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SPØRSMÅL FRA EIRIK LAE SOLBERG (H) - TILTAK TILREISENDE 

BOSTEDSLØSE 

 

Jeg viser til henvendelse 06.06.2018 der Eirik Lae Solberg viser til byrådets 11 tiltak for å møte 

utfordringene med tilreisende bostedsløse i Oslo. Solberg ber om en detaljert oversikt over 

hvordan tiltakene er fulgt opp. Jeg beklager at saken har blitt liggende ubesvart så lenge. 

 

Nedenfor redegjør jeg fortløpende for de 11 tiltakene: 

 

1. Økt innsats til rydding og renhold  

 

Tilleggsbevilgningen i 2017 muliggjorde gjennomføring av målrettede tiltak for å sikre oppfølging 

på området. Mer oppsyn og raskere oppfølging fører til at nyetablering av leire i skogen synker. 

Følgende tiltak ble innført i 2017:  

 

 særskilt driftspatrulje etablert: Ryddepatrulje som tre ganger per uke patruljerer for å rydde 

spredt forsøpling i byggesonen 

 daglig renhold på utsatte utfartsparkeringsplasser etter tilreisende bostedsløse som 

overnatter i bil 

 driftspatrulje (to personer med bil) aktivert 100 % som er ute og kartlegger, rydder, og 

følger opp kjente teltleirer fortløpende - fortrinnsvis i parkområde Sør og Indre by 

 ekstra patruljering/vakthold i sentrum av Oslo, særlig ved Spikersuppa-Nationaltheatret-

området og i Frognerparken for å hindre ulovlig salg, forsøpling og avtrede i sentrumsnære 

områder, samt som forebyggende tiltak for å hindre etablering av camper  

 innføring av systematisk opprydning på kommunale idrettsanlegg 

 kommunen engasjerte vektere, via rammeavtale, for å patruljere og hindre overnatting og 

forsøpling i Spikersuppa, Abelhaugen, Nisseberget, Rådhusplassen og Kontraskjæret 

 i marka ryddes teltleirer så fort de oppdages iht.friluftsloven 

Bymiljøetaten har videreført arbeidet i 2018.   
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2. Opprette et samarbeidsforum etter «sentrumsmodellen» 

 

Samarbeidsforumet hadde oppstart i juni 2017, og har hatt jevnlige møter. Aktørene i samarbeidet 

er politiet, frivillige organisasjoner som Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Caritas, Røde Kors, 

Blå Kors og Evangeliesenteret, samt ulike kommunale instanser som Bymiljøetaten, 

Helseetaten og Velferdsetaten v/Uteseksjonen og PRO-senteret. Velferdsetaten er sekretariat for 

samarbeidet. 

 

Disse faste møtene og den samlede kunnskapen og erfaringene fra de som samles sørger for at 

aktørene har bedre oversikt over situasjonen enn det man har hatt tidligere. 

 

Fram til nå har forumet blant annet bidratt til:  

- stor grad av informasjonsdeling mellom de ulike aktørene 

- bedre oversikt for den enkelte aktør over hvilke hjelpetiltak som finnes for målgruppen, og 

hvilke områder i byen som er mye benyttet av tilreisende 

- mer kunnskap hos den enkelte aktør om hvilke rettigheter tilreisende har, slik at 

rådgivningen overfor målgruppen blir bedre 

- bedre koordinert tilgang til opphold innendørs på dagtid og nattestid for målgruppen da det 

var svært kaldt i vinter 

- at Uteseksjonen og organisasjonene har hatt felles oppsøkende tjenester. Arbeidet har hatt 

fokus på å gi informasjon til tilreisende om det norske samfunn og om hvilke tilbud som 

finnes til tilreisende.  

  

3. Be Ruter og Sporveien øke sin tilstedeværelse med vektere for å stanse aggressiv 

tigging og musikk på t-bane, trikk og holdeplasser.  

 

Tiltaket er gjennomført ved kommunens brev til Ruter 03.07.2017 (vedlegg 1). Ruter besvarte 

henvendelsen i brev 19.01.2018 (vedlegg 2). Ruter viser til at de gjennomførte en 

kundeundersøkelse høsten 2017, og på bakgrunn av dette anser Ruter at tigging og høy musikk på 

t-bane, trikk og holdeplasser er et mindre problem enn tidligere antatt. Ruter viser til at bruk av 

vektere for å stanse aggressiv tigging og høy musikk er ressurskrevende og vanskelig å innrette 

målrettet. Ruters anbefaling har derfor vært ikke å sette inn økt vekterinnsats, men å følge 

utviklingen i kundeopplevelser og irritasjon knyttet til tigging og høy musikk for å iverksette tiltak 

ved behov. Ruter uttaler i juni 2018 at klagenivået fra publikum er stabilt. 

