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Sammendrag 
Bestilling Formål Problemstilling 
Kontrollutvalget 
bestilte prosjektet 
i sak 40/19 den  
09.12.19. 

Prosjektets formål er å 
belyse om Nore og 
Uvdal kommune har 
rutiner, praksis for å 
kartlegge og håndtere 
vold, trusler og 
trakassering mot 
ansatte.   

Er vold, trusler og trakassering mot ansatte i Nore og 
Uvdal kommune av et slikt omfang at det går utover 
arbeidsmiljøet, og hva gjøres for å forebygge dette?  
 
Hovedproblemstillingen er besvart ved gjennomgang 
av fire delproblemstillinger knyttet opp mot 
problemstillingen. 

 

Metode og praktisk gjennomføring 
 Vi har i dette prosjektet benyttet følgende metoder for dokumentasjonsinnhenting:  

• Fysiske og digitale møter, dialog på epost, samt telefonsamtaler med kontaktperson og 
ansatte i administrasjonen i kommunen  

• Gjennomgang av dokumenter og rutiner som vi har fått tilgang til for området  
• Gjennomgang av intern og ekstern statistikk 
• Spørreundersøkelse til alle ansatte i kommunen 
• Teams-møte med kommunens ledergruppe utvidet med verneombud og tillitsvalgte 

for å diskutere funn ut fra innsamlet dokumentasjon, og eventuell ny dokumentasjon ut 
fra dette. 

 
 
Svar på problemstillingen: 
Er vold, trusler og trakassering mot ansatte i Nore og Uvdal kommune av et slikt omfang at det 
går utover arbeidsmiljøet, og hva gjøres for å forebygge dette? 
 
Ut fra gjennomgang konkluderer vi med følgende på bakgrunn av den informasjonen og de 
forutsetningene vi har beskrevet i denne rapporten opp mot problemstillingen:  

• Vi mener at omfanget av vold, trusler og trakassering av ansatte fra kunder og i internt 
arbeidsmiljø i Nore og Uvdal kommune som helhet og i deler av kommunen har en så 
stor forekomst at det kan utgjøre et arbeidsmiljøproblem. 

• Kommunen har til dels dekkende sentrale rutiner på området, men det er klare 
svakheter med disse. 

• Det er i mindre grad dokumentert at enheter/deler av kommunen jobber systematisk 
forbyggende for å redusere antall hendelser.  

• Sentrale rutiner og lovkrav på området er med få unntak fulgt opp lokalt. Dette gjelder 
krav til risikoanalyser, tiltaksplaner med mer. 

• Vi mener ut fra ekstern statistikk, kommunens egen statistikk og vår kartlegging at 
ansatte i Nore og Uvdal kommune ikke er utsatt for hendelser av denne type som 
ligger over det som er normalt sett opp mot virksomhetens art og sammensetning av 
arbeidstakere. 

• Det kan være at det er en underrapportering av hendelser på området. 
• Vi ser det som positivt at det ved noen virksomheter allerede er startet opp et 

forbedringsarbeid på området.  
 

 
Anbefalinger: 
Med bakgrunn i vår gjennomgang anbefaler VKR følgende: 

• Området forebygging av vold, trusler og trakassering av ansatte bør bli eget 
målområdet i kommunens overordnede styringsdokumenter. 

• Det bør utarbeides flere veiledende rutiner på området slik som krav til karlegging av 
lokal risiko, maler for handlingsplaner og rutiner for oppfølging av ansatte som vært 
utsatt for hendelser. 

• Det bør innføres rutine/internkontroll som sikrer bedre informasjon til ansatte og 
etterlevelse av sentrale rutiner og planer på området ute i kommunens virksomheter.  
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 
Kontrollutvalget i Nore og Uvdal kommune vedtok i møte den 09.12.2019, sak 40/19, at Viken 
Kommunerevisjon IKS skulle gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området vold, 
trusler og trakassering mot ansatte ut fra fremlagt prosjektplan. 

Prosjektet ble bestilt på bakgrunn av områder valgt ut i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og 
overordnet analyse for perioden 2015 – 2019. 

1.2. Formål og problemstillinger 
Prosjektets formål er å vurdere om antall hendelser knyttet til vold, trusler og trakassering mot 
ansatte i Nore og Uvdal kommune er av slik omfang at det utgjør et arbeidsmiljøproblem, samt 
belyse hva kommunen gjør for å forebygge og å følge opp hendelser om de inntreffer. 

Problemstilling: 

Er vold, trusler og trakassering mot ansatte i Nore og Uvdal kommune av et slikt omfang at det går 
utover arbeidsmiljøet, og hva gjøres for å forebygge dette?  

Delproblemstillinger: 

1. Har Nore og Uvdal kommune et HMS-system som i tilstrekkelig grad kan fange opp omfanget 
av- og tilfeller av vold, trusler og trakassering rettet mot ansatte?  

2. Har Nore og Uvdal kommune overordnede planer og rutiner med tanke på å forebygge at 
ansatte blir utsatt for vold, trusler og trakassering?   

3. Hvilke overordnede rutiner har Nore og Uvdal kommune innført/implementert for å følge opp 
ansatte som har blitt utsatt for konkrete hendelser?  

4. Hvordan ivaretar/dokumenterer den enkelte enhet HMS-arbeidet med å forbygge vold, trusler 
og trakassering, sett opp mot omfanget av hendelser? 

1.3. Oppbygging av rapporten 
Rapporten er bygd opp ut fra hovedproblemstillingen og de fire delproblemstillingene. De tre første 
kapitlene beskriver prosjektet og avgrensninger, metodebruk og kilder til revisjonskriteriene. Kapitlene 
4, 5, 6 og 7 tar for seg delproblemstillingene. I kapittel 8 konkluderer vi ut fra gjennomgangen opp 
mot hovedproblemstillingen. I kapittel 9 fremmer vi anbefalinger ut fra våre funn fra gjennomgangen.   

Det er til rapporten lagt ved følgende vedlegg; Vedlegg 1, kommunedirektørens uttalelse og vedlegg 
2, kortversjon av RSK001- som er krav til gjennomføring av forvaltningsrevisjon (denne 
forvaltningsrevisjon er gjennomført etter gammel versjon RSK001 da prosjekt startet opp før ny 
versjon trådte i kraft). 

Skrift i kursiv/i tekstbokser gjennomgående i rapporten er brukt der vi direkte har brukt skriftlig 
dokumentasjon fått fra kommunen eller andre kilder. Dersom denne teksten er redigert, er dette 
kommentert.  

Noen steder i rapporten har vi kommentert innsamlet data under tabeller/tekstbokser. Da har vi lagt 
inn at dette er våre kommentarer. Dette har vi gjort for direkte vise hvordan vi vurderer/tolker data, 
slik at leser lettere kan følge våre vurderinger i rapporten.   

1.4. Avgrensninger 
Vi presiserer at prosjektet kun tar for seg de områder og temaer som faller inn under de 
problemstillingene som fremgår av kapittel 1.2 og revisjonskriterier utledet for disse. Vurderinger og 
konklusjoner omfatter derfor bare disse avgrensede definerte områdene eller temaene.  
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Vi har ved utforming av rapporten bevisst søkt å være konsis og redigert ned data som vi presenterer 
i rapporten til det som vi mener er vesentlig dokumentasjon opp mot problemstillingene. Dette for å 
begrense omfanget av rapporteringen og forhåpentlig få til en relativ leservennlig rapport ut fra 
omfanget av gjennomgangen vi ha foretatt. 

Vår gjennomgang gjelder Nore og Uvdal kommune, det vil si virksomheter som er direkte underlagt 
kommunedirektøren. Dette innebærer at enheter som er organisert som egen selskapsform, med 
egen ledelse, slik som et KF, KS, IKS eller et AS ikke er omfattet av undersøkelsen. 

1.5. Definisjoner 

(Arbeidstilsynet nettsider 5.12.2018) 

«Vold og trusler» er hendelser hvor arbeidstakere blir fysisk eller verbalt angrepet i situasjoner som 
har forbindelse med deres arbeid, og som innebærer en åpenlys eller antydet trussel mot deres 
sikkerhet, helse eller velvære. 

«Trusler» er verbale angrep eller handlinger som tar sikte på å skade eller skremme en person. 

«Vold» er enhver handling som har til hensikt å føre til fysisk eller psykisk skade på person. Det kan 
også defineres som vold når arbeidstakere opplever utagerende handlinger hvor det utøves stort 
skadeverk på inventar og utstyr. 

 «Trakassering» er når en person blir utsatt for uønskede negative handlinger, unnlatelser eller 
ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller 
ydmykende. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing eller 
sårende fleiping og erting.  

