatte er ikke statistisk signifikant
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Figur 24 viser andelen ansatte i publikumsmottak som er utsatt for vold, etter kontorstørrelse.
Figur 24. Andelen ansatte i publikumsmottak som oppgir å ha vært utsatt for vold siste 12 måneder etter
kontorstørrelse. Prosent. p=0,007. Total N=601
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Sammenhengen mellom kontorstørrelse og andelen som er utsatt for vold i figur 23 er ikke
signifikant verken blant statlig eller kommunalt ansatte. Imidlertid får vi bekreftet det
generelle bildet av at kommunalt ansatte som jobber med veiledning oftere er utsatt for vold
enn statlig ansatte som jobber med veiledning. Sammenhengen i figur 24 er imidlertid klar og
signifikant. Ansatte i publikumsmottaket er mer utsatt for vold desto større kontoret er.
Andelen ansatte i publikumsmottaket som er utsatt for vold øker gradvis fra null prosent på de
minste kontorene til syv prosent ved de største kontorene. Ved de større kontorene er det
dermed en klar tendens til at ansatte i publikumsmottakene oftere blir utsatt for vold.
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5.6 Noen store kontor er langt mer utsatt enn andre
Vi har vist at ansatte ved større kontorer er noe mer utsatt for vold og trusler enn ansatte ved
mindre kontor. Bak dette gjennomsnittet skjuler det seg en betydelig variasjon mellom
kontorene24.
Figur 25 viser variasjonen i antall trusler i et utvalg kontor med 40 ansatte eller flere. For å
begrense den tilfeldige variasjonen har vi kun tatt med de 39 kontorene der minst 20 ansatte
har svart.25
Figur 25. Gjennomsnittlig antall trusler på 39 kontor med minst 46 ansatte og minimum 20 svar. N=1166. p=0,002
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Hver søyle i figuren viser gjennomsnittlig antall trusler på et gitt kontor med flere enn 40
ansatte. Figuren viser at det er stor variasjon i antall trusler mellom de større kontorene.
På noen av de store kontorene er de ansatte i gjennomsnitt utsatt for mer enn to trusler i året,
mens det ved andre store kontor er det i gjennomsnitt 0,5 trusler. Ett av de store kontorene
skiller seg ut med et spesielt høyt antall trusler på omtrent 4,5 trusler per ansatt i løpet av de
siste tolv måneder. Vi har ikke sett nærmere på hva som kan være årsaken til de betydelige
forskjellene mellom kontor med flere enn 40 ansatte.
I intervjuene fremkommer også stor variasjon mellom medarbeidere når det gjelder
opplevelser knyttet til vold og trusler. På noen av kontorene vi besøkte fikk vi inntrykk av at
de ansatte hadde ulike opplevelser av hvor mange trusler det var. På et storbykontor fortalte
de ansatte i publikumsmottaket at de i større grad enn andre medarbeidere hadde opplevd
truende situasjoner. Lederen for publikumsmottaket sa at de jevnlig har situasjoner som de
ansatte opplever som truende, og at de ofte trykker på alarmen. En medarbeider i mottaket
bekreftet dette bildet. Begge opplevde sikkerhet som noe det var fokus på og som ble

24

Vi testet om det er signifikant variasjon på kontornivå blant kontor med minst 40 ansatte og der minst 20
ansatte har svart på spørreundersøkelsen. Vi brukte brukte en ‘One-way ANOVA’ test i statistikkprogrammet
SPSS. Testen viser at det er en signifikant variasjon med p=0,002
25
Størrelsen på kontorene varierer fra 46 ansatte til 170 ansatte. Alle kontor med mer enn 100 ansatte er med i
figuren.
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håndtert. En medarbeider som jobbet med oppfølging og veiledning av brukere på samme
kontor, omtalte derimot sikkerhetssituasjonen annerledes. Denne medarbeideren fortalte:
«En trussel er en trussel. Jeg snakker mye med brukere som er misfornøyde, men jeg
opplever ikke dette som truende. Har bare hatt ett møte med en bruker som jeg
opplevde som veldig ubehagelig.»
Medarbeideren omtaler en situasjon som kan tolkes svært alvorlig. Samtidig gir informanten
uttrykk for i liten grad å ha opplevd truende situasjoner, og at dette ikke er noe vedkommende
frykter i det daglige. På et kontor omtalte en medarbeidere som jobbet med oppfølging og
veiledning dette som følger:
«Det er mottaket som er mest eksponert for trusler, men de alvorligste hendelsene
skjer hos veilederne i samtale.»
Gjennom kvalitative intervjuer sitter vi igjen med inntrykk av at medarbeidere som jobber
med oppfølging og veiledning av brukere med behov for oppfølging av NAV over tid (for
eksempel langtids sosialhjelpsmottakere og brukere som mottar arbeidsavklaringspenger)
brukte mer tid på å «hente frem» ubehagelige episoder enn medarbeidere som jobber i mottak.
Mange omtalte vold og trusler som noe de i liten grad ble utsatt for, men flere fortalte likevel
om episoder som kan tolkes som truende av utenforstående. Dette ble ikke nødvendigvis
omtalt som en truende situasjon av veilederen selv. At dette ikke ble oppfattet som alvorlig
kan både ha sammenheng med at veilederne kjenner bruker godt og har erfaring med å takle
slike situasjoner. Flere oppga også at de enkelte ganger lot være å rapportere hendelser,
nettopp fordi de kjente brukerne og ønsket å ha en god relasjon til dem i etterkant.
Samtidig kom det i enkelte intervju frem at medarbeidere har blitt overrasket over kjente
brukeres reaksjonsmønstre, og at hendelser har kommet «brått på».
Intervjuene fra besøkene på kontorene ga også inntrykk av at enkelte kontorer er langt mer
utsatt for trusler og vold enn andre. Noen av de store bykontorene vi besøkte omtaler vold/
trusselsituasjoner som noe som inntreffer hyppig. På flere små kontorer med under ti ansatte,
oppga imidlertid informantene at det skjedde noe «for et år siden» eller at voldelige og
truende situasjoner forekommer sjelden. På små kontorer hadde medarbeiderne færre historier
å fortelle. Imidlertid kunne det synes som at dersom en vold- og trusselsituasjon hadde
inntruffet var dette godt kjent blant alle medarbeidere.
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5.7 Hvilke situasjoner utløser trusler eller vold?
I de kvalitative intervjuene ble medarbeiderne spurt om hvilke situasjoner de mener utløser
vold og trusler. De oppgir hovedsakelig kjennetegn ved brukers livssituasjon, spørsmål
knyttet til utbetaling og vedtak om stønader samt brukeres forventninger til NAV som årsak.
Når det gjelder kjennetegn ved brukerne, ble ofte kombinasjonen rus og psykiatri trukket
frem.
Flere medarbeidere oppga at vedtaksbrev fra NAV Forvaltning utløser mange negative
reaksjoner. I brevet blir brukerne henvist til NAV-kontoret dersom de har spørsmål og mange
pekte på at denne teksten skapte forventninger hos bruker som NAV-kontoret ikke kan innfri..
Flere oppga at de ikke kunne forklare vedtaksbrevene eller bistå på annen måte og at dette
økte risikoen for konflikt og sinne. På liknende vis oppga flere veiledere at frustrasjon knyttet
til manglende utbetaling og avslag på søknad om stønader kunne skape frustrasjon og sinne
hos enkelte.
Flere medarbeidere oppgir at situasjoner hvor brukere opplever at NAV ikke er tilgjengelig
ikke nødvendigvis fører til vold, men kan føre til truende situasjoner og utskjelling og
trakassering. I intevju pekte enkelte medarbeidere her på måten NAV er organisert på, og at
flere brukere opplevde NAV-ansatte som lite tilgjengelige og at det er vanskelig å få svar på
sine spørsmål.
Flere medarbeidere oppga at det er blitt skapt store forventninger til hva NAV –kontorene
skal levere blant brukere, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig. Flere medarbeidere
oppga at store forventninger bidrar til både vold og trusselsituasjoner, samt utskjelling og
trakasserende omtale av NAV generelt og i møte med NAV. En medarbeider kontekstualiserte
dette som følger:
«NAV sin rolle er blitt for stor, får ansvar for mye og ansvar for det andre deler av
samfunnet ikke håndterer. NAV er en legitim hoggestabble. Samarbeidspartner har
også klare forventninger om hva NAV skal gjøre»
Flere mente også at det den siste tids fokus på NAV i mediene bidro til økt konfliktnivå. På
sosiale medier og i avisenes kommentarfelt pågår det mange diskusjoner der brukere forteller
om sine stort sett negative møter med NAV. Flere medarbeidere mener dette bidrar til at folk
sinte og at det medfører kjefting eller utskjelling, og noen ganger flere trusler.
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5.8 Har det blitt mer vold over tid?
I løpet av høsten 2013 har det vært flere medieoppslag om vold og trusler rettet mot NAVansatte. I flere av disse artiklene har det blitt påpekt at det har vært en tredobling av registrerte
volds- og trusselhendelser i det interne statlige rapporteringssystemet ASYS siden 2010. På
dette grunnlag har flere også hevdet at det har vært en betydelig og reell økning vold og
trusler rettet mot NAV-ansatte i løpet av de siste tre årene.
I 2009 gjennomførte AFI en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse der alle ansatte i NAV ble
invitert til å svare. Her ble det blant annet stilt spørsmål om vold og trusler: «Har du blitt
utsatt for trusler fra brukere siste året?» og, «Har du blitt utsatt for vold fra brukere siste
året?». Spørsmålet om vold er ikke identisk med spørsmålet om vold i denne undersøkelsen,
men vi vil hevde at meningsinnholdet er likt nok til at det er forsvarlig å sammenligne tallene.
Tabell 8 viser andelen som oppgir å ha vært utsatt for vold etter om en statlig eller kommunalt
ansatt.
Tabell 8. Utsatt for vold fra brukere det siste året. Tall fra arbeidsmiljøundersøkelsen i 2009 sammenlignet med
spørreundersøkelse fra 2013. Ansatte ved NAV-lokalkontor

Kommunal

Statlig

Prosent

N

Prosent

N

2009

3,4

2843

2,0

4323

2013

2,8

1173

1,7

1246

Av tabell 8 fremgår det at det omtrent var like mange voldstilfeller i 2009 som i 2013. Vi
finner dermed ikke støtte for at NAV-ansatte generelt er blitt mer utsatt for vold på jobb de tre
siste årene. Den sterke økningen i antall tilfeller som rapporteres i ASYS skyldes dermed
sannsynligvis en endring i rapporteringspraksis. Det skal samtidig bemerkes at vi her ser på
det samlede bilde for alle NAV-kontor i landet. Det generelle bildet kan skjule negativ
utvikling på enkeltkontor. Dette har vi imidlertid ikke muligheter til å undersøke.
I arbeidsmiljøundersøkelsen fra 2009 ble det bare stilt et spørsmål om trusler, og det ble ikke
definert hva en trussel er. Vi stilte to spørsmål om trusler rettet mot den ansatte, og vi
spesifiserte også at trusler både kan være åpenlyse eller antydet. Siden vi har stilt to spørsmål
om trusler og spesifisert at en også skal ta med trusler som er antydet, skulle vi i
utgangspunktet forvente at vi fanger opp flere episoder enn dette ene spørsmålet i 2009.
Spørreundersøkelsen i 2013 ble dessuten gjennomført på et tidspunkt da det var mye
oppmerksomhet om vold og trusler i NAV både i medier og internt i NAV. Dette kan bidra til
at flere ansatte husker trusler de ble utsatt for de siste tolv måneder.
Tabell 9 viser andelen ansatte som ble utsatt for trusler i 2009 sammenlignet med 2013, etter
tjenestelinje.
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Tabell 9. Utsatt for trusler i 2009 og 2013 etter om en er statlig eller kommunalt ansatt. Tall fra
arbeidsmiljøundersøkelsene i 2009 og fra spørreundersøkelse i 2013. Uvektet

Kommunal

Statlig

Prosent

N

Prosent

N

2009

41,9

2849

32,0

4247

2013

44,3

1451

33,1

1425

Tabell 9 viser at andelen som har vært utsatt for trusler har vært nokså stabil. Det er rett nok
tre prosentpoeng flere kommunalt ansatte som rapporterer om trusler i 2013, men denne
økningen kan være et resultat av endret spørsmålsformulering. Det har dermed sannsynligvis
ikke har vært noe klare endringer i andelen som har vært utsatt for trusler i 2009
sammenlignet med i 2013. Det kan imidlertid være at truslene har blitt mer grove eller
alvorlige i dag, og at det slik sett er et grunnlag for å hevde at det er blitt ‘mer’ trusler. Det
kan også være at andelen som blir utsatt for mange trusler i løpet av de siste tolv måneder har
økt. Vi har ikke data som kan svare på dette. Det kan derfor ikke utelukkes at trusselbildet er
mer alvorlig i dag enn for 3 år siden.
Spørreundersøkelsen blant medarbeidere og ledere gir ikke grunnlag for å hevde at det er reell
økning i vold eller trusler rettet mot NAV-ansatte de siste 4 årene. Hovedbildet er likevel,
etter vår vurdering, at en høy andel medarbeidere på NAV-kontor ble utsatt for trusler både i
2009 og 2013. Det gjelder spesielt de kommunalt ansatte. Vil vil ut fra dette hevde at det har
vært et betydelig omfang av trusler mot NAV-ansatte over lengre tid, noe arbeidsgruppen
vurderer som et alvorlig problem. Her skal det også bemerkes at 2009 var et spesielt år i
NAVs historie. Bakgrunnen for at det ble gjennomført en slik omfattende
arbeidsmiljøundersøkelse nettopp dette året, var at tilsyn fra Arbeidstilsynet avdekket «store
og helseskadelig arbeidsbelastninger og manglende medvirkning» (Grimsmo, 2009, s. 3).

5.9 Oppsummering. Er NAV-ansatte mer utsatt for vold og trusler
enn andre arbeidstakere?
Vi har vist at 2,3 prosent av de ansatte på NAV-kontor ble utsatt for vold de siste tolv
måneder. Til sammenligning viser tall fra Levekårsundersøkelsen i 2009 at fire prosent av alle
arbeidstakere ble utsatt for vold på jobben de siste tolv måneder. Blant de som jobber innen
salgs- og serviceyrker oppgir 9 prosent at de ble utsatt for vold, mens tallet blant pedagogisk
ansatte og sykepleiere er tallene henholdsvis 7 prosent og 19 prosent.
I Levekårsundersøkelsen spør en etter vold på arbeidsplassen generelt, og ikke bare om vold
fra «brukere» eller «kunder». Levekårsundersøkelsen vil dermed fange opp flere typer
voldsepisoder enn vi gjør med vårt spørsmål. Det er derfor problematisk å sammenligne disse
tallene direkte med tallene om vold blant NAV-ansatte. Hvis vi kan anta at mesteparten av
volden som sykepleiere, ansatte i serviceyrker og ansatte innen pedagogisk arbeid utsettes for
er fra kunder eller brukere, har vi likevel et grunnlag for å hevde at ansatte i NAV ikke er
utsatt for mer vold enn andre arbeidstakere innen tjenestying. Vi bruker samme
spørsmålsformulering om vold som Svalund (2009) i en spørreundersøkelse om vold og
trusler blant kommunalt ansatte som jobber med psykisk utviklingshemmede, på
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barnevernskontor og i barnevernsinstitusjoner. Svalund rapporterer at 46 prosent av de ansatte
i dette utvalget ble utsatt for vold de siste tolv måneder. Ut fra dette vil vi hevde at andre
grupper kommunalt ansatte er betydelig mer utsatt for vold enn de kommunalt ansatte som
jobber i NAV.
Vi har vist at 39 prosent av de ansatte i NAV-kontor har vært utsatt for en eller flere trusler de
siste tolv måneder. Det finnes ingen direkte sammenlignbare undersøkelser av omfanget av
trusler blant andre grupper arbeidstakere. I Levekårsundersøkelsen fra 2009 blir et
representativt utvalg av befolkningen stilt følgende spørsmål om trusler på arbeidsplassen de
siste tolv måneder: «Har du siste 12 måneder opplevd trussel om vold på arbeidsplassen som
var så alvorlig at du ble redd». Dette spørsmålet er ikke direkte sammenlignbart med
spørsmålet om trusler i våre undersøkelser siden det krever at respondenten skal ha vært redd.
Det er likevel verdt å merke seg at fem prosent av alle arbeidstakere innen salgs- og
serviceyrker svarte at de ble utsatt for den type trusler i 2009, mens 14 prosent innen
sykepleie ble utsatt for denne type trusler. Til sammenligning var det omtrent 20 prosent
NAV-ansatte som ble utsatt for en trussel som de selv regner som alvorlig. Ut fra dette vil vi
hevde at NAV-ansatte er betydelig mer utsatt for trusler og truende situasjoner enn andre
arbeidstakere innen tjenestesektoren.
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6 Konsekvenser av vold og trusler
I punkt 4 i mandatet står det at arbeidsgruppen skal: «Beskrive utfordringer i lys av gjeldende
bemanning, kompetanse, regelverk, policyer, rutiner og den faktiske sikkerhetssituasjonen slik
denne fremstår i arbeids- og velferdsforvaltningen». En viktig del utfordringsbildet er etter vår
mening konsekvensene volden og truslene har for de ansattes trygghet og trivsel på jobb. I
dette kapitlet skal vi derfor gjøre rede hvilke konsekvenser vold og trusler har hatt for ansatte
ved NAV-kontor. Vi skal også se på hvordan dette varierer mellom kontorer av ulik størrelse.
Funn i analysene nedenfor baserer seg på spørreundersøkelsen og intervju med de ansatte.
Vi stilte et spørsmål om «Har hendelser som involverer vold eller trusler mot deg eller dine
kolleger hatt noen konsekvenser for deg?». Vi ba videre respondentene vurdere om
vedkommende, på grunn av vold og trusler om vold, mistrivdes, følte seg uttrygge på fritiden
eller ønsket å slutte i jobben. Videre ble respondenten spurt om han eller hun føte seg trygg i
jobben eller var redd for å bli utsatt for vold.

Hovedfunn:
 90 prosent av de ansatte føler seg stort sett trygge når de er på jobb
 Omtrent 16 prosent av de ansatte rapporterer at de månedlig eller oftere mistrives
i jobben på grunn av vold og/eller trusler. De som har vært utsatt for mye trusler
eller vold er langt oftere redd for å bli utsatt for vold enn ansatte som ikke har
vært utsatt for dette.
 På kontorer med høy forekomst av trusler er det også en høy andel ansatte som er
redd for å bli utsatt for vold.

6.1 Det store flertallet føler seg trygge på jobb
Vi har videre vist at mange har vært utsatt for en eller flere trusler de siste tolv måneder, mens
relativt få har vært utsatt for vold. I hvilken grad medfører dette at de ansatte er utrygge på
jobb? Vi bruker flere spørsmål for å fange opp konsekvensene som vold og trusler har for de
ansattes trivsel og følelse av trygghet. Flere av disse spørsmålene er hentet fra Svalund
(2009). Tabell 10 viser hva de ansatte svarte på påstanden om at «Jeg føler meg trygg når jeg
er på jobb».
Tabell 10. Svar på påstanden "Jeg føler meg trygg på jobb". Prosent. N=2821

Jeg føler
meg trygg
når jeg er på
jobb

Svært enig
Nokså enig
Nokså uenig
Svært uenig

39,5
50,2
8,2
2,1
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Vi tolker «svært enig» og «nokså enig» som et uttrykk for at en føler seg trygg på jobb. De
som har sagt seg uenige anser vi at føler seg utrygge på jobb. Et flertall på 90 prosent føler
seg stort sett trygge på jobb, mens 10 prosent føler seg utrygge.
Figur 26 viser hvor mange ansatte som har svart at de opplever ulike følelsesmessige
konsekvenser av vold og trusler. Her var svaralternativene «ikke aktuelt», «nei, aldri», «ja,
sjelden», «ja, månedlig», «ja, ukentlig» og «ja, daglig». Vi viser kun de som har svart at de
opplever det daglig, ukentlig eller månedlig.
Figur 26. Egenrapporterte konsekvenser av vold eller trusler i prosent. Alle ansatte. Minste N=2528
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Figur 26 viser at omtrent 16 prosent oppgir at de månedlig eller oftere mistrives på jobb på
grunn vold eller trusler. Omtrent like mange er redd for å bli utsatt for vold på jobben. Det er
dermed flere som noen ganger mistrives i jobben eller er redde for å bli utsatt for vold, enn
som generelt sett føler seg utrygge. 10 prosent har hatt ønske om å slutte i jobben på grunn av
vold og trusler. Det utgjør omtrent 970 ansatte. Det er også fem prosent som har svart at de
mistrives på jobb ukentlig, mens syv prosent er redd for å bli utsatt for vold ukentlig. Selv om
dette er et mindretall av ansatte på NAV-kontorene, betyr dette omtrent 680 ansatte som
ukentlig eller oftere er redde for å bli utsatt for vold på sin arbeidsplass. Omtrent 7 prosent tar
med seg frykten eller utryggheten hjem etter jobb.
Nærmere analyser viser at alle disse utsagnene om konsekvenser henger sammen. De som er
redd for å bli utsatt for vold på jobben oppgir også ofte at de mistrives i jobben, og at de har et
ønske om å slutte i jobben.
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6.2 Høy andel utrygge blant de som har vært utsatt for vold eller
mange trusler
Figur 27 viser følelse av trygghet blant de som har vært utsatt for vold eller trusler
sammenlignet med de som ikke har vært utsatt for noen av delene siste tolv måneder. Vi viser
her de som har sagt seg «svært uenige» eller «uenige» i påstanden om at «jeg føler meg trygg
når jeg er på jobb».
Figur 27. Uenige i påstanden "Jeg føler meg trygg når jeg er på jobb", etter om en har vært utsatt for trusler eller
vold. Prosent. N=2821
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Figur 27 viser at 1 av 4 føler seg utrygge på jobbe blant de som har vært utsatt for mange
trusler eller for vold. Det er langt høyere enn blant de som ikke har vært utsatt for trusler eller
vold, der 6 prosent føler seg utrygge. Det er likevel slik at selv blant de som har vært utsatt for
flere trusler eller vold føler flertallet seg stort sett trygge på jobb.
De som er utsatt for trusler og vold opplever konsekvenser i form av mistrivsel eller redsel.
Gruppen som har opplevd seks eller flere trusler utgjør åtte prosent av utvalget, eller omtrent
750 ansatte på NAV-kontor. Denne gruppen rapporterer like ofte om mistrivsel, utrygghet og
redsel som dem som har vært utsatt for et fysisk angrep. Blant dem som har vært utsatt for
vold eller mange trusler, er det to av fem som månedlig eller oftere mistrives i jobben eller er
redd for å bli utsatt for vold på jobben. I samme gruppe er det en av fire som månedlig eller
oftere har hatt ønske om å slutte i jobben, og en av fem rapporterer om en følelse av
utrygghet på fritiden. Samtidig vil vi påpeke at selv blant medarbeidere som har opplevd vold
eller mange trusler, er det over halvparten som ikke rapporterer om noen konsekvenser.
Mange av dem som rapporterer om konsekvenser sier at de opplever dette månedlig, ikke
ukentlig eller daglig.
Psykiske konsekvenser i form av mistrivsel eller frykt er langt mer utbredt enn fysiske skader.
Som vi har sett, er det betydelig mer trusler og vold på de større kontorene og blant noen
grupper ansatte. I tillegg er noen av de store kontorene klart mer utsatt for trusler enn andre
kontorer. Dette betyr at ved noen av kontorene med høy forekomst av trusler vil det være
mange ansatte som ganske ofte mistrives eller er redd for å bli utsatt for vold på jobben. Det
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hører også med til bildet at mange av dem som er utsatt for trusler også er utsatt for
trakassering eller utskjelling.
I kapittelet om omfanget av vold og trusler viste vi at noen kontorer er langt mer utsatt for
trusler enn andre. Det er derfor også grunn til å tro at andelen som er redd for vold varierer
betydelig mellom store kontorer.
Figur 28 viser andelen som er redd for å bli utsatt for vold på kontornivå blant kontor med
minst 40 ansatte.
Figur 28. Andel ansatte på kontor med minst 40 ansatte som månedlig eller oftere er redd for å bli utsatt for vold.
Prosent. Signifikanstest kontornivå: p<0,0005. N=1166
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Figur 28 viser at andelen som til tider er redd for å bli utsatt for vold, i stor grad varierer
mellom ulike kontorer. På tre kontorer er opp mot 40 prosent av de ansatte månedlig eller
oftere redd for å bli utsatt for vold, mens på noen kontorer uttrykker færre enn ti prosent av de
ansatte at de er redd for vold i jobben.
Ved to av kontorene i figur 28 har ingen ansatte svart at de månedlig eller oftere er redd for å
bli utsatt for vold. Forskjellene mellom ulike kontorer i andelen som er redd for vold kan
forklares med hvor utsatt de ansatte på kontoret er for trusler (se vedlegg syv og 8). Det er en
sammenheng mellom andelen som er utsatt for trusler på et kontor, og andelen som er redd for
å bli utsatt for vold på kontoret. Figuren i vedlegget gir en samlet illustrasjon på at
utfordringsbildet varierer mellom store kontor. Ved noen av dem er det få trusler, og ved
disse kontorene er det i hovedsak få ansatte som er redd for å bli utsatt for vold. Ved andre
store kontorer er det betydelig høyere forekomst av trusler, og ved disse kontorene er det langt
flere ansatte som er redd for å bli utsatt for vold. Figuren viser også at andelen trusler på
kontoret forklarer under 37 prosent av variansen i redsel for vold på kontornivå. Det er med
andre ord andre faktorer enn antallet trusler som påvirker hvor redd de ansatte er for å bli
utsatt for vold. En faktor som kan tenkes å forklare deler av variansen, er om kontoret har
vært utsatt for et alvorlig tilfelle av fysisk vold den senere tid.
I de kvalitative intervjuene forteller de fleste medarbeiderne at de stort sett føler seg trygge på
jobb. Som vi har sett er det stor variasjon i hvor utsatt det enkelte kontor er for trusler. Ved
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noen av storbykontorene vi besøkte var det mye trusler rettet mot de ansatte. Her skal vi
beskrive hva informanter ved to av kontorene med høy forekomst av trusler forteller om
hvilke konsekvenser dette har for de ansatte.
I det ene intervjuet stilte vi et spørsmål om hvilke personlige egenskaper ansatte i
publikumsmottaket må ha. En leder forteller da at det å bli utsatt for trusler i noen grad er en
del av jobben, og at for en skal kunne takle jobben må en kunne tåle en betydelig belastning. I
tillegg er det viktig at den ansatte lærer hvordan en skal unngå at en situasjon eskalerer:
«Vi har sett at noen er mer utrygge enn andre, ulike personligheter, andre er veldig

robuste og det skal mye til før det er ubehagelig å gå på jobb».
«Personlig egnethet og kompetanse: man må være egnet til å jobbe her. Brukerne vil
ikke forsvinne. Deres vilje til å true, og andre alvorlige ting, forsvinner ikke. Man må
tåle mye, vi kan ikke kurse oss vekk fra dette».
«Opplevelse av mye uoversiktlighe [i publikumsmottaket]t, hendelser som plutselig
skjer blant annet. Folk søker seg tidvis vekk fra publikumsmottak og jobber med
oppfølging på en annen måte.»
Vi besøkte også et annet stort kontor der informantene rapporterer om et betydelig omfang av
trusler og sjikane mot de ansatte. På dette kontoret opplever en avdelingsleder at de må være
tøffere enn de selv ønsker. «Var det en jobb innen sikkerhetsarbeid jeg søkte på?». En annen
informant ved samme kontor forteller at: «Kan ikke gå og være utrygg, men hverdagen er ikke
som ønsket. Har ofte ikke lyst til å ha vakt i PM». Samme informant forteller også at hun er
redd for å oppgi eget navn i publikumsmottaket: «Lett for brukere å finne ut alt om deg, eller
legge ut negative ting på nettet».

6.3 Oppsummering
Flertallet av ansatte i NAV svarer at de føler seg trygge på jobb. Men samtidig er det ni
prosent av medarbeiderne som ikke føler seg trygge. som rapporterer at de er redd for å bli
utsatt for vold, eller at de ganske ofte mistrives på jobb. Funnene viser at en av ti
medarbeidere som har vært utsatt for vold eller trusler om vold ønsker å slutte i jobben. Dette
er alvorlig både for det enkelte mennesket og for NAV-kontoret som sådan. Vold og trusler
om vold kan få konsekvenser for medarbeidernes trivsel og mestringsfølelse i jobben.
Blant de som har vært utsatt for mange trusler eller et fysisk angrep er det en høy andel som
svarer at de er redd for å bli utsatt for vold. Men selv i denne gruppen er det et flertall som
stort sett føler seg trygge på jobb. Vi ser det samme i de kvalitative intervjuene. Selv på
storbykontor med en høy forekomst av trusler sier informantene våre at de stort sett føler seg
trygge på jobb. Ved disse kontorene forteller informantene at de må lære seg å håndtere
trusler og ubehagelige situasjoner. Det gjelder særlig de ansatte i publikumsmottaket. Støtte
fra kolleger og ledere er viktig for å takle vanskelige situasjoner.
Det betyr ikke at situasjonen blir sett på som akseptabel, tvert i mot. Selv de som forteller at
de føler seg trygge, mener at de utsettes for uholdbart mye trusler.
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7 Bruk av reaksjoner mot brukere som utøver vold eller
kommer med trusler om vold
I dette kapitlet gjør vi rede for hvilke reaksjonsmuligheter NAV-kontorene kan benytte
overfor brukere som utøver vold eller kommer med trusler om vold. Kontorene kan selv
utestenge brukeren fra kontoret, anmelde vedkommende til politiet eller be politiet om at det
innføres besøksforbud. Først beskriver vi det rettslige grunnlaget for utestengelse. Deretter
gjør vi rede or funn knyttet til omfanget og bruken av utestengelse.

Hovedfunn
 57 prosent av NAV-kontorene har brukt utestengelse som tiltak.
 Det oppleves ofte som utfordrende å sikre at bruker får sine lovpålagte
tjenester fra NAV i utestengelsesperioden.
 Det mangler et felles system som effektivt kan brukes til å informere
medarbeiderne om at bruker er utestengt.

7.1 Det rettslige grunnlaget for utestengelse
Nødrettslige betraktninger og arbeidsmiljøloven § 4-3 ligger til grunn for adgangen til
utestenging. Etter denne bestemmelsen skal det blant annet legges til rette slik at arbeidstakers
integritet og verdighet ivaretas, jf. § 4-3 (1). Etter nr. 3 og 4 skal arbeidstaker ikke utsettes for
trakassering eller annen utilbørlig opptreden og skal så langt det er mulig beskyttes mot vold,
trusler og uheldig belastninger som følge av kontakt med andre. Denne lovbestemmelsen
angir en sikkerhets- og tryggehetsstandard for arbeidslivet, og det er den enkelte arbeidsgiver
som ut fra risikovurderinger må vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes for å beskytte de
ansatte. Bruken av fysisk utestengning fra NAV – kontoret er hjemlet med henvisning til
denne bestemmelsen.
Utestengelse betyr ikke at brukeren er utestengt fra NAVs lovpålagte tjenester. Det innebærer
at brukeren er ilagt restriksjoner på hvordan han eller hun skal forholde seg til NAV for en
tidsbegrenset periode. Brukeren får for eksempel ikke møte opp fysisk på NAV-kontoret eller
kontakte NAV Kontaktsenter, men må forholde seg til en bestemt saksbehandler. Avgjørelsen
om å utestenge en bruker er en administrativ avgjørelse som brukeren ikke har rett til å klage
på.
Utgangspunktet for en beslutning om utestengelse er at brukeren har en opptreden som vil
kunne rammes av straffebestemmelser. NAV kan etter dette beslutte utestenging av brukere
som for eksempel går til fysisk angrep på medarbeidere eller publikum eller som på annen
måte utsetter medarbeidere eller publikum for svært ubehagelige situasjoner. Eksempler på
adferd som kan føre til utestengelse er at brukeren volder skadeverk av en viss betydning i
NAVs lokaler, eller truer eller sjikanerer ansatte eller andre brukere.
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Arbeidsmarkedsloven § 28 gir hjemmel for at arbeidsgivere og arbeidstakere som ikke
oppfyller rimelige krav som Arbeids- og velferdsetaten stiller i forbindelse med sine tjenester,
for en tidsavgrenset periode kan utestenges fra hele eller deler av Arbeids- og velferdsetatens
tilbud. Etter etableringen av NAV-kontor vil bestemmelsen ha mindre betydning som
hjemmel for utestenging. For den statlige delen av NAV vil arbeidsmarkedsloven § 28 fortsatt
kunne brukes som hjemmel for utestenging av arbeidssøkere, for eksempel hvis de misbruker
PC til annet enn jobbsøk. Arbeidsgivere kan utestenges hvis de for eksempel bidrar til sosial
dumping.
Før det fattes beslutning om utestenging, bør alternative reaksjoner vurderes. Det kan for
eksempel dreie seg om bortvisning fra NAV- kontoret der og da.
I særlig alvorlige tilfeller kan politiet treffe beslutning om besøksforbud i medhold av
straffeprosesslovens § 222 a. En slik beslutning må stadfestes av retten. NAV-kontoret kan
anmode politiet om å treffe beslutning om besøksforbud.

Bruk av utestengelse
Figur 29 viser andelen kontor som noensinne har benyttet utestengelsevedtak, totalt og etter
kontorstørrelse.
Figur 29. Andelen kontor som noensinne har benyttet utestengelsesvedtak, etter kontorstørrelse. Enhetsledere.
Prosent. N=356
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Figur 29 viser at 57 prosent av lederne svarte at enheten hadde fattet beslutning om
utestengelse i den tiden de har vært ledere. Figuren viser at utestengelse brukes i varierende
grad. Utestengelse ser ut til å være et tiltak som alle de større NAV-kontorene har benyttet
seg av på et eller annet tidspunkt, mens de mindre NAV-kontorene bruker utestengelse
sjeldnere. Det er vanskelig å si om forskjellene mellom små og store kontor skyldes ulik
praksis, eller bare at de større kontorene har langt flere brukere. Fra de kvalitative intervjuene
gis det et inntrykk av NAV-kontorene som bruker utestengelse som et tiltak har relativt gode
erfaringer med det. Flere informanter forteller at brukerne som har blitt utestengt ofte
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oppfører seg bedre i ettertid. Informantene forklarte dette med at de aller fleste brukerne ikke
ønsker å bli utestengt og oppfører seg bedre når de vet at konsekvensen kan bli utestengelse
for en periode. Noen informanter opplyser også at de opplever at utestengelsene har en viss
preventiv effekt ovenfor andre brukere og at signaleffekten er viktig.
Enkelte informanter ga imidlertid også uttrykk for at de trodde effekten av utestengelsen var
liten, for eksempel når det gjelder brukere med rus – og eller psykiatriproblemer.
«Hvis noen har en adferd som ikke er akseptabel, så kaller leder vedkommende inn til
samtale. Da er det avhengig av responsen til bruker, de får en mulighet til å forbedre
seg, hvis ikke blir de utestengt.»

Tabell 11. Normal varighet på utestengelsesvedtak rapportert av enhetsledere som har gjort ett eller flere vedtak siste
12 måneder. N=165

Antall måneder
1 måned
2 måneder
3 måneder
4-5 måneder
6 måneder eller
mer

Prosent
7
7
72
1
15

Tabell 11 viser at det vanlige er å utestenge brukeren i tre måneder. Noen NAV-kontor
rapporterer om utestengelse på en måned, og 15 prosent i opptil seks måneder. Informantene
som ble spurt om dette opplyser at dette avhenger i alvorlighetsgraden av hendelsen.

7.2 Utfordringer ved bruk av utestengelse
Flere informanter melder i intervjuene at en av utfordringene ved bruk av utestengelse ofte er
å finne gode løsninger for hvordan brukeren skal få kontakt med NAV i
utestengelsesperioden. Enkelte brukere får kun anledning til å kontakte NAV- kontoret på
telefon, per brev eller e-post i utestengelsesperioden. Andre holder møter med brukerne
utenfor NAV-kontoret.
Enkelte informanter hevdet at utestengte brukere faktisk oppnår bedre service i perioden de er
utestengte fordi de blant annet slipper å vente i kø og får direktenummeret til sin veileder.
Enkelte fortalte at en del brukere ikke bryr seg om at de er utestengt, og likevel møter opp på
NAV-kontoret.
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7.2.1

Manglende felles registreringssystem for beslutninger om utestengelser

Ikke alle brukere forholder seg til at de er utestengt, men møter likevel opp på NAV-kontoret.
I de tilfellene medarbeideren i publikumsmottaket ikke vet hvem de utestengte brukerne er,
kan det med dagens system være en utfordring å finne ut at de faktisk er utestengt.
Veiledere risikerer også å kalle brukere inn til samtale i perioden de er utestengt fordi de ikke
har fått informasjon om utestengelsen. Å enkelt få kunnskap om at bruker er utestengt er også
viktig for NAV Kontaktsenter. Dette vil gi kontaktsenteret grunnlag for å gi riktig
informasjon om for eksempel brukeren skal henvende seg for å få sine tjenester, og dermed
forhindre at brukeren møter opp i NAV-kontoret.
Dagens statlige saksbehandlingssystemene har ikke funksjonalitet for enkelt å kunne
registrere sikkerhetstiltak knyttet til brukerne, men i noen system er det er mulighet for å
legge inn et notat. Flere av de kommunale fagsystemene har funksjonalitet for å merke at
bruker er utestengt. Ved søk på bruker kommer det da umiddelbart opp at bruker er utestengt.
«Legges inn i Oscar, her kan man legge inn dette og det kommer opp en gul lapp.
Noen legger inn notat i Arena.»
Flere informanter har meldt tilbake at de registrerer beslutninger om utestengelse av brukere
av kommunale tjenester i det kommunale saksbehandlingssystemet som har støtte for dette.
Utfordringen er at de ansatte ikke nødvendigvis umiddelbart slår opp i systemet i møte med
bruker. Det er heller ikke alle medarbeidere som har tilgang til det kommunale systemet, eller
de har en tilgang som de ikke benytter.
Gjennom de kvalititative intervjuene peker funnene i retning av at det er en utfordring å finne
gode og praktiske løsninger for informasjonsdeling i kontoret, samtidig som brukers
personvern og hensyn til taushetsplikt ivaretas. Flere kontor oppga å ha egne, lokale løsninger
til formålet, og at dette medførte at «taushetsplikten brytes». En del kontor ser ut til å operere
med lister i mottaket med navn på brukere som er utestengt.
«Vi har «røde lister» - de som ikke skal bak til sosialvakt. Noen er utestengt, ikke alle
er politianmeldt av disse».
Disse listene ligger enten i publikumsmottaket eller hos enhetsleder. Noen informanter melder
at de har rutiner for at det også skal legges ved bilder av brukerne til listene. I intervjuene
oppgis det flere steder at informasjon om utestengelser også spres på e-post. Noen
informanter opplyser at informasjonen spres til alle på kontoret, mens andre melder at den
spres til bare et utvalg som leder bestemmer har mest behov for informasjonen, for eksempel
medarbeiderne i publikumsmottaket og brukers veileder.
Flere informanter melder tilbake at informasjonen de får ikke er tilstrekkelig til å kunne
identifisere den utestengte dersom brukerne skulle komme til NAV-kontoret i
utestengelsesperioden. Dersom de ikke vet hvem brukeren er fra før, vil ofte ikke et navn
være nok for å identifisere den utestengte brukeren. Det er også et behov for å ha bilde av den
utestengte.
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7.3 Besøksforbud
Det foreligger ingen samlet oversikt over antall besøksforbud som NAV-kontorene har bedt
politiet om å iverksette og om brukeren er blitt ilagt besøksforbud. I ASYS er det imidlertid
registrert 183 anmeldelser så langt i 201326. Siden dette ikke er noe som det er obligatorisk å
rapportere på kan det være flere anmeldelser. Det kan også være anmeldelser gjort av
kommunene som ikke er registrert i ASYS. Det foreligger heller ikke noen samlet oversikt
over resultatet av anmeldelsene.