 

4. Flere informasjonstiltak fra kommunen og frivilligheten  

Gjennom arbeidet med ovennevnte samarbeidsforum har det blitt tydelig at det er et behov for 

bedret informasjonsflyt og koordinering av det arbeidet som gjøres, både innad i kommunen, 

mellom kommune og frivillighet, og frivilligheten mellom. Samarbeidsforumet har bidratt til at 

aktørene har bedre oversikt over hverandres tiltak, noe som medfører at informasjonen som gis til 

målgruppa blir bedre. 

 

Frivilligheten har arrangert møter/seminarer for målgruppen. Frelsesarmeen har for eksempel 

jevnlige allmøter for brukergruppen ved sitt Migrasjonssenter. Målet med møtene er å gi 
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informasjon om hvilke rettigheter de tilreisende har/ikke har i Norge, hvilke tilbud som finnes og 

hvilke lover og regler som gjelder i Norge.  

 

Kommunen og frivilligheten har hatt felles oppsøkende tjenester i perioden. Disse har hatt fokus 

på å gi informasjon om det norske samfunn og hvilke tilbud som finnes til tilreisende. I tillegg er 

Uteseksjonens brosjyre «Informasjon til utenlandske borgere med få rettigheter i Oslo» oppdatert 

og distribuert til aktørene. 

 

5. Øke tilgangen til akuttovernatting og sanitærforhold gjennom tilskuddsordning  

Byrådet avsatte i revidert budsjett 2017 4,5 millioner til en tilskuddsordning som skulle bidra til å 

øke kapasiteten på akuttovernatting og sanitærtilbud for tilreisende bostedsløse EØS-borgere. 

Dette kom i tillegg til 1,5 millioner som allerede ble gitt til Frelsesarmeens Migrasjonssenter og 

Vinternatt-tilbud gjennom tilskuddsordningen til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og 

sosialområdet. Fra 2018 er disse summene slått sammen til en samlet tilskuddordning på 6 

millioner. Tilskuddordningen forvaltes av Velferdsetaten. 

 

Det er Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Oslo Røde Kors og Frelsesarmeen som mottar støtte fra 

tilskuddsordningen.  Midlene har ført til følgende kapasitetsøkning: 

 Kirkens Bymisjon har kunnet flytte sin akuttovernatting i Gamlebyen Kirke til nye lokaler. 

De tilbyr i tillegg til overnatting for kvinner nå også egne rom for par. Kapasiteten på 

tiltaket har økt fra 50 til 78 plasser, fordelt på 16 rom for par og to sovesaler for kvinner. 

Overnattingstilbudet tilbyr nå mulighet for å ta en dusj, og tilgangen til toaletter er økt. 

 På vaskeriet for tilreisende i Tøyenkirken har Kirkens Bymisjon økt kapasiteten på antall 

vaskemaskiner/tørketromler og åpningstidene på vaskeriet er utvidet. 

 Oslo Røde Kors tilbyr akuttovernatting for menn i Misjonskirkens lokaler på Majorstuen. 

De har økt kapasiteten med fem plasser, slik at de nå totalt tilbyr overnatting til 55 menn 

hver natt. 

 Frelsesarmeens Migrasjonssenter, som tidligere holdt til i Urtegata på Grønland, har nylig 

flyttet til Majorstuen. Åpningstidene har økt fra tre ettermiddager i uken til fem dager i 

uken. Det tilbys muligheter for dusj og mat, samt råd og veiledning. 

