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Høringsbrev- Forslagtil endringer i arbeidsmiljøforskrifteneom vold og trussel om vold på
arbeidsplassen
Statensarbeidsmiljøinstitutt(STAMI) har behandlethøringsbrevetfra Arbeidstilsynetom forslagtil
endringi arbeidsmiljøforskriftene.STAMIer positivetil Arbeidstilsynetsforslagom en utdypende
reguleringav temaet vold og trusler om vold i arbeidsmiljøforskriftene.
Det å bli utsatt for vold og trusler om vold defineressom en fremvoksenderisikofaktori
arbeidsmiljøet.Internasjonaltser man en økendetendenstil det å bli utsatt for vold og trusler om
vold på jobb, og en slik tendensobserveresogsåi Norge. I perioden1989-2013 har andelen
yrkesaktivesom utsettes for vold og trusler om vold økt fra 4 prosenttil om lag 7 prosent. Med en
stadig økendeandel sysselsattei såkalterelasjonelleyrker, vil andelensom potensielt sett kan
utsettes for vold og trusler på arbeidsplassenventeligøke i tiden fremover.Enforskrift som anviser
hvordandet konkret skalarbeidesmed vold og trusler i virksomhetenevil væreet viktig virkemiddeli
det forebyggendearbeidsmiljøarbeidet.
STAMIstøtter såledesde foreslåtte endringeri følgendeforskrifter:
5.1 Forskriftom organisering,ledelseog medvirkning
5.2 Arbeidsplassforskriften
5.3 Forskriftom utførelse av arbeid.
STAMIstøtter ogsåforslagetom et nytt kapittel 23A, men ser at det kan værehensiktsmessigmed en
tydeliggjøringunder punktet 23A-1 hvor det er formuleresat risikovurderingenskalsærligta hensyn
til arbeidstidensplasseringog organisering. Hvasom konkret ligger i denneformuleringener
umiddelbart enkelt å forstå, og en tydeliggjøringav dette vil kunnebidra til økt regelverksforståelse
og –oppfyllelse.
I hvilken rekkefølgeelementenei 23A-1 presenteresbør ogsåvurderes,nå står disseslik vi tolker det
i en tilfeldig rekkefølge.Tankener antageligikke at elementeneskalrangeresut i fra viktighet eller
relevans, men rent pedagogiskvil det kunnevære bedre med en mer systematisktilnærmingtil
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rekkefølgen. Den overordnede vurderingen vil være knyttet til «Hvor, når og i hvilke situasjoner
arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold». Deretter vil det kunne være hensiktsmessig å
se på arbeidsplassens i) fysiske utforming (utforming av arbeidslokale og tekniske løsninger), ii)
arbeidets organisering (herunder bemanning, alenearbeid), iii) arbeidstakers kompetanse, og til slutt
iv) effekt av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak.

Med vennlig hilsen
Statens arbeidsmiljøinstitutt

Pål Molander
Direktør
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