7.4 Oppsummering
I dette kapitlet har vi sett at det i hovedsak er de største NAV-kontorene som benytter eller har
benyttet vedtak om utestengelse. Det er flere utfordringer knyttet til bruk av utestengelse.
Kontorene ser ut til å ha benyttet ulike løsninger for å tilby brukere de tjenester vedkommende
har krav på. Videre fremstår informasjonsdeling om brukere som er utestengt å være en
utfordring. Funn fra de kvalitative intervjuene peker i retning av at kontorene har valgt egne
lokale løsninger for å informere hverandre. Her fremkommer det å være en utfordring å finne
gode løsninger for informasjonsdeling og likevel kunne ivareta brukes personvern
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8 Rapportering om vold og trusler om vold i NAV
Dersom en medarbeider utsettes for vold eller trusler om vold skal dette registreres og
rapporteres. Dette ligger som en del av HMS- rutinene både i den statlige og kommunale
styringslinjen. Som nevnt i foregående kapitler benyttes ASYS som rapporteringssystem i den
statlige styringslinjen. ASYS er åpent for både kommunalt og statlig ansatte. Kommunene
benytter ulike systemer for avviksrapportering. Det er leders ansvar å påse at hendelsen blir
rapportert.
I dette kapitlet beskrives praksis for rapportering av vold og trusler om vold i NAVkontorene. Kapitlet belyser problemstillinger knyttet til rutiner for rapportering og videre
oppfølging. Funnene og beskrivelser er basert på den kvantitative spørreundersøkelsen og
intervjuer med medarbeidere og ledere i NAV-kontorene.

Hovedfunn:
 Variasjon i om det rapporteres i statlig system, kommunalt system eller
begge deler.
 Variasjon i hvordan og når hendelser rapporteres.
 Dagens rapporteringssystem gir ikke oversikt over det totale omfang av vold
og trusler.

8.1 Hvilke system rapporterer NAV-kontorene hendelser i
I de kvalitative intervjuene og i spørreundersøkelsen ble informantene spurt om
rapporteringsrutiner ved hendelser om vold eller trussel om vold. Informantene ble blant annet
spurt om hvilke system hendelser rapporteres i. Figur 30 viser i hvilke system ledere
rapporterer vold- og trusselhendelser.
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Figur 30. Spørsmål til enhetsledere og avdelingsledere om i hvilket system vold- og trusselhendelser blir rapportert.
Prosent. N=734
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Figur 30 viser at det er stor variasjon i hvor ledere rapporterer hendelser. 56 prosent oppgir at
de alltid benytter ASYS, 20 prosent har svart at de noen ganger bruker ASYS og andre ganger
kommunalt rapporteringssystem. 8 prosent rapporterer kun i kommunalt system. Dette betyr
at vi per i dag ikke kan bruke ASYS til å gi en samlet oversikt over rapporterte hendelser ved
NAV-kontor.
De fleste informantene opplyser at hendelser rapporteres i det statlige systemet ASYS. En del
kontorer rapporterer både i statlig og kommunal linje. Det benyttes da to
rapporteringsverktøy, og noen har i tillegg også en manuell rapportering internt.
«Hvordan rapportere avvik? Et statlig, et kommunalt og et papir”
For de kontorene som kun bruker ASYS kan dette medføre at en kommune ikke har
kjennskap til vold og trusler om vold rettet mot kommunalt ansatte i NAV-kontor. En
medarbeider kommenterte at kommunen ikke får informasjon når det rapporteres kun i det
statlige systemet:
”Vet kommunen hva som skjer, hva ansatte opplever? Det er kommunen som er min
formelle arbeidsgiver og som har arbeidsgiveransvaret»

8.2 Ulik praksis og forståelse av hva som skal rapporteres
I de kvalitative intervjuene ble det stilt spørsmål om hvordan og når hendelser rapporteres.
Funnene fra intervjuene peker i retning av at det er variasjon i oppfattelsen av hva slags
hendelser som skal og ikke skal rapporteres, samt at rapporteringsrutinene i varierende grad er
kjent blant medarbeiderne. I det følgende vil dette beskrives nærmere:
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Alvorlige hendelser synes gjennomgående å bli rapportert. De fleste informanter opplyste at
vold, eller konkrete trusler om vold mot ansatte som oftest ble rapportert. Det samme gjaldt
fysisk skade på inventar.
Når medarbeidere fortalte om opplevelser knyttet til vold og trusler om vold kom det frem at
hendelser som innebar vold mot ansatte eller skade på inventar ble rapportert. Konkrete
trusler om vold mot den enkelte medarbeidere eller andre synes også å bli rapportert. Flere
oppga at de alvorligste hendelsene ble rapportet, men at dette trolig ikke dekket det samlede
bildet:
« Vi rapporterer nok bare toppen av isfjellet – gjerne der hvor vi har tilkalt Securitas”
På bakgrunn av hvordan flere medarbeidere forteller om trusler om vold eller ubehagelige
hendelser som kjefting, negative ytringer med videre, synes det å være et stort spenn når det
gjelder hva som tolkes som en trussel og hva som av den enkelte vurderes som aktuelt å
rapportere.
Blant annet oppga enkelte medarbeidere at de hadde blitt utsatt for skjulte eller indirekte
trusler som «Jeg kan lett finne ut hvor du bor» som de ikke hadde rapportet inn. Med andre
ord synes det å være et rom for individuell tolkning og at egenopplevelsen har betydning for
om det rapporteres eller ikke. Dette synes å være gjennomgående også når det gjelder å
tilkalle hjelp eller å trykke på alarmknappen.
Flere medarbeidere oppga at de trodde det var en underrapportering. Årsaken kan være
uklarheter om hva som skal rapporteres, slik at enkelte hendelser ikke blir rapportert.
Samtidig oppga flere medarbeidere at dagens rapporteringssystem oppfattes som tungvint. En
medarbeider understreket dette ved å oppgi at «det er lettere å trykke på alarmen enn å
rapportere». Andre påpekte at systemet var tungvint og tidkrevende å bruke
”Vi tror små hendelser ikke rapporteres fordi det tar så mye tid, tre rapporteringer.
Hadde vi hatt ett system å forholde oss til hadde vi fått et mer reelt tall”
I HMS-rutine 2 fremkommer det at kontoret skal diskutere hva som er uakseptabel adferd fra
brukere og ansatte. Vi har ikke funn i intervjuene som tilsier at dette er gjort i kontorene,
snarere peker funnene i retning av at det mangler en felles oppfatning om hvilke hendelser
som skal rapporteres og hva som kjennetegner de hendelsene som skal rapporteres. Dette
innebærer at de oversikter vi i dag har ikke nødvendigvis dekker det samlede bildet av vold og
trusler om vold i NAV-kontorene.

8.2.1

Internrevisjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratets vurdering av ASYS

I 2010 vurderte internrevisjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet ASYS som avvikssystem i
HMS-arbeidet. Her påpekes det at ASYS ikke iverater krav i HMS-lovgivningen om å ha en
samlet oversikt over antall hendelser/avvik på HMS-området, type avvik/hendelser, hvor og
når de oppstår, hvordan de håndteres og følges opp.
I 2013 gikk Arbeids – og velferdsdirektoratet igjennom rapportene i ASYS og fant stor
variasjon i kvalitet og innhold. Gjennomgangen underbygger funn fra både
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spørreundersøkelsen og fra de kvalitative intervjuene. Gjennomgangen konkluderer blant
annet med at det er behov for en kartlegging av omfang av vold og trusler om vold og
hvordan medarbeidere følges opp. Videre konkluderte den med at dagens rapporteringssystem
inklusive antatt underrapportering og feilkilder, ikke gir god nok oversikt.

8.3 Oppsummering
Funnene viser at det eksisterer ulike løsninger for rapportering av hendelser. Vi ser at dagens
rapporteringspraksis- og systemer ikke gir et fullstendig bilde av omfanget av vold og trusler
om vold i NAV-kontorene.
Ulike systemer og ulik praksis for rapportering fører til at det mangler en samlet oversikt over
volds- og trusselhendelser i statlig og kommunal styringslinje. NAV-kontorene synes i liten
grad å forholde seg til en felles retningsinger for hva som skal og hvordan det skal
rapporteres. Flere medarbeidere og ledere mener det muligens er underrapportering av
hendelser.
Gjennomgang av rapporteringene i ASYS for november 2013 viser at kvalitet og innhold
varierer sterkt, noe som forsterker inntrykket av at ASYS-rapporteringene kun viser deler av
det totale bildet. Videre har det blitt påpekt at ASYS kun er et verktøy for oversikt, ikke et
verktøy for oppfølging i et HMS-perspektiv.
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9 Forslag og anbefalinger til tiltak
I dette kapitlet beskriver arbeidsgruppen anbefalinger og forslag til forbedringer.
Anbefalingene bygger på kartleggingen av nå- situasjonen og er konsentrert om områder der
arbeidsgruppen mener det foreligger vesentlige forbedringsbehov.
Både medarbeidere og brukere skal kjenne seg trygge på NAV-kontoret. NAV skal
kjennetegnes av godt sikkerhetsarbeid på alle nivå. Godt sikkerhetsarbeid dreier seg om
forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler om vold. Arbeidsgruppen mener
funnene viser sikkerhetsarbeidet som utføres i NAV-kontorene flere steder fungerer bra, men
at variasjonene er store. Arbeidsgruppen mener at variasjonen er for stor og frykter at
bevisstheten om sikkerhet ikke er like god i alle NAV-kontor. Arbeidsgruppen vurderer at
ledelsen både i den kommunale og statlige styringslinje ikke i stor nok grad bidrar til en
gjennomgående sikkerhetskultur. Det er, etter arbeidsgruppens vurdering, behov for en
systematisk tilnærming til sikkerhetsarbeidet både når det gjelder rutiner, opplæring, øvelser
og rapportering.
Alle NAVs enheter må, uavhengig av trusselbildet, ha en grunnleggende sikring bestående av
teknologiske, fysiske, organisatoriske og menneskelige tiltak.
Arbeidsgruppen mener dette betyr at:












Ledelsen på alle nivå i NAV tar sikkerhetsarbeidet på alvor
Det trenes jevnlig på å håndtere vold og trusler om vold
Nyansatte får opplæring i sikkerhetsrutinene på kontoret
Det gjennomføres jevnlige risikovurderinger, minimum hvert år
Det legges vekt på kompetanse i kommunikasjon og konflikthåndtering
Ansatte som har blitt utsatt for vold og trusler om vold blir fulgt opp
Enhetene har lokale sikkerhetsrutiner som alle ansatte kjenner
Enhetene har en velfungerende vernetjeneste
Kontorene er tilrettelagt og utstyrt for å ivareta sikkerhet
Trusler og vold blir rapportert rutinemessig i et hensiktsmessig system
Ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud samarbeider om sikkerhetsarbeidet

Sikkerhetsarbeidet i NAV henger sammen med NAVs generelle virkemåte og
oppgaveutøvelse. I den sammenheng vil arbeidsgruppen spesielt påpeke viktigheten av at
publikumsmottaket er bemannet av medarbeidere med riktig kompetanse på:




Kompetanse om tjenesteinnhold
Kompetanse i å møte mennesker i en vanskelig livssituasjon
Kompetanse i konflikthåndtering.

Arbeidsgruppen har ved besøk merket seg at NAV-kontorenes publikumsmottak er utformet
med vekt på at de skal være åpne og konfliktdempende og anbefaler at denne tilnærmingen
videreføres.
Arbeidsgruppen har videre merket seg at mange større kontor har positive erfaringer med bruk
av ansatte som har som oppgave å ta i mot brukere idet de kommer inn i publikumsmottaket
89

Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen – en gjennomgang

og hjelpe dem videre. Arbeidsgruppen finner det også positivt at mange kontor har etablerte
rutiner for å være to i samtale med brukere som anses for å være spesielt krevende.
NAV har nulltoleranse mot vold og trusler. Nulltolleranse kan ikke fjerne vold og trusler om
vold i NAV. Snarere handler dette om en forståelse for at vold og trusler om vold kan
forekomme og viktigheten av systematiske tiltak for å forebygge og håndtere slike hendelser.
Arbeidsgruppen har delt inn forbedringsforslagene i tre kategorier.




Tiltak på kort sikt (2014)
Tiltak som gjennomføres på mellomlang sikt (2015)
Tiltak som gjennomføres på lengre sikt (2016)

9.1 Tiltak som gjennomføres på kort sikt
9.1.1

Minimumskrav til fysisk sikring av NAV-kontor

Funnene viser at medarbeidere og ledere stort sett vurderer lokalene som tilfredsstillende når
det gjelder krav til sikkerhet. Likevel hadde 33 prosent av kontorene ingen eller noen
samtalerom med rømningsvei. Dessuten blir ikke alle rømningsveiene vurdert som trygge. 76
prosent av de ansatte oppgir å ha tilgang til alarm, men det foreligger ulik praksis for bruk av
dette.
På denne bakgrunn anbefaler arbeidsgruppen at det utarbeides nye minimumskrav til fysisk
utforming og sikring av NAV-kontor. Disse bør blant annet inneholde krav til
 Rømningsveier i kontoret i sin helhet
 Utforming av publikumsmottak
 Samtalerom, herunder rømningsveier og møblering
 Rutiner for bruk av alarm og grundig vurdering av behov for alarmutstyr
Minimumskrav til fysisk sikring av NAV-kontor utarbeides i samarbeid med fagfolk på
sikkerhetsområdet
Det er ikke nødvendig å stille krav om at alle NAV-kontor skal installere alarm, heller ikke å
fastsette hvem den skal varsle. Men det er viktig at det gjøres en risikovurdering av hvor det
er behov for alarmer. Det er imidlertid også viktig at det eksisterer en hensiktsmessig rutine
for bruk av alarm der hvor de har det. Der det ikke anses som hensiktsmessig med alarm skal
det finnes rutiner for å påkalle oppmerksomhet eller hjelp.
Arbeidsgruppen anbefaler at fysisk sikring av NAV-kontorene drøftes og tiltak besluttes i
partnerskapet.Tiltak som ikke kan dekkes innenfor ordinært budsjett eller er av en
bygningsmessig karakter som må godkjennes av huseier, bør det lages en langsiktig plan.
Det er viktig å involvere de ansatte og vernetjenesten i dette arbeidet.
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 Forslag til tiltak:
o Det utarbeides minimumskrav til fysisk sikring av NAV-kontorene innen 1. juni
2014.
o NAV-kontorene rapporterer og har utbedret feil og mangler, som kan gjøres
innenfor budsjett, innen 1. september 2014.
o Forbedringer av større karakter drøftes i partnerskapet og det lages en omforent
plan for gjennomføring innen 1. november 2014.
9.1.2

Felles forståelse av hva som ligger i begrepene trusler, sjikane og vold

Vold og trusler om vold skal ikke aksepteres og skal alltid utløse en reaksjon. Arbeidsgruppen
mener at volds- og trusselhendelser skal politianmeldes. Det er arbeidsgivers ansvar å
anmelde hendelser til politiet.
«Veileder til HMS-rutine 2» gir en definisjon av vold og trusler om vold, men det kommer
ikke tydelig frem hva som er uakseptabel adferd. Det er derfor behov for å etablere en større
grad av felles forståelse for hva NAV mener er uakseptabel adferd. Det vil være forskjellig
hva den enkelte arbeidstaker opplever som belastende. Derfor anbefaler arbeidsgruppen at den
enkelte enhet jevnlig diskutere sin forståelse av begrepene.
 Forslag til tiltak:
o NAV- enheter med brukerkontakt reflekterer over kommunikasjonen med
brukerne og drøfter hva de legger i uakseptabel adferd.
o Det utarbeides et verktøy med beskrivelser, eksempler og spørsmål til refleksjon til
hjelp for vurdering og tolkning av situasjoner med vold, trusler om vold og
trakassering. Innen 1. oktober 2014.
9.1.3

Tydeliggjøre krav til gjennomført sikkerhetsarbeid

Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidsgiver har ansvar for at arbeidstakerne så langt det er
mulig beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av trakassering og
sjikane. Arbeidsgiver har ansvar for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler
gjennom et kontinuerlig og systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid.
Arbeidsgruppen understreker at det er viktig med god sikkerhetskultur i NAV. I den
forbindelse er det viktig at lederne har sikkerhet høyt på dagsordenen. Det er derfor av stor
betydning at sikkerhet er løftet frem som et sentralt punkt i styrende dokumenter.
Arbeidsgruppen konstaterer at Arbeids- og velferdsetaten i sine styrende dokumenter for 2013
har hatt oppmerksomhet rettet mot sikkerhet. Kommunene har tilsvarende krav til sikkerhet i
sine HMS dokumenter. Å trygge de ansattes arbeidsmiljø og brukernes sikkerhet er en sentral
lederoppgave. Det er viktig at lederne blir fulgt opp på dette i den løpende styringsdialogen.
For at dette skal kunne gjøres på en god måte, må det foreligge klare resultatkrav til sikkerhet
i styrende dokumenter, både på statlig og kommunal side. Aktuelle årlige generelle
resultatkrav kan være:





Gjennomførte risikovurderinger i enhetene
Gjennomførte forebyggende sikkerhetstiltak, herunder fysiske tiltak
Gjennomført nødvendig sikkerhetsopplæring i enhetene
Gjennomførte og evaluerte øvelser i enhetene
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 Forslag til tiltak:
o Partnerskapsmøtene som minimum, med deltakelse fra vernetjenesten, behandler
sikkerhet én gang per år. Gjennomføres innen 1. september 2014.
o Resultatkrav til gjennomført sikkerhetsarbeid tas inn i statlige og kommunale
styrende dokumenter fra og med 2014.
o Det utarbeides opplærings- og støttemateriell

9.2 Tiltak som gjennomføres på mellomlang sikt - 2015
9.2.1

Felles vernetjeneste i NAV-kontorene

I NAV- kontorene finner vi to ulike måter å organisere vernetjenesten på. Enten som to
verneområder ut fra statlig og kommunal styringslinje, eller med ett verneombud for begge
styringslinjene.
Organisering av vernetjenesten reguleres av arbeidsmiljøloven. Der det finnes flere
arbeidsgivere gjelder arbeidsmiljøloven kapittel 2, «Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter».
Her fremkommer at «hovedbedriften» har hovedansvaret for samordning av HMS-arbeidet. I
virksomheter med mer enn ti arbeidstakere, og hvor ingen er den opplagte hovedbedriften,
skal det skriftlig avtales hvem som skal ha hovedansvaret.
 Forslag til tiltak:
o Én vernetjeneste i hvert NAV-kontor.
o Hvordan dette skal gjennomføres må utredes. Arbeids- og velferdsdirektoratet
utreder spørsmålet i samarbeid med KS innen 1. november 2014.
9.2.2

Jevnlig dialog med politiet om sikkerheten i NAV

Arbeids- og velferdsdirektoratet har fått tilbakemeldinger om at enkelte politidistrikt ikke
aksepterer at arbeidsgiver i NAV leverer anmeldelse av brukere som utøver vold eller trusler
om vold mot medarbeidere i NAV. Dette kom også frem i arbeidsgruppens undersøkelse.
I møte med Politidirektoratet og Riksadvokaten den 27. november 2013 kom det fram at
arbeidsgiver skal kunne anmelde forhold på vegne av sine ansatte. Riksadvokaten har tatt
dette inn i styringsdialogen med statsadvokatembetene:
«Vold og trusler mot NAV-ansatte i tilknytning til yrkesutøvelse. Riksadvokaten vil
komme tilbake med retningslinjer om behandling av slike anmeldelser. Det skal
allerede nå legges til grunn at anmeldelse kan inngis av fornærmedes foresatte/leder,
og at det ikke er nødvendig å belaste den enkelte med å ta stilling til påtalebegjæring.
Allmenne hensyn vil normalt foreligge.»
Riksadvokaten ba Arbeids- og velferdsdirektoratet om et brev om de problemstillingene som
har kommet fram i arbeidsgruppens undersøkelser om anmeldelser og informasjonsdeling.
Innspillene vil kunne bli tatt inn i retningslinjene som kommer i januar 2014.
Kartleggingen tyder på at NAV-kontor som har dialog med politiet i nærområdet om
sikkerheten ved NAV-kontoret og om brukere som utgjør en sikkerhetsrisiko har nytte av
dette.
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Arbeidsgruppa mener at det er viktig med jevnlig dialog med politiet på alle nivå, både
sentralt, på fylkesnivå og ved NAV-kontoret. Jevnlig dialog vil bidra til få gode rutiner for
hvordan politiet og NAV bør samarbeide.
 Forslag til tiltak:
o Arbeids- og velferdsdirektoratet følger opp dialogen med Riksadvokaten og
Politidirektoratet.
o Det gjennomføres jevnlig dialog med politiet på alle nivåer i NAV.
9.2.3

Dialog og informasjonsdeling med andre samarbeidspartnere

Kartleggingen viser at mange informanter mener at andre offentlige instanser i større grad
burde ha varslet NAV-kontoret om brukere som utgjør en sikkerhetsrisiko for ansatte i NAV.
Bakgrunnen for at slik varsling ikke skjer kan blant annet være at de andre instansene ikke har
tenkt på at bruker kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for NAVs medarbeiderne. I andre tilfeller
vurderer den ansatte at taushetsplikten er til hindrer for å gi informasjon.
Anbefalinger om sentrale tiltak
Arbeidsgruppen hadde møte med Helsedirektoratet 21. november 2013. I møtet ble det
enighet om at det skal settes i ganget arbeid for å vurdere mulighetene for informasjonsdeling
innenfor gjeldende regelverk. I den forbindelse skal en også beskrive gode
samhandlingsformer med sikte på bedre informasjonsdeling. Arbeidsgruppen og
Helsedirektoratet ble enige om at Arbeids- og velferdsdirektoratet skal utarbeide et forslag til
mandat for dette arbeidet. Helsedirektoratet, KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet starter
dette arbeidet i januar 2014.
Arbeidsgruppen tok også opp temaet i møte med Riksadvokaten og Politidirektoratet 27.
november 2013. Politidirektoratet gjorde rede for taushetsplikten for polititjenestemenn og når
det foreligger adgang til å varsle. Riksadvokaten åpnet for at det kunne utarbeides
retningslinjer på området på begynnelsen av nyåret.
 Forslag til sentrale tiltak:
o Arbeids- og velferdsdirektoratet tar initiativ til dialog med relevante
samarbeidspartnere, som blant annet Helsedirektoratet og politiet med tanke på å
bedre rutiner og retningslinjer for samhandling og deling av informasjon.
Anbefalinger om lokale tiltak
Kartleggingen viser at det foreligger få rutiner for informasjonsdeling mellom det enkelte
NAV-kontor og lokale samarbeidspartnere. Dette kan føre til at det er svært tilfeldig hva
NAV-kontorene får av informasjon fra andre samarbeidspartnere.
I møte med Politidirektoratet og Riksadvokaten var det enighet om at det var viktig å få på
plass et samarbeid mellom hvert NAV-kontor og politimesteren på stedet. Andre relevante
instanser kan være sykehus, distriktpsykiatrisk senter, kommunale tjenester utenfor NAV og
kriminalomsorgen. Dette vil variere fra NAV-kontor til NAV-kontor.
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 Forslag til lokale tiltak:
o Det etableres lokale rutiner mellom NAV-kontor og relevante instanser for når og
hvordan samarbeid og informasjonsdelingen skal skje.
9.2.4

Felles rutiner for deling av informasjon i NAV

Funnene tyder på at det er usikkerhet om når og hvordan informasjon om brukere kan deles
internt i NAV, og at det i liten grad foreligger gode rutiner for slik informasjonsdeling. Dette
gjelder både til hvem og hvordan informasjonen formidles, om det for eksempel er et notat i
de ulike fagsystemene eller muntlig. Arbeidsgruppens inntrykk er at informasjonsdelingen
internt i NAV-kontoret fremstår som noe tilfeldig, og at dette kan gå utover sikkerheten til
medarbeiderne.
Arbeidsgruppen er kjent med at Arbeids- og velferdsdirektoratet har satt i gang et arbeid med
å utarbeide rundskriv til NAV-loven § 16 for å klargjøre regelverket knyttet til
informasjonsflyt internt i NAV-kontoret. Arbeidsgruppen foreslår at Arbeids- og
velferdsdirektoratet sikrer at dette arbeidet fullføres og at informasjonsdeling i et
sikkerhetsøyemed tas inn i rundskrivet.
Arbeidsgruppen mener videre at Arbeids- og velferdsdirektoratet bør utarbeide rundskriv til
bestemmelsene i lov om sosiale tjenester i NAV § 44 tredje ledd og lov om arbeids- og
velferdsforvaltningen § 7 tredje ledd om at opplysninger kan gis til andre forvaltningsorganer
når det er «nødvendig for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade på noens
helse». Dette for å sikre lik forståelse av når informasjon kan deles etter disse bestemmelsene.
Arbeids- og velferdsdirektoratet har satt i gang et arbeid med å utrede mulighetene for en
IKT-løsning på statlig side som gjør det lettere for de ansatte å se når det er fattet en
beslutning om utestengelse av bruker. Arbeidsgruppen støtter dette arbeidet.
 Forslag til tiltak:
o Hvert NAV-kontor utarbeider egne rutiner for hvordan informasjon om bruker
som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko skal deles i NAV- kontoret. Arbeids- og
velferdsdirektoratet bør tydeliggjøre retningslinjene for når informasjonsdeling er
nødvendig av hensyn til liv og helse
9.2.5

Sikkerhetsportal for enheter i NAV

Både på statlig og kommunale side foreligger det et omfattende sett av sikkerhetsrutiner,
maler, krav til øvinger og krav til sikkerhetsrapporteringer. Det er behov for å samle, spisse
og supplere dette materialet. Det er også behov for å sørge for en bedre forståelse av
sikkerhet og sikkerhetsarbeid i NAV. Dette gjelder alt fra fysisk sikring av NAV-kontoret,
felles forståelse av personvern og deling av informasjon om potensielt farlige brukere til bruk
av sanksjoner mot bruker, øvelser, opplæring osv.
Arbeidsgruppen foreslår derfor at det utarbeides en sikkerhetsportal som støtte i
sikkerhetsarbeidet i NAVs enheter. Den bør være lett tilgjengelig for både statlig og
kommunalt ansatte.
Portalen bør være en verktøykasse for sikkerhetsarbeid i NAV, og må utformes slik at den er
enkel å bruke. For at den skal fungere som en helhetlig inngangsport til sikkerhetsarbeidet,
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bør den dekke områdene forebygging, håndtering, oppfølging og rapportering.
Sikkerhetsportalen bør blant annet inneholde
o
o
o
o

Lover, regler og forskrifter
Sentrale rutiner
Støttemateriell og verktøy
Gode eksempler

 Forslag til tiltak:
o Det lages en sikkerhetsportal i samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet,
KS og vernetjenesten. Portalen inneholde relevante dokumenter og verktøy. Første
versjon innen utgangen av 2014.

9.3 Tiltak som gjennomføres på lengre sikt - 2016
9.3.1

Bedre rapporterings- og oppfølgingssystem

Hensikten med å rapportere en hendelse er å dokumentere hva som har skjedd og hva som er
gjort. I tillegg skal rapporteringen gi hver enkelt driftsenhet NAV en løpende oversikt over
antall tilfeller av trusler og vold, slik at man kan iverksette relevante sentrale og/eller lokale
forbedringstiltak.
 Forslag til tiltak:
o Arbeidsgruppen anbefaler at det utarbeides en kort, konkret og tydelig beskrivelse
av hvordan hendelser skal registreres og beskrives, og at alle hendelser i NAV blir
registrert i ett IKT-system.
o Systemet bør både ivareta kravet til tilfredsstillende oppfølging av og statistikk fra
den enkelte hendelse. Systemet bør gjøre det mulig å ta ut statistikk slik at en har
et samlet bilde av antall hendelser og typer hendelser i NAV.
o Arbeidsgruppen anbefaler at Arbeids- og velferdsdirektoratet, i samarbeid med
KS, gjennomfører jevnlige undersøkelser av opplevd sikkerhet blant ansatte i
NAV-kontorene. Arbeidet må påbegynnes i 2014, men tidsperspektiv for
gjennomføring varierer.
9.3.2

Styrket fagkompetanse og opplæring

Gjennom intervju med medarbeidere og ledere fremkommer det at flere etterlyser mer
opplæring og trening i å håndtere vold og trusler om vold. Arbeidsgruppen anbefales at det
iverksettes systematisk opplæring. Å styrke kompetansen til de ansatte kan påbegynnes i
2014, men at lengde og varighet kan sees i et mer langsiktig perspektiv.
9.3.2.1

Fag- og kommunikasjonskompetanse

Det er arbeidsgivers ansvar å påse at ansatte har tilstrekkelig fagkompetanse innenfor sitt
arbeidsområde. Ansatte i publikumsmottaket bør ha fagkompetanse til å kunne avklare
brukers behov og besvare henvendelser innenfor kontorets tjenesteområde. I tillegg bør
medarbeidere i publikumsmottaket ha gode kommunikative evner til å møte mennesker i en
vanskelig livssituasjon. Som et ledd i arbeidet med en risiko- og sårbarhetsanalyse, må også
fagkompetansen i enheten vurderes og eventuelt styrkes.
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Funnene viser også at det er behov for forbedret kompetanse innen konfliktdempende
samtaleteknikker og økt kunnskap om personer med problemer relatert til psykisk helse og
rus. Arbeidsgruppen anbefaler at NAV-ansatte må trene på samhandling med bruker og på
håndtering av situasjoner som kan oppstå.
Brukere av NAV kan være i en vanskelig livssituasjon. Møte med NAV-kontoret kan
oppleves som frustrerende og det kan være sterke følelser involvert, ikke minst fordi resultatet
av møtet kan ha stor betydning for bruker. En god dialog med bruker krever gode relasjoner
og tillitt. Ansatte må ha nødvendig sosial kompetanse, kunnskaper og holdninger, for å mestre
ulike sosiale og kulturelle miljøer.
Sosial kompetanse og relasjonelle ferdigheter må læres, trenes på og utvikles. Møte med
brukere krever både bevissthet om egen væremåte og sensitivitet for andres signaler.
Kommunikasjon er både verbal- og nonverbal. Den non-verbale kommunikasjonen kan spille
en avgjørende rolle. I en konfliktsituasjon er det viktig å ha høy bevissthet omkring dette. Økt
kompetanse innebærer å reflektere over egen væremåte og hvordan man virker på andre
mennesker.
 Forslag til tiltak:
o Arbeidsgruppen anbefaler at det legges til rette for at NAV-ansatte må trene på
samhandling med bruker og på håndtering av situasjoner som kan oppstå.
o Det bør utarbeides opplæringsmateriell, som for eksempel videoer og trenings/ og
refleksjonsøvelser, rollespill mv.
9.3.2.2

Opplæring i sikkerhet

Godt sikkerhetsarbeid må forankres og eies lokalt av partnerskapet. HMS-koordinatorene i
fylkeskontorene i NAV må sammen med ledelsen i sitt fylke koordinere sikkerhetsarbeidet
med partnerskapet slik at kontoret har én risikovurdering, én sikkerhetsrutine og felles
øvelser. Det bør lages en struktur på opplæringen som gjelder NAV, både statlig og
kommunalt ansatte.
For eksempel kan det etableres en opplæringsstruktur etter Oslo-modellen, «Training the
trainers». Etter en slik struktur kan en lokal ressursgruppe få opplæring fra personer med
fagkompetanse innen sikkerhet, og deretter lære opp og trene øvrige ansatte i enheten. HMSkoordinatorene i NAVs fylkeskontor bør delta i et sentralt koordinert nettverk.
I en slik struktur må ressursgruppene i NAV-kontorene bestå av både statlig og kommunalt
ansatte. Ressursgruppen bør få opplæring i å foreta en risiko- og sikkerhetsvurdering av
NAV-kontoret, vurdere fysisk sikring og gjennomføre enkle styrte øvelser på forskjellige
trusselnivå. Eksempelvis kan ressursgruppen få faglig opplæring og påfyll to ganger årlig, og
for øvrig delta i en sentral kompetanse og ressurspool i fylkene. Alle ansatte bør delta på
øvelser og trening minimum to ganger i året. Målet er å gi alle ansatte et bevisst og balansert
bilde på sikkerheten i kontoret. I tillegg bør det legges til rette for lederopplæring for å
ivareta medarbeidere etter hendelser.
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Det er imidlertid viktig at det legges til rette for en fleksibel struktur som kan tilpasses behov
og muligheter i partnerskapet. Dette kan være knyttet til kontorets geografiske plassering og
størrelse, eller det kan være avhengig av tilgang på aktuelle samarbeidspartnere. I noen fylker
som for eksempel Oslo, er det et tett samarbeid med den kommunale beredskapsetaten, og det
vil således være lite hensiktsmessig å pålegge fylket å trekke inn ressurser utenfra og
gjennomføre opplæring som dekker det samme behovet som alt er dekket. Andre fylker har
ikke liknende støttespillere, og det kan være hensiktsmessig at det er inngått en sentral
rammeavtale som fylkene kan dra veksel på ved behov.
 Forslag til tiltak:
Fagkompetanse på sikkerhetsområdet må trekkes inn som viktige støttespillere for NAVenhetene. Denne fagkompetansen bør kvalitetssikres og man bør vurdere om det skal gjøres
en anskaffelse gjennom en sentral rammeavtale. I tillegg kan det være hensiktsmessig at det
foretas en anskaffelse av opplæring i konfliktdempende kommunikasjon som enhetene kan
benytte seg av ved behov.
o Arbeidsgruppen anbefaler en opplæringsstruktur i sikkerhet.
o Det anbefales at det lages opplæringsmateriell som egne DVD-er , i sikkerhet for å
gjøre fagkompetanse på sikkerhetsområdet lett tilgjengelig.
9.3.3

Bedre forventningsavklaring og god service

Arbeidsgruppen konstaterer at mange brukere og samarbeidspartnere har store forventninger
til NAV-kontoret. Det er i mange tilfeller gap mellom brukernes forventinger og hva som
faktisk er kontorenes ansvarsområder.
Informasjon til brukerne kommer gjennom brev, i fysiske møter og per telefon. Brukeren
henter også informasjon via andre kanaler som NAVs nettsider, og informasjonsmateriell som
brosjyrer og plakater. I tillegg kommer andrehåndsinformasjon fra venner, kolleger, pårørende
og media.
Det er viktig at NAV gir nøktern og konkret informasjon om sine tjenester og ytelser. For
eksempel bør NAV opplyse om forventet saksbehandlingstid både i enkeltsaker og i generell
informasjon, slik at brukerne får realistiske forventninger. Det er også viktig at NAV
kommuniserer tydelig hva som er NAVs ansvar og hvordan NAV kan yte bistand.
Brev til brukere er en vesentlig informasjonskanal. Imidlertid er mange av NAVs brev
vanskelig å forstå. Ved å bedre språket og tydeliggjøre teksten slik at brukeren vet hva NAV
forventer og hva brukeren kan forvente av NAV, vil vi kunne redusere brukernes frustrasjon
og gi et bedre inntrykk av NAV. Arbeidsgruppen er kjent med at Arbeids- og
velferdsdirektoratets Klarspråkprosjekt har utviklet en ny brevstandard i NAV. NAV har
mange tusen standardbrev og dette er en begynnelse på en svært stor oppgave. I følge
Klarspråkprosjektet vil det ta flere år å få omskrevet dagens brev slik at de følger den nye
brevstandarden. I dag kreves det også store ressurser å få lagt dem inn i IKT-systemene.
Arbeidsgruppen foreslår derfor at dette arbeidet tilføres tilstrekkelig med ressurser til at
arbeidet kan gjennomføres på kortere tid enn planlagt.
I mange av NAVs vedtaksbrev henvises brukerne til å ta kontakt med NAV-kontoret, mens
det i de aller fleste tilfeller er riktig å henvise dem til NAV Kontaktsenter. I andre tilfeller er
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brevet formulert på en slik måte at bruker tar kontakt med NAV-kontoret for å få hjelp til å
fortolke innholdet. Arbeidsgruppen er kjent med at det arbeides med å rette opp slik
feilinformasjon, men at dette er et ressurs- og tidkrevende arbeid. Arbeidsgruppen anbefaler at
dette arbeidet gis høy prioritet.
Det er viktig at det er godt samarbeid mellom enhetene i NAV. Dette gjelder særlig
samarbeidet mellom NAV-kontor og NAV Forvaltning. Arbeidsgruppen har registrert at
mange NAV-kontor melder at det er vanskelig å komme i kontakt med NAV Forvaltning i en
konkret sak. Vi er kjent med at det er etablert en telefoniløsning (kompetansekøer) med
fagkompetanse på forvaltningsenhetens områder. Arbeidsgruppen understreker viktigheten av
at ventetidene her holdes på et akseptabelt nivå
 Forslag til tiltak:
o Det etableres et fast kontaktpunkt/ en fast rutine mellom det enkelte NAV-kontor
og Forvaltningsenhetene.
o Videre anbefaler arbeidsgruppen at Klarspråkprosjektet tilføres ressurser slik at
vedtaksbrevene er forståelig for bruker og viser hvor bruker kan henvende seg for
nærmere informasjon.
o Sikre et godt samarbeid mellom enhetene i NAV, spesielt samhandlingen mellom
NAV-kontor og NAV Forvaltning.