 

6. Utrede et forbedret toalettilbud   

En helhetlig plan for offentlige toaletter er under arbeid. Planen skal:  

 

 gi en oversikt over dagens situasjon 

 beskrive ulike interessenters ønsker og behov 

 drøfte ulike drifts- og løsningsmessige konseptvalg som må tas 

 gi forslag til prioriteringskriterier for videre utbygging av det offentlige 

toalettilbudet 

 gi en skisse til handlingsplan for videre utbygging av offentlige toaletter i byen 

 

Viktige føringer for arbeidet er at toalettene skal være tilgjengelig for Oslos innbyggere, turister 

og tilreisende, og at tilreisende bostedsløses behov for tilgang til offentlige toaletter vurderes, 

herunder egnede driftsløsninger for å imøtekomme et eventuelt behov. 
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7. Vurdere innføring av krav til meldeplikt for tigging, sammen med politiet 

Meldeplikt for tigging ble diskutert på Politirådets seminar høsten 2017. Oslo politidistrikt har 

oppsummert sitt syn i notat 26.01.2018 (vedlegg 3). Politiet påpeker utgangspunktet om at tigging 

er lovlig og at politiet følger opp ordensforstyrrelser i henhold til politiloven og straffeloven – i 

hovedsak der tigging er aggressiv.  Politiet foretar også pågripelser for lommetyverier, ran og 

narkotikalovbrudd i tilfeller der gjerningspersoner oppfattes å være utøvende tiggere. Politiets 

oppfatning er at dette er kriminelle som bruker tigging som «skalkeskjul» for å utføre lovbrudd. 

 

Politiets erfaring er at antallet bostedsløse tiggere er lavere enn tidligere og ser ikke gode grunner 

for å innføre en registreringsordning. De viser til at det er delte erfaringer fra byer som har innført 

meldeplikt, og at det vil være særdeles dårlig utnyttelse av politiets ressurser å kontrollere 

hvorvidt tiggere er registrert eller ikke. Politiet tror heller ikke at en meldeplikt vil løse 

utfordringene med og for tilreisende bostedsløse, men at det i stedet vil ta ressurser som bør 

brukes annerledes. 

 

I dette spørsmålet legger jeg avgjørende vekt på politiets erfaring og vurdering, og jeg deler 

politiets syn om at meldeplikt ikke er veien å gå.  

 

8. Ta initiativ overfor staten om et forskingsprosjekt for å frembringe kunnskap om 

antall tilreisende i Norge og de store byene  

Dette tiltaket er det så langt ikke tatt initiativ til overfor staten, men byrådet vil vurdere dette i 

løpet av 2018.     

9. Krav til regjeringen om å øke Oslopolitiets ressurser til dette arbeidet 

Tiltaket er gjennomført ved kommunens brev til Justis- og beredskapsdepartementet 23.06.2017 

(vedlegg 4). I brevet pekte jeg bl.a. på at rundt halvparten av midlene fra statens tilskuddsordning 

for humanitære tiltak for EØS-borgere går til Oslo, og at økte utfordringer tilsier at kommunen 

tilføres økte midler. Jeg viste videre til at Oslo politidistrikt står i en særstilling når det gjelder å 

stanse kriminalitet, opprettholde ro og orden og bistå kommunen ved opprydding av ulovlig 

bosetning. Jeg uttrykte at politiets ressurser ikke strekker til og anmodet departementet om å sørge 

for at Oslo politidistrikt har tilstrekkelig ressurser til å følge opp dette arbeidet.  

 

Departementet har ikke gitt tilbakemelding på brevet. 

 

10. Krav til regjeringen om å øke innsatsen for rydding og renhold på statlig grunn  

Tiltaket er gjennomført ved kommunens brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

17.10.2017 (vedlegg 5). Statsbygg besvarte henvendelsen i brev av 06.11.217, der det redegjøres 

for rydding og renhold på statlig grunn i Oslo kommune (vedlegg 6). 

11. Be staten om å vurdere initiativ for å endre EØS-regelverket slik at det kreves 

bostedsregistrering for alle tilreisende 
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Tiltaket er gjennomført ved kommunens brev til Utenriksdepartementet 23.06.2017 (vedlegg 7). 

UD innhentet svar fra Justis- og beredskapsdepartementet og svarte kommunen i brev 30.04.2018 

(vedlegg 8 og 9). 

  

Departementet peker i sitt svar på flere forhold de mener taler mot forslaget om å innføre en plikt 

til bostedsregistrering. 