1.6. Organisering  
Kommunen er organisert med en kommunedirektør som øverste admistrative leder. Under denne er 
det tre kommuneområder som er ledet av kommunalsjefer. Disse har har virksomheter under seg 
igjen. I tillegg er det to stabsenheter med egne ledere (se ut snitt organisasjonskart under). Ansvar for 
internkontroll og helse miljø og sikkerhet følger denne organiseringen. 

 

 

 

Kommunen er tilknyttet en bedrifthelsetjeneste og har et hovedverneombud. 
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2. Metode 
Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 
001 Standard for forvaltningsrevisjon" som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) 1. 
 
Vi har i dette prosjektet benyttet følgende metoder for dokumentasjonsinnhenting:  

• Fysiske og digitale møter, dialog på epost, samt telefonsamtaler med kontaktperson og 
ansatte i administrasjonen i kommunen  

• Gjennomgang av dokumenter og rutiner som vi har fått tilgang til for området  
• Gjennomgang av intern og ekstern statistikk 
• Spørreundersøkelse til alle ansatte i kommunen 
• Teams-møte med kommunens ledergruppe utvidet med verneombud og tillitsvalgte for å 

diskutere funn ut fra innsamlet dokumentasjon og eventuell ny dokumentasjon ut fra dette. 

Koronapandemien har i noen grad påvirker dokumentinnsamlingen. Spørreundersøkelsen ble 
forskjøvet fra våren 2020 til høsten 2020, samt at fysiske møter/kartlegging direkte i uvalgte 
virksomheter ikke ble gjennomført. Dette ble erstattet av digitalt møte med utvidet ledergruppe i 
kommunen. 
 
Vi har valgt disse metodene for dokumentasjonsinnhenting fordi vi mener disse er hensiktsmessige ut 
fra problemstillingene vi skal besvare.  
Det presiseres at det opp mot problemstillingene bare ses på områder som er fastsatt ved utledede 
revisjonskriterier/problemstillinger. Våre vurderinger og konklusjoner gjelder derfor bare for disse 
avgrensede, definerte områdene. De konklusjoner vi trekker gjelder for de begrensninger vi har gjort 
ut fra utvalg.  
 
Vi viser også til kapittel 1.3 der vi beskriver avgrensinger i prosjektets omfang opp mot 
problemstillingene.  
 
Et utkast til rapport har blitt oversendt kommunedirektør til uttalelse. Kommunedirektørens uttalelse 
av 18.02.2021 er vedlagt rapporten (egen AMU sak). 
 
 
 
 

 

1 Vedlegg 2 – utdrag av RSK 001 
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3. Kilder til revisjonskriterier 
Følgende kilder til revisjonskriterier er brukt: 

• Lov om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) -LOV-2018-06-22-83 
• Lov om arbeidsmiljø (arbeidsmiljøloven) -LOV-2005-
06-17-62 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) - FOR-1996-12-06-1127  

 

 

 

Utdrag av kilder til revisjonskriterier dette prosjektet fremgår delvis i rapport og av vedlegg 3 til 
rapport. De konkrete utlede revisjonskriteriene fremgår av kapitlene 4.1, 5.1, 6.1 og 7.1. 

4. Omfang av vold, trusler og trakassering 
Kapittel 4 er delt inn i tre underkapitler. Kapittel 4.1 beskriver utledning av revisjonskriterium opp mot 
delproblemstillingen.  Kapittel 4.2 beskriver omfanget av hendelser ut fra kommunens egen statistikk, 
hva vi har kartlagt, og ekstern statistikk på området. Vår vurdering opp mot delproblemstillingen og 
utledet revisjonskriterium fremgår av kapittel 4.3.  

 

4.1. Delproblemstilling/revisjonskriterium 
Dette kapittelet tar for seg delproblemstillingen; har Nore og Uvdal kommune et HMS-system som i 
tilstrekkelig grad kan fange opp omfanget av- og tilfeller av vold, trusler og trakassering rettet mot 
ansatte?  

Av Interkontrollforskriften, med bakgrunn i bestemmelsene i arbeidsmiljølovens § 3, fremgår det at 
virksomheten skal ha oversikt over risiko ut fra virksomhetens art og aktiviteter.  

Ut fra dette har vi utledet følgende revisjonskriterium: 

• Kommunen bør ha systemer som avdekker risikoen for at ansatte utsettes for vold, trusler og 
trakassering totalt for kommunen og opp mot arbeidets art, sted og ansatt. 

4.2. Dokumentasjon opp mot revisjonskriterium 
Dette kapittelet er inndelt i tre. Det er presentasjon av ekstern statistikk på området kommunens egen 
statistikk samt dokumentasjon vi har samlet inn gjennom en egen spørreundersøkelse.  
 

Ekstern statistikk. 
Ut fra statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB)2, som ble utarbeidet i 2018 med bakgrunn i tidligere 
statistikk, utsettes en av 10 for vold, trusler eller seksuell trakassering på jobb. Kvinner rammes oftere 
enn menn, men både menn og kvinner i helse- og sosialsektoren er mer utsatt enn andre. Det er 
oftest pasienter og klienter som står bak handlingene.  
 

 

2 Tekst (noe redigert) og tallene er hentet fra arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen, SSB analyse, 2018 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for 
krav og forventninger som benyttes for å 

vurdere kommunens virksomhet, økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse, 

regeletterlevelse osv. Sammenholdt med 
faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene 

basis for de analyser og vurderinger som 
foretas, de konklusjoner som trekkes, og de 

er et viktig grunnlag for å kunne 
dokumentere avvik eller svakheter. 
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Tidligere undersøkelser har vist at unge kvinner er særlig utsatt for seksuell trakassering i arbeidslivet, 
og at dette gjør seg gjeldende i flere ulike yrker. Tall fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse 
om arbeidsmiljø viser at unge og kvinner i tillegg er mer utsatt for vold og trusler på jobb enn menn 
og eldre arbeidstakere.  
 
Til tross for at arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere vern mot vold, trusler og trakassering, utsettes 9 
prosent av sysselsatte for minst én av disse formene for utilbørlig atferd på arbeidsplassen. 6 prosent 
av sysselsatte kvinner og 2 prosent av menn har blitt utsatt for vold på jobb det siste året, mens 5 
prosent av kvinnene og 2 prosent av mennene har opplevd trusler som var så alvorlige at de ble 
redde. 7 prosent av kvinner og 2 prosent av menn utsettes jevnlig for uønsket seksuell 
oppmerksomhet eller trakassering på jobb. Også andre undersøkelser har vist at kvinner er utsatt for 
flere tilfeller av både vold og trusler på arbeidsplassen enn menn.  
 
Tabellen under viser tall fra SSB for ansatte i % av hendelser i løpet av et år når det gjelder vold og 
seksuell trakassering på jobb. 

 

Arbeidsmiljø blant sysselsatte 18-66 år.  
ÅR 2000 2009 2019 
Utsatt for vold på arbeidsplassen, siste 12 måneder .. 4 % 5 % 

Utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, 
kommentarer eller lignende, månedlig el. mer 3 % 3 % 4 % 

 

Kommunens egen statistikk 
Totalt er det registrert 19 avvik opp mot vold og trusler i 2019 (Se grafikk under). I tillegg er det i 2019 
registret 3 andre avvik på områdene trakassering og generelt på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet 
(HMS) som er innenfor det undersøkte området. Dette utgjør til sammen 22 registrerte hendelser i 
2019. Det er ikke regisitert noen avvik på området arbeidsmiljø-konflikt i 2019.   
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Våre kommentarer til grafikk over: 

Er det tilfeldig at meldte hendelser øker når fokus ved tidspunktet for gjennomføring av 
spørreundersøkelsen blant ansatte? Kan dette indikere en underrapportering ved at søkelys på 
området gjennom en spørreundersøkelse gir noe høyre antall meldte avvik justert for 
«sesongvariasjon»? 

 

Vår spørreundersøkelse 
Vi har gjennom en spørreundersøkelse spurt ansatte i Nore og Uvdal kommune om de har blitt utsatt 
for hendelser inne vold, trusler og trakassering i 2019.  

Vår undersøkelse ble sendt til de samme ansatte som for kommunens medarbeiderundersøkelse 
våren 2020, korrigert for ansatte som har sluttet i perioden siden denne ble gjennomført. Totalt 
mottok 298 spørreundersøkelsen. I alt fikk vi inn 151 svar. Dette gir en svarprosent på undersøkelsen 
på ca. 50 %.  

Vi vurderer dette isolert sett som noe for lavt til å trekke helt sikre konklusjoner for enkeltspørsmål og 
på detaljerte nivåer. Men ved også å vurdere tallene som fremkommer fra undersøkelsen opp mot 
kommunens egen statistikk og ekstern statistikk på området, er det vår oppfatning at vi kan mene noe 
om det totale omfanget av hendelser i kommunen. Spørreundersøkelsen ble gjennomført i løpet av 
september/oktober 2020.  