9.4 Øvrige forslag som bør vurderes nærmere
9.4.1

Bemanningssituasjonen i NAV

Som nevnt innledningsvis har ikke arbeidsgruppen hatt tid til å undersøke om det er
sammenheng mellom forekomst av vold og trusler og bemanningssituasjonen. Intervjuene
viser imidlertid at enkelte medarbeider knytter arbeidsmengde til vold og trusler om vold.
Arbeidsgruppa anbefaler at bemanningssituasjonen i NAV-kontorene og konsekvenser for
vold og trusler om vold utredes.
9.4.2

Alenearbeid

Mange medarbeidere i NAV vil i ulike arbeidssituasjoner møte klient/bruker alene. Det er
fremmet forslag om at alenearbeid ikke skal utføres når det er kjent risiko for vold. I dagens
AML § 4-1 (3) står det: Det skal vurderes om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid i
virksomheten. Tiltak som er nødvendig for å forebygge og redusere eventuell risiko ved
alenearbeid skal iverksettes, slik at lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas.
Arbeidstakerorganisasjonene har påpekt at denne bestemmelsen ikke følges godt nok opp og
blant annet Fellesorganisasjonen har fremmet krav om at det bør komme forskrift til
arbeidsmiljøloven etter modell fra Sverige (Arbetsmiljöverkets förskrift om våld och hot i
arbetsmiljön, AFS 1993:2). En arbeidsgruppe ”Regelverkforumet” som består av Direktoratet
for Arbeidstilsynet, arbeidstakersammenslutningene og arbeidsgiverorganisasjonene skal
utrede dette spørsmålet i 2014. I påvente av dette arbeidet anbefales det at NAV vurderer sine
rutiner ved alenearbeid.
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Forslaget oversendes til partene og referansegruppen for videre vurdering.
9.4.3

Oppfølging av medarbeidere

Det er fremmet forslag til arbeidsgruppen og referansegruppen om at arbeidsgiver skal
vurdere behov for krisehjelp og oppfølging etter hendelser med trusler om vold og vold.
Kostnadene til dette bør finansieres av arbeidsgiver. I dag det ikke et system for at alle
arbeidstakere gis bistand til å bearbeide sterke og skremmende hendelser. Forslagsstillerne
mener at mer systematisk oppfølging etter hendelser vil bidra til å forebygge sykefravær og
framtidig uførhet, i tillegg til å være et viktig tiltak for å avhjelpe de negative
arbeidsmiljøbelastningene som følger av det å bli utsatt for trusler om vold og vold.
Forslaget oversendes til partene og referansegruppen for videre vurdering.
9.4.4

Tariffavtalte yrkesskaderettigheter

Det er fremmet forslag om at partene i arbeidslivet i forbindelse med framtidige tariffoppgjør
søker om å få mer like tariffavtalte yrkesskadebestemmelser. De tariffavtalte rettighetene i
Stat, KS og Oslo kommune er ulike. Ansatte i Oslo kommune og KS er yrkesskadeforsikret på
reise til/fra arbeid, i motsetning til ansatte i staten. I tillegg er ansatte i Oslo også dekket for
skader som følger av vold/trusler fra bruker på fritid.
Medarbeidere i NAV kan utsettes for alvorlige trusler utenfor NAV-kontoret og på fritiden.
Det kan oppleves som urimelig at ansatte har ulike erstatningsrettigheter ved ulykker som
følge av vold/trusler skjer. Forslaget oversendes til partene og referansegruppen for videre
vurdering.
9.4.5

Bedriftshelsetjeneste

Det er også fremmet forslag om at NAV skal ha bedriftshelsetjeneste for alle sine ansatte, der
det er risiko for at trusler om vold og vold forekommer. I Arbeidsmiljøloven § 3-3 (1) står det;
«Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av
Arbeidstilsynet når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurderingen av om slik plikt
foreligger skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeidet.»
Det ansees som viktig å ha en god bedriftshelsetjeneste for alle NAV-ansatte som arbeider i
virksomheter der det er stor risiko for trusler om vold og vold.
Forslaget oversendes til partene og referansegruppen for videre vurdering.
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9.5 Tiltak som arbeidsgruppen ikke anbefaler
I det følgende gis en oversikt over hvilke forslag til tiltak som har blitt omtalt, men som
arbeidsgruppa vurderer som lite hensiktsmessige. Vurderingene er gjort på bakgrunn av
praktisk gjennomførbarhet, hensyn til brukeropplevelsen ved å komme til NAV-kontor og
økonomi.
9.5.1

Vektertjenester

En vekter har i utgangspunktet samme rettigheter til å benytte tvang eller virkemidler i
henhold til bruk av nødverge og nødrett som alle andre borgere. Det som skiller en vekter fra
en ”vanlig ansatt” er at vekteren har utdannelse i konflikthåndtering og vakttjeneste, samt at
vekter skal være uniformert i henhold til krav i lov og forskrift.
Bruk av vektertjeneste bør sees opp mot risikovurderingen ved hvert enkelt NAV-kontor.
Kartleggingen viste at det er få kontor som i dag benytter seg av vektere, og at det i hovedsak
er de største kontorene som benytter seg av en slik tjeneste. Det er risiko- og
sikkerhetsvurderingen som skal ligge til grunn for om kontoret velger å anskaffe en
vektertjeneste. Arbeidsgruppen har heller ikke funnet en entydig sammenheng mellom bruk
av vektertjenester og en lavere forekomst av vold og trusler.
Selv om vektertjeneste kan gi et godt sikkerhetsinntrykk, må vektertjeneste sees i
sammenheng med andre typer sikringstiltak, som organisering, rutiner, opplæring og trening.
Vektertjeneste kan være et godt supplement til øvrige sikkerhetstiltak, men behovet for
vektertjenester er svært avhengig av lokale forhold. Arbeidsgruppen vil derfor ikke anbefale
et obligatorisk krav til vektere i alle NAV-kontor.
9.5.2

Metalldetektor

For å bruke metalldetektorer trengs både opplæring i bruk og opplæring med tanke på respons
på deteksjon.
Fordelen med metalldetektor er at den indikerer at personer bærer med seg gjenstander av
metall som kan være våpen. Dette kan hindre adgang til personer som bærer kniver eller
skytevåpen. Utfordringene med metalldetektor vil imidlertid være responsen på deteksjon.
Hverken ansatte eller vektere kan kroppsvisitere personer med unntak av når dette er frivillig.
Detekteres det metallgjenstander i bager, vesker mv. kan ikke kontrollpersonell se ned i
vesker/undersøke disse uten samtykke fra eier. Alternativet må derfor være
oppbevaringsbokser for vesker og bager.
Hvis metalldetektor er i bruk bør det være dedikerte personer som responderer på deteksjon.
Skal metalldetektor tas i bruk, må dette være gjort kjent for bruker, slik at brukeren kan ta
hensyn til hva han eller hun bringer med seg. Det er også uklart om en bruker kan avvises fra
rettmessig adgang til NAV-kontor dersom vedkommende bærer med seg metallgjennstander.
Bruk av metalldetektor er et tiltak med betydelige kostnader, både knyttet til
brukerservice/tilgjengelighet og ressursbruk. Arbeidsgruppen vurderer dette også som et lite
tjenlig tiltak med tanke på relasjon til brukerne og NAVs omdømme. Arbeidsgruppen finner
at ikke at trusselbildet i NAV er av en slik karakter at den vil foreslå at det skal være
obligatorisk med metalldetektor i NAV-kontorene.
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9.5.3

Kameraovervåking

Kameraovervåking er først og fremst egnet til å oppdage og å oppklare hendelser.
Kameraovervåking er meldepliktig via et elektronisk skjema til Datatilsynet. Det skilles ikke
mellom kameraovervåking uten og med opptak. Opptak skal ikke under noen omstendighet
(uten utvidet søknad) lagres mer enn sju dager.
Skal kameraovervåkning brukes, bør det sees på hvorfor det skal brukes, hva det skal ta opp
og hvor opptakene skal skje. Denne vurderingen bør bygge på en risikovurdering, og det bør
være en proporsjonalitet mellom tiltakene og den effekten man ønsker.
Erfaringene tilsier at kameraovervåkning har liten effekt for å hindre uønskede hendelser.
Med andre ord vil kamera eller opplysningsskilt om kameraovervåking ha liten effekt på
personer som ønsker å begå en uønsket handling. Imidlertid vil kameraovervåking ha
betydning for å kunne oppdage at en hendelse har funnet sted og ha betydning for
identifisering og oppklaring.
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Vedlegg
Vedlegg 1. Innledning
Vedlegg 1 fordeling av kontorer etter størrelse.

Antall kontorer fordelt på størrelse
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Figur 1: Antall kontorer fordelt på størrelse beregnet etter antall statlig ansatte
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Vedlegg 2. Metode
Merknad om vekting
Vi beregnet vekten ved å bruke en tabell som viser andelen svar fra statlig og kommunalt
ansatte innenfor hvert fylke. Vekten er laget slik at andelen ansatte innenfor hver etat i hvert
fylke blir lik andelen ansatte i universet innenfor disse kategoriene i universet. Det er ikke tatt
hensyn til for eksempel respondentenes kjønn eller alder ved beregning av vekten. De vektede
resultatene er omtrent identiske med de uvektede, men gir en noe høyere forekomst av vold
og trusler. Dette skyldes at de kommunalt ansatte i gjennomsnitt er noe mer utsatt for vold og
trusler enn statlig ansatte, og at de kommunalt ansatte blir vektet opp for å kompensere for
den lavere andelen som har svart i denne gruppen. Ansatte fra Finnmark blir sterkt vektet ned
siden vi trakk et komplett utvalg fra dette fylket. Alle figurer med tall fra
medarbeiderundersøkelsen i rapporten er vektet.

Vedlegg 3. Omfang vold og trusler
Spørsmål i spørreundersøkelse rettet til medarbeidere i NAV-kontor.

Spørsmål i om vold og trusler blant medarbeidere på NAV-kontor:
Vold: «Har du i løpet av de siste 12 måneder blitt utsatt for fysisk vold i møte med brukere? Med fysisk vold
mener vi slag, spark, dytting, lugging, knuffing eller andre fysiske angrep på din person»
Trusler mot den enkelte ansatte:
a. «Har du i løpet av de siste 12 måneder blitt utsatt for verbale trusler eller truende situasjoner direkte i
møte med bruker. Med trusler mener vi en.»
b. «Har du mottatt trusler via telefon, epost e.l i arbeidstiden i løpet av de siste 12 måneder? Med trussel
mener vi her en skriftlig eller verbal ytring som direkte eller antydet innebærer en trussel om å påføre
deg eller andre skade.»
Trusler mot kontoret:
c. «Har det i løpet av de siste 12 måneder skjedd vold- eller trusselepisoder som involverte større deler av
kontoret eller hele kontoret. Her tenker vi for eksempel på vold mot flere, bombetrusler, og andre
trusler om å skade flere ansatte»
Svaralternativ trusler:

Nei

Ja, 1 gang

2 ganger

3 ganger

4-5 ganger

6-9 ganger

10-14 ganger

15-19 ganger

20-29 ganger

30 ganger eller mer
Spørsmålet om vold er tilnærmet likt det som ble stilt i en tidligere undersøkelse om vold blant offentlige ansatte (se
Svalund, 2009). Spørsmålene om trusler er i hentet fra en spørreundersøkelse om vold og trusler som NAV Oslo
gjennomførte tidligere i 20131. Trusler mot den enkelte ansatte er her de som har svart at de har vært utsatt for en eller flere
trusler på spørsmål ‘a’ eller ‘b’. ‘Trusler samlet’ er de som enten har vært utsatt for trusler mot seg selv (a eller b), eller
trusler mot kontoret. Når vi beskriver trusler i dette kapittelet viser vi til trusler rettet mot den enkelte ansatte dersom ikke
annet er oppgitt. Antall trusler er summen av ‘a’ og ‘b’.
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Nedenfor følger utdyping av noen forhold vedrørende vold og trusler om vold.
Utdyping av noen forhold
Vold:
Tabell 12. Hvor skjedde voldsepisoden. Etter tjenestelinje. Antall. Ikke vektet.

Stat
Skjedde voldsepisoden på NAVkontoret eller et annet sted
(hjemmebesøk o.l)? *

Hvis den skjedde på kontoret:
Hvor på kontoret? *

På NAV-kontoret

Kommune
24
22

Rett utenfor NAV-kontoret

3

2

På hjemmebesøk

0

4

Annet

0

6

27
19
4
1
24

34
10
10
1
21

Totalt
Publikumsmottak
Samtalerom
Annet
Totalt

* signifikant på 0,05 nivå

Trusler:
Tabell 13. Spørsmål om hvor trusselen eller den truende situasjonen i møte med bruker skjedde., skilt mellom
kommunalt og statlig tilsatte. Prosent. Uvektet

Stat
Skjedde trusselepisoden på
NAV-kontoret eller et annet
sted (hjemmebesøk o.l)?
(n=931) *

På NAV-kontoret
Rett utenfor NAV-kontoret

2

2

2

På hjemmebesøk

0

4

2

Annet

5

8

6

100
(417)
57
35
3
5
100
(388)

100
(514)
41
50
3
6
100
(442)

100
(931)
49
43
3
6
100
(830)

Totalt
Hvis den skjedde på kontoret:
Hvor på kontoret? (n=830) *

Kommune Totalt
93
87
90

Publikumsmottak
Samtalerom
Møterom
Annet
Totalt
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Opplevd trusler, tjenestelinje og kontorstørrelse
Figur 31. Andel som oppgir å ha vært utsatt for en trussel blant ansatte som jobber med oppfølging inndelt etter
tjenestelinje og etter kontorstørrelse. Prosent. Total N=1996
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Trusler rettet mot ansatte i PM, kontorstørrelse:
Figur 32. Antall trusler blant ansatte som jobber i publikumsmottaket etter kontorstørrelse. Prosent. P=0,001. N=602
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Vedlegg 7. Konsekvenser av vold og trusler

Feil! Fant ikke referansekilden. viser forholdet mellom andelen som er utsatt for trusler på
kontoret og andelen som er redd for å bli utsatt for vold på kontoret.
Figur 33. Spredningsdiagram for sammenhengen mellom trusler og redsel for vold på kontornivå. 39 kontor, 1166
ansatte.

Hver prikk er et kontor. Det er en klar lineær sammenheng mellom andelen som er utsatt for
trusler på kontoret på den ene siden, og andelen som er redd for å bli utsatt for vold på den
andre27. Det er med andre ord en klar sammenheng mellom andelen som er utsatt for trusler
på et kontor og andelen som er redd for å bli utsatt for vold på kontoret. Denne figuren gir en
samlet illustrasjon på at utfordringsbildet i betydelig grad varierer mellom store kontor. Ved
noen store kontor er få trusler, og ved disse kontorene er det som oftest få ansatte som er redd
for å bli utsatt for vold. Ved noen andre store kontor er det betydelig høyere forekomst av
trusler, og ved disse kontorene er det langt flere ansatte som er redd for å bli utsatt for vold.
Figuren viser også at andelen trusler på kontoret forklarer under 37 prosent av variansen i
redsel for vold på kontornivå. Det er med andre ord andre faktorer enn antallet trusler på
kontoret som påvirker hvor redd de ansatte er for å bli utsatt for vold. En faktor som kan
tenkes å forklare deler av variansen er om kontoret har vært utsatt for et mer alvorlig fysisk
angrep den senere tid.

27

Det kan også være at andelen trusler på kontornivå har en selvstendig effekt på den enkelte ansattes redsel for
vold eller følelse av trygghet, uavhengig av hva den enkelte ansatte selv opplever av trusler. Vi har imidlertid
ikke rukket å foreta en nærmere analyse av slike spørsmål.

109

Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen – en gjennomgang

Figur 34. Konsekvenser av vold og trusler etter om en har vært utsatt for vold eller trusler siste 12 måneder. Prosent.
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Mandat for lokale HMS-utvalg i NAV-kontorene i Oslo
Sentralt samarbeidsutvalg (SSU) besluttet i møte 8. februar 2013 å be om man i det lokale
partnerskapet oppretter felles HMS-utvalg ved NAV-kontoret. Det lokale HMS-utvalget skal
bidra til å utvikle arbeidsmiljøet i NAV-kontoret, og samordne helse, miljø og
sikkerhetsarbeidet ved enheten.
HMS-utvalget skal bl.a.:
• Utarbeide og følge opp en felles HMS-plan for NAV-kontoret (jf. Felles strategi for
NAV-kontorene i Oslo 2013-2015), herunder tiltak knyttet til oppfølging av Anbefalt
standard for grunnsikring av NAV-kontor i Oslo (fysisk sikring, øvelser/opplæring,
rutiner mv) og andre sikkerhetstiltak.
• Foreta en årlig systematisk gjennomgang av HMS-arbeidet i enheten.
• Samarbeide tett med kontorets ressursgruppe for sikkerhet. HMS-utvalget skal:
o Motta innspill til forbedringer fra lokal ressursgruppe for sikkerhet
o Drøfte utfordringer, løsninger og tiltak med ressursgruppen
o Iverksette, følge opp og evaluere tiltak for å bedre sikkerheten
• Delta i årlig hovedgjennomgang av risiko, hvor også fysisk sikring ved enheten
vurderes
• Legge til rette for samarbeid mellom statlig og kommunal vernetjeneste i kontoret
Deltakere (minimum):
• Enhetsleder stat, enhetsleder kommune
• Verneombud stat, verneombud kommune
• En representant fra kontorets ressursgruppe for sikkerhet
Det skal minimum avholdes 8 møter i HMS-utvalget hvert år. Det skal utarbeides halvårlige
møteplaner for utvalget. Dersom en av representantene i utvalget ønsker at det avholdes
møter utover ovennevnte, skal det gjøres.
Saker som bør stå på dagsorden i møter i HMS-utvalget:
•

Informasjon fra begge linjer og begge vernetjenester

•

Status økonomi/drift fra begge linjer

•

Gjennomgang av innmeldte avvik knyttet til HMS

•

Gjennomgang av eventuelle kartlegginger (fysisk, psykososialt, organisatorisk)

•

Aktuelle problemstillinger knyttet til HMS; f.eks.

•

Helse;

-Sykefraværsstatistikk stat og kommune
-IA-planer stat og kommune
- Oversikt over overtidsbruk/fleksitidsbruk stat og kommune

•

Miljø;

-Status fysisk, organisatorisk, psykososialt arbeidsmiljø
-Arbeidsbelastning
-Bygningsmessige endringer, flyttinger o.l.

•

Sikkerhet;

-Oversikt over vold/trusselhendelser i stat og kommune
- Alvorlige hendelser stat og kommune; evaluering av iverksatte
tiltak / drøfting av behov for ytterligere tiltak

- Gjennomgang av ROS-analyse/vurdering av endringer i risiko/sikkerhetsbilder ved enheten
•

Gjennomgang/status for felles HMS-plan og eventuell oppdatering av plan ved behov.

•

Eventuelt

Alle møter i HMS-utvalg skal ha en møteinnkalling med agenda som sendes utvalgets
medlemmer minst en uke før møtet. Relevante saksdokumenter skal vedlegges innkallingen.
Standard mal for innkalling til møte i HMS-utvalget skal benyttes. Alle møter i HMS-utvalg
skal referatføres i standard mal for dette.

Hovedverneombud NAV Oslo og Sentralt hovedverneombud i Oslo Kommune skal ha kopi
av innkalling, saksdokumenter og referat i etterkant av hvert møte.
Ordningen med lokale HMS-utvalg evalueres innen 31.12.2014.

// MØTEINNKALLING
Innkalling til møte i lokalt HMS-utvalg ved NAV (…)
Til:
Enhetsleder – kommune
Enhetsleder – stat
Verneombud – kommune
Verneombud – stat
Ressursperson – sikkerhet
Evt. andre

Dato:
Sted:
Tidspunkt:

Dagsorden
Sak x/x: Godkjenning av dagsorden (Fast punkt)
Sak x/x: Informasjon fra begge linjer og begge vernetjenester (Fast punkt)
Sak x/x: Status økonomi/drift fra begge linjer (Fast punkt)
Sak x/x: Gjennomgang av innmeldte avvik knyttet til HMS ved enheten - evaluering av iverksatte tiltak /
drøfting av behov for ytterligere tiltak (Fast punkt)
Sak x/x: Månedlig gjennomgang av ROS-analyse/vurdering av endringer i risiko- / sikkerhetsbilder ved
enheten (Fast punkt)
Sak x/x: Gjennomgang av eventuelle kartlegginger som er foretatt siden forrige møte (fysisk, psykososialt,
organisatorisk) (Hvis aktuelt)
Sak x/x: Aktuelle saker helse, miljø, sikkerhet f.eks.:
Sykefravær og IA-arbeid
Overtidsbruk/fleksitidsbruk
Status psykososialt arbeidsmiljø
Arbeidsbelastning
Bygningsmessige endringer, flyttinger o.l.
Sak x/x: Gjennomgang/status for felles HMS-plan og eventuell oppdatering av plan ved behov (Fast
punkt)

Sak x/x: Eventuelt (Fast punkt)

Innkalling med eventuelle saksdokumenter sendes møtedeltakerne minimum en uke før møtedato.

Møtereferat:
Møte i lokalt HMS-utvalg ved NAV (…)

Dato:

Tilstede:
Fraværende:
Referent:

Sak

Beskrivelse av sak

Vedtak/beslutning

Ansvar

Frist

Sak x/xx:
Godkjenning av dagsorden
Sak x/xx:
Informasjon fra begge linjer og begge
vernetjenester
Sak x/xx:
Status økonomi/drift fra begge linjer
Sak x/xx:
Gjennomgang av innmeldte avvik
knyttet til HMS ved enheten evaluering av iverksatte tiltak / drøfting
av behov for ytterligere tiltak
Sak x/xx:
ROS-analyse/vurdering av endringer i
risiko- / sikkerhetsbilder ved enheten
Sak x/xx:
Sak x/xx:
Sak x/xx:
Gjennomgang/status for felles HMSplan og eventuell oppdatering av plan
ved behov
Sak x/xx:
Eventuelt
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Nytt fra NAV Oslo
Arbeids- og velferdsetaten i Oslo
Dette er Arbeids- og velferdsetatens nyhetsbrev til bydelsdirektørene i Oslo kommune. Nyhetsbrevet inneholder
informasjon som er relevant for partnerskapet. Nyhetsbrevet sendes ut fire ganger i året. Gi oss gjerne
tilbakemeldinger på innhold eller dersom det er tema du savner: nav.oslo.presse@nav.no

Innhold:
•

Heges hjørne

•

En leder-modell på NAV Alna

•

Endrede føringer på tiltaksområdet i 2014

•

Sikkerhet i NAV

•

Utviklingen i antall uførepensjonister

•

NAV Intro Oslos kurstilbud

•

Ny mediepolicy for Arbeids- og velferdsetaten

Kjære bydelsdirektører,
2014 er godt i gang, og hittil i år har NAV Oslo hatt stort fokus på arbeidet med
brukerne som når makstid for sitt AAP-vedtak 28. februar 2014. Vi har sett en utrolig
dugnadsinnsats i hele organisasjonen, og med hjelp av mange ansatte som til daglig
har andre oppgaver og god produksjonsstyring ser det ut til at vi skal komme i mål før
fristen, slik at ingen brukere som har rett på en ytelse blir stående uten denne fra mars
måned. Jeg er stolt og ydmyk over den innsatsen NAV Oslos ansatte har gjort på dette
området, og jeg er takknemlig for den gode samhandlingen som har vært i mange
bydeler.
Januar og februar har brakt oss to viktige dokumenter på sikkerhetsområdet: Rapporten fra den sentrale
arbeidsgruppen som har jobbet med sikkerhet i NAV-kontoret, og Arbeidstilsynets rapport etter drapet ved
NAV Grorud i august 2013. Arbeidstilsynet varsler tre pålegg til NAV Oslo, og alle påleggene er temaer den
sentrale arbeidsgruppen har hatt med i sin rapport. Det synes jeg er gledelig! Vi har frist for tilsvar til
Arbeidstilsynet 26. februar 2014, og før den tid må vi tenke på hvordan vi skal få de ulike prosessene som
skal foregå lokalt og sentralt til å henge sammen.
Sikkerhet blir også et viktig tema i partnerskapsmøtene i første halvår. Etter at Beredskapsetaten har vært på
besøk på alle kontorene og det har vært gjennomført opplæring for ressurspersonene, er det gjennomført en
risikoanalyse i hver enhet. Med utgangspunkt i denne må vi i partnerskapet enes om gjennomføring og
finansiering av tiltak som skal sikre at det enkelte kontor driftes på en forsvarlig måte. At våre ansatte
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opplever at de har en sikker arbeidsplass er helt avgjørende for at vi skal få levert gode tjenester til brukerne
vi sammen har ansvaret for.
Vi vil ha særskilt fokus på tre utviklingsområder i 2014: Veiledningskompetanse, markedskompetanse og
ledelse. Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet såkalte «plattformer» på hvert av disse områdene. Vi
har presentert plattformene i det sentrale samarbeidsutvalget, og håper å få med oss Oslo kommune i
prosessene. Jeg ønsker at vi så langt som mulig gjennomfører kompetanseløft sammen i NAV-kontorene –
på en måte som bidrar til å bygge felles kultur. Nettopp derfor er det rom for å tilnærme seg disse
«plattformene» på ulikt vis. Målet er at vi skal få til en felles utvikling og en felles refleksjon rundt disse store,
viktige temaene i NAV – og at det igjen skal føre til at vi sammen produserer bedre velferdstjenester til våre
brukere.
Jeg benytter anledningen til å minne om Oslostandard for samarbeid om gjennomføring av videregående
skole. Det er mange dokumenter og avtaler som regulerer samhandlingen mellom oss både i og utenfor NAV,
men jeg vurderer at dette er en av de viktigste avtalene vi har. Dersom NAV-kontoret som en helhet kan
samhandle godt med både skolene og andre kommunale tjenester i den enkelte bydel, og ved det bidra til å
øke andelen som gjennomfører videregående skole, er det noe av det mest meningsfulle vi kan gjøre. Vi ser
som et tydelig mønster at manglende videregående utdanning gir en usikker og ofte varierende tilknytning til
arbeidslivet, og det igjen gir dårlige levekår. Felles fokus på ungdom og skolegang vil være et felles løft for
bedrede levekår i fremtiden. Det gir mening, og det motiverer.
Jeg ønsker dere en strålende vinter!
Vennlig hilsen
Hege

Forsøk med «enledermodell» på NAV Alna fra 1. januar 2014
Fra 1. januar 2014 er Lena Lind leder for både kommunale og statlige
forvaltningsområder ved NAV Alna. Lena er tilsatt 50 prosent i Bydel Alna og 50
prosent i NAV Oslo. Ordningen med en felles leder er et forsøk med varighet til 30.
juni 2015.
– Vi ble enige om å forsøke en ordning med en felles leder for kommunale og
statlige forvaltningsområder etter at de to lederne i kontoret i ett års tid hadde drevet
et prosjekt som hadde som mål å få NAV Alna til å jobbe mer integrert, forteller
bydelsdirektør Tore Olsen Pran i Bydel Alna. – For meg er det avgjørende å se
bydelens velferdstjenester i sammenheng slik at vi kan få til en bedre samlet
utnyttelse av ressursene.
Et av funnene så langt er at det var mye dobbeltarbeid internt, og at det tette samarbeidet mellom de to
lederne ikke hadde vært tilstrekkelig for å unngå dette. En annen observasjon var at bruken av virkemidler ble
for fragmentert og lite helhetlig. Dette ønsker både NAV Oslo og bydel Alna å endre på ved NAV Alna:
– Jeg er opptatt av innovasjon, og jeg tror en nyskapende, løsningsorientert tilnærming til samarbeidet i NAV
er nødvendig for å skape bedre velferd til innbyggerne i bydelen, sier Tore. – For oss er det spennende å
arbeide med å etablere en felles kultur og forsøke nye måter å arbeide sammen på. Jeg har tro på at vi på
denne måten skal frigjøre flere ressurser som kan brukes til å følge opp brukerne.
– Vi samhandler godt og har funnet pragmatiske løsninger for ledelsen av NAV Alna. Det blir spennende å
prøve ut en annen måte å lede NAV-kontor på i Oslo, og jeg er spent på evalueringen, sier Hege Farnes
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Hildrum, fylkesdirektør i NAV Oslo. – Min forventning er at et tettere samarbeid i kontoret skal føre til at flere
kommer i arbeid og aktivitet.
Forsøket på NAV Alna ledes av en styringsgruppe bestående av bydelsdirektør Tore OIsen Pran,
fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i NAV Oslo og spesialrådgiver Inger Elisabeth Salvesen i byrådsavdeling
for eldre og sosiale tjenester. I forsøksperioden vil det bli avholdt hyppigere partnerskapsmøter enn ellers, for
å sørge for en god og hensiktsmessig styring av NAV-kontoret i begge styringslinjene.

Endrede føringer på tiltaksområdet i 2014
I statsbudsjettet for 2014 er det vedtatt en vridning i bruken av tiltaksplasser. Dette innebærer at det skal
brukes færre tiltaksplasser til personer med standard og situasjonsbestemt innsats, og flere tiltaksplasser til
personer i innsatsgruppen spesielt tilpasset innsats.
–

Det virker fornuftig for meg at vi skal bruke mest ressurser på de personene som har størst utfordringer i
forhold til å komme i jobb, sier fylkesdirektør i NAV Oslo, Hege Farnes Hildrum. - I Oslo gir dette en
utfordring fordi vi tradisjonelt sett har brukt en høy andel tiltaksplasser til personer med standard og
situasjonsbestemt innsats. Vi har et forbedringspotensial i bruk av behovsvurdering for alle brukere som
søker arbeidsrettet bistand i NAV-kontoret. For å sikre at rett person kommer på rett tiltak er det derfor
viktig at vi samarbeider godt i partnerskapet om bruken av behovsvurderinger. Da sikrer vi en
forutsigbarhet for bruker, og vi dokumenterer hvilke bistandsbehov våre brukere faktisk har.

En rekke av de såkalt prosessrettede kursene som kjøpes inn av NAV Tiltak Oslo er kurs som er av lang
varighet og med stor grad av individuell tilrettelegging. Tidligere har det ikke vært stilt krav til innsatsgruppe
for deltakelse i disse kursene, men nå vil enkelte konsepter være forbeholdt personer som er i
innsatsgruppen spesielt tilpasset innsats, fordi kursets omfang og karakter gjør at det vil være
uforholdsmessig ressurskrevende å bruke på personer som vurderes å være i behov av kun lett eller moderat
bistand fra NAV.
NAV Oslos tildelte ramme på tiltaksområdet skal dekke både kostnaden ved
selve tiltaksplassen og tiltakspenger (tidligere individstønad). Dette er en
rammebevilgning, og det medfører at NAV Oslo ikke har anledning til å
bruke mer midler enn det som er tildelt. Per utgangen av januar 2014 var
det en høyere andel av tiltaksdeltakerne enn budsjettert som mottar
tiltakspenger, og det gjør at den gjennomsnittlige prisen per plass øker.
NAV Oslo er derfor i tett dialog med enhetene om bruken av tiltakspenger.
Dersom denne reduseres til budsjettert nivå, vil vi kunne opprettholde
antallet tiltaksplasser. I motsatt fall vil konsekvensen være redusert aktivitet,
og det er ikke ønskelig for noen.
–

Det viktigste grepet for å redusere bruken av tiltakspenger er å gjøre gode behovsvurderinger som sikrer
at vi får rett person på rett tiltak, sier Hege. Da øker vi sannsynligheten for at brukeren får arbeid, og vi
unngår at samme bruker går på gjentatte tiltak med tiltakspenger som inntektssikring.

Det er også gjort andre endringer i forhold til tiltakspenger i den nye Forskrift om tiltakspenger mv som trådte i
kraft 1.1.2014.
Samarbeid om arbeidsmarkedstiltak for deltakere på introduksjonsprogrammet
Personer i introduksjonsprogrammet kan delta på lik linje med andre deltakere på statlige tiltak avhengig av
opptakskrav for de ulike tiltakene og prioriteringer fra NAV-kontorene. Personer med spesielt tilpasset
innsats skal prioriteres til kursplass.
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For deltakere i introduksjonsprogrammet som deltar i opplæring hos voksenopplæringen er også deltidskurs
som kan løpe parallelt aktuelt. I den statlige tiltaksporteføljen finnes flere kurs med deltidsløsninger.
Eksempler på dette er Grunnleggende data, kurset skal som navnet antyder gi den enkelte deltaker
grunnleggende datakompetanse som trengs for å fungere i arbeidsliv og dagligliv, og Arbeid og
kommunikasjon, et kurs som fokuserer på arbeidsnorsk og kommunikativ kompetanse.
–

NAV Tiltak Oslo vil vurdere å starte deltidskurs ved konkrete bestillinger og behov, forteller Leif
Stokkeland, enhetsleder ved NAV Tiltak Oslo. – Jeg synes det er positivt at vi har fått til et så konstruktivt
samarbeid om en gruppe i samfunnet som alle er enige om at bør formidles til arbeid raskt og vi er svært
glade for å få til kombinasjonsløp med norsk og arbeidsrettede tiltak.

Erfaringsmessig har det vist seg at ulike bydeler bør samarbeide for å sikre nok deltakere. Et eksempel på et
slikt samarbeid er bydelene i område nord (Bjerke, Grorud, Alna og Stovner) og sør (Østensjø, Nordstrand og
Søndre Nordstrand) som i dialog med NAV Tiltak Oslo har fått to ulike kurs forbeholdt sine
introduksjonsprogramdeltakere. I januar startet det opp et deltidskurs i Grunnleggende data og i midten av
mars planlegges et deltidskurs i Arbeid og kommunikasjon.

Sikkerhet i NAV
I etterkant av den tragiske hendelsen ved NAV Grorud i august i fjor, ble det nedsatt en sentral arbeidsgruppe
som har hatt som mandat å gjennomgå sikkerhetssituasjonen i NAV. Arbeidsgruppen skulle bl.a. kartlegge
omfanget av vold og trusler rettet mot ansatte i NAV-kontorene, og foreslå konkrete tiltak som kan styrke
sikkerhetssituasjonen.
Arbeidsgruppen, som har bestått at organisasjonsdirektør og hovedverneombud i NAV, samt representanter
for FO, KS og Oslo kommune, leverte sin rapport 27. januar. Av hovedfunnene i rapporten er blant annet at
ansatte i NAV er mindre utsatt for fysisk vold enn snittet av arbeidstakere som jobber med brukere og kunder.
Imidlertid ser man et høyere omfang av trusler; 39 prosent av de spurte rapporterer at de har vært utsatt for
trusler eller truende situasjoner mot seg selv. Så mye som 63 prosent av de ansatte har opplevd en trussel
rettet mot seg selv eller mot kontoret de jobber på de siste 12 månedene. Samtidig peker rapporten på at
trusselbildet varierer mye, både mellom kontor og hva man jobber med. De som jobber i publikumsmottak og
ansatte som jobber med kommunale oppfølgingsoppgaver i store kontorer er mest utsatt for trusler og fysisk
vold.
Arbeidsgruppen har kommet med forslag til tiltak for å bedre sikkerheten ved NAV-kontorene. Blant tiltakene
som foreslås er blant annet:
• Ny standard for minimumskrav til fysisk sikring av NAV-kontorer
• Tydeligere krav til gjennomført sikkerhetsarbeid i NAV
• En felles vernetjeneste på tvers av statlig og kommunal styringslinje
• Et felles rapporterings- og oppfølgingssystem for vold og trusselhendelser
• Rutiner for informasjonsdeling, både internt og mot eksterne samarbeidspartnere
Partene, Oslo kommune, KS og NAV, skal nå gå gjennom og vurdere forslagene som foreligger.
NAV Oslo og Oslo kommune ved EST/VEL har siden våren 2013 samarbeidet tett med Beredskapsetaten i
Oslo kommune om å utvikle og gjennomføre tiltak for å heve kompetansen på sikkerhet i NAV-kontorene. Det
er utarbeidet en standard for anbefalt grunnsikring i kontorene som angir forslag til fysisk sikring, men også
anbefalinger i forhold til rutiner, opplæring og øvelser. NAV Oslo opplever at arbeidet som er igangsatt i Oslo i
stor grad er i samsvar med den sentrale arbeidsgruppens forslag og anbefalinger. EST, VEL og NAV Oslo
arbeider nå med å utforme en toårig plan for det videre felles sikkerhetsarbeidet.
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Færre uføre i Oslo
Ved utgangen av 2013 var 5,4 prosent av Oslos befolkning uførepensjonister. Det er en nedgang på 2,1
prosent sammenlignet med 2012. På landsbasis utgjør andelen uførepensjonister 9,3 prosent av
befolkningen.
–

Andelen uføre gikk svakt ned i vårt fylke, trolig fordi et høyt antall uførepensjonister gikk av med
alderspensjon og fordi vi har hatt lav tilgang av nye uførepensjonister det siste året, sier Hege Farnes
Hildrum, fylkesdirektør i NAV Oslo.

Ved utgangen av fjerde kvartal 2013 var det 23 727 uførepensjonister i Oslo. Antall uføre har gått ned med
500 personer sammenlignet med samme tid i 2012.
Økning for de yngste
Aldersgruppen 65-67 år har hatt den største nedgangen i antall uførepensjonister. Ved utgangen av
desember 2013 var det 3 097 uførepensjonister i alderen 65-67 år. Det er en nedgang på 9,3 prosent eller
318 personer sammenlignet med samme tid i 2012.
Aldersgruppen 18-29 år har hatt den største økningen med 7,7 prosent eller 53 personer sammenlignet med
desember 2012. Det var 739 uføre i alderen 18-29 år i Oslo ved utgangen av 2013.
–

Økningen i antall unge uføre er bekymringsfull. Å hjelpe flere unge med helseutfordringer å komme i
arbeid og aktivitet er en prioritert oppgave for NAV. For å lykkes med dette vil vi søke å etablere et
samarbeid med arbeidsgivere som ønsker å gi ungdom en sjanse, forteller Hege Farnes Hildrum.

