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112
112 brukes ved tidskritiske/akutte hendelser, der det er fare for liv og helse, samt fare for
ødeleggelse av større økonomiske verdier. Det er vanskelig å gi eksempler på alle situasjoner
som kvalifiserer til bruk av 112.
Som eksempel kan 112 bla. benyttes ved pågående voldsutøvelse, promillekjøring, ran m.m.
02800
02800 brukes ved ikke tidskritiske hendelser, der politiet ønskes til stedet. Som eksempel kan
man bruke støyende forsamlinger som skaper ordensforstyrrelser til sjenanse for allmenheten,
aggressive/pågående tiggere, drikkelag. Dette er kun noen få veiledende eksempler.
Det er viktig for politiets totale oppdragsavvikling og prioritering, at meldere ikke faller for
fristelsen til å bruke 112 i stedet for 02800.
tips@politiet.no
tips@politiet.no brukes når man ønsker å melde fra om ikke tidskritiske gjentagende uønskede
hendelser. Melding om diverse ulovlige/plagsomme hendelser i området. Innholdet i
meldingene må inneholde gode opplysninger som for eksempel beskrivelse av problemet,
nøyaktig adresse, tidsrom for hendelsene, beskrivelse av gjerningspersoner, bilnummer m.m.
Ved pågående hendelser bør man være svært forsiktig med å gripe inn selv. Det kan nevnes at det, i
all hovedsak, er politiet som har anledning til å bruke makt ovenfor andre individer.
Det er derfor viktig at man ved observasjon av lovbrudd, kontakter politiet via de kanalene som
tidligere er nevnt basert på en vurdering av hvor tidskritisk forholdet er. Det må kommuniseres gode
og nøyaktige vitneopplysninger.

Politiets anbefalinger
1. Viktig med god dialog mellom sameiestyrene og beboerne i området.
2. Sameiestyrene anbefales å lage egne jevnlige rutiner med informasjon, som deles ut til
beboerne for å holde fokus på felles mål.
3. Sameiestyrene anbefales å ha god relasjon og jevnlig kontakt med de næringsdrivende i
området. Dette bør være en to-veis dialog med felles problemforståelse.
4. Ha et tett samarbeid med Vekterselskapet (-ene) som har konkrete vaktoppdrag i området.
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5. Opprette og bevare et godt samarbeid med Oslo Kommune. Dette samarbeidet bør følges
opp med jevne møtepunkt, og av dedikerte personer fra begge parter.
6. Ta en solid gjennomgang av belysningen i området å sørge for at denne bedres på de mest
"utsatte områdene".
Aktuelle nettressurser:
https://kriminalitetsforebygging.no/wp-content/uploads/2016/07/KRÅD_tryggere-nærmiljø.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/52dc5ce489734c959e079471b0757dec/t-1512.pdf
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