I spørreundersøkelsen har 29 svart at de har vært utsatt for hendelser og 9 at de kan ha vært 
utsatt for hendelser (i tvil). For de som har svart ja, er andelen som sier de har meldt fra 2 av 3. For de 
som svarer «i tvil» er andelen 1 av 3.  Dette tyder på at de som har svart «i tvil», er reelle hendelser og 
kunne vært talt med.  Vi har allikevel valgt i videre analyser å ikke ta med de som har svart at de er «i 
tvil» om de har vært utsatt for noe.  
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Forekomst av hendelser  

Presentasjonen under viser forekomsten av hendelser totalt og fordelt ut fra kategorier for de som 
har besvart undersøkelsen. 

 

 

Våre kommentarer til grafikken over: 

I alt svarte 29 personer at de har vært utsatt for hendelser innen vold, trusler og trakassering i 2019. Ut 
fra antall svar gir dette en andel på totalt over en av fem av de som har svart. Men om vi forutsetter at 
hovedandelen av alle som ikke har svart ikke har vært utsatt for hendelser, havner vi på omtrent at 
10 % av ansatte i kommunen er utsatt for hendelser. I tillegg er det i vår undersøkelse 9 som svart at 
de er i tvil. Dette gjør at andelen kan være noe høyere enn 10 %. Vår kartlegging av hendelser 
samsvarer med SSBs statistikk for området, og antallet er noe høyre enn kommunens egen statistikk 
for 2019.  Våre tall viser også en variasjon ut fra kjønn, alder og hvor en jobber som samsvarer med 
tall fra det som fremkommer av forskning.  

Antall svar på den enkelte kategori varier mye. Antall svar på områdene er tatt hensyn til i våre 
vurderinger og analyser. I vedlegg 4 til rapporten fremgår det mer detaljer om fordeling av antall svar 
fordelt på kategorier. 

 

Tabell og presentasjon under viser svarfordelingen av hendelser innen gruppen vold, trusler, 
trakassering eller annet. 
 
Totalt for de som svarte at de var utsatt for hendelsene fordelte det seg slik i % (Det er tatt hensyn til 
at en person har svart at denne har vært utsatt for hendelser som omfatter flere av kategoriene vold 
trusler trakassering): 

Vold Trusler Trakassering Annet 
15,4% 40,4% 38,5% 5,8% 
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Slik fordelte hendelsene seg ut fra definerte kategorier: 
 

 
 
Våre kommentarer til grafikk over: 
Tallene over samsvarer med ekstern statistikk når det gjelder vold. Kvinner er mer utsatt enn menn. 
Unge er mer utsatt enn eldre. Under kategoriene adm/stab og administrasjon er det trakassering 
som er oppgitt.  Det fremkommer også fra vår dialog med kommuneledelsen at siste års 
omorganiseringsprosesser kan ha påvirket internt arbeidsmiljø.  
Det er få svar på mange av kategoriene, så tallene har for stor usikkerhet til å trekke konklusjoner på 
enkeltområder.  
 
Vi spurte også om hva den enkelte ble utsatt for av hendelser. I tekstboksen under er det et 
sammendrag av hva som fremkommer i beskrivelser: 

 
 
Våre kommentarer til tekstboks over: 
Vold, trusler og trakassering forkommer både fra «kunder og nærstående til kunder». Særlig kan 
dette forekomme på institusjoner og skoler, men også som resultat av 

➢ Truende og aggressiv verbal og fysisk atferd fra elever, pasienter og kunder 
➢ Foreldre som truer 
➢ Trusler med fysiske gjenstander slik som kniv 
➢ Klyping, slag og spark 
➢ Nettsjikane 
➢ Interne konflikter i arbeidsmiljø  
➢ Vold mot ansatte  
➢ Slag, spark, klype, lugge, klippet med saks. Truet med saks, kniv 
➢ Utskjelling 
➢ Alene med beruset «kunde» over flere timer 
➢ Truet på jobb av utenforstående som ville sloss med ungdom/ beboer 
➢ Jeg ble oppringt opptil flere ganger hver natt over flere døgn av en mann som seksuelt 

trakasserte meg over telefon 
➢ Blitt kastet ting på 
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saksbehandling/myndighetsutøvelse er vår vurdering. Det fremkommer også kommentarer som 
tyder på utfordringer i arbeidsmiljø internt. 
 
Hvem er det som står bak hendelsene, totalt for kommunen: 

 

Våre kommentarer til grafikk over: 
Som det fremgår er det «kunder» som er årsak til hovedandelen av hendelsene.  Men det er også 
hendelser som skyldes interne forhold på arbeidsplassen, slik som kollegaer/ledelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54,3%

10,9%

10,9%

17,4%

4,3% 2,2%

Fordeling svar og hvem står bak hendelsene

Kunde/tjenestemottaker

Kollegaer

Ledelse

Andre (personer som er ikke er kunde eller jobber i kommunen)

Vet ikke

Annet
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Fordeling av svar på om ansatte opplever arbeidsmiljøet som trygt: 

 
 
Våre kommentarer til grafikk over: 
Det kan se ut som det er en andel på opp mot 1 av 10 som opplever arbeidsmiljøet utrygt totalt 
sett. For den enkelte kategori er antall svar så lavt at vi kan i mindre grad trekke konklusjoner. 
 
Oppsummering av kommentarer som fremkommer om arbeidsmiljø er dette: 
 

 
 
Våre kommentarer til tabell: 
Det er gitt kommentarer til både interne og eksterne utfordringer i arbeidsmiljøet. Når det gjelder 
internt arbeidsmiljø kan negative kommentarer skyldes omorganiseringsprosesser siste år. 

4.3. Vurdering 
Vår vurdering opp mot delproblemstillingen gjelder kun det vi har sett på og er ikke altomfattende 
opp mot det delproblemstillingen kan defineres å inneholde. 

Ut fra delproblemstilingen; har Nore og Uvdal kommune et HMS-system som i tilstrekkelig grad kan 
fange opp omfanget av- og tilfeller av vold, trusler og trakassering rettet mot ansatte, viser vår 
kartlegging at Nore og Uvdal kommune har tilnærmet samme hyppighet av hendelser innen området 
vold, trusler og trakassering som ekstern statistikk og forskning viser. Variasjon av hendelser opp mot 
stillingskategorier ansatte har, tjenester ansatte yter, kjønn og alder viser at kommunen har tilnærmet 
samme variasjon som en kan forvente ut fra statistikk og forskning.  

Internt arbeidsmiljø: 
➢ Mange beskriver et godt arbeidsmiljø 
➢ Beskriver en del utfordringer med arbeidsmiljø, særlig som følge av omorganiseringen  
➢ Beskriver ledere som ikke fungere og kollegaer en ikke har tillit til/konflikter med 
➢ Sladder og baksnakking i arbeidsmiljøet 
➢ Savner tiltak for å jobbe med forbedring arbeidsmiljøet, ikke skjedd noe er 10-faktor 

undersøkelse 
Eksterne forhold: 

➢ Opplever arbeidsmiljøet som trygt, også noen som sier det er trusler fra «kunder» 
➢ Det har forekommet vold mot ansatte 
➢ Utrygg alene med kunder 
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Kommunens egne tall viser også et omfang som bekrefter de tall vi har innhentet gjennom vår 
spørreundersøkelse. Det kan være at det er en underrapportering i kommunen på hendelser ut fra 
vår kartlegging og at antall hendelser går opp når vår gjennomgang setter søkelys på området 
gjennom blant annet en spørreundersøkelse til ansatte.  

Oppsummert mener vi at antall hendelser i kommunen totalt og innen områder vi undersøkte er av et 
slikt omfang at vi vurderer at kommunen bør ha relativt stort fokus på dette området.  

 

5. Forbyggende rutiner og systemer på området. 
Kapittel 5 er delt inn i tre underkapitler. Kapittel 5.1 beskriver utledning av revisjonskriterium opp mot 
delproblemstillingen.  Kapittel 5.2 beskriver kommunens sentrale rutiner og systemer på området. Vår 
vurdering opp mot problemstillingen og utledet revisjonskriterium fremgår av kapittel 5.3.  

 

5.1. Delproblemstilling/revisjonskriterium 
Dette kapittelet tar for seg delproblemstillingen; har Nore og Uvdal kommune overordnede planer og 
rutiner med tanke på å forebygge at ansatte blir utsatt for vold, trusler og trakassering.  

Revisjonskriteriene under er utledet ut fra følgende deler av lovverket på området, det vil si 
Arbeidsmiljøloven § 3.1 – ledd 2 bokstav c og g, § 4-3 ledd 3 og 4, internkontrollforskriften § 5. 

 Revisjonskriterium:  

• Kommunen bør ha utarbeidet helhetlige planer og rutiner for å sikre et trygt arbeidsmiljø. 
 