Sterkest nedgang for menn
Ved utgangen av desember 2013 var 13 205 kvinner og 10 522 menn i Oslo uførepensjonister. Av
befolkningen tilsvarer dette 6,1 prosent av kvinnene og 4,7 prosent av mennene. Nedgangen for menn var på
2,7 prosent eller 289 menn sammenlignet med desember 2012. Nedgangen for kvinner var på 1,6 prosent
eller 211 kvinner.
Færre nye uførepensjonister
I løpet av 2013 fikk fylket vårt 2 027 nye uførepensjonister. Det er en nedgang på 10,7 prosent eller 244
personer sammenlignet med 2012.
–

I år forventer vi en økning av nye uførepensjonister fordi det er mange personer som har et vedtak om
arbeidsavklaringspenger som utløper i første kvartal. Mottakere av arbeidsavklaringspenger har en
høyere sannsynlighet for å bli uførepensjonister enn befolkningen ellers, og derfor vil trolig antallet
uførepensjonister øke utover året, sier Hege Farnes Hildrum.

Arbeidsavklaringspenger (AAP) ble innført 1. mars 2010. Mottakere av ytelsene tidsbegrenset uførestønad,
rehabiliteringspenger og attføringspenger fikk i stedet arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger kan
som hovedregel mottas i inntil fire år.

Bydelstall for tredje og fjerde kvartal 2013 er ikke tilgjengelig.
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NAV Intro Oslo – kurs for alle NAV-ansatte
Mangfold preger vår arbeidshverdag i NAV og bevissthet og kunnskap om muligheter og utfordringer dette
medfører, er avgjørende for at vi skal gjøre en god jobb. NAV Intro Oslo tilbyr derfor kurs til alle veiledere i
NAV. Kursene er beregnet på ansatte både i statlig og kommunal del av etaten – og gir nyttig kunnskap og
verktøy til alle som møter brukere med innvandrerbakgrunn i sin NAV-hverdag. NAV Intro Oslo tilbyr nå to
endagskurs. Disse kursene både bygger på og utfyller hverandre og har fått gode tilbakemeldinger som
relevante og bevisstgjørende.
Flerkulturelle møter – tverrkulturell veiledning og likeverdige tjenester i NAV
Hovedfokuset på kurset er tverrkulturell veiledning og likeverdige tjenester i NAV.
Temaer er kulturforståelse, kommunikasjon, migrasjon og integrering relatert til vår
arbeidshverdag. Det presenteres fakta om innvandrerbefolkningen; om migrasjon,
levekår og sysselsetting. Vi snakker også om ulike virkemidler og muligheter for
kvalifisering for brukere med innvandrerbakgrunn i og utenfor NAV. En viktig del av
dagen vil være gruppe- og plenumsdiskusjoner og øvelser. Deltakerne blir også
bedre kjent med NAV Intro, hva NAV Intro kan tilby brukere og veiledere, og
hvordan henvise til og samarbeide med oss.
Målet med kurset er at deltakerne blir sikrere i deres rolle som veiledere i møtet med brukere med
innvandrerbakgrunn, får kjennskap til tiltak og muligheter for denne målgruppen og økt bevissthet om
likeverdige offentlige tjenester (LOFT). Kurset passer både for nyansatte og for de mer erfarne.
Minoritetshelse i NAV
Migrasjon og helse har betydning for menneskers liv og kan innvirke på arbeidsevne, og dette temaet er av
økende relevans for vårt arbeid i NAV. Kurset Minoritetshelse i NAV tar blant annet for seg hva vi legger i
begrepet «minoritetshelse» og hvilken relevans dette har for oss som jobber i NAV.
Kurset presenterer en del fakta om innvandreres helse, viser til noen særtrekk ved enkelte grupper og belyser
mulige årsaker til disse. Psykisk helse og møtet med personer som har opplevd traumatiske hendelser, er
noe vi ønsker å ha et spesielt fokus på. Videre vil kurset belyse temaer som sosiokulturell forståelse av helse
og sykdom, systemforståelse og kommunikasjon. Under kurset oppfordres det til dialog og erfaringsutveksling
om hva som er utfordringene og mulighetene i NAV når veilederne møter brukere med innvandrerbakgrunn
som har helseutfordringer.
Målet med kurset er at deltakerne får kunnskap om migrasjon og helse og blir sikrere i deres rolle som
veiledere og i møtet med brukere med innvandrerbakgrunn. Veiledere på AAP (arbeidsavklaringspenger) og
SYFO (sykefraværsoppfølging) vil ha spesielt behov for kompetanse om minoritetshelse, men også de som
møter brukere i publikumsmottak, bør ha kunnskap og forståelse for hvordan blant annet språk og kultur kan
spille inn på både kommunikasjon og sykdomsforståelse.
Kurset Minoritetshelse i NAV bygger videre på kurset Flerkulturelle møter, så selv om det ikke er et krav,
anbefaler vi at Flerkulturelle møter gjennomføres først.
NAV-ansatte kan melde seg på kursene via Læring@NAV på Navet (statlig intranett).

Ny mediepolicy i Arbeids- og velferdsetaten: Vi kommenterer enkeltsaker
Det blir ofte en skjev framstilling av enkeltsaker i pressen, hvor NAV fremstår som lukket og byråkratisk.
Arbeids- og velferdsetaten ønsker å være tydeligere på hva vi har gjort i en sak, innrømme feil når det skjer
og bruke medieomtalen til å opplyse befolkningen. For å bedre tilliten mellom oss i NAV, brukere og publikum
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generelt, har derfor Mediaseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet utarbeidet en ny mediepolicy. Nå er det
mulig å kommentere enkeltsaker i media dersom bruker fritar Arbeids- og velferdsetaten fra taushetsplikten.
Ny praksis for Arbeids- og velferdsetaten:
•
•
•
•

Vi kommenterer som hovedregel når vi er fritatt fra
taushetsplikten.
Når vi er fritatt fra taushetsplikten, og likevel avstår fra å
kommentere, skal dette begrunnes i et relevant unntak.
Vi kommenterer aldri den konkrete saken når vi ikke er fritatt fra
taushetsplikten, men vi skal si noe generelt.
Når vi ikke er fritatt, men det er i offentlighetens interesse og ikke
unødig belastende for brukeren kan vi vurdere å kommentere en
sak ved å bekrefte eller korrigere. Dette gjør vi kun unntaksvis, og
hvert enkelt tilfelle skal vurderes av juridisk seksjon i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Dersom vi velger å ikke kommentere en enkeltsak, skal det være fordi brukeren ikke har opphevet
taushetsplikten og/eller fordi vi mener at brukeren ikke overskuer konsekvensene av å få åpenhet og
pressedekning av sin sak.
Enkeltsaker som gjelder både kommunale og statlige tjenester
Enkeltsaker som både omhandler statlige og kommunale tjenester eller ytelser ved NAV-kontoret må
vurderes særskilt og i samarbeid med den aktuelle kommunen eller bydelen. Arbeids- og
velferdsforvaltningen bør i den grad det er mulig, gi et samlet svar på henvendelsen. Arbeids- og
velferdsetaten skal som hovedregel uttale seg om statlige ytelser og tjenester hvis samtykke fra bruker
foreligger, selv om den aktuelle kommunen eller bydelen ikke ønsker å kommentere enkeltsaken i mediene.
NAV-kontorets ledelse må sørge for at slike saker blir håndtert på en god og koordinert måte.
I forbindelse med ny mediepolicy har Arbeids- og velferdsdirektoratet laget et samtykkeskjema, som er lagt
ut på nav.no.
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HMS- og IA-plan for NAV Frogner 2014
Mål
1. Arbeidsmilj ø/ psykososiale forhold

Tiltak/aktiv iteter

Innen/ frist

Ansv arlig Utført

1.1. NAV Frogner skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø som er
tilrettelagt for mestring og trivsel

MBA skal drøfte hva som ligger i målformuleringen et fullt forsvarlig arbeidsmiljø som er tilrettelagt for
mestring og trivsel, minst en gang per år. Drøftingene skal knyttes opp til konkrete erfaringer/praksis, og
danne utgangspunkt for revisjon av NAV Frogners HMS-/IA-handlingsplan.

2. halvår 2014

Felles MBA

1.2. Alle enheter som har lavere energiscore på HKI-undersøkelsen
enn 24, skal ha en økning i forhold til forrige måling. Vedlikehold
eller økning for alle enheter som ligger på 24 eller høyere.
For kommunen skal scoret i 2014 ligge over resultatet for 2013,
som var 4,2 på generell del
NAV Frogner stat hadde energiscore på 23,2.

Det skal gjennomføres lokale prosesser med utgangspunkt i enhetens HKI-resultater/medarbeiderundersøkelse. Innen to måneder etter
Det skal utarbeides konkrete forslag til tiltak for å utvikle arbeidsmiljøet som nedfelles i enhetens IA-/HMSundersøkelsen er gjennomført
handlingsplan.
Tiltakene evalueres i forkant av ny
2. halvår 2014
undersøkelse.

enhetslederee
felles MBA

1.3. NAV Frogner skal sikre et systematisk arbeid med helse, miljø og
sikkerhet (HMS) og skape et helsefremmende og meningsfullt
arbeidsmiljø

HMS / arbeidsmiljø / IA skal være eget tema på minimum ett ledergruppemøte pr. år . MBA deltar. Temaet er
også fast på felles møter for alle medarbeidere, revisjon av virksomhetsplanen og oppfølging av samme plan.
Informere alle medarbeidere fra felles MBA i felles informasjonsmøter for alle medarbeidere

3. kvartal 2014 . Felles møter er
6 ganger pr år.

enhetslederee

IA skal være tema på et felles årlig møte i MBA

3. kvartal 2014

HMS- og IA-planen skal revideres innen februar 2014

Løpende ved behov +
hovedrevisjon innen februar
Løpende

HMS/IA skal være fast punkt på sakslisten for alle utviklingsmøter med NAV Frogner, også tema i månedelig
møte med bydels direktør og på partnerskapsmøte

enhetsledere
enhetsledere

Vernerunde med verneombudene og enhetslederene gjennomføres to ganger årlig

mars og september

enhetsledere/
verneombudene

enhetslederee ved NAV-kontoret skal legge til rette for sammarbeid mellom vernetjenesten i stalig og
kommunal styringslinje, blant annet gjennom felles MBA annen hver måned, og ekstra møter ved behov

Løpende

enhetsledere

1. kvartal 2014

MBA

Verktøy presenteres, og det gis generell informasjon om risikovurdering for ledergruppen og veromebudene

1. kvartal 2014

enhetsledere

Involvere felles MBA og MBA i lunje i saker om organisasjonsendringer. Tydelighet i forhold til tilgjengelige
ressuser gjennom året, og eventuelle konsekvenser av det

løpende

enhetsledere

Evaluering av egen bruk av risikovurdering som verktøy skal være et fast punkt i årlig gjennomgang av det
systematiske HMS-arbeidet ved enhetene.

Desember hvert år

enhetsledere

1.4. NAV Frogner skal foreta risikovurdering i fht HMS i forbindelse med Det brukes forenklet mal for risikovurdering hentet fra NAVET, basert på Arbeidstilsynets mal
endringer/omorganiseringer/prosjekter o.l.
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Mål
1.5 NAV Frogner skal ha en oppfølgingskultur, hvor samtale og dialog
mellom leder og medarbeider skal være en naturlig del av
arbeidshverdagen.

1.6 Ansatte ved NAV Frogner skal ikke oppleve mobbing på
arbeidsplassen.

1.7 NAV Frogner skal ha en god og tydelig rusmiddelpolitikk, som er
kjent i organisasjonen og som etterleves.

Tiltak/aktiv iteter

Innen/ frist

Ansv arlig Utført

Alle medarbeidere skal ha medarbeidersamtale minimum en gang per år, hvor også arbeidsmiljø, mestring og
kompetansebehov er et tema.

30. september hvert år

Ledere med
personalansvar

Ledernes kompetanse/ferdighet til å bruke arbeidsmiljøinformasjon i det systematiske HMS-arbeidet skal
videreutvikles. Det etableres tilbud om dialogverksted som en treningsarena for å utvikle egne
dialogferdigheter. Tilbudet skal være frivillig.Enheter som ønsker det kan gis tilbud om å gjennomføre
dialogverksted internt ved enheten
Det skal være minst 1 formell medarbeidersamtale pr år hvor trivsel er et fast tema

3. kvartal 2014
1 gang i året

Ledere med
personalansvar

Informere og involvere medarbeidere i felles ansvar for et godt arbeidsmiljø, fri for mobbing og trakassering
gjennom tema på felles møter
Alle nyansatte får tydelig informasjon om tryghet på jobben og rutiner for håndtering av trakkasering
Oppdatert rutine om mobbing skal gjennomgås i lokalt MBA. Medarbeidere i NAV Frogner skal ha kjennskap
til revidert rutine, slik at de er kjent med fremgangsmåte/saksgang dersom de blir vitne til en konflikt eller selv
er part i en konflikt.
Ordningen med statlige AKAN-kontakter ved alle enheter i NAV Oslo skal revurderes. I kommunen er AKANkontakt HR-konsulent i bydelsadministrasjonen

løpende

enhetsledere

løpenede
4. kvartal 2014

nærmeste leder
enhetsledere

1. halvår 2014

MBA

NAV Frogner rusmiddelpolitikk skal vurderes.
Den skal være i tråd med rusmiddelpolitikken i linjene

1. halvår 2014
kontinuerlig

MBA

NAV Frogner rusmiddelspolitikk skal være kjent for alle ledere og medarbeidere i NAV Frogner
NAV Frogner skal årlig rette søkelys på enheten/avdelingens bruk av rusmidler i "gråsonene" mellom jobb og
fritid.

1. halvår 2014
Årlig

enhetsledere
enhetsledere
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Mål

Tiltak/aktiv iteter

Innen/ frist

Ansv arlig Utført

Avvik som er avdekket i forbindelse med sikkerhetsgjennomgang høsten 2013 skal lukkes. NAV-kontorene må
utarbeide fremdriftsplan for lukking av eventuelle lokale avvik

Plan utarbeides innen 30.mars

enhetsledere

NAV-kontoret på Frogner skal påse at fysisk sikring, rutiner og øvelser/kompetanse er i hht overordnet
standard for grunnsikring

Plan utarbeides innen 30.mars

enhetsledere

NAVFrogner skal legge til grunnsikringsstandarden til Oslo kommune (VEL) og NAV Oslo. MBA skal holdes
løpende orientert om status

Løpende i hht plan

enhetsledere

NAV-kontorene skal reflektere/drøfte hva som legges i begrepetuakseptabel atferd , og hva slik atferd skal
medføre av konsekvenser/reaksjoner.

Løpende/jevnlig

enhetsledere

Det skal løpende vurderes om avviksrapporteringsrutiner må repeteres for de ansatte

Løpende

enhetsledere

Avvik skal være fast punkt på alle møter i lokalt MBA, samt lokale HMS-utvalg. Avvik skal analyseres og tiltak
skal følges opp.

Løpende

enhetsledere

2. kvartal 2014

enhetsledere

Det gis tilbud om opplæring for medarbeidere i NAV Frogner som gir grunnleggende kompetanse i hvordan
vold-/trusselhendelser kan forebygges og hvordan de best kan håndteres når de oppstår konkrete situasjoner
(Hovedvekt på kommunikasjon, aggresjonsdempende teknikker etc.)

2. halvår 2014

enhetsledere

Det gjennomføres øvelse i håndtering av forskjellige scenario 2 ganger pr år for alle medarbeidere som har
brukerkontakt

hvert kvartal

Leder PM/ ressurspersoner

2.4. Ansatte i NAV Frogner skal ha forståelse for hva som kan skape
frustrasjon/aggresjon hos brukere, og som kan bidra til at vold-/
trusselsituasjoner oppstår (evt. andre steder i organisasjonen)
(eksempelvis kommunikasjon/kundebehandling, ventetider,
manglende oppfyllelse av løfter/garantier)

Hospitering ved annen avdeling i egen enhet/annen enhet.
Kontinuerlig fokus på god service og brukertilfredsstilhet som et viktig trussel- og voldsforebyggende tiltak.

Løpende
løpende

enhetsledere og
avdelings/teamled
ere

2.5. NAV Frogner skal ha rutiner/instrukser i samsvar med
grunnsikringsstandard.

NAV Frogner skal gjennomgå sine rutiner, og påse at de er i samsvar med krav i grunnsikringsstandard,

1.halvår

enhetsledere

2. Sikkerhet, trusler og v old
2.1. Ansatte i NAV Frogner skal ha en trygg og sikker arbeidshverdag. Vi
har nulltoleranse for trusler og vold.

2.2. Alle vold- og trusselhendelser skal rapporteres i hht overordnet
HMS-rutiner.

2.3. Ansatte og ledere i NAV Frogner skal ha grunnkompetanse i forhold Det skal gis tilbud til ledere om kompetanseheving i oppfølging av ansatte som opplever vold, trusler eller
til sikkerhet (forebygging/håndtering/oppfølging)
andre krisehendelser
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Mål

Tiltak/aktiv iteter

Innen/ frist

Ansv arlig Utført

3. IA delmål 1- sykefrav ær/nærv ær
3.1. NAV Frogner skal forebygge sykefravær ved å arbeide for å fremme enhetsledere, verneombud og tillitsvalgte skal ha grunnkurskompetanse i sykefraværsoppfølging,
nærvær og hindre utstøtning. Sykefraværet i NAV Frogner skal ikke
være høyere 5,6 % ved utgangen av planperioden for stat. For
kommunen skal gjennomsnittlig sykefravær ikke overstige 8,5 % for
Personalledere i NAV Frogner praktiske kompetanse på nærværsarbeid skal økes
året, målt i månedlig rapport.

Ved behov - inntil 2 ganger pr. år Enehtseldere

1 gang årlig

enhetsledere

Spre kunnskap om og gode eksempler på nærværsarbeid
Det skal foretas analyse av enheten/avdelingens eget sykefravær, og behov for igangsetting av tiltak på individ
og systemnivå skal vurderes.

Løpende
Løpende (minimum hvert
kvartal)

enhetsledere
Alle ledere med
personalansvar

Ved sykefravær over 9 % over en periode på et kvartal, får den statlige delen av enheten særlig oppfølging og
støtte fra fylkesadministrasjonen. Tillitsvalgte og verneombud inviteres med i dialogen. For kommunen skjer
oppfølging gjennom HR-avdelingen
Konkrete eksempler på bruk av IA-tiltak/virkemidler skal formidles/deles internt i NAV Frogner
Det gjennomføres en felles IA- dag for både ledere, verneombud og tillitsvalgte. Samlingene skal ha workshopform, og ha fokus på det helsefremmende IA-arbeidet, deling av positive erfaringer og gode grep. Samlingen
evalueres, og videreføres på årlig basis dersom man finner dette formålstjenlig.

Løpende

HR

Løpende
4. kvartal 2014

Felles ledergruppe
Felles MBA

2. kvartal 2014
kontinuerlig

enhetsledere

Det utarbeides rutiner som beskriver hvem som gjør hva, og når, ved sykefravær, eller varsel om mulig
sykefravær.
Statlig del følger statlige rutiner, mens kommunal del følger kommunale rutiner

Behovet for endrende rutiner og/eller større grad av samordning ved behov for utprøving/omplassering av
3. kvartal 2014
medarbeidere kartlegges. Kartlegging foregår ved drøfting i ledergruppemøte. Ved behov for endring involveres
representanter for enhetslederene i arbeidet.

HR
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Mål

Tiltak/aktiv iteter

Innen/ frist

Ansv arlig Utført

Løpende ved tilseting

enhetsledere

Løpende

enhetsledere

kontoret følger gjeldende rutiner

kontinuerlig

enhetsledere

Livsløpsplanlegging skal være en del av medarbeidersamtalen for medarbeidere over 55 år

Løpende

Lederne

Vurdere kandidater ved gjennomgang av søkerlister uavhengig av alder

Løpende

Lederne

4. IA delmål 2 – rekruttering av personer
med redusert funksj onsev ne
4.1. Økt rekruttering av arbeidstakere fra underrepresenterte grupper. 5 %Under forutsetning av at det finnes kvalifiserte søkere fra underrepresenterte grupper skal det innkalles
av nyrekrutterte fra underrepresenterte grupper.
minimum en til intervju per utlyste stilling.
NAV Frogner skal ha minst en IA-plass til disposisjon, og det skal sikres at plassen tas i bruk

4.2 Det skal ikke forekomme tilfeller av diskriminering i NAV Frogner,
hverken i forbindelse med tilsettingsprosesser eller som ansatt.

5. IA delmål 3 – økt antall ansatte ov er 62
år

5.1

Sikre at medarbeidere som er over 55 år er kjent med mulighetene
for tilrettelegging fra 62 år
5.2 Rekruttere medarbeidere over 55 år

ANBEFALT STANDARD FOR GRUNNSIKRING AV NAV-KONTOR I OSLO.
Standard for grunnsikring er utarbeidet av Beredskapsetaten og beskriver anbefalte minstekrav til analyser,
fysisk sikring, rutiner, opplæring og øvelser for ansatte ved NAV-kontorene i Oslo.
Hvert enkelt NAV-kontor skal i tillegg, - basert på en risiko- og sårbarhetsanalyse, vurdere eget trusselbilde
og iverksette tiltak som finnes nødvendige. Lokal ledelse har ansvaret for å ivareta sikkerheten ved
enheten. Lokal ledelse skal sammen med øvrige representanter i lokalt HMS-utvalg involvere den lokale
ressursgruppen for sikkerhet, som skal forestå nødvendige analyser, oppfølging, opplæring og øvelser.
Overordnet standard er anbefalt av NAV Oslo og Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester.

Risiko-, sårbarhets- og sikkerhetsvurdering
Hovedgjennomgang/hoved
analyse av risiko, sårbarhet
og sikkerhet

•

•
•

Månedlig gjennomgang

•

•
•

Det skal foretas en hovedgjennomgang av risiko,
hvor sårbarhet/robusthet skal vurderes, og det
foretas en gjennomgang av fysisk sikring ved
kontoret.
o Gjennomgangen gjennomføres med
utgangspunkt i sjekkliste.
Risiko-, sårbarhets-, og sikkerhetsanalyse skal
dokumenteres skriftlig i henhold til mal.
Funn etter gjennomføring av analysen skal
rapporteres lokal ledelse/HMS-utvalg, som har
ansvar for å iverksette tiltak for å lukke avvik
som avdekkes.
Risiko-, sårbarhets-, og sikkerhetsanalysen skal
gjennomgås for å vurdere om det er noen
endringer i risiko- eller sikkerhetsbildet for
kontoret.
Gjennomgangene skal dokumenteres som
vedlegg i hovedanalysen/sjekkliste.
Funn/vurderinger etter gjennomføring av
månedlig gjennomgang skal rapporteres lokal
ledelse/HMS-utvalg. Ved avvik fra
hovedanalysen må lokal ledelse iverksette tiltak.

Når

Hvem

Årlig

Lokal
ledelse/
HMSutvalg/
Ressurspersoner

Hver
måned

Lokal
ledelse/
HMSutvalg/
Ressurspersoner

Daglig

Alle
ansatte

n/a

Lokal
ledelse

Teknologiske tiltak/fysisk sikring ved NAV-kontorene
Barrieresikring

Glass

Oppdatert februar 2014

•
•

Hoveddør skal kunne låses manuelt innenfra.
Hoveddør skal kunne låses elektronisk fra
skranke/publikumsmottak.
• Andre innganger til NAV-kontorene skal til
enhver tid være låst.
• Tilgang til andre områder enn PM og
samtalerom skal være låst.
• Det skal påses at lagerrom, serverrom mv. er
forsvarlig låst.
• Det skal være en hensiktsmessig
personalinngang.
Glassvegger til samtalerom samt glass i dører skal
være splintsikret, enten ved splintsikkert glass, folie

Side 1

eller pleksiglass.
Kategori 1 rom - definisjon

Kategori 1 rom er primærrom for mottak av brukere.
PM og tilstøtende samtalerom skal alltid defineres
som kategori 1 rom med nødvendig sikkerhet i
henhold til overordnet standard for grunnsikring (se
under).
Kategori 1 rom er hovedstandarden for rom brukt til
brukerkontakt.

Kategori 1 rom Publikumsmottak (PM)

Kategori 1 rom Samtalerom

Kategori 2 rom - definisjon:

Ved førstegangs møte med ny bruker skal kategori 1
rom alltid benyttes. Dette gjelder også når kjent
brukere møter ny saksbehandler.
• Publikumsmottaket skal være oversiktlig, ryddig
og imøtekommende.
• Det skal ikke være områder uten innsyn
• PM skal ha hensiktsmessig alarm
• PM skal ha rømningsveier
• Behovet for eksternt vakthold skal vurderes
lokalt.
Samtalerommene skal være hensiktsmessig
utformet.
• Samtalerommene skal ha hensiktsmessig alarm.
• Inventar skal være utformet eller festet slik at de
ikke kan kastes rundt i rommet.
• Innredningen skal lage en fysisk barriere mellom
bruker og saksbehandler.
• Det skal være innsyn til samtalerommene.
• Ledninger skal være festet og ikke være til
hindring for ferdsel.
• Det skal være en ekstra utgang fra
samtalerommet, plassert slik at saksbehandler
kan komme seg ut uten å bli hindret.
• Samtalerommene skal være plassert i
forbindelse med en direkte utgang/gang uten
ytterligere barrierer/låste dører eller åpent
mottaksrom.

Daglig

Lokal
ledelse
Ressursper
soner
Alle
ansatte

Daglig

Lokal
Ledelse
Ressurspersoner
Alle
ansatte

Kategori 2 rom er sekundærrom, det vil si rom som
ikke primært brukes til mottak av brukere, men hvor
brukerkontakt allikevel skjer.
Kantiner, aktivitetsrom og datarom der brukere gis
adgang, kan regnes som kategori 2 rom. Ligger
rommet i ”bakland” eller i vanlige kontorområder,
defineres området som kategori 2 område.
Alle kategori 2 rom – det vil si rom der brukere har
adgang, skal minimum følge krav i overordnet
standard for grunnsikring for kategori 2 rom (se
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under).
Veilederkontorer/andre kontorer skal som
hovedregel ikke benyttes som samtalerom. Ved
ombygning/nyetablering skal dette hensyntas.
Noen enheter vil måtte benytte
saksbehandlerkontorer el.l. til brukermøter.
Dersom kontor benyttes til samtalerom, stilles det
minimum krav til utforming som kategori 2 rom.
Dersom kontorer hyppig/på permanent basis
benyttes som samtalerom, stilles samme krav til
utforming som kategori 1 rom (ordinære
samtalerom).
Kategori 2 rom

•
•
•

Rømningsveier

•

Det må vurderes hvilke rom/kontor som kan/bør
benyttes som kategori 2 rom.

•

Brukere som skal til samtale i kategori 2 rom skal
registreres som besøkende i egen liste i PM, og
må følges til/fra samtale
o Det skal føres kontroll med at brukere
ikke har adgang fra kategori 2 rom og
over i områder der brukere ikke skal ha
adgang.
Korridorer, inngangs- og utgangspartier og
rømningsveier skal være åpne for ferdsel.
Alle rømningsveier som også er barrieresikring
bør være konstruert slik at de åpnes enkelt, uten
bruk av nøkkel/kort/kode, samt at dørblad slår
«utover». Dette betyr:
o Adgang INN med nøkkel eller kort/kode.
o Nøkkel/kort/kode bør unngås UT av
områder hvor det gjennomføres møter
med brukere.
PM, alle samtalerom og andre rom hvor det
foregår brukerkontakt, skal være utstyrt med
alarm koplet til minst to vakthavende som er
fysisk tilstede på kontoret.
Alarmen skal kunne varsle hvor avsender
befinner seg.

•
•

Alarm

Kategori 2 rom skal være hensiktsmessig
utforme/møblert.
Alle kategori 2 rom skal ha alarm.
Rom i kategori 2 skal være ryddige og
oversiktlige, og det skal ikke være objekter lett
tilgjengelig egnet for trusler eller skade.

•

•

Daglig

Lokal
Ledelse
Ressurspersoner
Alle
ansatte

Daglig

Alle
ansatte

Daglig

Lokal
ledelse/
Ressurspersoner

Daglig

Lokal

Organisatoriske tiltak – rutiner og opptreden
Rutiner
Oppdatert februar 2014

Det skal finnes rutiner for forebygging, håndtering
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og oppfølging av kritiske situasjoner. Rutinene skal
være gjort kjent og øvet blant alle ansatte i kontoret.
Nytilsatte må hensyntas spesielt.
Rutinene må også gjøres kjent for medarbeidere (fra
NAV eller andre steder) som ikke er ansatt ved
enheten, men som fysisk utfører deler av sitt arbeid
der (Rådgivende leger, ARK el.).

Legitimasjon

Det skal foreligge konkrete rutiner som omfatter
følgende:
• Rutine for samtaler med kjente «risikobrukere».
• Instruks for varsling ved kritiske situasjoner.
• Rutine for avviksrapportering ved kritiske
situasjoner.
• Rutine for etterarbeid/ psykososial oppfølging
etter kritiske situasjoner.
• Rutine for alarm (instruks ved utløst alarm og
rutine for testing).
• Rutine for bemanning av PM, herunder rutiner
for åpning/stenging av PM.
• Instruks for reaksjoner overfor brukere som
utøver vold/trusler (som anmeldelse av
straffbare handlinger, utestengelse).
• Rutiner for «informasjonsspredning» vedrørende
brukere som oppfattes som potensielt farlige.
• Instruks for bruk av samtalerom (tiltakskort).
• Instruks for håndtering av trusler (tiltakskort).
• Instruks for håndtering av vold (tiltakskort).
• Dersom sikre soner benyttes til brukerkontakt,
må det etableres rutiner for å følge bruker i disse
sonene.
• Brann, herunder rutine for evakuering av
besøkende i PM.
• Førstehjelpsrutiner ved kontoret, inkludert
varsling til nødetater.
• Rutiner for håndtering av smittefarlig avfall.
• Alle ansatte ved enheten skal bære godt synlig og Daglig
likeartet navneskilt, adgangskort el.l..
o Det anbefales bærebånd med farger
og/eller logo som tilkjennegir at man
er ansatt i NAV.
• Besøkende bør utstyres med egen godt synlig og
likeartet merking.

ledelse
Ressurspersoner
Alle
ansatte

Alle
ansatte

Menneskelige tiltak - opplæring/trening/øvelser
Grunnopplæring

•
•

Oppdatert februar 2014

Alle NAV-kontorene skal ha utpekt minst fire
”ressurspersoner” som forestår det daglige
sikkerhetsarbeidet samt opplæring.
Alle ansatte ved NAV-kontorene i Oslo skal
ha gjennomgått en grunnopplæring i sikkerhet

Lokal
ledelse /
HMSutvalg/
ressursSide 4

•
•

og håndtering av trusselsituasjoner eller
potensielle trusselsituasjoner, i regi av kontorets
ressurspersoner.
Alle ansatte skal minimum to ganger i året delta i
øvelser hvor det trenes på ulike aktuelle
scenarioer.
Alle enheter skal minimum årlig kartlegge og
analysere nåværende kompetanse i forhold til:
o
o
o
o
o

personer

To
ganger
per år
Årlig

Kommunikasjon og veiledning
Kundebehandling
Kulturforståelse
Konflikthåndtering
Annen relevant kompetanse

Dersom det kartlegges kompetansebehov skal dette
følges opp i kompetanseplan for
enheten/medarbeider.

Oppdatert februar 2014
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Sikkerhet ved NAV-kontorene i Oslo – ansvar, samarbeid og
opplæring
Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge for et godt
arbeidsmiljø, herunder også sikkerhet. I henhold til arbeidsmiljølovens § 4-3 skal
arbeidsgiver, så langt det er mulig, sørge for at arbeidstakerne beskyttes mot vold,
trusler og uheldige arbeidsbelastninger som følge av kontakt med andre. Både
statlige og kommunale ledere ved NAV-kontorene har følgelig ansvar for HMSarbeidet ved enheten.
Det ble høsten 2013 etablert lokale ressursgrupper for sikkerhet ved alle NAVkontorene i Oslo. Ressursgruppene skal minimum bestå av to statlig og to
kommunalt ansatte medarbeidere, inkludert leder for publikumsmottaket.
Ressurspersonene har bl.a. fått opplæring i gjennomføring av praktiske øvelser og
risikovurderinger. Ressurspersonene skal være en praktisk og faglig støtte for
ledelsen i arbeidet med å ivareta sikkerheten ved kontoret, men overtar ikke noe
ansvar for sikkerheten som sådan.
Alle NAV-kontor i Oslo skal ha et lokalt HMS-utvalg. Utvalget skal minimum bestå av
kommunal og statlig enhetsleder, kommunalt og statlig verneombud samt minimum
en av kontorets ressurspersoner for sikkerhet (J.fr. Mandat for felles HMS-utvalg ved
NAV-kontorene i Oslo).
Det er nødvendig med tett dialog mellom lokalt HMS-utvalg og kontorets
ressurspersoner for sikkerhet. Sikkerhet skal være et fast punkt på møtene i HMSutvalget. Anbefalt standard for grunnsikring av NAV-kontor i Oslo skal være
utgangspunkt for drøftinger i HMS-utvalget omkring sikkerhet. I praksis bør HMSutvalget delta i/gjennomføre følgende:
• Det skal hvert år foretas en hovedgjennomgang/analyse av risiko ved kontoret,
hvor også fysisk sikring gjennomgås (J.fr Anbefalt standard for grunnsikring av
NAV-kontor i Oslo). Denne gjennomgangen bør gjennomføres av HMS-utvalg
og ressursgruppe i fellesskap.
• Kontorets risiko-, sårbarhets- og sikkerhetsanalyse skal i henhold til Anbefalt
standard for grunnsikring av NAV-kontor i Oslo gjennomgås hver måned, med
sikte på å vurdere om det er noen endringer i risiko- og sikkerhetsbildet for
kontoret. Det er nødvendig at HMS-utvalget gjøres kjent med de løpende
vurderingene som gjøres av ressursgruppen, og at disse drøftes i utvalgets
møter.
• Plan for det lokale sikkerhetsarbeidet (herunder plan for gjennomføring av
sikkerhetsøvelser, gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser,
iverksetting/oppfølging av tiltak for å øke sikkerheten mv) skal utarbeides av
HMS-utvalg og ressursgruppen i samarbeid, og godkjennes i HMS-utvalget.
Tiltak/aktiviteter må inngå i felles HMS-plan for NAV-kontoret.
• Dersom ressursgruppen for sikkerhet gjennom sine risikovurderinger,
sikkerhetsgjennomganger, øvelser eller på annen måte avdekker avvik fra
forhold til Anbefalt standard for grunnsikring eller andre sikkerhetsutfordringer
(kompetanse, rutiner, fysisk sikring el.l.), skal dette legges frem for HMSutvalget som har ansvar for at saken følges opp. Ressursgruppen bør
involveres i drøfting av tiltak/løsninger.

Dersom det oppstår uenighet om lokale sikkerhetsutfordringer i HMS-utvalget, bør
det være lav terskel for å ta problemstillingen opp i de lokale partnerskapsmøtene.
HMS-utvalg og lokal ressursgruppe skal i størst mulig grad involvere øvrige ansatte i
sikkerhetsarbeidet.
Oppfølging av Anbefalt standard for grunnsikring av NAV-kontor i Oslo
Det er viktig at NAV-kontorene implementerer Anbefalt standard for grunnsikring av
NAV-kontor i Oslo, som er utarbeidet i samarbeid med Beredskapsetaten.
Oppfølgingen av dette arbeidet bør i størst mulig grad samordnes i styringslinjene.
• Sikkerhetsgjennomgang gjennomført i samarbeid med Beredskapsetaten
høsten 2013, har avdekket behov for å gjøre ulike endringer for å ivareta
sikkerheten (fysisk sikring/bygningsmessige endringer/rutiner/opplæring).
Lokale avvik vil fremkomme av lokal rapport som kvalitetssikres av
Beredskapsetaten. Det enkelte kontor, ved lokalt HMS-utvalg, får frist til 30.
mars 2014 med å utarbeide en felles plan for når avvik som er beskrevet her
skal være lukket, og hvordan dette skal gjennomføres.
• Anbefalt standard for grunnsikring av NAV-kontor i Oslo stiller krav om at det
jevnlig gjennomføres ulike aktiviteter for å ivareta sikkerheten (øvelser,
sikkerhetsgjennomgang, ROS-analyse). Enhetene må utarbeide en konkret
tidsplan for når de ulike aktivitetene skal gjennomføres gjennom året.
Enhetene, ved lokalt HMS-utvalg, får frist til 30. mars 2014 med å utarbeide en
felles plan for dette for inneværende år.
• Det skal foretas en årlig rapportering fra NAV-kontorene på sikkerhet.
Rapportering gjennomføres ved årsslutt, og rapporten skal være tema på
første partnerskapsmøte påfølgende år. Rapportering gjøres med
utgangspunkt i Anbefalt standard for grunnsikring av NAV-kontor i Oslo. Det vil
bli utarbeidet en enkel rapporteringsmal.
Nettverk for ressurspersoner - sikkerhet
Alle NAV-kontorene i Oslo skal ha minimum fire ressurspersoner for sikkerhet.
Ressurspersonene vil bl.a. ha hovedansvaret for den praktiske gjennomføringen av
øvelser, sikkerhetsvurderinger og risikovurderinger ved enhetene. Det er viktig at
ressurspersonene opplever at de også fremover får utviklet sin kompetanse og sine
ferdigheter på sikkerhetsområdet. Følgende aktiviteter gjennomføres for de lokale
ressursgruppene:
• Nettverkssamling med alle ressurspersonene to ganger pr. år. Samlingene
skal gi relevant faglig påfyll, og ha varighet av en halv dag.
• Det etableres fire mindre grupper bestående av ressurspersonene fra
kontorene som møtes en gang i halvåret. Hovedhensikten med disse
samlingene er erfaringsdeling og diskusjon i mindre fora enn det som er
gjennomførbart når alle ressurspersonene samles. Samlingene bør
gjennomføres ved NAV-kontorene, og kan gjerne arrangeres som
frokostmøter (inntil 2 timers varighet). Gruppene kan eksempelvis inndeles
regionsvis.
• Det utarbeides et nyhetsbrev som distribueres til ressurspersonene (samt
lokale enhetsledere) – anslagsvis fire utgaver pr. år. Nyhetsbrevet inneholder
informasjon, nyheter, eksempler på «gode grep», tips til litteratur mv.

