Norwegian Police

Informasjon fra Oslo politidistrikt
Fra: Næringslivskontakt/politiinspektør Christina T. Rooth Oslo politidistrikt

Dato: 14.3.22

Veileder for trusselutsatte i næringslivet
Generelle råd:
• Skjerm privat kontaktinformasjon og adresser på nettet (1880, opplysningen, gule
sider osv.)
• Sjekk at innstillingen i sosiale medier begrenser muligheten for at det tas kontakt
privat (FB, Snapchat, Instagram mm)
• Varsle virksomhetens sikkerhetsansvarlig ved ansattes deltagelse i offentlige
debatter, folkeopplysning, opptreden i media mm
• Unngå å besvare trusler/hatefulle ytringer og skremmende adferd – Ta heller kontakt
med sikkerhetsansvarlig for rådføring
• Ved eventuell kommunikasjon: Vær tydelig med vedkommende om at
kommunikasjonen er uønsket og oppleves skremmende/plagsom
• Samle dokumentasjon og kommunikasjon som kan benyttes som bevis (lagre mail,
noter dato, tid, sted, ta opptak av telefonsamtaler, notere ned vitner, skjermdump
(få med kontekst - hele tråden ikke bare det truende utsagnet))
• Ikke del privat informasjon i korrespondansen med vedkommende, eksempel
adresse, sosial medier, telefonnummer, email osv.
Merk:
• Arbeidsgiver bør tilrettelegge for at arbeidstager skal jobbe trygt og iverksette andre
sikkerhetstiltak knyttet til privat ferdsel og bolig som anses nødvendige.
Kontakt politiet:
• Virksomheten bør anmelde forholdet ved nærmeste politistasjon når
kommunikasjonen oppfattes som skremmende, truende eller plagsom, rettes mot
enkeltpersoner eller er vedvarende. Ved usikkerhet knyttet til adferden bør politiet
kontaktes og situasjonen drøftes. Ved en anmeldelse vil vedkommende bli varslet.
Vedlagt følger også en anmeldelsesmal som kan benyttes:
www.politiet.no/globalassets/dokumenter/oslo/naringslivskontakten--forebyggende/anmeldelsesskjema-bedrift.pdf

NB: Terskelen for å anmelde bør generelt være lav. Det er en fordel at politiet er tidlig inne
og vurderer situasjonen slik at nødvendig sikkerhetstiltak blir iverksatt. Det er også en fordel
at virksomheten får status som fornærmet, slik at deres partsrettigheter blir ivaretatt. Det vil
være enklere for politiet å dele informasjon med den fornærmede part i saken.
OSLO POLITIDISTRIKT
Post: Postboks 2093 Vika, 0125 Oslo / (+47) 22 66 90 50
post.oslo@politiet.no / www.politiet.no / 961 398 142

Pågående situasjon:
• Opprett kontakt med politiet, ring 112 ved pågående nødsituasjoner - ellers 02800.
Varsle helse:
• Varsle helse ved bekymring om psykisk helse. Terskelen for å sende en
bekymringsmelding bør være lav.
Virksomheten har anledning til å selv varsle lokal helsetjeneste, på vedkommende sin
folkeregistrerte adresse, om personer som en antar har alvorlige psykiske lidelser og som
ikke synes å motta nødvendig hjelp. Hvis vedkommende fremsetter trusler eller opptrer
skremmende/plagsomt, så må det vurderes om forholdet politianmeldes (i det minste varsle
politiet). Det er da viktig at det i anmeldelsen bl.a. fremkommer opplysninger om hvorvidt
bedriften har varslet helsevesenet, samt atferd og utsagn som begrunner mistanke om
psykiatri.
•

Bekymringsmelding kan sendes til kommunelegen der vedkommende bor. Bærum
kommune har egen side for dette: Bekymringsmeldinger til kommunen | Bærum
kommune (baerum.kommune.no)

•

Du kan også kontakte Sosial og ambulant akutt-tjeneste på telefon: 23 48 70 90
(Oslo kommune). Kontakt Legevakten i Asker og Bærum på telefon: 67 50 59 99
(Asker og Bærum kommune).

Næringslivskontakt i politiet:
• Næringslivskontakt i Oslo politidistrikt: christina.rooth@politiet.no
• Næringslivskontakt i de andre politidistriktene: Næringslivskontakter – Politiet.no

Litt om aktuelt regelverket for *utlevering av informasjon fra politiet
Politiet kan utlevere personopplysninger utenfor straffesak etter hjemlene i Politiregisterloven. De mest aktuelle
paragrafene i disse tilfellene vi være § 27, første ledd og annet ledd, samt paragraf 30.
•
For å avverge lovbrudd:
− Politiregisterloven § 27 første ledd jf. politiregisterforskriften § 9-2
− Konkret og troverdig informasjon som tilsier at et lovbrudd vil bli begått, ikke for langt fram i tid
•
For å forebygge lovbrudd
− Politiregisterloven § 27 annet ledd nr. 1 (offentlige organer) og nr. 2 (private) jf. politiregisterforskriften
§ 9-3
− Objektive holdepunkter for at lovbrudd av en viss alvorlighet vil bli begått → Mer enn generell
bekymring for at noe kan skje
− Grunn til å tro at utlevering vil bidra til at lovbruddet ikke vil bli begått
− Til private: Strengt nødvendig jf. politiregisterforskriften § 4-3
Utlevering eneste mulighet til å forebygge og andre løsninger antas utilstrekkelige
•
Til private i deres interesse: Politiregisterloven § 31
For å fremme mottakers oppgaver etter lov eller hindre at virksomhet blir utøvd på en uforsvarlig måte – eksempler se
politiregisterforskriften § 9-7 (banker, forsikring, vaktselskaper mv)
*Utlevering: Videreformidling av opplysninger til aktører utenfor politiet, uavhengig av om opplysningene utleveres fra et
register eller fra en konkret straffesak. Utlevering av opplysninger etter politiregisterloven omfatter også utveksling av
opplysninger av typen "vedkommende er ikke av interesse for dere" eller "vedkommende er ikke registrert i våre
systemer".
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