5.2. Dokumentasjon opp mot revisjonskriteriene 
Vi har innhentet følgende dokumentasjon som beskriver arbeidet med å sikre et trygt arbeidsmiljø i 
kommunen.  

Dette har vi gjort ved gjennomgang av kommunens internkontrollsystem Compilo, ved systematiske 
søk på ord som er relevant for området. Blant annet HMS, vold risiko med mer.  
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Bilde under viser skjermbilde i Compilo ut fra søk på risiko våren 2020: 

 

 

Under følger oversikt over kommunens planer/rutiner på området ut fra forskjellige søk/og 
gjennomgang av Compilo våren 2020: 

 

Kommunens overordnede rutine for HMS/ internkontroll er fra 2016. Nedenfor der det gjengitt deler 
av rutinen.  
 
Internkontroll i kommunen betyr 

• at virksomheten selv sørger for at lover og forskrifter etterleves i praksis  
• at lokal ledelse er ansvarliggjort til å la helse, miljø og sikkerhet inngå som en del av  

hverdagens gjøremål  
• at arbeidstakere/verneombud har reell medvirkning  
• at det er innført håndterbare og overkommelige rutiner for et systematisk HMS-arbeid  
• at det er etablert system for å dokumenter at det fungerer i praksis  
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Rådmann/kommunalsjefer 

• har det endelige ansvar for HMS-arbeidet i kommunen  
• tar initiativ til å etablere et systematisk HMS-arbeid  
• er ansvarlig for utforming og dokumentasjon av HMS-arbeidet  
• fastsetter mål for HMS  
• gir god informasjon til alle ansatte om mål og planer for HMS  
• går foran som et godt eksempel i oppfølgingen av handlingsplaner for HMS  
• pålegger sine underordnede ledere ansvar og oppgaver for HMS  

 

Virksomhetsledere/teamledere 

• får delegert ansvar fra rådmann/kommunalsjef 
• påtar seg og følger opp ansvar og oppgaver for HMS på lik linje med annet pålagt ansvar  
• innhenter råd og erfaringer fra medarbeidere og fra verne- og helsepersonale om HMS- 

forhold i sitt ansvarsområde  
• følger opp med utarbeidelse av lokale mål, planer og tiltak  
• signaliserer viktigheten av HMS i sitt ansvarsområde  
• at det er etablert system for å dokumenter at det fungerer i praksis  

 

Andre ansatte/medarbeidere  

• medvirker aktivt og støtter opp om de mål, planer og tiltak bedriften har for HMS  
• følger opp og retter seg etter rutiner, prosedyrer og instrukser som er fastsatt for aktuelle 

arbeidsoperasjoner 
• er oppmerksom på og melder fra om forhold som har betydning for HMS i kommunen  

 
Det er utarbeidet et spesifikt reglement for området sjikane, vold og trusler. Nedenfor er deler av 
reglementet gjengitt.  
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Under gjengis deler av rutine (noe redigert format);  

Sjikane, vold og trusler  

Sjikane, vold og trusler er uakseptabelt - uansett hvor det forekommer og uansett hvem som er utøveren.  
 
Trygghet i arbeidssituasjonen er en grunnleggende forutsetning for helse og trivsel, og for å kunne gi gode 
tjenester til klienter/brukere og deres pårørende. 
 
Arbeidsgiveren har et lovpålagt ansvar for å beskytte de ansatte mot sjikane, vold og trusler og for at 
arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, Arbeidsmiljøloven § 4-3. Arbeidet med å sikre arbeidstakerne mot sjikane, 
vold og trusler skal inngå i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet) i 
samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Arbeidstakerne har på sin side plikt og rett til å 
medvirke i planlegging og oppfølging av mål og tiltak. 

Bestemmelsene stiller blant annet krav om at: 

• virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller 
trusler 

• arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av sjikane, volds- og 
trusselsituasjoner 

• arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon bl.a. om hvilke rutiner som er satt i 
verk for å forebygge, håndtere og følge opp sjikane, vold- og trusselsituasjoner 

• virksomhetene gjennomfører de tiltak som må til, og at ansatte som blir utsatt for sjikane, vold og 
trusler blir fulgt opp på en god måte i ettertid. 

Hva er sjikane, vold og trusler om vold? 

Vold er en handling av en gruppe eller enkeltindivider som har til hensikt å skade 
andre fysisk eller psykisk. 
 
Trussel om vold er verbalt angrep eller handling som har til hensikt å skremme eller 
skade den personen det er rettet mot. 
Trakassering er plaging og sjikane.  
Det kan også være skade på vedkommende eiendom.  
 
Begrepet brukes ofte når en person blir utsatt for systematiske ubehageligheter. 
Selv om overgrep kan defineres generelt, er det subjektivt hva som oppleves som 
overgrep. Derfor må det tas hensyn til hvordan den enkelte selv opplever 
situasjonen. 
 
Rutine for håndtering av sjikane, vold og trusler 

 
Hvem gjelder den 
for? 

 
Rutinen gjelder for alle ansatte i Nore og Uvdal kommune 

Formål: Rutinen skal forebygge at ansatte, så langt det er mulig ikke utsettes for 
sjikane/trakassering, vold og trusler og redusere ettervirkningene hvis 
ansatte utsettes for vold og trusler Jmf. AML § 4-3  

Definisjoner: Vold: All fysisk eller psykisk skade på person, og skadeverk på inventar 
og bygning. 
Trussel: Et verbalt angrep eller handling som tar sikte på å skremme eller 
skade en person. 
Sjikane/trakassering: Plaging og sjikane som fører til ubehag for den 
som blir utsatt for det. Trakassering kjennetegnes ofte av gjentatte og 
systematiske handlinger. 
Selv om overgrep kan defineres generelt, er det subjektivt hva som 
oppleves som overgrep. Det må derfor tas hensyn til hvordan ansatte 
opplever situasjonen. 
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Hvem har ansvaret? Rådmannen har det overordnede ansvaret og kommunalsjefene har 
delegert ansvar. 
De ansatte plikt til å medvirke ved gjennomføringen av de tiltakene som 
bli satt verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. 

Hva skal gjøres? Det er viktig at rutinene blir gjort kjent for alle ansatte. 
• Retningslinjer for hvordan en forebygger og håndterer sjikane, 

vold og trusler bør hvert år, være tema på personalmøte for alle 
ansatte.  

• Voldsepisoder og trusler som vurderes som straffbare handlinger, 
skal som hovedregel meldes til politiet av øverste leder av 
virksomheten, rådmannen. Det er viktig at kommunalsjefen eller 
den nærmeste leder blir informert ved melding til politi. 

• Dersom en ansatt har fått midlertidig eller varig redusert 
arbeidsevne som følge av vold eller trusler om vold, har 
nærmeste leder tilretteleggingsplikt. 

 

Fremgangsmåte: 

Forebygging av vold og trusler. 

Det skal foretas systematiske kartlegginger av hvor og i hvilke typer arbeidssituasjoner arbeidstakerne kan 
bli utsatt for vold og trusler. Kartleggingen må inneholde en gjennomgang av risikofaktorer både internt i 
enheten/avdelingen og i omgivelsene. Omfanget av vold og trusler skal kartlegges slik at virksomheten 
har en kontinuerlig oversikt over hvor stort problemet er.  
 
På bakgrunn av kartleggingen skal det gjøres en vurdering av hvor stor sannsynligheten er for å bli utsatt 
for vold og trusler, og hvilke konsekvenser det kan få.  
Forebygging av vold og trusler krever systematisk arbeid. Enhetene/avdelingene må utarbeide planer og 
tiltak for å redusere risikoforholdene, med bakgrunn i det som kommer fram i kartleggingen og 
risikovurderingen. Dette kan gjøres i form av en handlingsplan. 

Handlingsplanen bør inneholde konkrete tiltak som følger opp målsettingene i strategien, og bør revideres 
årlig i samarbeid mellom ledelsen og de ansatte. De konkrete tiltakene bør omfatte prosedyrer og rutiner 
for: 
 

• forebygging  
• håndtering av situasjonen  
• oppfølging  
• registrering av hendelser  
• opplæring  
• kriseberedskap  

 
Se HMS-verktøykassen, Prosedyre for kartlegging og Prosedyre for risikovurdering og utarbeidelse av 
tilhørende handlingsplan 

Håndtering av voldssituasjon  

Enheten/avdelingen må ha klare rutiner for hva som skal gjøres i en voldssituasjon, og hvordan hendelser 
skal følges opp. Rutinene kan fungere som et sikkerhetsnett for alle og vil sikre at både arbeidsgiver og 
arbeidstakerne vet hva de skal gjøre når en situasjon oppstår, og i etterkant av hendelsen.  
 
Oppfølging  

All vold eller trusler om vold/trakassering skal meldes skriftlig til leder og verneombud.  
Det er den ansatte selv som har ansvaret for dette. Det skal også skrives og leveres avviksmelding om 
hendelsen.  
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Arkivering 

Registreringen arkiveres i personalmappe og i internt HMS-system. 
 