• Ressurspersonene har faste kontaktpersoner i både VEL og NAV Oslo, som
kan videreformidle henvendelser til BER, bistå med avklaring av spørsmål
(som det ikke er naturlig/nødvendig at går linjevei).
• Relevant informasjon for ressurspersonene (maler, sjekklister, presentasjoner
mv) gjøres lett tilgjengelig på Navet

Foreslåtte aktiviteter oppsummert i en 2-års plan:

2014
Oppfølgingspunkter i hht Aktivitet for ressurspersoner grunnsikringsstandard - sikkerhet
lokal ledelse/HMS-utvalg
Januar
februar
Mars

Frist for å ferdigstille plan for å
lukke avvik + plan for
gjennomføring av øvelser/ROSanalyse/sikkerhetsgjennomgang
Nettverkssamling for ressurspersonene - 1/2dags samling
Nyhetsbrev til ressurspersonene

April
Mai
Juni
Juli
August
September

Regionsvis frokostmøte for ressurspersonene inntil 2 timers varighet/frokostmøte
Nyhetsbrev til ressurspersonene
Nettverkssamling for ressurspersonene 1/2-dags samling
Nyhetsbrev til ressurspersonene

Oktober
November
Desember

Årlig rapportering

2015
Oppfølgingspunkter i hht Aktivitet for ressurspersoner
grunnsikringsstandard lokal ledelse/HMS-utvalg
Januar

Frist for å ferdigstille årsplan for
gjennomføring av øvelser/ROSanalyse/sikkerhetsgjennomgang
Regionsvis frokostmøte for ressurspersonene inntil 2 timers varighet/frokostmøte
Nyhetsbrev til ressurspersonene
Nettverkssamling for ressurspersonene 1/2-dags samling

februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September

Nyhetsbrev til ressurspersonene

Oktober
November
Desember

Årlig rapportering

Nettverkssamling for ressurspersonene 1/2-dags samling
Nyhetsbrev til ressurspersonene
Regionsvis frokostmøte for ressurspersonene inntil 2 timers varighet/frokostmøte
Nyhetsbrev til ressurspersonene

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak
HUSK-sak

Møtedato:

114/14
56/14

29.04.14

BJØRUNGS, PARKVEIEN 25 – UTESERVERING
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Guttas Pubdrift
AS om serverings- og skjenkebevilling for uteservering ved Bjørungs, Parkveien 25.

Beskrivelse av området
Stedet ligger i et område som av byrådet er definert som sentrum og innenfor byrådets
myndighetsområde.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved Bjørungs, Parkveien 25.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

2

FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Guttas Pubdrift AS gis serverings- og skjenkebevilling
for uteservering ved Bjørungs, Parkveien 25.
Eiendommen, Parkveien 25 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen forskrift som
forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – Bjørungs, Parkveien 25

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak
HUSK-sak

Møtedato:

115/14
57/14

29.04.14

SOLIIS, HENRIK IBSENS GATE 90 – EIERSKIFTE
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Solli Drift AS
om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Soliis, Henrik Ibsens gate 90.

Beskrivelse av området
Stedet ligger i et område som av byrådet er definert som indre del av sentrum og innenfor byrådets
myndighetsområde.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved Soliis, Henrik Ibsens gate 90.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

2

FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Solli Drift AS gis serverings- og skjenkebevilling ved
Soliis, Henrik Ibsens gate 90.
Eiendommen, Henrik Ibsens gate 90 ligger i indre sentrum. Åpningstider reguleres av egen
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – Soliis, Henrik Ibsens gate 90

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak
HUSK-sak

Møtedato:

116/14
58/14

29.04.14

STUDENTEN BAR, PARKVEIEN 1 – EIERSKIFTE
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Studenten 1 AS
om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Studenten Bar, Parkveien 1.

Beskrivelse av området
Stedet ligger i et område som av byrådet er definert som sentrum og innenfor byrådets
myndighetsområde.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved Studenten Bar, Parkveien 1.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

2

FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Studenten 1 AS gis serverings- og skjenkebevilling ved
Studenten Bar, Parkveien 1.
Eiendommen, Parkveien 1 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen forskrift som
forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – Studenten Bar, Parkveien 1

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak
HUSK-sak

Møtedato:

117/14
59/14

29.04.14

VENDIMIA, OSCARS GATE 81 – NY BEVILLING
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra IPS Holding AS
om ny serverings- og skjenkebevilling ved Vendimia, Oscars gate 81.

Beskrivelse av området
Stedet ligger i Oscars gate 81, men med inngang fra Frognerveien, en eiendom som ligger i en av
hovedferdselsårene i bydelen. Stedet ligger i en gård med boliger.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved Vendimia, Oscars gate 81.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

2

FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at IPS Holding AS gis serverings- og skjenkebevilling ved
Vendimia, Oscars gate 81.
Eiendommen, Oscars gate 81 ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres av egen
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – Vendimia, Oscars gate 81

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak
HUSK-sak

Møtedato:

118/14
60/14

29.04.14

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2014-2018 FOR BYDEL FROGNER, OSLO
KOMMUNE

Vedlagte forslag til boligsosial handlingsplan er en justering og forlengelse av tidligere
plandokument.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg vedtar Boligsosial handlingsplan 2014-2018 for Bydel Frogner, Oslo
kommune.

Vedlegg:
Boligsosial handlingsplan 2014-2018 for Bydel Frogner, Oslo kommune

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

Boligsosial handlingsplan 2014-2018 for Bydel Frogner,
Oslo kommune.

VS.

Innledning
Bydel Frogner arbeider målrettet for å dekke bydelens boligbehov. Den siste 4-årsperioden
har vi møtt større krav om å dekke behovene til vanskeligstilte grupper. I perioden fra vi
utformet den forrige boligsosiale handlingsplanen har følgende skjedd som har betydning for
vårt daglige arbeid:
• Bydel Frogner har et samarbeid med Vestre Aker og Ullern om bosetting av den mest
utsatte rusgruppen, dobbeltdiagnosebrukere og alvorlig psykisk syke.
• Samhandlingsreformen krever at kommunen/bydelene må være bedre rustet for å ta
imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus, som likevel ikke er friske nok til å klare
seg i eget hjem. Bydel Frogner har konvertert fire boenheter ved ”Gustav Jensens
Minne”, som i utgangspunktet var tiltenkt eldre brukere, hvor denne nye
pasientgruppen kan få hvile og hjelp i en kort periode før de sluses videre hjem i egen
bolig.
• Bydel Frogner ønsker at stadig flere som selv ønsker å bo hjemme lengst mulig skal
få mulighet å gjøre det. Derfor er det et mål at en større andel av nye
tjenestemottagerne skal få tilbud om hjemmetjenester og eventuelt tilpasset bolig
fremfor et tilbud i institusjon. Bolig med heldøgns bemanning/ Omsorg+ vil kunne
vare en alternativ tjeneste til institusjon for noen av disse fremtidige
tjenestemottagerne.
Omsorg+ i Bydel Frogner vurderes etablert i Pilestredet 75, men med nytt og
annerledes fokus, som et prosjekt spesielt innrettet for demente, DEMENS+ og med
fokus på nyvinninger innen velferdsteknologi. Prosjektet har fått navnet «Noras hus»
og vil gradvis utvides til å gjelde 15 leiligheter som øremerkes demente.
• Bydel Frogner har i perioden hatt mangel på kommunale boliger. I en periode førte
dette til økt bruk av døgnovernattingsteder. Det ble derfor opprettet et internt prosjekt
med boligfremskaffer som arbeidet mot det private markedet. Tiltaket videreføres.
• Det er forventet en større flyktningebosetting. Bydel Frogner har de siste årene frem
til og med 2012 bosatt 35 flyktninger per år. I 2013 skulle 39 flyktninger bosettes og i
2014 forventes tallet å bli 45.
• Vårt samarbeid med Boligbygg KF er forenklet gjennom et nytt IKT-system hvor vi
har lett tilgjengelig opplysninger om utleide boliger, boliger under oppussing og
ledige boliger. Vi kan også enkelt reservere bolig for neste leietaker i systemet.
• Oslo kommune v/ Helseetaten arbeider med et nytt datasystem, GoBo, som vil være
til hjelp ved behandling av søknader om kommunal bolig, forvaltning, booppfølging
og boligfremskaffelse. Det skal knyttes opp mot Boligbyggs «Plania». Systemet blir
tatt i bruk for Bydel Frogners del i første kvartal 2014.
Boligkontoret har kartlagt bydelens boligsituasjon og utarbeidet boligsosial plan.
Vi håper planen er til glede og nytte for det videre arbeidet med å bedre boforholdene for
bydelens innbyggere.

Bydel Frogners befolkning
Det har skjedd betydelige befolkningsendringer siden Bydelsreformen 2004, med en samlet
befolkningsøkning på 16,6 %.
Gruppen førskolebarn har økt med 25,3 %. Gruppen på barnetrinnet har økt med 25,4 %.
Gruppen på ungdomstrinnet viser små endringer, mens den eldste ungdomsgruppen har økt
med vel 25 %. Gruppen 20 – 29 år viser en økning på 36 %.

Gruppen yngste eldre har vokst med 24 % siden 2004, mens gruppen eldste eldre er blitt
redusert med 9,5 %.
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Bydel Frogner - Befolkningsprognose for kriteriebefolkningen 2014-2018
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Forventet fødselstall
2013
2014
2015
2016
2017

713
726
750
772
791

Sosioøkonomiske forhold
I byrådets budsjett for 2013 har man indekser for lav utdanning 40 – 49 år, lav inntekt og
dødelighet 50 – 74 år, med 1 som gjennomsnitt for Oslo. Bydel Frogner skårer 0,6 på lav
utdanning, hvilket indikerer et høyt utdanningsnivå i den aktuelle aldersgruppen.
Inntektsskåren ligger i overkant av 1, dvs. at inntekten ligger på gjennomsnittsnivået for Oslo,
på dødelighet skårer bydelen 0,9, en noe lavere dødelighet enn gjennomsnittet. Dette er
uendret siden 2009.
Ved en kartlegging av bostedsløse gjennomført av NIBR (Norsk institutt for by- og
regionforskning) uke 48 2008 teltes 59 personer i bydelen som bostedsløs. Dette tallet har
steget til 63 ved tellingen gjennomført i uke 48 2012. Definisjonen på ”bostedsløs” var i
undersøkelsen: En person som ikke disponerer egen eid eller leid bolig, men som er henvist til
tilfeldige eller midlertidige boalternativer, bor midlertidig hos nær slektning, venner eller
kjente, personer som befinner seg under kriminalomsorgen eller institusjon og skal løslates
eller utskrives innen to måneder og ikke har bolig. Som bostedsløs regnes også personer uten
ordnet oppholdssted kommende natt.

Husholdningstyper
I Folke- og boligtellingen 2011 besto 66,1 % av bydelens husholdninger av aleneboende
personer, 21,9 % av par uten hjemmeboende barn, mens 12,1 % av husholdningene omfattet
barn. Gjennomsnittet for kommunen var henholdsvis 53,6 %, 23 % og 23,3 %.

En attraktiv bydel
Bydelen er sentrumsnær og med korte avstander til et attraktivt kultur- og næringsliv og har i
tillegg et godt utbygd kollektivtilbud. Dette viser seg blant annet i boligprisene som preger
bydelen. I november 2012 lå kvadratmeterprisen inklusive fellesgjeld ved kjøp på kr 59.255 i
bydelen (OBOS prisstatistikk november 2012). Bydel Frogner er dermed den dyreste bydelen
å kjøpe bolig i. Prisnivået bidrar til at grupper med lav eller ingen inntekt har få muligheter til
å kjøpe bolig i bydelen.
Bydelen har en stor andel utleieboliger, i form av hybler og små leiligheter. I dette
markedssegmentet finner vi også boliger av dårlig kvalitet, små hybelleiligheter, og hybler
med leietakere som deler kjøkken og/eller bad og toalett. Dette er attraktive boliger for
mennesker som ikke har økonomi til å kjøpe egen bolig, blant annet mennesker med psykiske
helse- og rusrelaterte lidelser.

Bydelens boligmasse
Bydelen er preget av en eldre boligmasse som stort sett består av blokk- og
leiegårdsbebyggelse. Store deler er bygget før krigen. Dette innebærer at en betydelig andel
av boligene er dårlig tilgjengelig. Dette skaper problemer for mennesker som har, eller
utvikler bevegelsesproblemer, blant dem mange eldre.
En andel av de private utleieboligene i bydelen var husleieregulert etter
Husleiereguleringsloven som ble opphevet i 2010 og markedsleie/gjengs leie ble innført. Oslo
kommune vedtok en ny støtteordning for de husstander som ble rammet av
Husleiereguleringens opphør. Bydel Frogner ble utpekt som administrator av ordningen. I
desember 2010 hadde Bydel Frogner mottatt 126 søknader om støtte. 86 søknader ble
innvilget. Totalt i Oslo er det blitt innvilget 103 søknader og 75 søknader er blitt avslått. Det
kommer fortsatt noen søknader. Totalforbruket i ordningen i 2013 utgjorde ca. kr 3.500.000,-.
Ved utgangen av 2013 var det 64 husstander kvar igjen i ordningen. Ordningen skal evalueres
i 2014.
Det er 475 kommunale utleieboliger i bydelen, ca 1,3 % av alle boligene i bydelen. Bydel
Frogner har 9 kommunale boliger pr 1000 innbyggere. Gjennomsnittet for Oslo er 19
kommunale boliger pr 1000 innbyggere, viser SSBs statistikkbank. Bydel Frogner har færrest
kommunale boliger pr innbygger, sammenlignet med øvrige sentrumsbydeler. Samtidig viser
SSBs statistikk at 45,5 % av beboerne i Frogner leier sin bolig, mot 30,7 % i Oslo for øvrig.
Med få ledige tomtearealer i bydelen begrenses mulighetene for nybygging. Det ligger en
utfordring i å utnytte den eksisterende bygningsmassen og utvikle et godt samarbeid med
Boligbygg Oslo KF og private eiere, for å dekke en større del av bydelens behov for både
tilrettelagte og vanlige utleieboliger.

Forhold ved boligmassen som representerer utfordringer
Eldre boligmasse
• Leiligheter som er uegnet når beboernes funksjonsevne synker ved alder og sykdom.
Mange gårder mangler heis, mange leiligheter er trekkfulle og kalde, mange har små,
kronglete baderom. Terskler og trange korridorer representerer også barrierer.
Boliger med lav standard
• Gårder som tidligere rommet store leiligheter er bygget om og har i dag små
leiligheter med moderne fasiliteter eller de er bygget om til hybler, med til dels dårlig
boligkvalitet flere personer kan dele kjøkken og bad. Noen av disse boligene bebos av
personer med dårlig økonomi som ikke selv kan ivareta sine interesser i
boligmarkedet, og derfor trenger kommunal bistand. Noen har også problemer med å
mestre et ordinært boforhold.
En stor andel utleieboliger
• Motvirker stabile bomiljøer. Et aktivt bomiljøarbeid kan bidra til å redusere effekten
av ustabile bomiljøer.
Lavt antall kommunale boliger
• Andelen kommunale boliger er svært lav i forhold til etterspørsel og behov.

Boligsosiale virkemidler
I følge Lov om sosiale tjenester i NAV skal kommunen i velferdsforvaltningen ”medvirke til
å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på
boligmarkedet.”
Det finnes flere ulike boligvirkemidler som har som hensikt at flest mulig skal kunne bo i en
trygg og god bolig.
Statlig bostøtte
Statlig bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken i
samarbeid med kommunene. Statlig bostøtte har som formål å hjelpe husstander med lave
inntekter og høye boutgifter til å etablere seg og bli boende i en god bolig. Ordninger er rettet
inn mot de som har høye boutgifter og lave inntekter.
Alle personer som er folkeregistrert i Norge kan få bostøtte, med unntak av studenter uten
barn og militære/sivilt tjenestepliktige. Kravet til boligen er at den må ha egen inngang, eget
bad og toalett, samt egen matlagningsplass/kjøkken. Det gis derfor ikke støtte i kollektiv, eller
andre boformer uten eget bad/ kjøkken.
Bruk av statlig bostøtte i Bydel Frogner.
Bydel Frogner hadde pr 31.12.2013 1197 mottakere av statlig bostøtte. Bydel Frogner har
arbeidet målrettet for å nå ut med informasjon om statlig bostøtte. Blant annet har lokalavisen
blitt brukt til å informere om ordningen. NAV har også årlige aksjoner hvor man går
igjennom alle kommunale saker for å se om det er noen som har rett til statlig bostøtte.
Utfordringer
Det antas at det er et underforbruk av statlig bostøtte. Det er en utfordring å nå ut med
informasjon til alle som kan søke statlig bostøtte. Det er viktig at ansatte i Bydel Frogner som
er i kontakt med mennesker som kan søke statlig bostøtte har kunnskap om ordningen og kan
informere om den. Det gjelder for eksempel ansatte i hjemmesykepleien, praktisk bistand,
barnevernet, NAV, helsestasjonen og bestillerkontoret.
Mål og tiltak
Bydel Frogner har som målsetning at alle som er støtteberettiget statlig bostøtte skal motta
dette.
Bydel Frogner skal jobbe for å nå dette målet ved å styrke informasjonsspredningen og ved å
være behjelpelig med å fylle ut søknad. Vi vil gjøre dette ved å ha kvalifiserte medarbeidere
tilgjengelig i NAVs publikumsmottak daglig, distribuere ny informasjon til brukerutvalg og
samlingssentra for eldre og andre som ventes å være i målgruppen som eldresenter,
frivilligsentraler og aktivitetshus for psykisk syke.
Vi vil gjennomføre opplæringstiltak rettet mot medarbeidere som møter aktuelle brukere. Vi
har også alltid med søknadsskjema for ordningen i kontraktsmøte ved tildeling av kommunale
boliger.
Bostøtte for leietakere i kommunale boliger – BKB.
BKB reguleres av forskrift for leietakere i kommunale boliger, Oslo kommune av 15.03.00.
For å ha krav på BKB må følgende vilkår være oppfylt:

•
•

man må ha vedtak om rett til å leie kommunal disponert bolig i samsvar med de til en
hver tid gjeldende regler for tildeling av bolig for vanskeligstilte
man må ha søkt statlig bostøtte

Når en husstand er innvilget både statlig bostøtte og BKB tar kommunen refusjon i statlig
bostøtte for utbetalt BKB.
Bruk av BKB i Bydel Frogner
Bydel Frogner hadde pr 31.12.2013 196 mottakere av BKB.
BKB- ordningen er godt kjent blant beboere i kommunalt disponerte boliger. Ved
kontraktsinngåelse blir det informert om ordningen og søknadsskjema blir utlevert. Det gis
også tilbud om hjelp til utfylling av søknad hvis man har behov for det.
Kommunalt boligtilskudd – KBT
KBT reguleres av forskrift for tildeling av kommunalt boligtilskudd av 21.04.99.
KBT kan ytes til personer med følgende ytelser:
•
•
•
•
•

alderspensjon
uførepensjon
etterlattepensjon
ung uførepensjon
kommunalt antesipert alderspensjon for arbeidstakere i Oslo kommune

Man må være folkeregistrert i Oslo og ha sak ved et av Oslos NAV kontorer. KBT omfatter
kun selvstendige boforhold. Pensjonater, døgnovernattingssteder og lignende faller utenfor
ordningen. Maksimalt beløp som utbetales er kr 1000 pr. mnd. Dette kan resultere i at
mottaker av KBT blir uavhengig av sosialhjelp.
Bruk av KBT i Bydel Frogner
Bydel Frogner hadde pr 31.12.2013 221 mottakere av KBT.
Utfordringer
KBT retter seg mot en liten gruppe og er en lite kjent støtteordning. Det er en utfordring å
gjøre ordningen kjent blant de som kan søke KBT.
Mål
Bydel Frogner har som mål at alle som er støtteberettiget KBT skal motta dette. Vi skal nå
dette målet ved å styrke informasjonen og ved å være behjelpelig med utfylling av søknad.

Startlån og boligtilskudd til etablering
Startlån
Startlån er et kommunalt virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet. Oslo
kommune låner penger fra Husbanken for å låne ut til målgruppen med formål om etablering
i, eller opprettholdelse av, nøktern og egnet bolig i Oslo kommune. I Oslo kommune har
Velferdsetaten ansvaret for å låne inn startlånsmidler fra Husbanken til kommunen. Midlene
fordeles videre til bydelene etter kriteriesystem for økonomisk sosialhjelp og forbruk.
Fellesskriv 10/2011 fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester gir retningslinjer for bruk
av startlån i Oslo kommune.

Startlån er boliglån til vanskeligstilte som ikke får lån til bolig i ordinære finansinstitusjoner
eller som ikke har mulighet å få dekket hele kjøpesummen med banklån og egenkapital.
Startlån kan gis til førstegangskjøp, refinansiering og nødvendig tilpasning og utbedring av
bolig. Videre kan startlån gis til kjøp av annen bolig på grunn av nedsatt funksjonsevne,
endring av husstandsstørrelse og samlivsbrudd.
Startlån gis kun til kjøp av bolig som søker selv skal bebo. Boligen skal være nøktern med
hensyn til standard, størrelse og pris.
Det skal alltid vurderes om startlån skal gis i kombinasjon med lån fra annen finansinstitusjon,
tilskudd og bostøtte. Søkere som antas å kunne få hel eller delvis boligfinansiering i det
ordinære lånemarkedet, skal henvises til andre finansinstitusjoner for å få søknad om lån
avgjort der før søknaden om startlån behandles.
Startlånet skal betjenes av Husbankens til enhver tid faste eller flytende rente. I tillegg
kommer Oslo kommunes rentepåslag på 0.25 %. Lånetakeren kan velge mellom fast eller
flytende rente. Det kan stilles krav om fastrente ved innvilgelse av startlån til husstander som
antas å være særlig sårbare for renteøkninger.
Det stilles krav til at søker har betjeningsevne for at man skal kunne få startlån. Ved vurdering
av betjeningsevne medberegnes arbeidsinntekt fra fast stilling, uførepensjon, barnetrygd og
barnebidrag. Det kan unntaksvis medregnes arbeidsinntekt fra vikariat eller engasjement
dersom søker har arbeidet sammenhengende i mer enn to år. Det må være sannsynlig at søker
vil være i stand til å opprettholde sitt inntektsnivå i lånets løpetid. Midlertidig inntekt som
arbeidsavklaringspenger, dagpenger under arbeidsledighet, overgangsstønad, sosialstønad,
studielån og stipend skal ikke medregnes. Man kan etter konkret vurdering legge
arbeidsavklaringspenger til grunn i vurderingen der søker har mottatt tilsvarende stønad i mer
enn tre år og søker på søknadstidspunktet har fått nytt vedtak om arbeidsavklaringspenger
som tilsier at søker vil opprettholde sitt inntektsnivå.
Som utgift regnes alminnelige levekostnader, husleie og fellesutgifter, nedbetaling av annen
gjeld, barnebidrag og andre nødvendige utgifter. For beregning av beløpet som må avsettes til
dekning av alminnelige levekostnader brukes Sifos satser. Forholdet mellom inntekter og
utgifter må vise tilstrekkelig midler til betjening av startlån.
Startlånet kan gis i samfinansiering med lån fra andre finansinstitusjoner. Finanstilsynets
retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis krever at banker som hovedregel ikke skal gi lån som gir
at samlet gjeld med sikkerhet i bolig overstiger 85% av boligens verdi. Hensikten med disse
retningslinjene er å redusere veksten i husholdningenes gjeld med pant i bolig.
Samtidig er det nødvendig å sikre at spesielt vanskeligstilte på boligmarkedet fortsatt gis
anledning til etablere seg i nøkterne boliger Kommunene kan yte startlån etter grundig
kredittvurdering og en boligsosial vurdering. Startlån kan gis selv om samlet gjeld overstiger 85
% av boligens verdi
Startlånet kan fortsatt gis sammen med privat banklån eller som fullfinansiering.
Startlånet faller ikke inn under Finanstilsynets retningslinjer.
Der samfinansiering mellom startlån og banklån finner sted må både kommunen og banken
vurdere betalingsevne. Når samlet gjeld overstiger 85 % av boligens verdi er banken i tillegg
pålagt å gjøre en særlig forsvarlighetsvurdering.
Startlånet er et virkemiddel for at kommuner kan bistå økonomisk vanskeligstilte som ellers ikke
får, eller vil få, lånefinansiering til bolig i vanlig bank. I løpet av 2013 har Boligkontoret måttet
innsnevre sin utlånspraksis slik at unge i etableringsfasen, som tidligere hadde mulighet å få

toppfinansiering her, nå vil få avslag med begrunnelse i at de, over tid, kan spare opp egenkapital.
Dette må gjøres for å få kvoten til å strekke til for et stadig økende antall mer vanskeligstilte.

Startlån til refinansiering
Startlån kan også benyttes til refinansiering av lån, der en refinansiering er nødvendig for å
forhindre at søker mister nåværende bolig. Ved refinansiering stilles det krav om at
husstanden fyller vilkårene for startlån, og at nåværende bolig er nøktern og egnet. Det må
også kunne antas at en refinansiering vil føre til en varig løsning av husstandens
boligproblemer. Det er et krav at behovet for refinansiering skyldes samlivsbrudd og/eller at
husstanden ikke evner å betjene sine nåværende låneforpliktelser på grunn av samlet
gjeldsbelastning.
Boligtilskudd til kjøp av bolig og refinansiering
Boligtilskuddet er et rente- og avdragsfritt lån som løper over 20 år og som avskrives med
5 % hvert år. Etter 20 år er tilskuddet avskrevet og pantet blir slettet. Tilskuddsmidlene
tildeles Oslo kommune sentralt fra Husbanken, og Velferdsetaten har ansvaret for å fordele
midlene til bydelene.
Boligtilskuddet skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på
boligmarkedet.
Boligtilskuddet er en strengt behovsprøvd ordning, bare de mest vanskeligstilte kan regne
med å få boligtilskudd. Det er et krav at husstanden er varig vanskeligstilt på boligmarkedet
for at man skal kunne få boligtilskudd.
Tilskuddet gis som regel i kombinasjon med startlån, men det kan unntaksvis finansiere hele
boligkjøpet. Hvor mye tilskudd som gis avhenger av boligbehov, husstandens økonomi og
muligheter for andre offentlige støtteordninger, som for eksempel bostøtte.
Startlån og tilskudd til tilpasning og utbedring av bolig
Startlån og boligtilskudd kan også benyttes til nødvendig tilpasning og utbedring av boligen.
Med tilpasning av bolig menes tiltak som gjør at personer med nedsatt funksjonsevne kan
fungere i boligen. Med nødvendig utbedring av bolig menes tiltak som gir boligen en ny
kvalitet som er påkrevd for at søker kan bli boende i boligen. Normalt vedlikehold og
oppussing regnes ikke som utbedring.
Bruk av startlån og tilskudd i Bydel Frogner
Bydel Frogner ble i 2013 tildelt kr 75.500.000,-. Per 31.12 var kr 68.477.288,- utbetalt. Det
ble gitt lånetilsagn for kr 69.386.727,-.
I 2013 ble kr 8.365.000,- i tilskudd til etablering utbetalt. Det er utbetalt kr 100.000,- til
tilpasning/utbedring.
Utfordringer
Startlån
Startlån er en låneordning for vanskeligstilte. Tildeling av startlån krever betjeningsevne.
Flesteparten av Bydel Frogners lånekunder søker kun om toppfinansiering. Bydel Frogner har
ønsket en øvre inntektsgrense for hvem som er i målgruppen for Startlån, men det er ikke blitt
innført. Inntil årsskiftet 2012/2013 ble det tildelt toppfinansiering til søkere i målgruppen med
til dels meget god økonomi når de manglet egenkapital og ikke hadde mulighet å spare opp

innen rimelig tid. Boligkontoret har i løpet av 2013 innsnevret praksisen. Det blir nå ikke
tildelt Startlån dersom det antas at det er mulig å spare opp egenkapital innen rimelig tid (5-10
år).
En annen utfordring er at startlånet kun dekker boligens kjøpesum med omkostninger. Det
gjør at mange ikke har midler til etablering hvilket ofte fører til at den nyetablerte tar opp
ugunstige smålån og kreditter etter etablering.
Tilskudd
Nedskrivingen av tilskudd er 5 % per år. Det medfører at tilskuddsmottakeren har fått
nedskrevet tilskuddet til null på 20 år og kan selge boligen uten heftelse for tilskuddet.
En annen utfordring med tilskuddsordningen er at Husbankens regelverk ikke setter noen
begrensninger for hvor stort tilskudd som kan tildeles. Dette vanskeliggjør en rettferdig
fordeling av tilskuddsmidlene. Hvis en husstand er i målgruppen for boligtilskudd og ikke har
noe til betjening av startlån, åpner regelverket for tilskudd til dekning av 100 % av boligens
kostnad.
Mål og tiltak
Boligkontoret vil hvert år arbeide aktivt for å bruke opp tilgjengelige startlån- og
tilskuddsmidler.
Boligkontoret vil ved hver enkelt søknad om kommunal bolig, vurdere om søker kan vurderes
for, og oppfordres til, å søke om startlån.
Boligkontoret i Bydel Frogner ønsker å være en aktiv deltaker i ulikekommunale og statlige
fora hvor startlån og tilskudd diskuteres slik at vi kan være med å påvirke utviklingen av disse
ordningene.

Kommunal bolig
Søknader om kommunal bolig blir behandlet etter forskrift av 07.05.03 om tildeling av
kommunal bolig i Oslo kommune med tilhørende instruks.
Målgruppen er personer som ikke selv eller ved hjelp av andre former for offentlig
boligbistand greier å skaffe seg egnet bolig, herunder personer som har behov for bolig med
særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.

Grunnkrav for å få leie kommunal bolig
• man må på søknadstidspunktet ha lovlig opphold i Norge
• man må ha bodd i Oslo de siste to årene
• man må være, eller være i ferd med å bli, uten egnet bolig
• man må antas å kunne mestre bosituasjonen og forpliktelser knyttet til denne,
eventuelt ved hjelp av tilgjengelige botrening-, booppfølging- eller liknende
hjelpetiltak
• man må ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør en i stand til å
selv fremskaffe bolig
Dersom antallet søkere som fyller grunnkravene er større enn antallet boliger som man har til
disposisjon foretas det er prioritering mellom de kvalifiserte søkerne. De som skal ha høyest
prioritet er:

•
•

flyktninger som skal førstegangs bosettes
søkere som ikke har egnet bolig ved utskrivelse fra fengsel/institusjon og der
boligtildeling anses å være et viktig ledd i rehabiliteringen
• byfornyelseshusstander, der boligtildeling er nødvendig for gjennomføring av ønsket
byfornyelse i kommunen
Man bør kun prioritere søkere til boliger som det er en realistisk mulighet for at blir ledigstilt
mindre enn seks måneder frem i tid.
Leiekontraktene gis som hovedregel på 5 år. I tilfeller der man ser at livssituasjonen og
muligheten for å bli selvhjulpen vil kunne bedres på kortere sikt, kan det inngås 3 års
leiekontrakt.
Det kan inngås leiekontrakter for kortere tid enn tre år for bolig som er beskrevet i
husleielovens § 11-1 (bolig forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet etter vedtak fra stat,
fylkeskommune eller kommune) .
Ved kontraktstidens utløp skal det vurderes om leier fortsatt fyller grunnvilkårene. Dersom
leier fortsatt fyller disse får husstanden vedtak om forlengelse av leieforholdet.
Oversikt over våre kommunale leiligheter
Bydel Frogner har 475 kommunalt disponerte leiligheter. Dette er leiligheter for
vanskeligstilte, leiligheter for utviklingshemmede, psykisk syke og eldre.
Boligbygg Oslo KF eier og forvalter boliger på vegne av Oslo kommune. Mesteparten av
Bydel Frogners leiligheter forvaltes av Boligbygg. I de fleste av disse boligene har leietaker
kontrakt direkte med Boligbygg. I noen tilfeller har Bydel Frogner leiekontrakt med
Boligbygg og fremleier leilighetene. Bydel Frogner har også leiligheter som ikke er forvaltet
av Boligbygg.
Boligadresse, boligtype,
målgruppe

Antall
boliger

Eier /
forvalter

Leietaker

Diverse adresser.
Leiligheter for
vanskeligstilte og
flyktninger
Welhavensgate 11,
omsorgs boliger
(primært
utviklingshemmede og
psykisk syke)syke)
Nils Juels gate 17,
eldreboliger
Rosenborggate 8,
vanskeligstilte /
øremerket utv. hemmede
Bogstadveien 42,
utv. Hemmede

217

Boligbygg
Oslo KF
(BBY)

12

BBY

Beboer

BBY

48

BBY

Beboer

BBY

6

BBY

Beboer

BBY

4

Bydel

Fredriksborgveien 13 A,
utv. hemmede
Fredriksborgveien 13 B,
utv. Hemmede
Pilestredet 75

4

Privat
(Frognerbygg AS)
BBY

Beboer

4

BBY

Bydel

Beboer

Bydel

57

BBY

Bydel

Beboer

Bydel

Leietaker

Kontrakts forvaltning
Fremleietaker

Beboer

Bydel

BBY

(Norabakken),
omsorgsleiligheter
Underhaugsveien
5 A og B, psykisk syke
Slemdalsveien 3, Gustav
Jensens Minne,
eldreboliger
Ole fladagers gate 4,
omsorgsboliger
Frognerveien 54,
vanskeligstilte

Totalt

25

BBY

Bydel

Beboer

Bydel

52

Privat
(stiftelse)

Bydel

Beboer

Bydel

3

OBY

Bydel

Beboer

Bydel

43

Privat
(Maya
Eiendom
AS)

475

De boligene hvor bydelen står som leier, totalt 188, forvaltes av bydelen. Det innebærer at
boligkontoret er ansvarlig for innflytting, utflytting, husleiefakturering og –oppfølging og
fravikelser.
Søkere av kommunal bolig
I løpet av 2013 behandler Bydel Frogner 260 søknader om kommunal bolig. De to største
gruppene er søkere til eldrebolig, 45 søknader og ordinær kommunal bolig, 215 søknader.
73,5 % av søknadene som ble behandlet i 2013 var fra enslige. 12,3 % av søknadene var fra
små familier på to til tre personer og 14,2 % av søknadene var fra familier på over fire.
62,4 % av søknadene ble avslått. Av disse ble 25,3 % avslått fordi de bodde i en bolig som var
egnet og 39,5 % ble avslått med begrunnelsen at de ikke kunne prioriteres.
37,6 % av søknadene ble innvilget. Av disse var 62,8 % nye søkere, mens 37,8 % var
innvilgelse av forlengelse av leieforholdet i kommunal bolig.
Utfordringer
Det er en stor utfordring at det er knapphet på kommunale leiligheter i Bydel Frogner og
mange kvalifiserte søkere. Bydelen avslår søknader om kommunal bolig fra personer som er
uten bolig eller som bor i uegnet bolig.
En økt flyktningekvote øker presset på de kommunale boligene. I 2014 vil kvoten være 45
personer i følge IMDI. Erfaringsmessig vet vi at flesteparten er enslige. Det er flere grunner
til at vi foretrekker å bosette våre nyankomne flyktninger i kommunale boliger. Manglende
norskkunnskaper er ofte et hinder på det private markedet. Ordningen med bostøtte for
beboere i kommunal boliger gjør at flyktningene tidligere blir selvhjulpne i kommunal bolig
enn om de bor i det private markedet.
Mange blir boende lenge i en kommunal bolig. Man har krav på forlengelse av leieforholdet i
kommunal bolig så lenge man fortsatt fyller grunnvilkårene for tildeling av kommunal bolig.
Som en følge av dette er det lav gjennomstrømning i de kommunale leilighetene.
Samordningsreformen har ført til at Bydel Frogner har omdisponert fem omsorgsboliger til
korttidshybler for pasienter i perioden mellom sykehusinnleggelse og til de greier å bo i eget
hjem. Det er også planer om å endre bruksområde for ca. 15 omsorgsboliger i Pilestredet 75

og gjøre om dem til boliger for demente. Det er et stort behov for både korttidshybler og
boliger for demente i bydelen.
Bomiljøet i de kommunale bygårdene byr på utfordringer. Det er vanskelig å finne en
balansegang i beboermassen. Det er en utfordring å ha barnefamilier boende sammen med
rusavhengige og psykisk syke, samtidig som det er utfordrende å ha for mange med liknende
problematikk i samme bygård. Booppfølgingstjenesten i bydelen skal i tillegg til
booppfølgingsarbeid benyttes til bomiljø arbeid i de kommunale gårdene.
Mål og tiltak
Fra 2014 vil tjenestene rundt booppfølging bli omorganisert og arbeidet med
flyktningebosetting blir lagt fullt og helt på Boligkontoret. I skrivende stund er det ikke
avklart hvordan bydelen skal løse utfordringene med bomiljø i de kommunale gårdene.
Bydel Frogner ønsker å jobbe for en økt gjennomstrømning i de kommunale leilighetene.
Dette vil vi å gjøre blant annet ved å tilby startlån til alle som søker fornyelse av leieforholdet
og som kan betjene et startlån. Vi vil også arbeide aktivt for å få flyktninger raskere ut i arbeid
og videre til privat eid eller leid bolig.
Bydel Frogner setter fokus på behovet for flere kommunale leiligheter i bydelen. Det bør
prioriteres anskaffelse av små leiligheter da flesteparten av de som søker kommunal bolig er
enslige. Bydel Frogner ønsker 255 nye kommunale boliger. Tallene baserer vi på antall
plasser brukt i Rusmiddelomsorgen, antall bostedsløse i henhold til NIBR, forventet
befolkningsvekst, samt bydelens underdekning av kommunale boliger. Dette er meldt inn i
Boligbehovsplan for 2013-2016, byrådssak 152.2/12.
Boligbygg Oslo KF har i løpet av 2013 solgt to kommunale boliger i bydelen og kjøpt fem
boliger.
Bomiljø i de kommunale gårdene er også et område som bydelen ønsker å sette fokus på.
Å ha egne booppfølgere har vist seg å påvirke bomiljøet ved de kommunale gårdene i positiv
retning. Bydel Frogner ønsker at denne utviklingen skal fortsette.
Bydel Frogner ønsker også å sette fokus på bosetting av spesielt vanskeligstilte grupper.

Bosetting av bevegelseshemmede ungdommer
Bydel Frogner har økende henvendelser fra foreldre som ønsker hjelp og bistand for å bosette
sine bevegelseshemmede ungdommer. Bydel er en aktiv medspiller for foreldregrupper når
det gjelder etablering av kontakt med Velferdsetaten og Husbanken.
Boliger for spesielt vanskeligstilte
Bydel Frogner ser et økt behov for boliger for psykisk syke. Per i dag har vi 5 boliger med
døgnbemanning og 25 boliger med nær kontakt med helsepersonell. Noen av disse boligene er
i dag bebodd av utviklingshemmede.
I samarbeid mellom bydelene Vestre Aker, Ullern og Frogner, samt Diakonhjemmet sykehus
er det etablert 7 felles boliger i Tennisveien i bydel Vestre Aker for alvorlig psykisk syke og
dobbeltdiagnosebrukere. Det er også inngått avtale om utvikling av 12 boliger i Nedre
Skøyenveien 7 i bydel Ullern for målgruppen, samt utviklet en KVU for å vurdere muligheten
av etablering av Flexboboliger i bydel Frogner.