 

Avslutning 

Bymiljøetatens driftspatrulje har vært engasjert fem dager i uken i sommer og tre dager i uken vår 

og høst. I tillegg har etatens kontrollører, Ruskenpatruljen og etatens entreprenører fulgt godt med, 

og med bruk av vektere i sentrum og Frognerparken har dette virket forebyggende og ikke skapt 

store utfordringer. Det har ikke vært nødvendig med bistand fra politiet. Det har vært flest leire i 

områdene vest og nord, samt noe i indre by. I område sør har det vært svært lite. Overnatting i 

biler på utfartsparkeringer har det også vært lite av. I 2018 har vi ryddet ca. 40 leire totalt, inkl. 

skog/idrett. Mitt generelle inntrykk er derfor at utfordringene med tilreisende bostedsløse er færre 

enn tidligere år. 

 

  

 

Raymond Johansen 

byrådsleder 

Godkjent elektronisk 
 

 

Vedlegg: 1. Anmodning om økt vekterinnsats på t-bane, trikk og holdeplasser 

2. Svar på anmodning om økt vekterinnsats på T-bane, trikk og holdeplasser 

3. Notat fra Oslo politidistrikt 26.01.2018 

4. Brev til Justis- og beredskapsdepartementet 23.06.2017 

5. Rydding og renhold på statlig grunn - brev til Kommunal- og regionaldepartementet 

17.10.2017 

6. Rydding og renhold på statlig grunn i Oslo kommune - svar fra Statsbygg 

7. Brev til Utenriksdepartementet 23.06.2017 - vurdering av EØS-regelverket 

8. Svar fra Utenriksdepartementet 30.04.2017 - vurdering av EØS-regelverket 

9. Vedlegg - vurdering fra Justis- og beredskapsdepartementet 

Kopi til: Eirik Lae Solberg (H)   
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ANMODNING OM ØKT VEKTERINNSATS PÅ T-BANE, TRIKK OG 

HOLDEPLASSER 

 

Vi viser til Bymiljøetatens rapport om tilreisende bostedsløse, som ble oversendt Ruter i brev 

av 09.04.2017. 

 

Ved byrådets behandling av rapporten vedtok byrådet følgende: 

 

Be Ruter og Sporveien øke sin tilstedeværelse med vektere for å stanse aggressiv tigging 

og musikk på t-bane, trikk og holdeplasser.  

 

På bakgrunn av dette anmoder vi Ruter i dialog med Sporveien å vurdere økt tilstedeværelse av 

vektere for å stanse aggressiv tigging og musikk på t-bane, trikk og holdeplasser. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Anne Sigrid Hamran 

seksjonssjef 

Solveig Hay Ingebrigtsen 

spesialrådgiver 

  

  

Godkjent elektronisk 

 

 

 



Ruter#

Oslo kommune, byrådsavdeling for  miljø  og samferdsel SaKSbehand'efWemhe Pedersen
. . Telefon 996 03 601

Solveig Hay Ingebrlgtsen post@ruter_no

Rådhuset Deres ref 201603411-40
Vår ref  2017/2 -490/2018

0037 OSLO Dato 19.01.2018

Svar på anmodning om økt vekterinnsats på T-bane, trikk og holdeplasser

I forbindelse med Bymiljøetatens  rapport  om tilreisende bostedsløse. vedtok byrådet følgende:

Be Ruter og Sporveien øke sin tilstedeværelse med vektere for  å  stanse aggressiv tigging og

musikk på T-bane, trikk og holdeplasser.

Ruterjobber kontinuerlig for  å  senke barrierene for  å  reise kollektivt og gjøre kollektivtrafikken

tilgjengelig og attraktiv for flest mulig, hvorav et element er  å  ivareta en god kundeopplevelse på

reisen. Vi kartlegger derforjevnlig gjennom undersøkelser irritasjonsmomenter for kundene  i

kollektivtrafikken  og iverksetter tiltak med fokus på områdene som er mest irriterende og skjer

hyppigst.

Ruter gjennomførte en undersøkelse om irritasjonsmomenter høsten  2017  som viser at tigging

oppleves irriterende, men oppleves sjelden. Levende musikk oppleves ganske irriterende, men

oppleves svært sjelden. Dette tilsier at tigging og høy musikk er et mindre problem enn antatt.

Anbefalingen er derfor, gitt også at vektere vil være ressurskrevende og vanskelig å innrette

målrettet, å ikke sette inn økt vekterinnsats men følge utviklingen i kundeopplevelse og irritasjon

knyttet til tigging og høy musikk også fremover for å kunne iverksette tiltak ved behov.