Nedenfor er det gjengitt et par strategiske mål fra kommunens strategiske kompetanseplan fra mars 
2018 som er relevante for gjennomgått område: 

Strategisk prosess 
 

De viktigste resultatene i 2017 De viktigste resultatene i 2018 – 2020 

HMS 
 
Ansatte som 
mestrer 
arbeidsdagen 

God introduksjon av nye medarbeidere 
Arenaer for oppfølging av medarbeidere 
som avdelingsmøter og jevnlig 
medarbeiderdialog 
10-faktor medarbeiderundersøkelse hvert 
år som indikator på arbeidsmiljøet 

Reduksjon i sykefravær 
 
Lav turnover  
 
Oversikt over meldte HMS avvik 

Trygge og 
forsvarlige 
arbeidsmiljø 

Opplæring av verneombud 
Alle ledere og verneombud har HMS- 
opplæring 
Jevnlig samarbeidsmøter mellom leder, VO 
og TV i alle kommuneområder 

Avvik/ personalskadestatistikk 
Gode rutiner for å registrere yrkesskader 
Medarbeiderundersøkelser årlig 
 

 

Kommunen har en bedriftshelsetjeneste: Det er i 2019 utarbeidet plan på samarbeidet med denne. Se 
deler av gjengitt plan under.  

 

Når det gjelder å vurdere lokal risiko på området vold, trusler mot ansatte og å utarbeide lokale 
rutiner/tiltak ut fra dette, var det våren 2020 bare området barnevern som hadde dokumentert noe 
på dette i Compilo.  Utklipp under viser et par eksempler på dette: 
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Etter at spørreundersøkelsen ble sendt ut og videre i 2020 har det både innenfor skole og 
omsorgsområdet vært jobbet med problematikken. 

Det er innenfor omsorgsområdet utarbeidet en rutine for «håndtering av kritikk fra pårørende» og det 
er på oppvekstområdet jobbet med problematikken både på skoler og barnehager i samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten. 

Gjennom spørreundersøkelsen vi gjennomførte spurte vi ansatte om deres kjennskap til rutiner på 
området. Grafikken under viser kjennskapen. 

 

Våre kommentarer til ansattes kjennskap til planer: 

Totalt svarer omtrent en av tre at de har kjennskap til rutiner på området. Men det er grupper av 
ansatte og områder som har høyere og lavere kjennskap til rutiner. På områder med relativt stor 
hyppighet av hendelser er kjennskapen høyere enn der med liten hyppighet. Det er naturlig at leder 
kjenner rutiner bedre, men andelen er bare noe over 50% (grafikk på dette er presentert i kapittel 7.2). 
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Ansattes oppsummerte kommentarer til kjennskap planer: 

 

Våre kommentarer til tabell over: 

Det er stort sprang i kommentarer rundt planer og rutiner på området. Det er i alt 31 av de 46 som 
svarte at de kjente til planer som har gitt kommentarer.  

 

5.3. Vurdering 
Vår vurdering opp mot delproblemstillingen gjelder kun det vi har sett på og er ikke altomfattende 
opp mot det delproblemstillingen kan defineres å inneholde. 

Ut fra delproblemstilingen; har Nore og Uvdal kommune overordnede planer og rutiner med tanke på 
å forebygge at ansatte blir utsatt for vold, trusler og trakassering, mener vi at kommunens sentrale 
rutiner er relevante og i noen grad er dekkende for området vold trusler mot ansatte. Men vi ser også 
svakheter. Vi ser at en kan ha tydeligere kvantifiserbare mål på området. Dette kan være å ha mål om 
å redusere hendelser, eventuelt en visjon om ikke å ha hendelser på sikt.  

Vi savner også flere konkrete veiledere eller bekrivelser for prosesser for det alle enheter i 
kommunen skal gjennomføre ut fra sentrale rutiner. Dette gjelder blant annet kartleggingssystem av 
hendelser, gjennomføring av risikoanalyser. Det kunne også med fordel vært laget eksempler på 
oppbygging av handlingsplaner og rutine for oppfølging av ansatte som blir utsatt for hendelser. 

Ut fra dokumentert omfang av hendelser omtalt i kapittel fire mener vi flere områder burde hatt 
rutiner og dokumentasjon på tiltak innenfor området ut fra sentrale krav på området. Det var kun et 
område som hadde noe lokalt på dette våren 2021. I prosessen med dette prosjektet har det blitt 
startet opp et arbeid på flere andre områder.    

Vi stiller også spørsmål ved om rutiner er godt nok kjent blant de ansatte i kommunen. Dette bør det 
også utarbeides en rutine på for å øke og vedlikeholde kjennskapen til rutiner på området. 

 

➢ RÅR (et tidligere prosjekt som er videreført - raushet - åpenhet - respekt) 
➢ Overordnet handlingsplan for sjikane, vold og trusler 
➢ Håndtering av vold i Oppvekst og kultur 
➢ Risikovurdering i vernerunde hvert år 
➢ Oppfølging fra nærmeste leder 
➢ Avvikshåndtering 
➢ Kommunens planer og virksomhetenes planer 
➢ Det foreligger retningslinje for håndtering av vold og trusler 
➢ Det blir gjennomført kurs av og til 
➢ Kommunens ROS-analyse 
➢ At vi skal tilkalle leder, politi ved grov vold  
➢ Vi har interne planer som skal forebygge vold og trusler 
➢ Vi har et etikkreglement 
➢ Arbeidsmiljøloven 
➢ Plan for forebyggende tiltak 
➢ Plan for håndtering av vold og trusler 
➢ HMS plan, vernerunder og medarbeidersamtaler 
➢ Retningslinjer for varsling og å håndtere mobbing 
➢ Kommunen har reglement ved sjikane, vold og trusler  
➢ Det skal foretas systematisk kartlegging av risiko  
➢ Enheten skal ha klare rutiner for hva som skal gjøres i en voldssituasjon 
➢ Fått utdelt tiltak og planer på jobb 
➢ Skriver avviksmelding i Compilo 
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6. Oppfølgingsrutiner og systemer på området 
Kapittel 6 er delt inn i tre underkapitler. Kapittel 6.1 beskriver utledning av revisjonskriterium opp mot 
delproblemstillingen.  Kapittel 6.2 beskriver kommunes sentrale rutiner og systemer på. Vår vurdering 
opp mot delproblemstillingen og utledet revisjonskriterium fremgår av kapittel 6.3.  

 

6.1. Delproblemstilling/revisjonskriterium 
Dette kapittelet tar for seg problemstillingen; hvilke overordnede rutiner har Nore og Uvdal kommune 
innført/implementert for å følge opp ansatte som har blitt utsatt for konkrete hendelser?  

Revisjonskriteriene under er utledet ut fra følgende deler av lovverket på området, det vil si 
Arbeidsmiljøloven § 3.1 – ledd 2 bokstav c og g, § 4-3 ledd 3 og 4, internkontrollforskriften § 5. 

 Revisjonskriterium:  

• Det bør være innført helhetlige rutiner for å følge opp personer som har opplevd negative 
hendelser. 

6.2. Dokumentasjon opp mot revisjonskriterium 
Vi har fått følgende dokumentasjon på rutiner for å følge opp ansatte: 

Rutinene for å følge opp ansatte er inkludert i kommunens rutiner som omhandler hendelser fra 
eksterne og for internt arbeidsmiljø. En generell beskrivelse av disse finnes i kapittel 5. Nedenfor 
følger mer spesifikt det som går på oppfølging av hendelser.   

Håndtering av voldssituasjon  

Enheten/avdelingen må ha klare rutiner for hva som skal gjøres i en voldssituasjon, og hvordan hendelser 
skal følges opp. Rutinene kan fungere som et sikkerhetsnett for alle og vil sikre at både arbeidsgiver og 
arbeidstakerne vet hva de skal gjøre når en situasjon oppstår, og i etterkant av hendelsen.  

 
Oppfølging  

All vold eller trusler om vold/trakassering skal meldes skriftlig til leder og verneombud.  
Det er den ansatte selv som har ansvaret for dette.  Det skal også skrives og leveres avviksmelding om 
hendelsen.  
 
Som tidligere nevnt er det kun barnevern som har laget egen rutine for oppfølging av ansatte som 
har vært utsatt for hendelser innenfor området vold og trusler. Deler av denne er gjengitt under: 
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6.3. Vurdering 
Vår vurdering opp mot delproblemstillingen gjelder kun det vi har sett på og er ikke altomfattende 
opp mot det delproblemstillingen kan defineres å inneholde. 