Bydel Frogner ønsker å samarbeide med andre aktører på markedet om de vanskeligst stilte.
Kirkens Bymisjons boligsatsning, ByBo, har et samarbeid med bydel Frogner om seks boliger
med booppfølging i bydelen rettet inn mot brukere med dobbeltdiagnoseproblematikk
Bydel Frogner har til enhver tid ca 80 personer boende i ulike statlige og kommunale
rusinstitusjoner, samt noen få i fengsel. Bydelen ønsker å styrke fokus på varig botilbud til
denne gruppen.

Privat boligfremskaffelse
For vanskeligstilte i boligmarkedet har Bydel Frogner et tilbud om bistand til å finne en
leilighet i det private leiemarkedet. Boligfremskafferen jobber tett med saksbehandlere som
henviser brukere. Foruten fremskaffelse av bolig driver boligfremskaffer «Boligskolen» og
«Boligklubben». På «Boligskolen» får bruker lære om hvordan man finner bolig, hvordan
man oppfører seg på visning, hvilke rettigheter og plikter leietakere har i det private markedet
og hva som kreves for at man skal få beholde en bolig over tid m.m. «Boligklubben» bruker
de samme lokalene som «Boligskolen» slik at man kan bli igjen etter «Boligskolen» og få
hjelp til å søke etter boliger på pc, få veiledning og møte andre i samme situasjon. Dette har
vist seg å være effektivt. Både «Boligskolen» og «Boligklubben» er ment som et verktøy for
at brukerne selv skal finne bolig. Boligfremskaffelsen er et tilskudd til den innsatsen brukeren
allerede gjør.
En viktig del av fremskafferens jobb er å skape gode relasjoner til private utleiere. Det tar tid
å opparbeide seg disse relasjonene.
Etter at Bydel Frogner startet prosjektet har bruken av døgnovernatting blitt redusert til akutte
tilfeller.
Utfordringer
En utfordring har tidligere vært at NAV har ønsket å bruke kommunal garanti for depositum.
Mange private utleiere ønsker ikke å leie ut dersom det ikke blir stilt kontant depositum.
Bydel Frogner har derfor brukt mer og mer kontant depositum og har gode erfaringer med det.
Samtidig er det stadig flere private utleiere som godtar kommunal garanti etter at de har fått
kontakt med boligfremskaffer.
Redusert boevne er et tilleggsproblem blant boligsøkerne. Skal man lykkes med å fremskaffe
boliger i det private leiemarked er det viktig at man har et godt rykte blant de private
utleierne. Derfor bør booppfølgingstjenesten styrkes.
Mål og tiltak
Bydel Frogner vil videreføre arbeidet med boligfremskaffelse i det private markedet.

Booppfølging
NAV har 10 medarbeidere som har ansvar for oppfølging av rusmiddelmisbrukere, psykisk
syke og brukere med behov for booppfølging. Booppfølgingsoppgavene er:
• Booppfølging av personer med særskilte behov
• Bomiljøarbeid i kommunale gårder.
• Følge opp klager på beboere i kommunale boliger
• Bosetting av flyktninger.

Utfordringer
Booppfølging av personer med særskilte behov skjer etter vedtak .
Klagesaker på beboere i kommunale boliger er ofte tidkrevende. Sammen med NAV er
Boligbygg som regel en aktiv part i samtaler med beboer og naboer. Boligbygg er også
interessert i bomiljøarbeidet og Bydel Frogner mottar hvert år støtte til innkjøp av
sommerblomster til gårdene. NAV prøver til enhver tid å ha kontakt med en gruppe beboere i
de større kommunale gårdene, Welhavens gate, Sven Bruns gate, Frognerveien 54 og Sigurd
Syrs gate, som ønsker å ta ansvar for hvordan det ser ut rundt gården. I Sigurd Syrs gate har
bydel Frogner fått låne vederlagsfritt av Boligbygg et lokale i kjellerne øremerket
bomiljøarbeid.
Mål og tiltak
Bomiljøarbeid, særlig i de kommunale gårdene, er et ressurskrevende område. Der hvor vi har
greid å opprette beboergrupper og regelmessige dugnader ser vi at det fører til en bedret
”eierfølelse” blant beboerne. Det fører i sin tur til mindre hærverk og en bedre bokvalitet
generelt. Bydel Frogner har gode erfaringer med bomiljøarbeid i kommunale gårder.

Bosetting av flyktninger
Boligkontoret og introduksjonsordningen er i samme team. Vi ser positive synergieffekter.
Bydel Frogner skal bosette en økende flyktningekvote. I 2013 bosettes 39 personer, i 2014 vil
tallet være 45. De fleste er enslige. Vi har en tanke om at bolig, arbeid og integrering henger
sammen. Vi søker derfor prosjektmidler for å få gjennomført et prosjekt hvor vi følger den
enkelte flyktning tettere en tydelig avgrenset periode.

Oppsummering
Bydel Frogner vil i perioden fortsette å arbeide for å best mulig nyttiggjøre de boligsosiale
virkemidlene vi har til rådighet gjennom å:
• sørge for god informasjon om bostøtteordningene
• sørge for at boligkonsulent alltid har med flyttemelding og søknadsskjema for
bostøtteordningene på visning, både på kommunal bolig og fremskaffet privat bolig,
slik at beboer alltid får startet bostøtten så snart som mulig.
• arbeide aktivt for å bruke startlåns- og tilskuddskvotene fullt ut
• sette fokus på behovet for økt kommunal boligmasse
• arbeide for økt gjennomstrømning av beboere i de kommunale boligene
• arbeide for bedre bomiljø i de kommunale gårdene
• videreføre arbeidet med privat boligfremskaffelse
• arbeide for forsterket samarbeid med eksterne aktører om de tyngste gruppene på
boligmarkedet
• arbeide for ressurser nok til booppfølging for alle som har behov for, og ønsker, det
• sørge for god bosetting av nyankomne flykninger
Planen rulleres løpende.

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner
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SØKNAD OM UTTREDEN FOR VERV TIL BYDELSUTVALGET
Bydel Frogner har mottatt søknad om fritak for verv som vararepresentant til bydelsutvalget
Frogner for valgperioden 2011-2015 fra Aksel Falck, som er valgt inn i bydelsutvalget som
vararepresentant for partiet Sosialistisk Venstreparti. Det søkes om uttreden grunnet flytting.
Kommunal- og regionaldepartementet har 03.01.2003, med hjemmel i kommunelovens § 12 nr. 7,
fastsatt forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg. Direkte valg til bydelsutvalg 2007 skal
gjennomføres i hht. ovennevnte forskrift og valglovens bestemmelser om kommunestyrevalg så
langt de passer, jfr. Forskriftens § 8.
Utgangspunktet er at den som er valgt til et kommunalt folkevalgt organ har plikt til å gjøre
tjeneste i vervet gjennom hele valgperioden. Med hjemmel i kommunelovens § 15 nr. 2 kan
bystyret, eller i dette tilfellet det direkte valgte bydelsutvalget, likevel frita, for et kortere tidsrom
eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan
skjøtte sine plikter i vervet. Adgangen til å bli fritatt fra vervet forutsetter en personlig søknad.
Imidlertid er det slik at representanter i bydelsutvalget må ha sin folkeregisterregisterte bosted i
bydelen, jfr kommunelovens § 15 nr. 1. I den perioden en valgt representant ikke har sitt
folkeregisterregistrert bosted i bydelen, er ikke vedkommende valgbar til bydelsutvalget.
På denne bakgrunn anses at Aksel Falck må tre ut av sitt verv i bydelsutvalget. Begrunnelsen for
dette er at han har meldt flytting til Folkeregistret ut av bydel Frogner med virkning fra og med
15. april 2014. Aslak Syse rykker opp som varamedlem.

Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget innvilger søknaden om uttreden for resten av inneværende valgperiode for Aksel
Falck, Sosialistisk Venstreparti.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 23 42 49 00
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen
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ØKONOMIRAPPORTERING MED AKTIVITETSTALL 31.03.2014
KOSTRA-rapportering:
Funksjons

Budsjett

Korrigert

Budsjett-

Regulert

Prognose

Prognose-

Avvik

Avvik

område

hittil i år

regnskap

avvik

budsjett

2014

avvik

øremerk.

ordinær drift

hittil i år

hittil i år

2014

FO1

midl

27 816

32 011

-4 195

110 687

101 937

8 750

8 750

FO2A

142 986

137 118

5 868

348 166

346 166

2 000

2 000

FO2B

22 869

25 792

-2 923

90 973

90 973

0

0

134 926

125 954

8 972

587 532

591 282

-3 750

-3 750

18 096

21 089

-2 993

78 289

80 289

-2 000

346 693

341 964

4 729

1 215 647

1 210 647

5 000

0

Budsjett Dok 3
2014 (1000)

Justert
budsjett 2014
(1000)

FO3
FO4
Bydelen totalt

-2 000
5 000

Resultatenheter:
Resultatenhet
100
101
102
103
104
105
200
201
202
203
204
205
206
207
300
301
302
303
304
305
310
311
312

Fellestjenester
NAV kommune
Økonomisk sosialhjelp-kvalifisering
Frivilligsentraler
Psykiatri
Legetjeneste
Kommunale barnehager
Kommunale barnehager, lokaler
Private barnehager
Barneparker
Ungdomstjenesten
Helsestasjon
Pedagogiske tjenester
Barnevern
Bestillerkontor
Bestillerkontor - praktisk bistand
Bestillerkontor - hjemmesykepleie
Bestillerkontor - støttetjenester
Bestillerkontor - institusjon
Seniorsentre
Praktisk bistand- utøvende
Hjemmesykepleien- utøvende
Samlokaliserte boliger

Regnskap hittil i
år (1000)

Budsjett hittil i
år (1000)

Avvik
(1000)

Prognose
2014 (1000)

10 577
18 440
20 959
-177
2 901
598
37 112
9 272
85 046
233
2 081
4 770
4 385
17 751
6 864
14 743
20 247
9 914
49 192
1 165
1 917
1 830
22 144

18 571
15 210
18 015
-111
3 637
783
36 207
8 996
91 511
127
2 707
5 115
4 097
14 497
6 567
14 548
19 767
11 503
49 232
1 160
1 627
2 056
20 871

7 994
-3 230
-2 944
65
736
185
-905
-276
6 465
-106
626
344
-288
-3 254
-297
-195
-480
1 590
40
-5
-290
226
-1 273

89 853
53 519
78 172
1 324
14 170
1 527
131 318
20 803
170 500
97
9 201
17 950
14 319
57 407
23 925
61 183
82 305
48 125
263 799
4 660
4 175
3 576
62 855

89 315
55 796
77 850
1 319
14 140
2 516
131 298
20 715
169 797
97
10 485
18 521
14 303
57 179
23 826
60 931
81 966
47 927
262 711
4 641
4 158
3 561
62 596

6 350
2 000
-2 000
0
0
0
0
-1 300
3 550
0
0
0
0
0
0
100
0
200
5 500
0
-3 200
-2 100
-4 100

341 965

346 693

4 729

1 214 763

1 215 648

5 000

Vurderinger som er lagt til grunn i prognosen - resultatenheter.
100 – Fellestjenester:
Bydelen gikk ut av 2013 med et merforbruk på 5,8 mill. Uttrekk av pensjonsutgifter til barnehagene,
avsetning til lønnsoppgjøret og pensjon er midler det forventes kan dekke opp dette merforbruket.
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Etter sentraliseringen av IKT opplevde virksomhetene en stor økning i utgifter. Dette har de siste
årene stabilisert seg. Ut fra estimerte utgifter mottatt fra UKE for 1.kvartal, er det avsatt tilstrekkelige
midler til å dekke opp utgifter til 02180, fakturasentralen og IKT utgifter.
Leieinntekter for gater og torg har vært mellom 3,9 – 4,3 mill. Det er budsjettert litt forsiktig i år
med en forventet inntekt på 3,5 mill.
Tilskudd til fysioterapeuter meldes med et mindreforbruk på 1,0 mill.
Det ble i BU i mars vedtatt en budsjettjusteringssak som gir bydelen en reserve på 5,0 mill. Det er
foretatt et flatt kutt i alle resultatenheter og reserven er lagt til resultatenhet fellestjenester.
Et av virkemidlene i budsjettjusteringssaken fra mars, hvor det skal legges opp en reserve på 5,0 mill
er ansettelsesstopp. I administrasjonen forventes en innsparing på 0,35 mill ved ikke å ta inn vikarer
ved langtidssykmelding.
Pr mars meldes en prognose på + 6,35 mill
101 – NAV kommune:
Det er store utfordringer i forbindelse med å redusere sosialhjelp og kvalifisering. Alt tyder på at det
vil bli et merforbruk også i 2014. Effekten av tiltak vil ikke få effekt før fra april. Nav kommune vil
effektivisere tjenesten ved å spare inn på lønnsutgifter. De planer som er tenkt vil gi en innsparing på
1,0 mill, samt videreføring av «gjengs leie» i Norabakken vil gi 1,0 mill i merinntekter.
Pr mars meldes en prognose på + 2,0 mill
102 – Økonomisk sosialhjelp - kvalifiseringsprogram:
Fra 2012 til 2013 økte utbetaling av økonomisk sosialhjelp med 88,2 mill for hele Oslo. Det tilsvarer
en økning på 10,4 %. Bydel Frogner hadde en økning på 13,3 mill som tilsvarer 27,1% økning. Det er
avholdt felles møte med alle bydelene hvor en gjennomgang av resultatet ble foretatt, samt forsøk på å
finne en mulig årsak til den store økningen. Det har ikke vært mulig med noen enkel forklaring. Bydel
Frogner har budsjettert med økonomisk sosialhjelp og kvalifisering i samsvar med hva som er overført
til dette formålet i rammen. Budsjettet totalt er på 78,6 mill mens utgiftene i 2013 utgjorde 81,4 mill.
hvor utgiftene økte mest i siste halvdel av 2013. Bydelen går inn i 2014 med en alt for høy aktivitet
som gir store merutgifter. NAV kommune har utarbeidet et mål for enheten med en liste over tiltak
for å nå målet.

Mål:
•
•

Kortere gjennomstrømningstid, fra 5,2 mndr til 4,9 mndr pr klient
Færre klienter, fra 1370 foregående år til 1219 inneværende år

Konkrete tiltak innen sosialtjenesten/økonomisk sosialhjelp med siktemål
utgiftsreduksjoner for å bringe regnskapsresultater 2014 i balanse :
•

•
•
•
•
•
•

”Fra produksjon til tiltak” - samlet innsparing på 2 mill kr :
o Mindre forvaltningsarbeid ved at Fylkesmannen har overtatt vergeansvaret.
o Mindre tid på opplæring.
o Færre i service og støttefunksjoner.
Mottak av flyktninger konsentreres til andre halvår.
Omstrukturerer bruk av kommunale boliger slik at flere grupper vanskeligstilte mottar
kommunal.
bolig og startlån.
Arbeidslinjen intensiveres ved at ungdomsgruppen opp til 29 år møter daglig til samtale hver
morgen.
Arbeidslinjen intensiveres i forhold til øvrige brukere som er aktuelle for arbeid eller ved
daglig oppmøteplikt.
Redusert bistand til brukere med liten mulighet for arbeid eller aktivitet; ledig kapasitet brukes
til økt fokus på de med mulighet for aktivitet.
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•

•

Omlegging av betjening i PM, med økt aktivitetskrav før første utbetaling av økonomisk
sosialhjelp.
Hver enkelt saksbehandler skal redusere sine klientall med 5 personer, samlet 110 færre
klienter pr måned.

For mars er netto sosialhjelp redusert med 0,5 mill. Dette skyldes i hovedsak økte inntekter i form av
tilbakebetaling av sosiallån.
Pr. mars meldes en prognose på – 2 mill.
201 – Kommunale barnehager – lokaler
Ved en inkurie ble det ikke budsjettert med utgifter til lokaler, strøm og renhold i Fredrikke barnehage.
Pr. mars meldes en prognose på -1,3 mill.
202 – Ikke kommunale barnehager
Tilskuddet til ikke kommunale barnehager blir utbetalt etter hva en kommunal barnehageplass koster.
Det er en lang prosess til de endelige satsene foreligger. Tilskuddet blir først utbetalt etter budsjett tall.
Da det er tall fra 15 bydeler som skal samordnes tar dette tid. De endelige satsene for 2012 ble ikke
klare før helt på slutten av 2013. Merutgiftene utgjorde ca 2 mill og er belastet regnskapet for 2014.
Før budsjett tall 2014 er ferdig samordnet, er det budsjett tall for 2013 som benyttes. Det som nå er
utbetalt til de ikke kommunale barnehagene, er en videreføring av tilskuddet utbetalt i 2013. Det er
utbetalt et foreløpig tilskudd for 1. halvår 2014. Det meldes et mindreforbruk på 3,55 mill.
Forutsetningene for prognosen er at differanse på budsjett 2013 og regnskap 2013, samt budsjett 2013
og budsjett 2014 ikke utgjør en høyere total økning enn 6 %. I tillegg er det forventet 10,0 mill i
kompensasjon for nye barnehageplasser etablert i 2013.
4,1 mill av tilskudd 2014 ble utgiftsført i 2013 p.g.a. skanning i feil periode.
Pr. mars meldes en prognose på +3,55 mill.
207 – Barnevernet
Barnevernet har alltid en stor risiko knyttet til seg. Oppgavene og utgiftene er aldri mulig og
forutse. Bydelen hadde et veldig stort merforbruk i 2012, hvor utgiftene ble hele 63,4 mill. I 2013 ble
disse redusert til 56,2 mill. Budsjettet for 2014 er vedtatt med 57,4 mill, som er i samsvar med
rammetildelingen. Det er pr i dag for høy aktivitet i forhold til budsjettet, men også her er det planlagt
tiltak som vi har tro på vil bringe budsjett og regnskap i balanse.
301 – Bestillerkontor – praktisk bistand:
310 – Praktisk bistand – utøvende:
Bestiller og utøvede tjeneste rapporteres under ett. BPA – brukerstyrt personlig assistent inngår også i
denne resultatenheten. Videreføring av dagens BPA avtaler vil gi et merforbruk. Antall vedtakstimer
i praktisk bistand er i samsvar med budsjetterte timer, men har for lav nærværstid. Det er iverksatt
effektiviseringstiltak for å øke nærværstiden.
301 – Pr mars meldes en prognose på +0,1 mill
310 – Pr mars meldes en prognose på -3,2 mill
302 – Bestillerkontor – hjemmesykepleie:
311 – Hjemmesykepleie – utøvende:
Bestiller og utøvede tjeneste rapporteres under ett.
Det er for høy aktivitet i hjemmesykepleien i forhold til budsjett. Det er iverksatt tiltak for å få antall
timer ned. Dette vil i flere tilfeller oppfattes av bruker som et dårligere tilbud. Spesielt vil natttjenesten bli evaluert. Dette er en mye dyrere tjeneste enn dagtjenesten, som en følge av at natttjenesten har et stort geografisk område, det går to til hver bruker og det brukes bil i tjenesten. Det vil
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derfor gi en større gevinst å redusere antall timer, eller forskyve timene fra natt til kveld/tidlig morgen
i natt-tjenesten enn i dagtjenesten. Samlet utgjør lønnskostnader til 4 årsverk natt tjeneste ca 8 mill kr.
Ved omlegging av turnus og endring av oppdrag som legging etc hos noen av brukerne er det et mål å
halvere årsverksinnsatsen.
311 – Pr mars meldes en prognose på -2,1 mill
303 - Bestillerkontor – støttetjenester:
Reduserte priser på dagoppholdsplasser fra SYE gjør at bydelene betaler mindre for plassene.
Pr mars meldes en prognose på +0,2 mill
304 – Bestillerkontor – institusjon:
Måltallet på institusjonsplasser 2014 er 489. Antall plasser i bruk ligger noe over, men kombinasjonen
dyre/billige plasser gjør at budsjettet holdes. I tillegg gir reduserte priser, en følge av budsjettforliket,
en betydelig reserve på 6,6 mill. Det er også her stor usikkerhet til bruk av plasser, og antall
ferdigbehandlet på sykehus. Vederlagsinntekter er også en risiko.
Bruk av antall plasser har økt også i mars, mindreforbruket er redusert tilsvarende.
Pr mars meldes en prognose på +5,5 mill
312 – Samlokaliserte boliger:
Ved en inkurie ble fakturaer på 2,3 mill fra eksterne leverandører som Aleris, Incita som gjaldt 2013
belastet regnskapet for 2014. Tilskuddet til resursskrevende brukere ble 1,6 mill lavere enn forventet.
Endringer i aktivitet og priser utgjør 0,2 mill.
Pr mars meldes en prognose på -4,1 mill

Institusjonsplasser:
TOTAL OVERSIKT

Resultat

Status

Status

Status

Måltall

INSTITUSJONSPLASSER

31.12.13

31.01.14

28.02.14

31.03.14

2014

SOMATISK 1,00

318

318

315

321

321

SKJERMET 1,29

84

85

86

83

79

FORSTERKET 1,47

15

13

13

13

13

X-TRA FORSTERKET 1,86

5

5

5

5

3

KORTTIDSPLASSER 1,09

35

36

36

37

36

REHABPLASSER 1,15

3

3

3

3

6

VENTEPLASSER 1,09

0

0

0

0

0

ALDERSHJEMSPLASSER 0,82

4

4

4

4

4

SUM "SYKEHJEMSPLASSER"

464

464

462

466

462

PSYKIATRIPLASSER

20

20

20

20

19

ANDRE HELDØGN

2

2

3

2

2

AVLASTNBOL OG BARNEBOLIG

6

6

6

6

6

SUM ANDRE PLASSER

28

28

29

28

27

TOTAL ANTALL
INSTITUSJONSPLASSER

492

492

491

494

489

Vederlagsplasser

448

447

446

448

441
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Vurdering og forslag til vedtak:
BU tar fremlagte prognose til etterretning, BU ber administrasjonen kontinuerlig iverksette
ytterligere effektiviseringstiltak utover det som ligger i saken, som kan sikre økonomisk
kontroll.

Vedlegg:

BFR Resultatrapport pr. funksjon 2014
Rapportering NAV kommune
Risikoanalyse
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2014
Rapportering fra sosialtjenesten til EST - månedlig innen 12. i påfølgende måned.
MÅNED:

mars

BYDEL:

frogner

Kontaktperson / telefonnr:

Heidi Damengen/ Kay Holmen

Kort veiledning:
-- Bydelene setter inn tall i de hvite feltene.
-- I de gule feltene framkommer det automatiske summeringer. Gule og grå felt er sperret for inntasting.
-- Uttak av data fra OSKAR: det finnes detaljert forklaring/veiledning til tabellene 1-4 i egne arkfaner.

1.1 Aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp.
NB! Klienter som kun har KVP-stønad skal ikke inngå.
Data hentes fra: OSKAR
Ungdom 18-24 år

januar
februar
mars
april
gj.snitt pr mnd (hittil i) 1.tertial

mai
juni
juli
aug
gj.snitt pr mnd (hittil i) 2.tertial

sept
okt
nov
des
gj.snitt pr mnd (hittil i) 3. tertial
gj.snitt pr måned hittil i år

2013
56
67
74
81
70
83
65
61
65
69
72
74
77
63
72
70

25 år og eldre

2014
56
60
52

endring
2014 vs
2013
0
-7
-22

56

-14

56

-14

2013
422
424
457
447
438
472
459
449
448
457
484
524
519
546
518
471

2014
549
570
584

endring
2014 vs
2013
127
146
127

568

130

568

Akkumulert antall klienter
hittil i år

Klienter totalt

97

2013
478
491
531
528
507
555
524
510
513
526
556
598
596
609
590
541

2014
605
630
636

endring
2014 vs
2013
127
139
105

624

117

2013
478
630
741
834
916
985
1 057
1 108
1 182
1 250
1 314
1 379

624

83

2014
605
797
902

endring
2014 vs
2013
127
167
161
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1.2 Nye klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp.
NB! Nye klienter som kun har KVP-stønad skal ikke inngå.
Data hentes fra: OSKAR
Antall
Antall
ungdom 25 år og
18-24 år
eldre
januar
februar
mars

10
10
9

36
29
39

Nye
klienter
totalt
46
39
48

arpril
mai
juni
juli
august
sept
okt
nov
des

2. Behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp: antall vedtak og sakbehandlingstid
Saksbehandlingstid: andelen av vedtak i løpet av rapporteringsmåneden som ble fattet innen 2 uker etter søknad (både innvilgelser og avslag).
NB! Søknader om KVP skal ikke inngå
Data hentes fra: OSKAR
Andelen
vedtak
Antall
som er
saker med fattet
innen 2
vedtak
uker etter
siste
måned
søknad
januar
februar
mars
arpril
mai
juni
juli
august
sept
okt
nov
des

738
780
801

83 %
86 %
83 %
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3. Bruk av døgnovernattingstilbud - personer knyttet til registrerte utbetalinger til døgnovernatting i løpet av måneden
Data hentes fra: OSKAR
Personer totalt fordelt på

Antall
Antall
barn
voksne
(under 18 (over 18
år)
år)
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
aug
sept
okt
nov
des

0
0
0

12
15
17

Antall
personer
med
opphold
Personer under 1
totalt
mnd
12
15
17

12
12
14

Antall
personer
med
opphold
fra 1 og
inntil 3
mnd
0
3
2

Pers. totalt fordelt på

Antall
Antall
personer personer
Antall
Antall
personer personer
Antall
med
med
opphold opphold i på steder på steder personer
MED
UTEN med alterfra 3 og
6 mnd
inntil 6
eller
kvalitets- kvalitets- native
avtale
avtale
planer
mnd
lengre
0
0
1

0
0
0

9
8
13

3
7
4

Eventuelle kommentarer:
Det har ikke vært ledig plass på steder med avtale, eller bruker har vært for syk (rus/psykiatri) til at de har fått plass.

12
15
17
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4. Brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån) - i henhold til anvisninger i OSKAR
NB! KVP-stønad skal ikke inngå i beløpene
Data hentes fra: OSKAR

januar
februar
mars
april
gj.snitt pr mnd (hittil i) 1.tertial

mai
juni
juli
aug
gj.snitt pr mnd (hittil i) 2.tertial

sept
okt
nov
des
gj.snitt pr mnd (hittil i) 3. tertial
gj.snitt pr måned hittil i år
Sum brutto utbetalt hittil i år

Oppgis i hele 1000 kr
Sum
Gjennomsnittlig
brutto utbetaling pr utbetaling pr klient
måned (1000 kroner) pr måned (kroner)
2013
2014
2013
2014
4 978
6 392
10 414
10 565
4 908
5 816
9 996
9 232
5 143
6 375
9 685
10 023
5 613
10 630
5 160
6 194
10 178
9 932
5 561
10 019
5 082
9 699
5 812
11 397
5 049
9 843
5 376
10 231
5 848
10 518
6 521
10 905
5 873
9 854
6 349
10 425
6 148
10 424
5 561
6 194
10 285
9 932
66 738
18 583

Om den automatisk beregningen av gjennomsnittlig utbetaling pr klient:
-- Gjennomsnitt for den enkelte måned: blir beregnet ved at "Sum brutto utbetaling" divideres med antall klienter med stønad - hentet fra Tabell 1.1 kolonnen "Klienter totalt".
-- Gjennomsnitt pr måned (hittil i) tertialet / hittil i år: det blir tatt utgangspunkt i de ulike gjennomsnittene pr måned - som vektes i forhold til antall deltakere i den enkelte måned
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5. Budsjett- og regnskapstall for F276 Kvalifiseringsprogrammet - oppgis i hele 1000 kr
Data hentes fra: Agresso

Oppgis i hele 1000 kroner

januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august september oktober november desember
Eksternt tildelt budsjett (bystyrets vedtak, jf Dok. 3): 22 884
22 884
22 884
Bydelens årsbudsjett
22 884
22 884
22 562
Omdisponert
0
0
322
Sum Netto driftsutgift F276 hittil i år
376
2 025
3 653
Avledet mekanisk årsprognose *
4 512
12 150
14 612
=>avvik fra Bydelens årsbudsjett
18 372
10 734
7 950
Bydelens egen årsprognose
22 884
19 884
19 562
=>avvik fra Bydelens årsbudsjett
0
3 000
3 000
* Avledet mekanisk årsprognose: beregnes ved at "Sum Netto driftsutgift F276 hittil i år" divideres med antall måneder hittil i år, og multipliseres med 12
Beskrivelse av omdisponeringer fra/til F276 i forhold til bevilgningen i Dok. 3:
Som følge av budsjettjusteringsvedtak i BU er foretatt flatt kutt for alle resultatenheter. For Sosialhjelp og kvalifisering utgjør dette 0,322 mill.

6. Budsjett- og regnskapstall for F281 Økonomisk sosialhjelp - oppgis i hele 1000 kr
Data hentes fra: Agresso

Oppgis i hele 1000 kroner

januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august september oktober november desember
Eksternt tildelt budsjett (bystyrets vedtak, jf Dok. 3): 55 727
55 727
55 727
Bydelens årsbudsjett
55 727
55 727
55 727
Omdisponert
0
0
0
Sum Netto driftsutgift F281 hittil i år
5 963
11 963
17 436
Avledet mekanisk årsprognose *
71 556
71 778
69 744
=>avvik fra Bydelens årsbudsjett
-15 829
-16 051
-14 017
Bydelens egen årsprognose
55 727
60 727
60 727
=>avvik fra Bydelens årsbudsjett
0
-5 000
-5 000
* Avledet mekanisk årsprognose: beregnes ved at "Sum Netto driftsutgift F281 hittil i år" divideres med antall måneder hittil i år, og multipliseres med 12
Beskrivelse av omdisponeringer fra/til F281 i forhold til bevilgningen i Dok. 3:
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7. Beskrivelse av bydelens iverksatte og planlagte korrektive tiltak:

Bydelen har vedtatt innsparinger på sosialhjelp. Forventet effekt av dette gjør at prognosen for sosialhjelp settes til - kr 5 000 000,-.
Prognosen baserer seg på at vi opplever en utflating i sosialhjelpsutgiftene, sett opp mot vekstraten i høstsemesteret, og at sparetiltak vil gi reduksjon fra april 2014.

Aktiviteten i kvalifiseringsprogrammet var noe høy i 2013 og tilpasses måltallet i 2014. Det gir en innsparingseffekt som medfører en prognose
på + kr 3 000 000,-

8. Andre kommentarer fra bydelen:

slutt

slutt

Bydel Frogner – Omstilling og Risikostyring
(Risk management) 2014
R=Regnskap B=Budsjett
TILTAK

HVA GJØRES

RISIKOVURDERING
H=høy, M=middels, L
=lav risiko

RISIKOSAMMENLIGNING
BELØP – KONSEKVENS

Det ryddes kontinuerlig i epost adresser og IKT
arbeidsplasser holdes på et
minimum.
Avsatte midler er fordelt på
KOSTRAfunksjoner

IKT utgifter ikke blir
høyere enn
budsjettert (M)

R 2012 – 11,0 mill
R 2013 – 10,9 mill
B 2014 – 11,8 mill

Resultatet av
forhandlingene (L)

Arbeidstakere blir nøye fulgt
opp ved sykemeldinger, og
med tilrettelegginger. Tiltak
iverksettes for å redusere
overgang til midlertidig
uførepensjon ved max-dato.

Antall arbeidstakere
som ønsker AFP 6264 år, og antall på
midlertidig uførepensjon etter maxdato, er
uforutsigbart. (M)

Oppfølging av inngåtte avtaler
og kontroll med ulovlig bruk av
gategrunn.
Det utbetales driftstilskudd
etter den nye ordningen.
Ledige hjemler brukes på
Oscarshus
Det gjennomføres kun lov- og
forskriftsmessig opplæring og
kurs.
Det er foretatt
budsjettjustering på alle
resultatenheter

Det forutsetter lik
utleie som i 2013 (L)

R 2012 – 7,8 mill
R 2013 – 7,1 mill
B 2014 – 10,1 mill
AFP
R 2012 – 1,5 mill
R 2013 – 1,3 mill
B 2014 – 2,0 mill
UFØRE
R 2012 – 2,5 mill
R 2013 – 1,5 mill
B 2014 – 2,8 mill
R 2012 – 3,9 mill
R 2013 – 4,1 mill
B 2014 – 3,5 mill
R 2012 – 12,3 mill
R 2013 – 12,7 mill
B 2014 – 13,6 mill

PROGNOSE
PR
31.03.2014

100 Fellestjenester
IKT-utgifter:
Fremskrevet utgifter i 2013.

Lønnsoppgjør 2014
Det er avsatt midler til lønnsoppgjøret i
tråd med den prosent som FIU har gitt.
Pensjon:
AFP 62-64 år, samt engangsbeløp til
midlertidig uførepensjon.

Utleie av gategrunn:
Utleiesatsene er prisjustert med 1,75
%.
Driftstilskudd til private
fysioterapeuter:
Ny ordning hvor en større del skal
finansieres gjennom driftstilskudd
Ingen opplæringsmidler

Lønnsutg og reserve:
BU vedtak i mars – avsatt en reserve

101 NAV –kommune

Det forutsettes
lønnsøkning i
samsvar med
prognosen. (L)
Kan gi manglende
kvalitetsutvikling i
tjenesten.
Risiko fra H til L
ettersom hvilken
resultatenhet

+1,0 mill

R 2012 – 0,3 mill
R 2013 – 0,1 mill
B 2014 – 0,0 mill
+0,35
lønnsutg
+5,0 reserve

Introduksjonsordning: Det er
budsjettert med det antall flyktninger
det forventes at bydelen skal motta.

Videreføring av driften

Det forutsettes at
bydelen vil motta
Bosettingstilskudd
flyktninger på 3,44
mill (M)

R 2012 – 9,4 mill
R 2013 – 11,7 mill
B 2014 – 12,7 mill

+2,0 mill

Det forutsettes at
statlig tilskudd til
kvalifiseringsprogram
og tildelt sosialhjelp
skal være
tilstrekkelig (M).

R 2012 – 66,6 mill
R 2013 – 81,1 mill
B 2014 – 78,2 mill

-2,0 mill

Kontroll og oppfølging av
kundereskontro både i
barnehagene og i
økonominettverket.

Det forutsettes at
oppholdsbetaling i
gjennomsnitt er
85% av høyeste
sats.(L)

R 2012 – 22,8 mill
R 2013 – 23,7 mill
B 2014 – 24,2 mill

-1,3 mill
(lokaler)

Oppfølging av ikke kommunale
barnehager, kontroll av
regnskap. Holde oversikt over
nye plasser.

Nye ikke kommunale R 2012 – 145,9 mill
barnehageplasser som R 2013 – 165,3 mill
ikke kompenseres/
B 2014 – 180,5 mill
finansieres.(H)

102 Økonomisk sosialhjelp –
kvalifiseringsprogram:
Økonomisk sosialhjelp –
kvalifiseringsprogram:
Budsjettet er lagt i tråd med tildelt
ramme.

200 Kommunale barnehager
201 Kommunale barnehager,
lokaler
Oppholdsbetaling: Budsjettert med
85 % av høyeste sats.

202 Ikke kommunale
barnehager
Driftstilskudd: Det er avsatt
budsjettmidler etter dagens aktivitet
med et påslag på 8,5%

205 Helsestasjon
Øke med en skolehelsesøsterstilling

Styrke
helsesøstervirksomheten i
videregående skole.

R 2012 – 15,5 mill
R 2013 – 16,1 mill
B 2014 – 18,0 mill

206 Pedagogiske tjenester
Spesialpedagogisk hjelp til
førskolebarn:
Redusert med 1 stilling, men økt
budsjett for kjøp av tjenester.

Tett samarbeid mellom
barnehage og pedagogisk
fagteam for å ivareta behov til
funksjonshemmede barn.
2

Usikkert med hensyn
til hvor mange nye
barn som trenger
spesialpedagogisk

R 2012 – 11,7 mill
R 2013 – 13,9 mill
B 2014 – 14,3 mill
Salg av tjenester til

+3,55 mill

hjelp. (M)

andre:
R 2012 – 1,9 mill
R 2013 – 1,0 mill
B 2014 – 1,6 mill

Feltarbeidere/miljøarbeidere i
samarbeid med
ungdomstjenesten og
helsestasjonen.

Barnevernet verken
kan eller skal avstå
fra nødvendige tiltak
når barn er i en
situasjon som faller
inn under lovverket.
Ofte utløses tiltak av
andre instanser,
f.eks.
barnevernsvakten,
fødeklinikk eller
politiet (H)

R 2012 – 63,4 mill
R 2013 – 56,2 mill
B 2014 – 57,4 mill

Regulere vedtaksmengden i
samsvar med budsjett.

Kontinuerlig
oppfølging av
vedtakspraksis.
Risiko både i antall
timer og timepris.
(M)

Utførte timer pr mnd
R 2012 – 7137
R 2013 – 6825
B 2014 – 6900

207 Barnevern
Barnevern:
Økt med 1,5 stilling. Det har vært et
stort merforbruk i 2013. Tiltak som er
iverksatt vil også utløse store utgifter i
2014. Opprettet feltarbeidere

301 Bestillerkontoret –
praktisk bistand
Praktisk bistand: Begrense utførte
timer til i gj.snitt 6 900 pr mnd til en
timepris på kr 603.

BPA: Begrense antall vedtakstimer til
4586 pr mnd.

Revurdering av tidligere
vedtak og regulere antall
vedtakstimer i samsvar med
budsjett.

Kontinuerlig
oppfølging av
vedtakspraksis.
Risiko både i antall
timer og timepris.
(M)

302 Bestillerkontoret –
hjemmesykepleie
3

Regnskap/budsjett
R 2012 37,4 mill
R 2013 43,4 mill
B 2014 45,8 mill
R 2012 15,8 mill
R 2013 19,2 mill
B 2014 19,4 mill

+0,1 mill

Hjemmesykepleie: Begrense utførte
timer til i gj.snitt 8500 pr mnd til en
timepris på kr 888.

Regulere vedtaksmengden i
samsvar med budsjett.