Ut fra delproblemstillingen; hvilke overordnede rutiner har Nore og Uvdal kommune 
innført/implementert for å følge opp ansatte som har blitt utsatt for konkrete hendelser, mener vi 
kommunen ikke har dekkende rutiner for oppfølging av personer som har blitt utsatt for hendelser jf. 
gjennomgang av rutiner i kapittel 5. Det er en svakhet at det ikke er laget en rutine som kan være mal 
for kommunens enheter, som kan tilpasses den enkelt virksomhet om det er særskilte behov ut fra 
virksomhetens art.  

Vi mener også at den ene rutinen som er laget for dette, innen barnevern, også har svakheter. Dette 
er slik som at rutinen ikke har konkrete aktiviteter leder/andre skal tilby den som har vært utsatt for 
hendelser.  

Vi stiller også spørsmål ved om det er riktig, slik fellesrutinen på området beskriver, at det er den 
ansatte som skal ha ansvar for melde skriftlig fra om hendelsen inkludert avvik. Det bør etter vår 
mening holde at den ansatte melder muntlig om at noe er skjedd, så er det leders/verneombuds 
(den hendelsen meldes til) ansvar å gjøre dette skriftlig til de instanser som bør varsles ut fra 
alvorlighetsgrad ved hendelsen. Dette ut fra at det i tenkte tilfeller kan være at ansatt er så påvirket av 
hendelsen at vedkommende ikke er stand til å utføre det dagen rutiner beskriver.   



 

Viken kommunerevisjon IKS 

24 
Nore og Uvdal kommune   |   2021   Vold, trusler og trakassering mot ansatte 

7. Praksis (bruk av sentrale rutiner og lokale rutiner) 
Kapittel 7 er delt inn i tre underkapitler. Kapittel 7.1 beskriver utledning av revisjonskriterium opp mot 
delproblemstillingen.  Kapittel 7.2 kartlagt praksis. Vår vurdering opp mot delproblemstillingen og 
utledet revisjonskriterium fremgår av kapittel 7.3.  

 

7.1. Delproblemstilling/revisjonskriterier 
Dette kapittelet tar for seg problemstillingen; hvordan ivaretar/dokumenterer den enkelte enhet HMS 
– arbeidet med å forbygge vold, trusler og trakassering, sett opp mot omfanget av hendelser?  

Revisjonskriteriene under er utledet ut fra følgende deler av lovverket på området, det vil si 
Arbeidsmiljøloven § 3.1 – ledd 2 bokstav c og g, § 4-3 ledd 3 og 4, internkontrollforskriften § 5, samt 
interne krav ut fra kommunens egne rutiner, jf. presentasjon av disse i kapittel 4 

Revisjonskriterium: 

• Den enkelte enhet skal ha kartlagt risiko lokalt og å ha tilpasset rutiner og praksis ut fra denne 
risikoen. 

7.2. Dokumentasjon 
Som vi dokumenterte i kapittel 4, så er det et omfang av hendelser på området som gjør at en i HMS- 
sammenheng bør ha søkelys på dette området. Kommunen har noen sentrale rutiner som beskriver 
krav til lokale enheter. Men følges disse og er de kjente? 

Ansattes kjennskap til planer. 

For detaljer om dette vises det til kapitel 5.2 hvor det er presentert tall for kjennskapen til rutiner blant 
ansatte i organisasjonen. Totalt hadde omtrent 30 % av de ansatte som svarte på undersøkelsen svart 
at de hadde slik kjennskap. 

Vi kartla også om ansatte meldte fra når de opplevede å ha vært utsatt for hendelser. Under 
presenteres en oversikt over dette. 

Ansatte melder fra om hendelser: 

 

Våre kommentarer til andel som melder: 

Andelen ansatte som melder fra om hendelser varierer mye. Særlig synes det som det ikke meldes 
fra om interne forhold da ingen har meldt fra om slike hendelser av de som mener de utsatt for slike 
forhold. 
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Kommentarer til hvorfor ansatte ikke melder hendelser 

 

 

Ansattes svar på om det er satt i gang tiltak fremgår av grafikk under: 

 

Våre kommentarer til grafikk over: 

Noen ansatte ønsker ikke tiltak. Enheter med få svar og der det er en høy andel hendelser som 
muligens skyldes internt arbeidsmiljø, fører muligens til lavere andel som opplever at de blir fulgt 
opp. 

 

Tekstkommentarer fra ansatte på at det ikke ble satt i gang tiltak etter hendelsen: 

 

Vår kommentar til tabell over: 

Kommentarer i tekstboks over tyder på at oppfølgingen av ansatte svikter enkelte ganger. 

 

 

 

 

 

 

➢ Opp mot kunder går kommentarer på at en unnskylder kunder ut fra deres situasjon.  
➢ Internt går det på at det er vanskelig å ta opp utfordringer i arbeidsmiljø. 

➢ Leder er klar over hvordan denne personen oppfører seg, men det blir ikke ordentlig 
tatt tak i. 

➢ Jeg meldte avvik i compilo, men hørte aldri mer om hva som ble gjort i saken, kun at 
avviket var registrert av leder. 

➢ Jeg måtte selv kontakte bedriftshelsetjeneste. Det var ingen andre som gjorde noe. 
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Nedenfor følger presentasjon av hvor fornøyd ansatte er med den oppfølgingen de har fått: 

 

Vår kommentar til grafikk: 

Det er en relativt stor andel som ikke er fornøyd med oppfølgingen de får. 

Innspill tekstkommentarer fra ansatte på oppfølging de har fått: 

 

Våre kommentarer til tabell over: 

Kommentarene i tekstboks overviser eksempler på at ansatte ikke alltid er fornøyd med oppfølgingen 
som skjer etter at de har meldt fra om hendelser og ønsker oppfølging. 

Dokumentasjon på praksis i virksomhetene 

På grunn av pandemien har vi ikke direkte fått kartlagt dokumentasjon i utvalgte enheter om 
etterlevelse av lovverk og egne rutiner. I stedet ble det 17.11.2020 avholdt et dialogmøte via Teams 
om funn og praksis i kommunen med kommunens ledergruppe, hovedverneombud og tillitsvalgte. 

Det ble i dette møtet bekreftet at det med unntak av området barnevern ikke var gjennomført lokale 
risikoanalyser og tiltak ut fra dette. Det er heller ikke utarbeidet lokale rutiner for oppfølging av 
ansatte. Det ble imidlertid opplyst at det høsten 2020 ble jobbet med området innen flere 
virksomheter. Det vises her til omtale av rutiner innsendt under kapittel 5.2.  

Det at det ikke er gjennomført risikoanalyser lokalt selv om dette var en del av aktivitetsplan (se deler 
av denne gjengitt under). Det var også satt opp at en kunne få bistand bedriftshelsetjenesten. Også 
omstillingsprosessen var tatt opp. Det fremkom i Teams-møtet at omstillingsprosesser internt kan 
være en medvirkende faktor til negative forhold i det interne arbeidsmiljøet.   

➢ Det ene hjemmet kontaktet meg og sa unnskyld, det andre hjemmet gjorde ikke noe. Syns 
ikke det var greit 

➢ Tiltak satt inn, men ikke endret etter evaluering av behovet 
➢ Tiet i hjel problemet 
➢ Samtaler med leder + tilbud om bistand fra en psykologtjeneste 
➢ Det ble gitt lite informasjon om videre håndtering både i forhold til min kollega og 

tjenestemottakeren 
➢ Ble meldt inn avvik 
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7.3. Vurdering 
Vår vurdering opp mot delproblemstillingen gjelder kun det vi har sett på og er ikke altomfattende 
opp mot det delproblemstillingen kan defineres å inneholde. 

Ut fra delproblemstillingen; hvordan ivaretar/dokumenterer den enkelte enhet HMS – arbeidet med å 
forbygge vold, trusler og trakassering, sett opp mot omfanget av hendelser, ser vi både ut fra 
gjennomført spørreundersøkelse, dokumentasjon og dialog med kommunens 
ledergruppe/tillitsvalgte/hovedverneombud, svakheter opp mot og å ivareta lovverket ut i den 
enkelte enhet av kommunen. Dette gjelder blant annet å vurdere/kartlegge lokal risiko på området, jf 
både avviksmeldinger og spørreundersøkelse som viser hendelser på området som påvirker 
arbeidsmiljø. Det er ikke utarbeidet lokale tiltaksplaner slik kommunens sentrale rutiner krever. Men 
noen steder har en i løpet av høsten 2020 startet opp arbeid for å få noe av dette på plass. Dette er 
etter revisjonens oppfatning positivt. Det er med ett unntak heller ikke laget lokale rutiner for 
oppfølging av ansatte som blir utsatt for hendelser slik interne rutiner anbefaler. 
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8. Konklusjon 
Er vold, trusler og trakassering mot ansatte i Nore og Uvdal kommune av et slikt omfang at det 
går utover arbeidsmiljøet, og hva gjøres for å forebygge dette? 

Ut fra gjennomgang av de fire delproblemstillingene konkluderer vi med følgende på bakgrunn av 
den informasjonen og de forutsetningene vi har beskrevet i denne rapporten:  

• Vi mener at omfanget av vold, trusler og trakassering av ansatte fra kunder og i internt 
arbeidsmiljø i Nore og Uvdal kommune som helhet og i deler av kommunen har en så stor 
forekomst at det kan utgjøre et arbeidsmiljøproblem. 

• Kommunen har til dels dekkende sentrale rutiner på området, men det er klare svakheter med 
disse. 

• Det er i mindre grad dokumentert at enheter/deler av kommunen jobber systematisk 
forbyggende for å redusere antall hendelser.  

• Sentrale rutiner og lovkrav på området er med få unntak fulgt opp lokalt. Dette gjelder krav til 
risikoanalyser, tiltaksplaner med mer. 

• Vi mener ut fra ekstern statistikk, kommunens egen statistikk og vår kartlegging at ansatte i 
Nore og Uvdal kommune ikke er utsatt for hendelser av denne type som ligger over det som 
er normalt sett opp mot virksomhetens art og sammensetning av arbeidstakere. 

• Det kan være at det er en underrapportering av hendelser på området. 
• Vi ser det som positivt at det ved noen virksomheter allerede er startet opp et 

forbedringsarbeid på området.  

 

9. Anbefaling 
Med bakgrunn i vår gjennomgang anbefaler VKR følgende: 

• Området forebygging av vold, trusler og trakassering av ansatte bør bli eget målområdet i 
kommunens overordnede styringsdokumenter. 

• Det bør utarbeides flere veiledende rutiner på området slik som krav til karlegging av lokal 
risiko, maler for handlingsplaner og rutiner for oppfølging av ansatte som vært utsatt for 
hendelser. 

• Det bør innføres rutine/internkontroll som sikrer bedre informasjon til ansatte og etterlevelse 
av sentrale rutiner og planer på området ute i kommunens virksomheter.  

 

 

Drammen, den 24. februar 2021.  

 
 
Torkild Halvorsen 

  
 
Gjermund Røren 

leder forvaltningsrevisjon 
 
 
 
 
 
 

 forvaltningsrevisor 
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Referanser 
• Lov om kommuner og Fylkeskommuner (Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2018) 
• Lov om arbeidsmiljø (Arbeids- og sosialdepartementet, 2005) 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften) (Arbeids- og sosialdepartementet, 1996)  
• Lokale referanser: 

o Kommunens rutiner på området som er beskrevet og vist til i selve rapport  
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra kommunedirektør datert 18.02.2018 
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges. 

Standard for forvaltningsrevisjon3 ble fastsatt av styre i NKRF (Norges kommunerevisorers forening)  
1. februar 2011. Standarden gjelder som god kommunal revisjonsskikk for 
forvaltningsrevisjonsprosjekter. Den består av grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i 
forvaltningsrevisjon. (Det ble i 2020 vedtatt en ny standard, men gammel gjelder da dette prosjekt 
startet før denne ble vedtatt tatt i bruk). 
 

Standarden er bygget opp med 47 punkter hvor noen er anbefalinger og noen er obligatoriske krav. 

Punkt Innhold  Punkt Innhold 
1-5 Innledning   26-30 Metode og data  
6-9 Krav til revisor   31-33 Vurderinger og konklusjoner  

10-11 Bestilling   34 Anbefalinger  
12-17 Revisjonsdialogen   35-41 Prosjektrapport  
18-19 Prosjektplan   42-44 Dokumentasjon  
20-21 Problemstilling(er)   45-47 Kvalitetssikring og 

kvalitetskontroll  
22-25 Revisjonskriterier     

 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og fylkeskommuner, og 
kontrollutvalget skal påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides plan 
for forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse, og denne skal vedtas av kommunestyret 
eller fylkestinget.  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 
Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller 
fylkeskommunens folkevalgte organer.  

Krav til revisor: 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor må oppfylle gitte kvalifikasjonskrav. Denne må også sørge for 
at forvaltningsrevisjonen gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevant 
metodikk, og med tilstrekkelig kunnskap om temaet som revisjonen omhandler.  

Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine oppgaver. Dersom revisor benytter 
arbeid utført av andre, skal revisor sikre at kravene til uavhengighet og objektivitet er oppfylt også for 
disse.  

Bestilling: 

Forvaltningsrevisjonen må gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. Revisor må 
vurdere om kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre, om revisor er faglig uavhengig, og 
dersom det er nødvendig må bestillingen avklares med kontrollutvalget.  

Revisjonsdialogen: 

Så tidlig som mulig i prosjektet – og senest før datainnsamlingen starter – skal revisor sende 
oppstartbrev til administrasjonssjefen. Det bør også avholdes oppstartsmøte med 
administrasjonssjefen og reviderte enheter hvor det redegjøres for prosjektet og planlagt 
gjennomføring.  

Hvis det underveis i prosjektet oppstår behov for å endre prosjektets problemstilling(er) eller annet 
som har vesentlig betydning i forhold til bestillingen, skal dette avklares med kontrollutvalget.  

 

3 http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf 

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf
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Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av 
rapporten, og høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget.  

Prosjektplan, problemstillinger og revisjonskriterier: 

Det skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hvert prosjekt, med problemstilling(er).  

Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget må revisor operasjonalisere problemstillingen(e) 
slik at de blir tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne besvares.  

Med utgangspunkt i problemstillingen(e) skal det etableres revisjonskriterier, som skal være 
begrunnet i, og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Revisjonskriteriene skal 
være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet 
innenfor den aktuelle tidsperioden.  

Metode og data: 

Revisor må gjennom valg av metode sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) i forhold til 
problemstillingene, og datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataenes 
pålitelighet (reliabilitet). Det må innhentes data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og 
svare på problemstillingene. Ved bruk av intervjuer skal som hovedregel data verifiseres.  

Data som inneholder personopplysninger, må behandles i tråd med lovkrav.  

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger: 

Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til revisjonskriteriene og vurdere om praksis 
eller tilstand er i tråd med kriteriene. Vurderinger må være objektive og logiske. Revisor skal 
konkludere i forhold til problemstillingene ved å se vurderingene av data opp mot revisjonskriteriene. 
Dersom det avdekkes vesentlige avvik skal disse komme tydelig frem i 
forvaltningsrevisjonsrapporten.  

Anbefalinger er ikke obligatorisk, men bør gis der dette er hensiktsmessig. Anbefalinger må aldri 
formuleres som pålegg til administrasjonen, og det bør utvises varsomhet med å foreslå detaljerte 
løsninger.  

Prosjektrapporten: 

Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt. Rapporten bør utformes så leservennlig 
som mulig.  

Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, revisjonskriterier, 
innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Praksis eller tilstand innen det 
reviderte området må beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger 
og konklusjoner.  

Dokumentasjon: 

Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av 
utførelsen av prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier 
at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt.  

Dokumentasjon (revisjonsbevis) skal oppbevares i tråd med lovkrav.  

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  

Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, for å sikre nødvendig faglig og metodisk kvalitet i 
undersøkelse og rapport, samt at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, 
revisjonskriterier, data, vurderinger og konklusjoner.  

Revisjonsenheten må dokumentere at det er system for kvalitetskontroll.  
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Vedlegg 3 – Kilder til/utledning av revisjonskriterier 
Følgende kilder til revisjonskriterier er aktuelle for dette området: 
 
Lov og forskrift: 

• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) -LOV-2018-06-22-83 

• Lov om arbeidsmiljø (Arbeids- og sosialdepartementet, 2005) 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften) (Arbeids- og sosialdepartementet, 1996)  
 
Kommuneloven:  
§ 23.Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. 
1. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet,  

og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med  
lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 

 
Bestemmelse i ny kommunelov fra 2021:  
§ 25-1.Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen 
Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og 
forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen. 
 
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. 
 
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 
 
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. 
Trer ikraft 1 jan 2021. 
 
Arbeidsmiljøloven 
Arbeidsmiljøloven (AML) pålegger arbeidsgiver en plikt til å sørge for at bestemmelsene gitt i loven 
og med utgangspunkt i loven blir overholdt.  
I § 3-1 stilles det krav til systematisk arbeid med HMS som blant annet innebærer at arbeidsgiver skal: 

• Fastsette mål. 
• Ha oversikt over hvem som er tillagt ansvar, oppgaver og myndighet i virksomhetens HMS-

arbeid. 
• Sørge for systematisk forebygging og oppfølging av sykefravær. 
• Systematisk overvåkning og gjennomgang for å sikre at arbeidet fungerer som forutsatt. 

 
Med hjemmel i AML, følger det av Internkontrollforskriften at arbeidsgiver skal dokumentere flere av 
punktene over skriftlig. 
 