Kontinuerlig
oppfølging av
vedtakspraksis.
Risiko både i antall
timer og timepris.
(H)

Utførte timer pr mnd
R 2012 – 7686
R 2013 – 9553
B 2014 – 8500

Det forutsettes
samme aktivitet som
i 2013 (M)

R 2012 – 1,9 mill
R 2013 – 1,8 mill
B 2014 – 2,1 mill

Alle over 70 år har
rett på
trygghetsalarm. (L)
Utgiftene utløses når
brukerne benytter
TT-kort. (H)
Det forutsettes
samme aktivitet som
i 2013 (M)

R 2012 – 0,8 mill
R 2013 – 1,2 mill
B 2014 – 1,1 mill
R 2012 – 14,6 mill
R 2013 – 14,3 mill
B 2014 – 14,4 mill
R 2012 – 10,0 mill
R 2013 – 10,0 mill
B 2014 – 11,4 mill

Det forutsettes
samme aktivitet som
i 2013 (M)

R 2012 – 360,4 mill
R 2013 – 347,6 mill
B 2014 – 349,9 mill

Det forutsettes
kontinuerlig
oppfølging i
samhandling mellom

R 2012 – 1,5 mill
R 2013 – 5,7 mill
B 2014 – 3,1 mill

Regnskap/Budsjett
R 2012 – 75,8 mill
R 2013 – 87,6 mill
B 2014 – 82,3 mill

303 Bestillerkontoret –
støttetjenester
Støttekontakt: Holde antall timer på
dagens nivå – ca 800 timer pr mnd

Trygghetsalarm: Dagens aktivitet
videreføres.
Transporttjenesten TT: Videreført
aktivitet i 2013
Aktivisering av eldre og
funksjonshemmede: Det er
budsjettert i tråd med dagens aktivitet.

Videreføre og opprette flere
støttekontaktgrupper, som
ivaretar brukerens behov for
sosialt samvær og stimulerer
til deltakelse og
selvstendighet.
Kontroll og oppfølging av
alarmer som ikke lenger er i
bruk. Oppsigelse.
Holde antallet på dagens nivå.

Holde antall timer på dagens
nivå.

+0,2 mill

304 Bestillerkontoret –
institusjon
Måltallet er det samme som antall
plasser i bruk pr oktober 2013 – 489.

Ferdigbehandlet: Holde antall døgn
med betalingsplikt på sykehusene nede
og innenfor budsjetterte midler som er
2 pr døgn

Videreføre tiltak fra 2013.
Innsatsteam, nært samarbeid
med hjemmesykepleie og
praktisk bistand, ingen på
vurderingsplasser.
Innsatsteamet gjennomfører
daglig vurderingsbesøk på
sektorsykehuset, for
planlegging av tiltak. Bruker
4

+5,5 mill

Vederlag for institusjonsbeboere og
dagsenterbrukere beregnes i forhold til
antall institusjonsbeboere, og det
foretas etterberegning av samtlige når
skatteoppgjør foreligger.

og pårørende trygges på at de
vil få den hjelp de trenger når
de kommer hjem.
Innhente inntektsopplysninger,
beregne vederlag og fatte
vedtak så snart som mulig
etter innleggelse. Foreta
etterberegning så snart
skatteoppgjøret foreligger.

innsatsteam,
hjemmetjeneste og
bestillerkontoret. (H)
Endring i inntekt,
skatt, renter gir
utslag på vederlaget.
(L)

Regulere arbeidskraften i tråd
med aktivitet, samarbeid med
hjemmesykepleien

Nærværstid i tråd
med brukervalg (H)

R 2012 – 4,5 mill
R 2013 – 5,4 mill
B 2014 – 0

-3,2 mill

Nært samarbeid med
innsatsteam og praktisk
bistand

Nærværstid i tråd
med brukervalg (H)

R 2012 – 10,8 mill
R 2013 – 5,3 mill
B 2014 – 0

-2,1 mill

R 2012 – 20,9 mill
R 2013 – 19,9 mill
(korr)
B 2014 - 21,4 mill
R 2012 – 37,5 mill
R 2013 – 37,4 mill
B 2014 - 40,3 mill

-4,1 mill

R 2012 – 89,8 mill
R 2013 – 92,4 mill
B 2014 – 89,2 mill

310 Praktisk bistand utøvende
Tilpasse driften av praktisk bistand til
prismodellen i brukervalgsordningen

311 Hjemmesykepleie utøvende
Tilpasse driften av hjemmesykepleien
til prismodellen i brukervalgsordningen

312 Samlokaliserte boliger
Redusere utgifter til heldøgns omsorg Vurdere kjøp av tjenester i
Det forutsettes
og pleie (botiltak) for sterkt
konkurranse
samme aktivitet som
funksjonshemmede. Kjøp av
i 2013 (H)
tjenester.
Egne boliger: Redusere antall vedtak,
Revurdering av vedtak ved
Endring av beboere
omhjemle, samordne tjenestene.
endringer.
kan gi endring i
Økt med en nattevaktstilling i
ressursbruk.(M)
Underhaugsveien bolig
H= meget høy risiko mht anslått aktivitet, hvilket betyr fare for merforbruk
M= det er risiko forbundet med gjennomføring av aktiviteten, hvilket betyr fare for merforbruk
L= det er liten risiko forbundet med gjennomføringen
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2014 - Praktisk bistand - oversikt over brukernes valg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned

Bydel: Frogner
ANTALL BRUKERE
Leverandør
Kommunal utfører
Hjtj. for døve og døvblinde (kommunal)
ASOR AS
Attendo Care AS
CityMaid AS
Kamfer AS
Oslo Helse og Omsorg AS
Prima Omsorg AS
Seniorstøtten AS
Total Helseservice AS
Unicare Omsorg AS
Sum komm.utfører
Sum private utførere
Sum alle utførere

Jan
595
0
24
10
51
38
60

Feb
573
0
25
10
50
40
61

7
32
100
595
322
917

7
31
100
573
324
897

Mars
April
558
0
23
10
47
39
58

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

7
31
99
558
314
872

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6328:00 5716:23
2661:39 2432:04 2719:37
8989:39 8148:27 8730:07

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måned:
Kommunal
Privat
Sum vedtakstid

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:
Kommunale utførere
Private utførere
Timer og minutter

10:38
08:15

09:58
07:30

10:39 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
08:51 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2014 - Hjemmesykepleie - oversikt over brukernes valg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned.

Bydel: Frogner
ANTALL BRUKERE
Leverandør
Kommunal utfører
ASOR AS
Attendo AS (fra 1.4.2014)
Kamfer AS
Oslo Helse og Omsorg AS
Prima Omsorg AS
Total Helseservice AS
Unicare Omsorg AS
Sum komm.utfører
Sum private utførere
Sum alle utførere

Jan
612
8

Feb
598
6

Mars
593
5

April
593
5

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

13
7

18
7

18
6

18
6

10
10
612
48
660

11
10
598
52
650

11
12
593
52
645

11
12
593
52
645

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

9308:24 8262:57 8584:44
1389:03 1385:57 1546:56
10697:27 9648:54 10131:40

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måned:
Kommunal
Privat
Sum vedtakstid

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:
Kommunale utførere
Private utførere
Timer og minutter

15:12
28:56

13:49
26:39

14:28
29:44

00:00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
00:00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2014 - Hjemmesykepleie natt - oversikt over brukernes valg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned.

Bydel: Frogner
ANTALL BRUKERE
Leverandør
Kommunal utfører
ASOR AS
Sum komm.utfører
Sum private utførere
Sum alle utførere

Jan

Feb
42
3
42
3
45

46
3
46
3
49

Mars
April
46
3
46
0
3
0
49
0

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måned:
Kommunal
Privat
Sum vedtakstid

487:13
59:22
546:35

436:02
53:38
489:40

607:46
62:21
670:07

00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:
Kommunale utførere
Private utførere
Timer og minutter

11:36
19:47

09:28
17:52

13:12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
20:47 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak

124/14

HUSK-sak 64/14

Møtedato:

29.04.14

KLAGESAKER STØY – OVERSIKT OVER SAKER BEHANDLET 1. TERTIAL 2014
Vedlagt følger en liste over klager på støy som Bydel Frogner har mottatt og behandlet 1. tertial
2014.

FORSLAG TIL VEDTAK:
”Saken tas til orientering.”

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

F:\ADMINISTRASJON\Politisk sekretariat\BU\BU 2014\April\Sak Klagesaker støy - forside - BU 1. tert 2014.doc

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702

1

Oversikt over klager på støy som BU tidligere er orientert om tidligere kommentarer i rødt, nye kommentarer for 1. tertial 2014 i svart, til slutt nye saker i blått

Adresse og navn

Type støy

Saksbehandling

Arbins gate 11

Støy fra ventilasjons-/kjøleanlegg

Her behandlet bydelen en støyklage i 2011, kildeeier utbedret innen fristen og vi avsluttet saken. Her har vi nå mottatt ny
klage og vil i samarbeid med kildeeier foreta en kontrollmåling når det blir litt varmere i været.
Det ble utført en kontrollert støymåling 27.05.13 med alle til stede. Målingen viste at det var en reduksjon i lydnivået siden
sist, men det var fortsatt over grenseverdien for støy fra tekniske installasjoner. Det ble gitt en ny anmodning med frist for
utbedring 30.07.13.
Bydelen mottok etter fristens utløp klage fra naboene om at de fortsatt var plaget av støy fra anlegget, da det ikke var
kommet noen partsuttalelse fra anleggseier ble det i brev av 12.11.13 gitt et pålegg om å gjennomføre støyreduserende tiltak
innen 01.02.14. Det ble varslet om at det kan bli fattet vedtak om ileggelse av tvangsmulkt dersom fristen ikke overholdes.
Bydelen har ikke mottatt noen tilbakemelding fra noen av partene.

Bryggetorget 15

Klage på støy fra heis

Bydelen har mottatt klage fra beboere i Bryggetorget 15 over støy fra heisene i bygget. Det er foretatt støymålinger som
viser at lydnivået ligger over grenseverdien for støy fra bygningens tekniske installasjoner som helsetjenesten stiller i
tilsvarende saker. Styret er tilskrevet og gitt en frist til 16.06.13 med å avslutte støyreduserende tiltak.
Bydelen mottok i brev av 11.04.13 fra Bryggdrift AS en bekreftelse på at de hadde mottatt klagen og at de ville innhente
uttalelser om hvilke tiltak som må gjøres for å gi ønske støyreduksjon, de synse fristen som ble gitt var kort, men vil komme
tilbake med info når omfanget er avklart.
Bryggedrift har fått utført støyreduserende tiltak på heisen, men de som bor i Bryggetorget 15 er fortsatt sjenert av støy. Ny
måling utført 13.11.13 viser at lydnivåene fra heisen fortsatt overskrider grenseverdiene for støy som tidligere er stilt som
krav i saken. Bryggedrift er i brev av 02.12.13 gitt et pålegg om å iverksette støyreduserende tiltak innen 01.03.14.
Det ble varslet om at det kan bli fattet vedtak om ileggelse av tvangsmulkt dersom fristen ikke overholdes.
Bydelen har fra Heiskonsulten AS i brev av 01.03.14 mottatt en redegjørelse på vegne av Bryggedrift for hvilke tiltak som
gjenstår, samt orientert om at ny heis skal installeres i løpet av 2015. Vi avventer ytterligere tiltak og evt. nye målinger
dersom klager ønsker det.

Brynjulf Bulls plass 1, Alfreds Hage

Klage på høy musikk fra beboere i

Bydelen har mottatt klage fra flere av beboerne i Bryggegata 22 på Aker brygge på høy musikk fra Alfreds Hage på

Bryggegata 22 på Aker brygge

Vestbanetomta. Det ble foretatt støymåling første gang 16.06.12, lydnivået ble målt til å være for høyt og Alfreds Hage ble
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tilskrevet og gitt en frist til å utbedre innen 20.08.12. De ansvarlige engasjerte et lydfirma og meddelte før fristens utløp at
det var gjennomført tiltak, men de er sjenert meddelte at de fortsatt ikke fikk sove om natten grunnet høy musikk, Alfred
Hage har en åpningstid ute til kl 0330. Det ble foretatt en ny støymåling 18.08.12 som viste lydnivå som var høyere enn ved
forrige måling, de ansvarlig er gjort kjent med dette og har tilbakemeldt at de umiddelbart vil redusere lydnivået. Vi
avventer tilbakemelding fra beboerne i Bryggegata 22 om hvordan de opplever situasjonen etter dette.
Bydelen og BYM var på ny befaring i Bryggegata 22 15.09.12, det ble ikke registrert sjenerende musikk fra Alfreds Hage
ved denne befaringen.
Uteserveringen har vært stengt i vinter, ny sesong står for dør og Alfreds Hage har fått utvidet sitt areal ute, vi avventer og
ser om dette får konsekvenser for de av beboerne på Aker Brygge som har vært sjenert av høy musikk fra stedet.
Nye klager har innkommet, og beboerne i Bryggegata 22 har engasjert et advokafirma for å bistå de med klagen på høy
musikk fra Alfreds Hage.
Den 29.06.13 foretok BYM etter anmodning fra bydelen en støymåling i Bryggegata 22, lydnivået oversteg de krav til
lydnivå som tidligere er gitt i saken. Alfreds Hage ble i brev av 01.08.13 fra bydelen gitt et pålegg om å etterleve gitte krav
til lydnivå snarest og senest innen 23.08.13. Bydelen er informert om at politiet en rekke ganger har rykket ut til stedet etter
klage på støy. Bydelen har ikke mottatt noen uttalelse fra eier/driver av Alfreds Hage.
Eier av Alfreds Hage ringte 19.08.13 og sa de hadde engasjert et firma som skulle komme med forslag til tiltak for å
redusere lydnivået. 21.09.13 foretok BYM og bydelen en befaring hos Alfreds Hage, det var relativt lav musikk og vi
registrerte at flere basshøytalere som tidligere var plassert i uteserveringen var fjernet. Uteserveringen har vært vinterstengt
siden oktober.
Alfreds Hage har i forbindelse med utbyggingen av Vestbanetomta besluttet å legge ned virksomheten, det vil si at saken
kan avsluttes.

Bygdøy allé 5, Baroque

Klage på støy fra høy musikk fra beboere i

Bydelen behandlet i 2010-11 en tilsvarende klage fra samme lokalet, men Manolo som stedet da het bygget en lydsluse slik

Drammensveien 42 og Thomles gate 4

at ikke lyden fra musikk var til sjenanse for naboene. Denne slusen ble fjernet når ny eier pusset opp lokalene.
BYM ble anmodet om å bistå bydelen og 06.10.13 ble det foretatt en befaring og støymåling i Drammensveien 42,
lydnivået oversteg grenseverdiene for støy fra tekniske anlegg, herunder musikkaktiviteter. Baroque ble i brev av 10.10.13
anmodet om å iverksette støyreduserende tiltak innen 11.11.13, varsel om pålegg ble gitt.
Bydelen mottok ny klage og det ble foretatt ny støymåling 16.11.13, lydnivået som ble målt var oversteg de krav som ble
gitt i brev av 10.10.13. Baroque ble i brev av 19.11.13 gitt et pålegg om å redusere lydnivået innen 12.12.13.
Daglig leder hos Baroque sier i en e-post 20.11.13 at de vil kontakte et firma for å få hjelp til å redusere bass og lydnivået
generelt.
Tilbakemelding fra de berørte sier at forholdene er noe bedre, men variable, de ønsker at det blir utført en kontrollmåling.
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Det ble utført en ny måling 25.01.14 av BYM, målte lydnivå fra musikken tilhørende Baroque oversteg grenseverdiene for
lydnivå fra musikkaktiviteter som bydelen tidligere har stilt som krav i saken.
Baroque ble i brev av 31.01.14 gjort kjent med at dersom pålegget ikke ble etterkommet innen 28.02.14 vil Event Norway
AS bli ilagt en engangsmulkt på kr 40 000.
Baroque har bygget en lydsluse i inngangspartiet, men tilbakemeldinger fra naboene er at lydnivået er greit fram til ca
kl 2300, men så øker volumet og lydslusen har ingen effekt. Vi må foreta en ny støymåling for å kunne effektuere
engangsmulkten som er varslet.

Elisenbergveien 19, Art of Sushi

Klage på støy fra ”live” musikk fra

Bydelen har behandlet klage på høy musikk fra restauranten tidligere, saken ble da løst. Men etter at de begynte med ”live”

beboerne over restauranten

musikk i restauranten på lørdager på dagtid, er det igjen et problem for de som bor over restauranten. Det vil bli foretatt en
befaring og støymåling så snart vi har fått lavet en avtale med BYM.
BYM utførte en måling lørdag 15.02.14, målt lydnivå fra live musikk (jazz) viste en overskridelse av grenseverdiene for
støy fra tekniske installasjoner innendørs, herunder musikkaktiviteter, som helsetjenesten tidligere har stilt i saken.
Art of Sushi ble i brev av 26.02.14 anmodet om å iverksette støyreduserende tiltak innen 27.03.14.
Daglig leder ringte 05.03.14, de vil undersøke hvilke tiltak som er mulige å gjennomføre. Musikken er live uten bruk av
høyttalere, de kan ikke skru ned noe volum, men de vil se om det er noe de kan gjøre før evt musikken må stanses.
Tilbakemelding fra naboene er at lørdag 29.03.14 var det musikk og like høyt som tidligere. Vi må foreta ny måling før vi
kan gi et pålegg og ny frist for å avslutte støyreduserende tiltak.

Filipstad stasjon, Jernbaneverket Bane Øst

Klage fra beboer i Munkedamsveien 80B på

Bydelen vil se nærmere på saken i samarbeid med BYM.

støy fra arbeider det er gitt dispensasjon for

BYM ble i brev av 18.09.13 anmodet om å vurdere om nye forhold har medført at kravet i forurensingsforskriften om det

å utføre på sporområdet Filipstad stasjon,

døgnmiddel på 35 dBA nå er overskredet. Det er kildeeier (her JBV) som etter forurensingsforskriften har ansvar for å

Drammensveien 80-82, Gabels- og Svolder

kartlegge og vite lydnivåene fra sine aktiviteter. Svar fra JBV til BYM sier at lydnivået fra aktiviteten er vesentlig lavere

gate. Samt klage på den døgnkontinuerlige

enn kartleggingsgrensen. Deler av aktiviteten er ikke med i beregningene, BYM ønsket derfor at støy fra oppstalling og

støyen fra området.

tomgangsdrift skulle måles. Dette er formidlet videre til klager som ikke har svart på meldingen, det er derfor ikke utført
noen støymåling.
Etter dette er det kommet ny klage fra en annen beboer i Munkedamsveien som klager på støy fra togene på Filipstad, samt
støy fra trafikken på E18.
Bydelen har etter nå i mars mottatt ny klage fra beboer i Munkedamsveien 89, vi forholder oss til Fylkesmannens
behandling av saken hvor bydelens vedtak ble omgjort, Jernbaneverket ble ikke pålagt å utbedre støyforholdene i
Svoldergata 2 og boliger nedenfor Munkdamsveien. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages.
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Fredrik Stangs gate, Balchens gate,

Klage på støy fra beboere i Fredrik Stangs

Det er foretatt to befaringer og støymålinger på nevnte adresse, men i og med vi ikke får målt støy fra Telenors datasentral

Elisenbergveien, Gimleveien – gårdsrom

gate 46, støy fra flere støykilder i det nevnte

før til våren 2014 når det er varmere i været er saken utsatt. Det er også registrert støy fra ventilasjonsanlegget tilhørende

felles indre gårdsrom

Restaurant Feinschmecker i Balchens gate 5.
Støymåling vil bli utført når det har blitt varmere i været.

Frognerveien, Niels Juels gate, Behrens gate

Støy fra flere kjøle-/ventilasjonsanlegg

og Skovveien

Bydelen har igjen mottatt klage fra beboere i Behrens gate 6 på støy fra kjøle-/ventilasjonsanlegg i det indre felles
gårdsrommet. Bydelen har i samarbeid med Bymiljøetaten foretatt befaringer og støymålinger og har identifisert de
anleggene som har forårsaket støyen. Gårdeier er gitt en frist til 31.05.13 til å avslutte støyreduserende tiltak.
Melding 4. juni fra Behrens gate 6 om at lydforholdene ikke er bedret, gårdeier ble derfor gitt et pålegg i brev av 12.06.13
om å gjennomføre tiltak innen 13.08.13, det ble samtidig varslet om at bydelen vil vurdere å ilegge tvangsmulkt dersom
utbedringer ikke blir gjennomført innen fristen. Bydelen har ikke mottatt noen uttalelse fra gårdeier.
Ny befaring og støymåling i gårdsrommet 19.09.13 viste at det da var kjøle-/ventilasjonsanlegget til Kiwi i Frognerveien 9
som var den dominerende støykilden. Kiwi ble i brev av 01.10.13 anmodet om å støyredusere innen 15.12.13. Randem &
Hübert bekreftet i brev av 06.12.13 at de hadde utført nødvendige støyreduserende tiltak. Beboerne i Behrens gate 6
tilbakemelder at de likevel fortsatt er sjenert av støy. Befaring (ikke støymåling) i bakgården bekrefter at det ikke er støy fra
Kiwis anlegg, men at det fortsatt er et anlegg i bakgården som har et høyt og sjenerende lydnivå. Det vil bli foretatt en ny
støymålinger i januar 2014, en kontrollert måling med flest mulig av anleggseierne tilstede.
Det ble gjennomført en støymåling i Behrens gate 6 05.03.14 hvor det ble konstatert at den sjenerende lyden som beboerne i
Behrens gate 6 har klaget på kommer fra ventilasjonsanlegget på taket til Niels Juels gate 29. Dette er en tilluftsvifte som
kan være avslått til den er skiftet ut, bydelen vil bli kontaktet når dette er utført, er naboene fortsatt sjenert av støy etter det
vil det bli gjennomført en ny måling.

Gardeveien 2C

Klage på støy ved interne
ombyggingsarbeider

Klage fra beboer over at det over mange måneder har foregått interne ombyggingsarbeider i gården.
Bydelen foretok en befaring 19.12.13, det pågikk ikke arbeider på det tidspunktet, men det var tydelig at det foregikk
betongsaging og piggearbeider i gården, maskinene stod klare i oppgangen.
Vi sendte e-post til ansvarlig utfører (gårdeier) med Forskrift om begrensning av støy og standard brev ved
ombyggingsarbeider, der fremkommer hvilke krav Oslo kommune stiller i tilsvarende saker.
Ingen nye klager i saken.

Gimleveien 21

Klage på støy fra vifte-/ventilasjonsanlegg

Bydelen mottok klage fra beboere i Gimleveien 21 A og B, de er sjenert av støy fra sameiets eget ventilasjonsanelgg.

fra beboere i Gimleveien 21 A-B

BYM ble anmodet om å bistå bydelen og vi foretok en støymåling 01.11.13, lydnivået oversteg anbefalt grenseverdi for
støy fra bygningens faste tekniske installasjoner utendørs. Sameiet Gimleveien v/SK Eiendom ble anmodet i brev av
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25.11.13 om å gjennomføre støyreduserende tiltak innen 10.02.14.
Bydelen har ikke mottatt noen tilbakemelding fra noen av partene.

Hammerstads gate 4-6

Klage på støy fra ventilasjonsanlegg fra

Bydelen mottok klage fra Fauchalds gate 5-7 på støy fra Hammerstads gate 4-6, bygningen eies av Forsvarsbygg.

naboer i Fauchalds gate 5-7

BYM foretok en befaring og støymåling 03.10.13, målt lydnivå fra anlegget oversteg anbefalt grenseverdi for støy fra
tekniske installasjoner utendørs som helsetjenesten stiller i tilsvarende saker. Forsvarsbygg ble i brev av 29.10.13 anmodet
om å gjennomføre støyreduserende tiltak innen 14.01.14.
Bydelen har ikke mottatt noen tilbakemelding fra noen av partene.

Hegdehaugsveien 31, Lille Asia

Klage på sjenerende musikk fra naboer i

Lille Asia ble tilskrevet om klagene og har pr telefon sagt at de ikke spiller høy musikk ute. Bydelen har foretatt flere

Oscars gate

befaringer på stedet både på dag og kveld, vi har ikke ved disse anledninger ikke registrert musikk fra uteserveringen.
Nye befaringer utført 14.09. og 28.10.12, det ble ikke registrert musikk fra uteserveringen ved disse befaringene.
Bydelen har ikke mottatt nye klager i saken.
Bydelen mottar fortsatt kopi av klager fra naboer til Plan- og bygningsetaten knyttet til uteserveringen. Klagene omhandler
mest menneskeskapt støy (skrif og skrål), det er støy helsetjenesten ikke kan sette krav til.
Bydelen har ikke mottatt klager på støy fra naboene til Lille Asia siden forrige rapportering.
Nye klager innkommet, men ved befaring 16.11.13 kl 0130 var stedet lukket og det var ingen aktivitet.
Nye klager innkommet, men vi har ikke fått til å lage en avtale med klager for å få gjennomført en støymåling.
Bydelen har en god dialog med politiet som rutinemessig er i området nattestid.

Majorstuveien 34

Klage på støy fra ventilasjonsanlegg

Bydelen har anmodet BYM om bistand til å foreta en befaring og støymåling i sakens anledning.

tilhørende Majorstuveien 34, klagen

Det ble utført støymålinger 23.09. og 01.10.13, Restaurant Nambos avtrekksvifte var den klart dominerende støykilden fra

kommer fra Majorstuveien 32.

målestedet i 5. etasje i Majorstuveien 32, og oversteg anbefalt grenseverdi for støy fra teknisk installasjon utendørs.
Nambo Restaurant & Bar ble i brev av 10.10.13 anmodet om å iverksette støyreduserende tiltak innen 20.12.13.
Bydelen har ikke mottatt noen tilbakemelding fra verken kildeeier eller klager.
Har etter ovennevnte frists utløp vært i kontakt med alle involverte parter, ”ting har tatt tid” da det har vært uenighet
mellom eier av lokalene og driver av restauranten om hvem som har ansvar for å reparere ventilasjonsanlegget.
Ansvarsforholdet menes nå å være avklart, restaurantens eier er derfor gitt pålegg om å iverksette støyreduserende tiltak
innen 14.04.14.

Munkedamsveien 35

Klage fra beboere i Cort Adelers gate 35B

Det ble utførte en støymåling i CA 35B 04.06.13, måleresultatene viste overskridelser av grenseverdien for støy fra tekniske

på støy fra vifte-/ventilasjonsanlegg i

installasjoner utendørs. Aberdeen Munkedamsveien 35 AS ble anmodet i brev av 12.06.13 om å gjennomføre
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Munkedamsveien 35.

støyreduserende tiltak innen 31.08.13. Den 24.06.13 ble bydelen kontaktet av kildeeier som bekreftet at utbedringer allerede
var utført. Vi avventer tilbakemelding fra CA 35B om de etter utbedringene er fornøyde, eller om de ønsker en
kontrollmåling.
Bydelen har etter henvendelse mottatt melding fra klager om at de ikke er tilfredse og ønsker en kontrollmåling, dette vil bli
utført.
Det ble utført en kontrollert måling 11.02.14 som viste at grenseverdien for støy fra tekniske installasjoner utendørs på
dagtid mellom kl 0700 – 1900 nå er tilfredsstilt. Anlegget er kun i drift på dagtid til kl 1800. Saken ansees etter dette for
avsluttet.

Holbergs gate / Pilestredet

Støy fra kjøle-/ventilasjonsanlegg tilhørende

Bydelen har mottatt klage fra beboere i Holbergs gate 11 over støy fra kjøle-/ventilasjonsanlegg i bakgården. Regent Sport

Joker Holberg, i løpet av mars 2014 også

viste seg å være eier av anlegget og ble tilskrevet og gitt en frist til 20.02.13 med å avslutte støyreduserende tiltak.

støy fra ventilasjonsanlegget tilhørende

Fristen er utløpt og bydelen har ikke mottatt nye klager.

Espresso House på hjørnet Holbergs gate /

Nye klager innkommet og Regent Sport AS ble i brev av 14.05.13 gitt et pålegg om å gjennomføre støyreduserende tiltak

Pilestredet.

innen 15.06.13. Bydelen mottok ingen uttalelse fra kildeeier, men etter fristen fortsatte vi å motta klager fra beboerne i
Holbergs gate 11. Ny befaring ble foretatt av bydelen 07.08.13, det ble da registrert at den viften som tilhører Regent Sport
ikke var i drift, men viften til kjøleanlegget tilhørende Joker var i drift og avga en sjenerende lyd. Joker og gårdeier ble
samme dag i en e-post gjort kjent med dette og anmodet om å igangsette støyreduserende tiltak i henhold til tidligere gitte
krav. Vi har ikke mottatt noen uttalelse fra kildeeier, men e-poster med fortsatte klager fra beboerne. Saken vil bli fulgt opp
med et pålegg iht lov om folkehelsearbeid dersom ikke støyreduserende tiltak igangsettes.
Etter klager ble det 19.09.13 foretatt en ny befaring og støymåling som viste at lydnivået fra kjøleanlegget til Joker Holberg
fortsatt overskrider grenseverdien for støy fra tekniske installasjoner utendørs. Joker Holberg ble i brev av 01.10.13 gitt et
pålegg om å avslutte støyreduserende tiltak innen 15.12.13.
Eier av Joker Holberg ringte 21.11.13 og informerte om at de hadde problemer med å finne firma som ville ta jobben, men
de arbeidet med det. I e-post av 19.12.13 ble vi informert om at deler av arbeidene ville bli utført i romjula, men at de søkte
om utsettelse av frist for utbedring da avsluttende arbeider vil bli utføret i første del av januar 2014.
Nye klager, dialog med alle parter, ny måling 21.03.14 i bakgården i Holbergs gate 11. Denne gangen var det ikke støy fra
Joker Holberg, men den nyåpnede kaffebaren Espresso House på hjørnet Holbergs gate / Pilestredet. Dersom det ikke er gitt
ferdigattest vil målerapport bli oversendt til Plan- og bygningsetaten.

Sørkedalsveien 9, Evo Fitness Majorstuen

Klage på støy fra treningssenteret fra nabo i

Bydelen fikk oversendt en klage på støy fra advokatfirmaet Bing Hodneland, vedlagt fulgte målerapport fra Brekke &

leiligheten over senteret

Strand Akustikk. Under henvisning til B&Ss målerapport ga bydelen i brev av 04.09.13 Fitness group nordic AS en
anmodning om å iverksette støyreduserende tiltak innen 04.12.13.
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Eier av treningsstudioet engasjerte advokat og Multiconsult (akustisk firma for å foreta nye målinger), nå har det vært
rettsforhandlinger og partene har kommet frem til et forlik, det vil bli gjennomført støyreduserende tiltak. Bydelen lar saken
i bero, avventer resultatene fra støyreduserende tiltak.
Bydelen har ikke mottatt noen tilbakemelding fra noen av partene, vi antar at saken har funnet sin løsning og avsluttes her.

Bryggegata 16

Beboere har vært plaget av støy fra interne

En av beboerne bad om informasjon om hva helsetjenesten kan gjøre ved klager på støy fra interne arbeider. Dette ble sendt

ombyggings- og rehabiliteringsarbeider

over, men vi har etter dette ikke mottatt nye klager, forhåpentlig har de funnet en intern løsning på problemet.

over veldig lang tid.
Cort Adelers gate 2

Klage på støyende aktivitet på nattetid

Vi foretok en befaring, men fant ikke ut hva og hvem dette kan være. Klager ble bedt om å ringe politiet dersom det gjentar
seg.

Cort Adelers gate 33

Industrigata 24

Løvenskiolds gate 12

Nye klager på nattebråk fra CA 33 fra

Dette er en bygning med kontorer, men noen av leietakerne fester høylydt om natten. Dette er tidligere tatt opp med

beboere i Ruseløkkveien.

gårdeier, som også denne gang lover å ta tak i dette.

Klage på støy (høyfrekvent lyd) fra

Bydelen har i samarbeide med BYM vært på befaring og støymåling i Industrigata 24, det ble målt og konstatert en

ventilasjonsanlegg tilhørende

høyfrekvent lyd som vi mener kommer fra Uranienborghjemmet, de vil bli tilskrevet så snar det foreligger en målerapport

Uranienborghjemmet.

fra BYM.

Klage på støy fra ventilasjonsanlegg

Det ble utført en befaring og støymåling av BYM og bydelen 24.03.14, målingene viste at kravet på dagtid er tilfresstilt,

tilhørende Løvenskiolds gate 12 fra beboere

men det er for høyt på kveld og natt. Kildeeier vil bli tilskrevet når målerapport foreligger.

i Tors gate 1 a og b.

Nobels gate 37

Klage på støy ved boring av energibrønn til

Bydelen mottok klage på støy og anmodet BYM om å bistå bydelen med befaring og støymåling. Ved første forsøk var de

bergvannspumpe fra naboer i nr 35.

ikke kommet i gang med arbeidene, men de hadde informert naboene gjennom oppslag på inngangsdører. Neste dag viste
målingene at det var et lydnivå som gjør at de må søke om dispensasjon for å få utføre disse. Dette ble Alektropluss gjort
oppmerksom på i brev av 27.02.14.

Ole Vigs gate, Sorgenfrigata og Schultz’

Klage på støyende nattarbeider ifb med

Disse arbeidene var ikke omsøkt, og klager ble bedt om å ringe politiet dersom det skjer igjen. Politiet mottar kopi av alle

gate

asfaltering.

vår gitte dispensasjoner og har rutiner for å etterspørre slik dersom de kommer etter klage og vil kunne stanse arbeidene.

Parkveien 12

Klage på støy fra ventilasjonsanlegg

Bydelen har mottatt klage på støy fra en av naboene til Lorry, som over noe tid har vært klaget av denne støyen. Bydelen

tilhørende Lorry, Parkveien 12.

har anmodet BYM om å bistå med støymåling i sakens anledning.
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Parkveien 25

Klage på støy fra høy musikk tilhørende

Bydelen har mottatt klage på støy fra høy musikk fra Bjørungs, klagen kommer fra en nabo. Vi har anmodet BYM om å

Bjørungs, særlig når døren til stedet blir

bistå bydelen med støymåling i sakens anledning.

stående åpne.

Parkveien 8 og

Bydelen har mottatt klage fra to forskjellige

Bydelen har sendt et felles brev til Kiwi butikkene og gjort de kjent med klagene, og bedt de ta kontakt med sine

Hegdehaugsveien 31

beboere som klager på støy ved veldig tidlig

leverandører og informere om at varelevering som er til sjenanse ikke bør utføre før kl 0700, dette i henhold til T-1442.

varelevering til Kiwi butikker på nevnte
adresser.

Ruseløkkveien 60E

Klage på at calinganlegget i huset er

Det finnes ikke krav til denne type lyd som vi kan ”bruke”, dette er noe som må løses internt i bygget.

plagsomt høyt, det ønskes en støymåling.

Solli plass / Frognerveien

Klage på høy musikk fra Nox (Sollihagen)

Tilbakevendende klage på noen av stedene rundt Solli plass og i Frognerveien, det har vært vanskelig å få foretatt målinger

og F6 (Frognerveien 6)

som identifiserer støykilden, samt få laget avtaler.

Klage på høy musikk om ettermiddager og

Tok kontakt med de som ”støyer” og det viste seg det var noen ungdommer som spilte i band, de var i ferd med å finne seg

tidlig kveld.

et nytt sted hvor de kunne øve. Vi har ikke fått nye klager og saken ansees for avsluttet.

Vibes gate 8

Etter klage på støy ved henting av

Bydelen har sendt et felles brev til Delicatessen og The Broker som bruker det samme firma til henting av glasscontainer.

og

glasscontainer tidlig om morgenen, er

De anmodes om å informere firmaet om å ikke hente glass før etter kl 0700 om morgenen, dette i henhold til T-1442.

Bogstadveien 27

Delicatessen og The Broker tilskrevet.

Delicatessen tilbakemelder hvilke rutiner de har lavet for ikke å forstyrre naboene, vi avventer svar fra The Broker.

Strømsborgveien

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak
HUSK-sak

Møtedato:

125/14
69/14

29.04.14

MAD PIZZA & LOUNGE, JACOB AALLS GATE 28 – NY BEVILLING
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Mabou AS om
ny serverings- og skjenkebevilling ved Mad Pizza & Lounge, Jacob Aalls gate 28.

Beskrivelse av området
Stedet ligger i et boligområde.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved Mad Pizza & Lounge, Jacob Aalls gate 28.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

2

FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Mabou AS gis serverings- og skjenkebevilling ved Mad
Pizza & Lounge, Jacob Aalls gate 28.
Eiendommen, Jacob Aalls gate 28 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – Mad Pizza & Lounge, Jacob Aalls gate 28

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak 126/14

Møtedato:

29.4.2014

NY VARAOBSERVATØR TIL AU OG NYTT VARAMEDLEM TIL MIBU, HUSK OG
SKOLEMILJØUTVALGET V/ MAJORSTUEN SKOLE

For Sosialistisk Venstreparti har Aksel Falck sittet som varaobservatør i AU og som varamedlem i
MIBU, HUSK og skolemiljøutvalget v. Majorstuen skole. Grunnet flytting ut av bydel Frogner ber
han nå om fritak fra sine verv. Det bes om at Sosialistisk Venstreparti kommer med forslag til en
som kan tre inn i utvalgene og komiteeene så snart som mulig.

Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget oppnevner …………………… (SV) som varaobservatør til AU.
Bydelsutvalget oppnevner …………………… (SV) som varamedlem til MIBU.
Bydelsutvalget oppnevner …………………… (SV) som varamedlem til HUSK.
Bydelsutvalget oppnevner …………………… (SV) som varamedlem til skolemiljøutvalget v/
Majorstuen skole.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak
HUSK-sak

Møtedato:

127/14
65/14

29.04.14

THE HEART OF MEXICO RESTAURANT AS, BYGDØY ALLÉ 19 – NY BEVILLING
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra The Heart Of
Mexico Restaurant AS om ny serverings- og skjenkebevilling ved The Heart Of Mexico
Restaurant AS, Bygdøy allé 19.

Beskrivelse av området
Stedet ligger i Bygdøy allé 19, en eiendom som ligger i en av hovedferdselsårene i bydelen.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved The Heart Of Mexico Restaurant AS, Bygdøy allé 19.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

2

FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at The Heart Of Mexico Restaurant AS gis serverings- og
skjenkebevilling ved The Heart Of Mexico Restaurant AS, Bygdøy allé 19.
Eiendommen, Bygdøy allé 19 ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres av egen
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – The Heart Of Mexico Restaurant AS, Bygdøy allé 19

Oslo kommune
Næringsetaten

Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no
Dato: 04.04.2014
Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):Saksbeh:Arkivkode:
SENY-2014-00573Hauger,
Trine04180

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra THE HEART OF MEXICO RESTAURANT
AS om serverings- og skjenkebevilling ved The Heart Of Mexico Restaurant AS, Bygdøy Alle 19.
I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.
Næringsetaten ber om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg om stedets karakter og
oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.
Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.
Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. I den forbindelse minner vi bydelen på
verbalvedtak fattet i Bystyret 11.12.2013, H73. Frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og
skjenkebevillinger Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse
på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved
behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for
høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fjerde år.