 
Internkontrollforskriften 
 
§3 Definisjoner 
I denne forskrift betyr:  
Internkontroll: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetenes aktiviteter planlegges, 
organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av 
helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 
 
§ 4 Plikt til internkontroll 



 

Viken kommunerevisjon IKS 

36 
Nore og Uvdal kommune   |   2021   Vold, trusler og trakassering mot ansatte 

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i 
virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. 
Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll. 
 
§ 5.Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon 
 
Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang 
som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 
  
Internkontroll innebærer at virksomheten skal: Dokumentasjon 
1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er 
tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet 
for virksomheten 

- 

2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og 
ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer 

- 

3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap 
og erfaring utnyttes 

- 

4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet må dokumenteres skriftlig 

5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan 
ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og 
sikkerhet er fordelt 

må dokumenteres skriftlig 

6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere 
risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere 
risikoforholdene 

må dokumenteres skriftlig 

7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge 
overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og 
sikkerhets- lovgivningen 

må dokumenteres skriftlig 

8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av 
internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt 

må dokumenteres skriftlig 

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av 
virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i 
medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, 
kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå. 
Skriftlig dokumentasjon etter denne forskrift skal minst omfatte annet ledd nr. 4) til og med nr. 8) i 
denne paragraf. 
Frivillige sertifikater kan også inngå som en del av dokumentasjonen. 
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Vedlegg 4 – Data fra spørreundersøkelse 
Tabell under viser antall er inndelt ut fra kjønn, alder, utdanning, stillingstype og område av 
kommunen: 

 

Tekst spørsmål

Svar-

alternativ Tall totalt Kvinne Mann Under 35 år 35-49 år 50 år og mer

Ikke 

utdanning 

utover 

Grunnskole/

videre-

gående

inntil 4 år 

utdanning 

etter 

videregåend

e skole.

Mer enn 4 år 

utdanning 

etter vider-

egående 

skole

Ja 46 36 10 6 20 20 12 10 24

Nei 105 85 20 23 34 48 30 40 35

N 151 121 30 29 54 68 42 50 59

Ja 29 25 4 6 0 11 6 7 16

Nei 113 89 24 21 0 53 32 39 42

I tvil 9 7 2 2 0 4 4 4 1

N 151 121 30 29 0 68 42 50 59

Vold 8 7 1 1 1 2 2 3 3

Trusler 21 18 3 3 0 9 3 6 12

Trakassering 20 15 5 5 0 9 3 8 9

Annet 3 2 1 2 12 0 2 1 0

N 52 42 10 11 13 20 10 18 24

Kunde/tjenestemottaker25 20 5 6 11 8 4 5 16

Kollegaer 5 4 1 2 1 2 2 1 2

Ledelse 5 4 1 1 1 3 1 2 2

Andre (personer som er ikke er kunde eller jobber i kommunen)8 4 4 2 2 4 2 5 1

Vet ikke 2 1 1 2 0 0 2 0 0

Annet 1 0 1 0 1 0 0 1 0

N 46 33 13 13 16 17 11 14 21

Ja 24 21 3 5 10 9 5 6 13

Nei 11 8 3 3 3 5 4 4 3

N 35 29 6 8 13 14 9 10 16

Ja 13 13 0 3 6 4 3 2 8

Nei 10 8 2 2 3 5 2 3 5

N 23 21 2 5 9 9 5 5 13

1 1 1 0 0 1 0 0 1 0

2 2 2 0 1 1 0 0 0 2

3 2 2 0 0 1 1 0 1 1

4 2 2 0 0 1 1 2 0 0

5 6 6 0 2 2 2 1 0 5

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N 13 13 0 3 6 4 3 2 8

Ja 67 53 14 11 32 24 12 19 36

Nei 66 54 12 16 18 32 25 25 16

Vet ikke 18 14 4 2 4 12 5 6 7

N 151 121 30 29 54 68 42 50 59

1 6 6 0 0 1 5 2 0 4

2 4 2 2 0 1 3 0 1 3

3 13 12 1 1 4 8 1 6 6

4 50 41 9 9 27 14 11 15 24

5 78 60 18 19 21 38 28 28 22

N 151 121 30 29 54 68 42 50 59

19. På en skala fra 1 til 5 hvor 1 er 

utrygt og 5 trygt, hvordan 

opplever du arbeidsmiljøet ditt?

18. Kjenner du til om andre på ditt 

arbeidsted som har vært utsatt for 

vold, trusler eller trakassering?

6. Kjenner du til planer/rutiner 

kommunen/enheten du jobber i 

har med tanke på å 

forebygge/håndtere vold, trusler 

eller trakassering?

8. Ble du i løpet av året 2019 

utsatt for vold, trusler eller 

trakassering i forbindelse med ditt 

arbeid?

9. Hva var du utsatt for?

10. Vet du hvem som står bak 

volden, truslene eller 

trakasseringen?

12. Har du meldt fra til din 

nærmeste leder, verneombud 

eller andre om hendelsene du har 

vært utsatt for?

13. Ble det satt i gang tiltak for 

deg eller mot den/de som stod for 

hendelsene du meldte fra om?

15. Hvor fornøyd var du med den 

oppfølgingen som ble igangsatt?



 

Viken kommunerevisjon IKS 

38 
Nore og Uvdal kommune   |   2021   Vold, trusler og trakassering mot ansatte 

 

Tekst spørsmål

Svar-

alternativ

Sentraladmi

ni-strasjon/ 

Stab

Næring, 

miljø og 

kommunalte

knikk

Helse og 

omsorg

Oppvekst og 

kultur

Annet 

(arbeids-

sted)

Administrati

v 

stilling/merk

antil Leder stilling

Jobber 

direkte mot 

kommunens 

kunder

Driftstilling 

(ingeniør, 

vaktmester 

renholder 

osv)

Annet 

(stillings-

type)

Ja 5 5 14 25 1 4 14 22 2 9

Nei 10 19 38 37 6 15 10 60 7 19

N 15 24 52 62 7 19 24 82 9 28

Ja 3 3 10 15 1 2 3 19 2 3

Nei 12 19 37 45 6 17 21 57 6 22

I tvil 0 2 5 2 0 0 0 6 1 3

N 15 24 52 62 7 19 24 82 9 28

Vold 0 0 5 3 0 0 0 8 0 0

Trusler 0 0 8 14 0 0 2 17 0 2

Trakassering 3 6 7 5 1 2 1 13 2 3

Annet 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1

N 3 7 22 22 1 2 3 39 3 6

Kunde/tjenestemottaker 0 3 7 15 1 0 3 19 1 3

Kollegaer 2 0 4 0 0 1 0 3 0 1

Ledelse 3 1 2 0 0 2 0 2 0 1

Andre (personer som er ikke er kunde eller jobber i kommunen)0 4 3 2 0 0 0 4 2 3

Vet ikke 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0

Annet 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

N 5 11 16 17 1 3 3 28 6 9

Ja 0 2 8 15 1 0 3 17 1 3

Nei 3 2 6 1 0 2 0 5 2 3

N 3 4 14 16 1 2 3 22 3 6

Ja 0 2 1 10 1 0 2 8 1 2

Nei 0 0 6 4 0 0 1 9 0 0

N 0 2 7 14 1 0 3 17 1 2

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0

3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0

4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1

5 0 2 0 4 1 0 2 2 1 1

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N 0 2 1 10 1 0 2 8 1 2

Ja 4 11 22 33 0 5 10 43 4 10

Nei 10 10 19 26 6 13 14 27 3 15

Vet ikke 1 3 11 3 1 1 0 12 2 3

N 15 24 52 62 7 19 24 82 9 28

1 2 0 2 2 0 2 0 3 0 1

2 0 2 0 2 0 0 0 2 1 1

3 1 0 9 4 0 0 0 10 0 3

4 0 10 17 23 1 3 7 34 3 5

5 12 12 24 31 6 14 17 33 5 18

N 15 24 52 62 7 19 24 82 9 28

19. På en skala fra 1 til 5 hvor 1 er 

utrygt og 5 trygt, hvordan 

opplever du arbeidsmiljøet ditt?

18. Kjenner du til om andre på ditt 

arbeidsted som har vært utsatt for 

vold, trusler eller trakassering?

6. Kjenner du til planer/rutiner 

kommunen/enheten du jobber i 

har med tanke på å 

forebygge/håndtere vold, trusler 

eller trakassering?

8. Ble du i løpet av året 2019 

utsatt for vold, trusler eller 

trakassering i forbindelse med ditt 

arbeid?

9. Hva var du utsatt for?

10. Vet du hvem som står bak 

volden, truslene eller 

trakasseringen?

12. Har du meldt fra til din 

nærmeste leder, verneombud 

eller andre om hendelsene du har 

vært utsatt for?

13. Ble det satt i gang tiltak for 

deg eller mot den/de som stod for 

hendelsene du meldte fra om?

15. Hvor fornøyd var du med den 

oppfølgingen som ble igangsatt?