Med hilsen
Trine Hauger
saksbehandler

Næringsetaten

Adresse:
Tollbugata27, 3. etg.
inngangøvre slottsgt.
Postboks 745 Sentrum
0106 OSLO

Telefon:02 180
Org. nr:979 594 887
Telefaks:23 46 00 50
Internett:www.nae.oslo.kommune.no
E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no

DETALJER OM SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING VED THE HEART OF MEXICO
RESTAURANT - FORESPØRSEL OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS
UTTALELSE

04180

Saksnr:
BEVILLINGSSTEDET

Telefon

Stedets navn
The Heart Of Mexico Restaurant AS
Gateadresse

Postnr.

Bydel

Bygdøy Alle 19

0262

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

Organisasjonsnr/Personnr søker

THE HEART OF MEXICO RESTAURANT AS

913071603

Postadresse

Postnr.

Poststed

BergkrystaIlen 18

1155

OSLO

Selskapsform

Telefon

SØKNADSDETALJER
Søknad om

Beskrivelse

Serverings- skjenkebevilling Ny

INNE

Åpningstid inne

Skjenketid inne

11.00

Åpningstid ute

Skjenketid ute

11.00

Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for kan ettersendes ved behov

Godkjent og ekspedert elektronisk

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak
HUSK-sak

Møtedato:

128/14
66/14

29.04.14

VILLAGE TANDOORI, BYGDØY ALLÉ 65 – EIERSKIFTE
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Village
Tandoori AS om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Village Tandoori, Bygdøy
allé 65.

Beskrivelse av området
Stedet ligger i et boligområde.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved Village Tandoori, Bygdøy allé 65.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

2

FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Village Tandoori AS gis serverings- og skjenkebevilling
ved Village Tandoori, Bygdøy allé 65.
Eiendommen, Bygdøy allé 65 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – Village Tandoori, Bygdøy allé 65

Oslo kommune
Næringsetaten
(1c
13ydel Frouner

//El

a bfr.oslo.kommune.no

Dalo. 04.04 2014
Vår ref. (saksnr.):Saksbeh:Arkivkode:

Deres ref :

ASAB-2014-00728Ssarock
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OM SOS1ALTJENESTEN
/ BYDELSUTVALGETS

SKJENKEBEVILLING
UTTALELSE

VED FORESPØRSEL

01198

Saksnr

I. BEVILLENGSSTEDET
Stedets navn
Village

Telefon

Tandoori

1Postnr.
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alle

65

Bydel

0265
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FirmalorganisasjonInavn
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913210301
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Postadresse
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0265

OSLO
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Selskapsform
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3. SØKNADSDETALJER
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Vedlegg: Planlegning for lokalene / serveringsområdet
- kan ettersendes om behov.

det søkes bevilling for

ute

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak
HUSK-sak

Møtedato:

129/14
67/14

29.04.14

SCHILLERS TAPAS BYGDØY ALLÉ, BYGDØY ALLÉ 63 – EIERSKIFTE
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Bygdøy Alle
Drift AS om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Schillers Tapas Bygdøy allé,
Bygdøy allé 63.

Beskrivelse av området
Stedet ligger i et boligområde.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved Schillers Tapas Bygdøy allé, Bygdøy allé 63.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

2

FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Bygdøy Alle Drift AS gis serverings- og
skjenkebevilling ved Schillers Tapas Bygdøy allé, Bygdøy allé 63.
Eiendommen, Bygdøy allé 63 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – Schillers Tapas Bygdøy allé, Bygdøy allé 63

Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
oostmottakbfr.oslo.kommune.no
Dato: 04.04.2014
Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):Saksbeh:
ASNY-2014-00675Dysthe,

Henrik

Arkivkode:
02021

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra Bygdøy Alle Drift AS om serverings- og
skjenkebevilling etter eierskifte ved Schillers Tapas Bygdøy Allè, Bygdøy Allè 63.
I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.
Næringsetaten ber om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg om stedets karakter og
oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.
Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.
Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. I den forbindelse minner vi bydelen på
verbalvedtak fattet i Bystyret 11.12.2013, H73. Frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og
skjenkebevillinger Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse
på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved
behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for
høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fjerde år.

Med hilsen
Henrik Dysthe
saksbehandler

Næringsetaten

Adresse:
Tollbugata27, 3. etg.
inngang Øvre slottsgt.
Postboks 745 Sentrum
0106 OSLO

Telefon:02 180
Org. nr:979 594 887
Telefaks:23 46 00 50
Intemett: www.nae.oslo.kommune.no
E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no

DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

02021

Saksnr:
BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Telefon

Schillers Tapas Bygdøy AIIø
Gateadresse

Postnr.

Bydel

Bygdøy Allø 63

0265

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

Organisasjonsnr/Personnr søker

Selskapsform

BYGDØY ALLE DR1FT AS

913416481

Aksjeselskap

Postadresse

Postnr.

Poststed

Olav Ingstads vei 7B

1351

RUD

SØKNADSDETALJER
Søknad om

Telefon

Beskrivelse
Stedets konsept er
restaurant. Uteservering
langs fasade, i tilknytning
til inngangsparti.

Serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte

Åpningstid inne

Skjenketid inne

Åpningstid ute

Skjenketid ute

01.00

00.30

22.00

21.30

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for
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Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak
HUSK-sak

Møtedato:

130/14
68/14

29.04.14

ALFRED, BRYNJULF BULLS PLASS 1 – NY BEVILLING
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Stiftelsen Norsk
Fredssenter om ny serverings- og skjenkebevilling ved Alfred, Brynjulf Bulls Plass 1.

Beskrivelse av området
Stedet ligger i et område som av byrådet er definert som indre del av sentrum og innenfor byrådets
myndighetsområde.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved Alfred, Brynjulf Bulls Plass 1.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

2

FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Stiftelsen Norsk Fredssenter gis serverings- og
skjenkebevilling ved Alfred, Brynjulf Bulls Plass 1.
Eiendommen, Brynjulf Bulls Plass 1 ligger i indre sentrum. Åpningstider reguleres av egen
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – Alfred, Brynjulf Bulls Plass 1

Oslo kommune
Næringsetaten

Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no
Dato: 03.04.2014
Deres ref.:

Vår ref (saksnr.):
ASNY-2014-00539

Saksbeh:
Walayat,Ifzal

Arkivkode:
03824

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra Stiftelsen Norsk Fredssenter om Serveringsskjenkebevilling Ny ved Alfred, Brynjulf Bulls Plass 1.
I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.
Næringsetaten ber om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg om stedets karakter og
oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.
Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.
Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. I den forbindelse minner vi bydelen på
verbalvedtak fattet i Bystyret 11.12.2013, H73. Frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og
skjenkebevillinger Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse
på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved
behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for
høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fjerde år.

Med hilsen

Ifzal Walayat
saksbehandler

Næringsetaten

Adresse:Telefon:
Tollbugata27, 3. etg.Telefaks:
inngangØvre slottsgt.Internett:
Postboks 745 SentrumE-post:
0106 OSLO

02 180Org.
nr:979 594 887
23 46 00 50
www.nae.oslo.kommune.no
postmottak@nae.oslo.kommune.no

DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

03824

Saksnr:
BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Telefon

Alfred
Gateadresse

Postnr.

Bydel

Brynjulf Bulls Plass 1

0250

Frogner

SØKER
Firma/organisasjoninavn

Organisasjonsnr/Personnr søker

Stiftelsen Norsk Fredssenter

985226237

Postadresse

Postnr.

Poststed

Postboks 1894 Vika

0124

OSLO

Selskapsform

Telefon

SØKNADSDETALJER
Søknad om

Beskrivelse

Serverings- skjenkebevilling Ny

NY

Åpningstid inne

Skjenketid inne

Åpningstid ute

Skjenketid ute

03:30

03:00

03:30

03:00

Vedlegg: Plantegning for Jokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for og konseptbeskrivelse

Alfred, konsept
Bakbrunn
Da Nobels Fredssenter åpnet i juni 2005 ble driften av museets spisested satt ut til Pascal
Dupuy. I 2010 ble driften overtatt av Maneo AS v/Terje Næss og Rune Pal, og spisestedet
endret da navn fra Pascal til Alfred. Avtalen med Maneo ble avsluttet 20. desember 2013.
Nobels Fredssenter beholder rettighetene til navnet Alfred. Det er et generelt ønske at Alfred
i langt større grad enn tidligere skal drives i tråd med Nobels Fredssenters egen
virksomhetside og overordnede mål. Styret ved Nobels Fredssenter vedtok 28. februar 2014
derfor at Nobels Fredssenter selv skal overta driften av Alfred.
Overordnet konsept
Alfred er kafåen på Nobels Fredssenter, og vi ønsker at gjestene skal finne sterke referanser
til Alfred Nobel, fredsprisen og fredsprisvinnerne der. Videre ønsker vi å skape et rimelig og
godt serveringstilbud som skal være uformelt og inviterende, enten gjestene bare ønsker litt
å drikke eller en mer mettende lunsj.
Alfred vil som utgangspunkt følge Nobels Fredssenters åpningstider som for tiden er:
Sommersesong fra 18. mai til 31. august: kl. 10.00-18.00 alle dager.
Vintersesong fra 1. september til 16. mai: kl. 10.00-18.00 tirsdag—søndag.
Det skal legges opp til både inne- og uteservering. Kjøkkenet er stort og gir muligheter til
både et enkelt hverdagskonsept, og til å servere større selskaper. Det er aktuelt å ha
servering også utenfor ordinær åpningstid ved spesielle anledninger som f.eks.
utstillingsåpninger og sponsormiddager.
Inneservering
Alfred befinner seg i 1. etasje på Nobels Fredssenter med adkomst enten fra egen inngang
eller fra hovedinngangen via ankomsthallen. Kafålokalet rommer 60-70 sitteplasser.
Innendørs søker vi i første omgang om bevilling for arealet merket «Cafå» i planskissen for
inneservering (vedlagt søknaden). Dette i tillegg til uteserveringen.
Uteserverino
Uteserveringen befinner seg langs byggets sydvestside, hvor Oslo kommune er grunneier.
Uteserveringen vil foregå i perioden april-september, og vil som serveringen inne normalt
følge Nobels Fredssenters åpningstider. Det planlegges et areal på 78 m2 som vil romme
40-50 sitteplasser (se planskisse vedlagt søknaden). Uteserveringen skal utgjøre et hyggelig
og uformelt miljø og være dimensjonert i fint samspill med bygningen og omgivelsene. Det vil
være en enkel og fleksibel avgrensing mot Rådhusplassen (f.eks. blomsterkasser, trosser,
etc.) med respekt for de tillatelser som gis.
Nobels Fredssenter er kjent med de problemene som har vært i forbindelse med
byggesøknad for tidligere uteservering på samme område. Vi ønsker derfor å presisere at vi
ikke planlegger å videreføre den tidligere driften, verken med tanke på utforming eller
konsept. Arealet vil være langt mindre, og utformingen langt enklere enn tidligere.
Uteserveringen vil bestå av bord, stoler og evt. små parasoller direkte på bakken. Dette skal
pakkes helt bort etter endt sesong.
Nobels Fredssenter er også kjent med de problemene som har vært i forbindelse med støy
på kvelds- nattestid fra tidligere uteservering på byggets sydvestside («Alfreds Hage))).
Nobels Fredssenter søker ikke om bevilling for dette arealet, og har heller ingen planer om å
gjenoppta uteservering der. Det vil i alle tilfeller ikke bli videreført noen form for nattklubblignende virksomhet på Alfred i fremtiden.
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Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak 131/14

Møtedato:

29.4.2014

OPPNEVNING AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL DRIFTSSTYRENE
VED BYGDØY, RUSELØKKA OG URANIENBORG SKOLE FOR PERIODEN 1.1.2014 –
31.12.2015
Viser til sak 25/14 Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til driftsstyrene ved
Uranienborg, Ruseløkka, Majorstuen og Bygdøy skole for perioden 1.1.2014-31.12.2015.
Direktøren for Utdanningsetaten har meddelt i brev av 28.3.2014 at følgende medlemmer og
varamedlemmer er oppnevnt fra 1.1.2014 til 31.12.2015. Den enkelte er også tilskrevet direkte.
For driftsstyret ved Bygdøy skole:
Beate Brovig Auke (H) – medlem
Hans Magnus Borge (H) – medlem
Gunn Hartvoll Von Krogh (A) – medlem
Elsa Wiig (H) - varamedlem
Ellen Gabriel (A) – varamedlem
For driftsstyret ved Ruseløkka skole:
Pål Klouman (V) – varamedlem
For driftsstyret ved Uranienborg skole:
Michael Hopstock (H) – medlem
Ouarda Jannaouni (F) - medlem
Jørn Boretti (A) – medlem
Camilla Wilhelmsen (F) - varamedlem
Rudolph Brynn (A) – varamedlem

Etter dette foreligger følgende oversikt over driftsstyrene ved Bygdøy, Majorstuen, Ruseløkka og
Uranienborg skoler:

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702
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Driftsstyret ved Bygdøy skole 1.1.2014-31.12.2015
Medlemmer:
H
1. Beate Brovig Auke, Frederik Stangs gate 37, 0264 Oslo
H
2. Hans Magnus Borge, Huk Aveny 65 E, 0287 Oslo
A
3. Gunn von Krogh, Bygdøy terrasse 29, 0287 Oslo
Varamedlemmer:
H
4. Lene Sundfær Haug, Balders gate 10, 0263 Oslo
H
5. Elsa Wiig, Jacob Fayes v. 6, 0287 Oslo
A
6. Ellen S. Gabriel, Bygdøy Alle 57 0265 Oslo

Driftsstyret ved Majorstuen skole 1.1.2014-31.12.2015
Medlemmer:
V
1. Jan Mykleseth
H
2. Tjeran Vinje, Oscarsgate 88, 0256 Oslo
A
3. Gerd Kvanvig, Camilla Colletsvei 3, 0258 Oslo
Varamedlemmer:
H
4. Jørn Lein-Mathisen, Elisenbergveien 35 A, 0265 Oslo
H
5. Elisabet Parmeggiani, Erling Skjalgssons gate 23B, 0267 Oslo
A
6. Egil Heinert, Grønnegata 13 B, 0350 Oslo

Driftsstyret ved Ruseløkka skole 1.1.2014-31.12.2015
Medlemmer:
H
1. Vivian Ellingsen Gotaas, Niels Juels gate 50 A, 0257 Oslo
SV
2. Marianne Grøtte, Gabelsgate 41, 0262 Oslo
V
3. Tore Walaker,Arbins gate 13 A,0253 Oslo
Varamedlemmer:
H
4. Thomas Raabe, Huitfeldts gate 36, 0253 Oslo
SV
5. Erna Kahlbom, Tors gate 5, 0260 Oslo
V
6. Pål Klouman, Uranienborg terrasse 8, 0351 Oslo

Driftsstyret ved Uranienborg skole 1.1.2014-31.12.2015
Medlemmer:
H
1. Michael Hopstock, Thomas Heftyes gate 39, 0267 Oslo
F
2. Ouarda Jannaouini, Huitfeldtsgate 10A, 0253 Oslo
A
3. Jørn Boretti, Sporveisgata 29, 0354 Oslo
Varamedlemmer:
H
4. Bård Standal, Lassons gate 2, 0270 Oslo
F
5. Camilla Wilhelmsen
A
6. Rudolph Brynn, Bogstadveien 9B, 0355 Oslo

3

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak

Møtedato:

132/14

29.04.14

F 6, FROGNERVEIEN 6 – EIERSKIFTE
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Frognerveien 6
AS om serverings- og skjenkebevilling etter eierskift ved F 6, Frognerveien 6.

Beskrivelse av området
Stedet ligger i Frognerveien 6, en eiendom som ligger i en av hovedferdselsårene i bydelen.
Lokalene ligger i en gård med boliger.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er kjent med klager fra beboere i Oscars gate 79, det klages på støy fra
høy musikk når døren holdes åpen. Det foreligger ikke støymålinger som bekrefter dette.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702
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FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Frognerveien 6 AS gis serverings- og skjenkebevilling
etter eierskifte ved F 6, Frognerveien 6.
Eiendommen, Frognerveien 6 ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres av egen
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – F 6, Frognerveien 6

Oslo kommune
Næringsetaten

CiL(,

Bydel Frogner
postmottak'd blr.oslo.kommune.no

(-t

71,1
Dato: 10.04.2014

Deres ref:

Vår ref (sakser ):

Saksbeh:

Arldvkode:

ASAB-2014-00780

Svarød, Cecilie

03136

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra Frognerveien 6 AS om serverings- og
skjenkebevilling etter cicrskifte ved F 6. Frognerveien 6.
I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bor gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder. stedets karakter, beliggenhet. rnålgruppe. trafikk- og ordensmessige
forhold. næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.
Næringsetaten ber om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg om stedets karakter og
oversender kopicr av eventuelle klager på støy og uro.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskrimineringsrelevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

og tilgjengelighetsloven

er ikke

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslatt ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen.
eventuelt bydelsurvalgets begrunnelse Inor den ikke fremkornmer av protokollen.
Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. 1den forbindelse minner vi bydelen på
verbalvedtak fattet i Bystyret 11.12.2013. H73. Frist for horingsuttalelse på soknader om salgs- og
skjenkebevillinger Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse
på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved
behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for
høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert Fierde år.

Med hilsen
Svarød. Cecilie
saksbehandler

fl

NIvring

ecalen

Adresse:
olibugala 27, 3. e[a
umgang øvre sInrcsg1
Postboks 745 Sentrum
0106 040.0

Melbir 02 180
kg nr:979 594 887
eleraks 23 46 00 50
huerneli www.nae osIn kAnnune.no
0-44A1: posminnakørnacosk.kommune
no

DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN BYDELSETVALGETS UTTALELSE

03136

Saksnr:

I. BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Telefon

F6
Gateadresse
Frognerveien

6

Postnr.

Bydel

0257

Frogner

SØKER
dinna'organisasjoninavn
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Frognerveien

913355936
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Postadresse

Posmr.

Poststed

Frognerveien6
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OSLO

SØKNADSDETALIER
Søknad om
ServeringsÅpningstid
03:30
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1lefon
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skjenkebevilling,
inne
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Skjenketid

inne

Bar/Pub
Åpningstid
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Skjenketid
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03:00

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet

det søkes bevilling for kan ettersendes

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak

Møtedato:

133/14

29.04.14

BAMBUS, KIRKEVEIEN 57 – EIERSKIFTE
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Izakay AS om
serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Bambus i Kirkeveien 57.

Beskrivelse av området
Stedet ligger i Kirkeveien 57, en eiendom som ligger i en av hovedferdselsårene i bydelen.
Lokalene ligger i en gård med boliger.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved Bambus, Kirkeveien 57.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

2

FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Izakay AS gis serverings- og skjenkebevilling ved
Bambus, Kirkeveien 57.
Eiendommen, Kirkeveien 57 ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres av egen
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – Bambus, Kirkeveien 57.

Oslo kommune
Næringsetaten

_
-

•!

•

11

rch,

9-

1,1(

r

.Y1 Y

Frogner
postmortardbfroslo.kommune.no
Dato: 11.04.2014
Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):

Saksbeh:

Arkivkode:

ASAB-2014-00622

Dysthe. Henrik

02205

SØKNAD
OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema
etter eierskifte

ved Bambus,

1 h.h.t. alkohollovens

vedrørende

Kirkeveien

søknad fra Izakay AS om serverings-

§ 1-7 a kan kommunen

ved vurderingen

antallet salgs- og skjenkesteder. stedets karakter, beliggenhet.
forhold. næringspolitiske
hensyn og hensy net til lokalmiljøet
Oslo kommune

har ikke san begrensninger

områdebegrensninger

eller regulert

og skjenkebevilling

57.

i antall serverings-

av om bevilling
rnalgruppe.
for øvrig.

bør gis Ha,

traftIck-

og skjenkesteder.

legge vekt på

og ordensmessiee

eller fastsan

konseptvurderinger.

Næringsetaten
ber om at bydelen. som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester.
jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven
§ 3-3. jf. Folkehelseloven
j 5. I . ledd c) uttaler seg om stedets karakter oe
oy ersender kopier av et entuelle

klager på støy og uro.

Forhold

som reguleres av plan- og bygrfingsloven

relevant

i forhold

til vurdering

av alkoholloven

og Diskrirninerings-

og tilgjengelighetsloven

er ikke

§§ 1-7 og 1-7 a.

Der bydelsutvalget
anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen.
ey entuelt bydelsuryalgets
begrunnelse hvor den ikke fremkommer
av protokollen.
Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget
så snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgjr en uttalelse i forhold til søknaden. I den forbindelse minner vi bydelen på
verbalvedtak
fattet i Bystyret 11.12.2013, H73. Frist for høringsuttalelse
på søknader om salgs- og
skjenkebevillinger
Sosialtjenesten.
ved bydelsutvalg
eller bydelsadministrasjon.
skal avgi høringsuttalelse
på søknader om salgs- og skjenkebevillinger
til Næringsetaten
innen 28 dager. Fristen kan forlenees ved
behandling av prinsipielle
eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for
høringsuttalelser
ved fornyelse at alle salgs- og skjenkebevillinger
hvert fjerde år.

Med hilsen
Henrik Dysthe
saksbehandler
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Ntringsetaten

Adresse
Tollbugam
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27. 3 eig
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Imumen

Putsboks 745 Sentrum
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0106 OSLO

02 1SO
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23 46 00 50
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no
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DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING
014 SOSIALTJENESTEN
/ BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

02205

Saksnr:

I. REVILLINGSS"/LDET
Stedets navn

VED FORESPØRSEL

Telefon

Barnbus
I Posrnn

Gateadresse
Kirkeveien

0368

57

SØKER
Finnaorgamsasioninavn

OrganisasionsnriPersonnr

Izakay

997034546

AS

Byclel
Frogner

Selskapsform

søker

Postadresse

Postnn

Poststed

Telefon

Torvet 1 A

3210

SANDEFJORD

48132323

SØKNADSDETALJER
Søknad om
Serverings-

Beskrivelse

og skjenkebevilling

etter eierskifte

Åpningstid inne

Skjenketid inne

0330

0300

Restaurantkonsept
Åpningstid ute

Skjenketid ute

Vedlegg: Mantegning for lokalene / serveringsonarådet det søkes bevilling for

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak

Møtedato:

134/14

29.04.14

ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS, BYGDØY ALLÉ 2 – NY BEVILLING
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Arntzen de
Besche Advokatfirma AS om serverings- og skjenkebevilling ved konferansesenter Arntzen de
Besche Advokatfirma AS i Bygdøy Allé 2.

Beskrivelse av området
Stedet ligger i et område som av byrådet er definert som sentrum og innenfor byrådets
myndighetsområde.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved Arntzen de Besche Advokatfirma AS, konferansesenter i Bygdøy allé 2.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

2

FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Arntzen de Besche Advokatfirma AS gis serverings- og
skjenkebevilling ved Arntzen de Besche Advokatfirma As i Bygdøy allé 2.
Eiendommen, Bygdøy allé 2 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen forskrift som
forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Bygdøy allé 2

Oslo kommune
Næringsetaten

to/t,

C t
„

Bydel Frogner
postmottakgbfr.oslo.kommune.no

/(113å0

7

Dato: 09.04.2014
Vår ref. (saksnr.):Saksbeh:Arkivkode:
ASNY-2014-00635Sjønnesen,
Inger01712

Deres ref.:

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA
AS om Serverings- skjenkebevilling Ny ved Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Bygdøy alle 2.
I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.
Næringsetaten ber om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg om stedets karakter og
oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.
Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.
Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. I den forbindelse minner vi bydelen på
verbalvedtak fattet i Bystyret 11.12.2013, H73. Frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og
skjenkebevillinger Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse
på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved
behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for
høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fjerde år.

Med hilsen
Sjønnesen, Inger
saksbehandler

DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Næringsetaten

Adresse:
Tollbugata 27, 3. etg.
inngang Øvre slottsgt.
Postboks 745 Sentrum
0106 OSLO

Telefon: 02 180
Org. nr:979 594 887
Telefaks: 23 46 00 50
Intemett: www.nae.oslo.kommune.no
E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no

01712

Saksnr:
BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Telefon

Arntzen de Besche Advokatfirma

AS

Gateadresse

Postnr.

Bydel

Bygdøy alle 2

0257

Frogner

SØKER
Firma/organisasjoninavn

Organisasjonsnr/Personnr søker

Selskapsform

ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA
AS

982409705

Aksjeselskap

Postadresse

Postnr.

Poststed

Telefon

Postboks 2734 Solli

0204

OSLO

23 89 40 00

SØKNADSDETALJER
Søknad om
Serverings

-

Beskrivelse

skjenkebevilling

Ny

Åpningstid inne

Skjenketid inne

0330

0300

Konferansesenter med
møterom på gateplan

Åpningstid ute

Skjenketid ute

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for,, kan evt ettersendes

Godkjent og ekspedert elektronisk

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak

Møtedato:

135/14

29.04.14

PLAH HOME, BRISKEBYVEIEN 26 – NY BEVILLING
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Plah Home AS
om ny serverings- og skjenkebevilling ved Plah Home, Briskebyveien 26, inne på gateplan og i
kjeller.

Beskrivelse av området
Stedet ligger i et boligområde.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved Plah Home, Briskebyveien 26.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

2

FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Plah Home AS gis serverings- og skjenkebevilling ved
Plah Home, Briskebyveien 26.
Eiendommen, Briskebyveien 26 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – Plah Home, Briskebyveien 26

Oslo kommune
Næringsetaten

3/Cr/c(
Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no
Dato: 22.04.2014
Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):Saksbeh:
ASNY-2014-00829Throndsen,

Synnøve

Arkivkode:
02741

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra PLAH HOME AS om ny serverings- og
skjenkebevilling ved Plah Home, Briskebyveien 26.
I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.
Næringsetaten ber om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg om stede,tskarakter og
oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.
Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.
Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. I den forbindelse minner vi bydelen på
verbalvedtak fattet i Bystyret 11.12.2013, H73. Frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og
skjenkebevillinger Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse
på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved
behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for
høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fjerde år.
Med hilsen
Synnøve Throndsen
saksbehandler

Næringsetaten

Adresse:
Tollbugata 27, 3. etg.
inngang Øvre slottsgt.
Postboks 745 Sentrum
0106 OSLO

Telefon: 02 180
Org. nr:979 594 887
Telefaks: 23 46 00 50
Internett: www.nae.oslo.kommune.no
E-post: postmottaknae.oslo.kommune.no

DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALT,WNESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

02741

Saksnr:
BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Telefon

Plah Home

Gateadresse
Briskebyveien

26

Postnr.

Bydel

0259

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

Organisasjonsnr/Personnr søker

PLAH HOME AS

993125628

Postadresse

Postnr.

Poststed

Camilla Collets vei 13 A

0256

OSLO

SØKNADSDETALJER
Søknad om

Selskapsform

Telefon

Beskrivelse

Ny Serverings- skjenkebevining

Åpningstid inne

Skjenketid inne

01.00

00.30

Godkjent og ekspedert elektronisk

Ny serverings- og
skjenkebevilling inne på
gateplan og i kjeller
(tidligere Cafe Olsen)

Åpningstid ute

Skjenketid ute

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak

Møtedato:

136/14

29.04.14

THE BROKER, BOGSTADVEIEN 25 – UTVIDELSE UTE
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra The Finest Cut
AS om serverings- og skjenkebevilling, utvidelse av areal ute ved The Broker, Bogstadveien 25.

Beskrivelse av området
Stedet ligger i Bogstadveien 25, en eiendom som ligger i en av hovedferdselsårene i bydelen.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved The Broker, Bogstadveien 25.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

2

FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at The Finest Cut AS gis serverings- og skjenkebevilling
for utvidet areal ute ved The Broker, Bogstadveien 25.
Eiendommen, Bogstadveien 25 ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres av
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – The Broker, Bogstadveien 25

Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak(àbfr.oslo.kommune.no
Dato: 23.04.2014
Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):Saksbeh:Arkivkode:
ASUAR-2014-00819Mala,
Evy01571

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra THE FINEST CUT AS om utvidelse av areal
ute ved The Broker, Bogstadveien 25.
I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.
Næringsetaten ber om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg om stedets karakter og
oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.
Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.
Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. I den forbindelse minner vi bydelen på
verbalvedtak fattet i Bystyret 11.12.2013, H73. Frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og
skjenkebevillinger Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse
på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved
behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for
høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fjerde år.

Med hilsen
Evy Mala
saksbehandler

Næringsetaten

Adresse:
Tollbugata 27, 3. etg.
inngang Øvre slottsgt.
Postboks 745 Sentrum
0106 OSLO

Telefon: 02 180
Org. nr:979 594 887
Telefaks: 23 46 00 50
Internett: www.nae.oslo.kommune.no
E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no

DETALJER OM SØKNAD OM UTVIDELSE AV AREAL UTE VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

01571

Saksnr:
BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Telefon

The Broker

22603480

Gateadresse

Postnr.

Bydel

Bogstadveien 25

0355

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

Organisasjonsnr/Personnr søker

Selskapsform

THE FINEST CUT AS

999528775

AS

Postadresse

Postnr.

Poststed

Telefon

Postboks 1048 Sentrum

0104

OSLO

22 41 97 00

SØKNADSDETALJER
Søknad om

Beskrivelse

Serv skjenk utvidelse av areal ute

Søknad om utvidelse
areal ute

-

Åpningstid inne

Skjenketid inne

Åpningstid ute

Skjenketid ute

2400

2330

Vedlegg: Plantegning for serveringsområdet det søkes bevilling for
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Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak

Møtedato:

137/14

29.04.14

BURGER JOINT, HOLMENS GATE 3 – NY BEVILLING
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Burger Joint AS
om ny serverings- og skjenkebevilling ved Burger Joint, Holmens gate 3.

Beskrivelse av området
Stedet ligger i et område som av byrådet er definert som indre sentrum og innenfor byrådets
myndighetsområde.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved Burger Joint, Holmens gate 3.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

2

FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Burger Joint AS gis serverings- og skjenkebevilling ved
Burger Joint, Holmens gate 3.
Eiendommen, Holmens gate 3 ligger i indre sentrum. Åpningstider reguleres av egen
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – Burger Joint, Holmens gate 3.

Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no
Dato: 24.04.2014
Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
ASNY-2014-00797

Saksbeh:
Sjønnesen, Inger

Arkivkode:
05275

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra Burger Joint AS om ny serverings- og
skjenkebevilling ved Burger Joint, Holmens gate 3.
I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.
Næringsetaten ber om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg om stedets karakter og
oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.
Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.
Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. I den forbindelse minner vi bydelen på
verbalvedtak fattet i Bystyret 11.12.2013, 1173.Frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og
skjenkebevillinger Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse
på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved
behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for
høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert flerde år.

Med hilsen
Sjønnesen, Inger
saksbehandler

fl

Næringsetaten

Adresse:
Tollbugata 27, 3. etg.
inngang Øvre slottsgt.
Postboks 745 Sentrum
0106 OSLO

Telefon: 02 180
Org. nr:979 594 887
Telefaks: 23 46 00 50
Internett: www.nae.oslo.kommune.no
E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no

DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

05275

Saksnr:
BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Telefon

Burger Joint

Gateadresse
Holmens gate

3

Postnr.

Bydel

0250

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

Organisasjonsnr/Personnr søker

Selskapsform

BURGER JOINT AS

913376560

Aksjeselskap

Postadresse

Postnr.

Poststed

Rådhusgata 32

0151

OSLO

SØKNADSDETALJER
Søknad om
Serverings

-

Telefon

Beskrivelse

skjenkebevilling

Ny

I kjeller. Uteservering ved
inngangspartiet.

Åpningstid inne

Skjenketid inne

Åpningstid ute

Skjenketid ute

03.30

03.00

03.30

03.00

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for

Godkjent og ekspedert elektronisk

'

Ilir

';WIIIII"ilinmey=eirm

:= 1:Millitr.::

» ij r1:1
ir ,........affia»
' EMNERIONIMMIEW(1111

I•01

01.........
.....
••...........••.

..ffikl:=1"10101=2,1110101
110•1111111M1111110~•~1«

1
0:•••••

........,..
......

1~1111INEM
FJ1EMI
...1".....
1.-...-M-,111~
.2111111:41
01=•

"II

....: J: ....

7... ,...,,,...«....

,, ...v... :.: :4.:: ' >>>>::,:,' " : : Y :: ' : " ' : ::•X :: :•:•:.: :»: ' i:•:•>:

:•• :::

"

,

,

11 •
•
• ••• ••• • • MIN IM •
•
•• • • • • • 1 , 1 •
M, • • •••
11• • 1 • •
•
•
I1
• • • • •=1 11 1
ffim 11•••• • •
wiffil •••• • ••
11 •••
• •• •• •• •• • ••• •

.

••••=1

•

1•11

• 1

1=olimi

••

Offil
1•0 • ••
ene 11
M~1

1.11111101111•EREM'

••••

•

• • •
1111
MM

1 1 1• • ••• • • .1 1
• • • •,

••••••
one

•

/ •••••
m •• •• •

ffilw

•

• ~ =1 41

%

I

11

MIM • • •• • • •• ••
1 1• • • •
• • ••
••
01
ffi

I

~1 1 • • •

41•1111~

•

• •

• imw
••••=m
• ••
•• •• ••• %.1

1.,.......•

11

ima•
1...

• 1 111

øm 1 •,
Wuffle— —•

•

....

,.
.

~.......••=

-•

•ilir
=

•

__„...... 111011111 101;1111111
..___........,
111•1
IIIIIII
IMM111114
wiik
iiMI
...
IRMI.
II'
•

• •• •=1 •• MI

•—••

21

0

J

.• 1

110

••

•

• 1 11 • •• 1 111 •
• ••
••••
•• • 1
••
. •• F M 0

• 1 11 ••

•••••

•1

••}•

•• •

•••

•

__

•

=1

•• •
•
• • • • ••
•••••

•-•••

••••

Alir
.JIIIM
.MMIMIMIM.
0"..
•••••
• ••

1••••11(r•

DRÅPE.DESICNI
DanesaMe2D
0175 Oab

børnednoed~no
msb470111461

IBurgerJoint
burgery-aker brygge

i

,ffill

III

•• I

••••
ffif.

11111011

••=1,
• 1=111ffil

=

•• •

••• •
"er

•I M
MV WOM
~111M.

14 •
MI
.

••• •»:•••

--lir

•• • • •

l

1 1,MMINIM laMMEMM•
I00ffi, ffilffil,Mal, •
• ••••.•••1ffimaa

•

•
OMM•

••

.•

IENEI

.

•
lir

Z~M11010

!

11 ••• • 1
• •
•

1

••••

.D.

.

••••
1111

~1~1

1 •••

IMMIll
1111
,i 1111
1111111
I

•,

........--,

-.........--.........--

••••

‘..

•=1

•• • •• •

-

I

•

wim
• •
• •••
.1 1 • • •
• • • • • ••
• •• •
••••.•
•
• • •• • :
MON =1 1 1 1
• • ••
11
1 11 1
••••
•• ••
•
.• •• • •
I
wa
.
1•• •• ••• •
o

N

.,_••
ffilffl••

...,-.

i

•

•••

1=•••••

I

ffle

• • •••

............
Ww.

1~1
11~111 11 1 1ffil

• MM
il!1

owneem.

•

IM• ••

mml

m•

••
im =1 •
1
11•01
I lem• •

,,,..

=1•1>-I1D

.••

•Iffi

•

BurgerJointAS
25.03.2011 BO

1:50

PlanU. etg

BJ- 001

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak

Møtedato:

138/14

29.04.14

FROGNERSTRANDA KRO, FROGNERSTRANDA 4 – UTVIDELSE AV AREAL
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Frognerstranda
Kro ANS om utvidelse av areal for serverings- og skjenkebevilling ved Frognerstranda Kro,
Frognerstranda 4.

Beskrivelse av området
Eiendommen Frognerstranda 4 er en enkelteiendom som er gitt utvidet åpningstid i § 5 i forskrift
om åpningstider for skjenkesteder i Bydel Frogner.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved Frognerstranda Kro, Frognerstranda 4.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

2

FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Frognerstranda Kro ANS gis serverings- og
skjenkebevilling for utvidet areal ved Frognerstranda Kro, Frognerstranda 4.
Eiendommen, Frognerstranda 4 er en eiendom hvor åpningstider reguleres av egen forskrift
som forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – Frognerstranda Kro, Frognerstranda 4

Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak(&,bfr.oslo.kommune.no

Dato: 25.04.2014
Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
ASUAR-2014-00815

Saksbeh:
Dysthe, Henrik

Arkivkode:
01722

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra Frognerstranda Kro ANS om utvidelse av areal
for serverings- og skjenkebevilling ved Frognerstranda Kro, Frognerstranda 4.
I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.
Næringsetaten ber om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg om stedets karakter og
oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.
Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.
Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. I den forbindelse minner vi bydelen på
verbalvedtak fattet i Bystyret 11.12.2013, H73. Frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og
skjenkebevillinger Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse
på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved
behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for
høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fjerde år.

Med hilsen

Henrik Dysthe
saksbehandler
Godkjent og ekspedert elektronisk

fl

Næringsetaten

Adresse:
Tollbugata27, 3. etg.
inngangØvre slottsgt.
Postboks 745 Sentrum
0106 OSLO

Telefon: 02 180
Org. nr:979 594 887
Telefaks:23 46 00 50
Intemett: www.nae.oslo.kommune.no
E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no

DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

01722

Salesnr:
BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Telefon

Frognerstranda Kro
Gateadresse

Postnr.

Bydel

Frognerstranda 4

0250

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

Organisasjonsnr/Personnr søker

Selskapsform

FROGNERSTRANDA KRO ANS

957259723

Ansvarlig selskap

Postadresse

Postnr.

Poststed

Telefon

Frognerstranda 4

0250

OSLO

39 04 84

SØKNADSDETALJER
Søknad om

Beskrivelse

Utvidelse av areal for serverings- og skjenkebevilling

Søker opplyser: «Vi har
fjernet blomsterbedet langs
fasade ved inngangen, vi
ønsker nå å ha utebord
også langs fasaden her,
slik vi har rundt resten av
huset. På sjøsiden ønsker
vi å ha bord på en større
flate enn tidligere.»

Åpningstid inne

Skjenketid inne

Åpningstid ute

Skjenketid ute

0330

0300

0000

2330

Vedlegg: Plantegning for serveringsområdet det søkes bevilling for
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