Med vennlig hilsen

Ruter As
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Merete Hernæs ”' Wenche Pedersen—

direktør Kommunikasjon, markedsføring og fagsjef Kundeopplevelse

kundetjenester

Ruter As Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus Dronningens gate 40 Postboks  1030  Sentrum  NO-0104 Oslo Telefon:  +47 400 06 700
Bankgiro 5081.08.21946 Foretaksregisteret  NO 991  609 407  MVA www.ruter.no



Tlf: Org. nr.:

Post: Faks: Giro:
Besøk: E - post: www.politi.no

Omreisende bostedsløse tiggere

Tigging er lovlig i Norge. Etter forslag fra Høyre i 2005 ble løsgjengerloven opphevet med virkning fra 1.
januar 2006, med unntak av § 11 om betleri (tigging) som ble opphevet med virkning fra 1. juli 2006.

I rekken av hjelpetiltak og tjenestetilbud er politiets oppgave godt definert: opprettholdelse av lov og
orden. Derav følger at enhet sentrum ikke har kunnet prioritere ressurser på lovlig virksomhet, i dette
tilfellet tigging. Når vi har tatt tak i tiggin g eller problemstillinger som følger av tiggervirksomhet, har det
vært i henhold til det som følger av våre forpliktelser til å følge opp ordensforstyrrelser i henhold til
politilov og straffelov. Dette har i hovedsak vært der tiggingen har vært aggressiv.

Pr. i dag har vi ikke datagrunnlag eller systematisert, erfaringsbasert kunnskap til å fastslå noe sikkert om
eventuell organisasjonsform eller organisasjonsgrad med tanke på tiggevirksomhet. Vi har heller ikke
kvantitativt datagrunnlag som påviser sam menheng mellom tigging og kriminell aktivitet.

Enhet sentrum har ikke brukt tid og ressurser på systematisk kartlegging og loggføring av lovlig virksomhet.
Vår anmeldelsesstatistikk fanger ikke opp denne type lovlig aktivitet – verken omfang eller utvikling. Vi har
derfor heller ikke grunnlag for å si noe kvalifisert om utviklingen de siste årene.

Erfaringer fra tjenestemenn ved enhet sentrum

Det har vært registrert en rekke tilfeller av lommetyverier, ran og narkotikakriminalitet hvor fornærmede
eller polititjenestemenn har oppfattet gjerningsperson ene som utøvende tiggere. Vi har også foretatt
pågripelser i slike saker i perioden 2012 - 2017. Det er imidlertid vår oppfatning at dette er profesjonelle
kriminelle som bruker tigging som et skalkeskjul for å ha en troverdig grunn til å ta kontakt med sine ofre.

Tjenestepersoner som jobber ute på gata er overbeviste om at omreisende bostedsløse tiggere i antall er
langt lavere enn tidligere og vi kan derfor ikke se at det er noen god grunn til å lage en registreringsordning
for denne gruppen. Det har også vært delte erfaringer fra de byene som har innført registrering. Vi er
ganske overbeviste om at omreisende bostedsløse tiggere vi l registrere seg, mens våre rusmisbrukere som
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tidvis tigger ikke vil gjøre dette. Det vil være en særdeles dårlig utnyttelse av politiet sine ressurser å 

kontrollere hvorvidt tiggere er registrerte eller ikke. Dette ville ikke løse problemet med og for omreisende 

bostedsløse tiggerne, men medføre at andre i samfunnet vil få mindre av en sårt tiltrengt politikraft. 

 

Med hilsen 

 

 

 

Tore Soldal  

pi/leder enhet sentrum  
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TILREISENDE BOSTEDSLØSE  

 

Åpningen av EU mot øst har gitt befolkningen i nye medlemsland mulighet til å reise, søke 

arbeid og utføre tjenester i andre land i EU/EØS-området. I 2012 opphørte overgangsreglene 

for Romania og Bulgaria, og de siste årene har tilreisende fra disse landene i større utstrekning 

enn tidligere kommet til Norge for å søke arbeid, eller livnære seg ved tigging, flaskesamling 

og lignende. 

 

Oslo kommune opplever at mange av de tilreisende er bostedsløse. Dette har over flere år 

medført omfattende problemer som følge av ulovlig overnatting. Det er særlig ulovlige teltleire 

i Marka og innenfor byggesonen, samt overnatting i parkområder i sentrum, som medfører 

forsøpling og sanitære utfordringer. Videre forekommer aggressiv tigging som oppleves 

ubehagelig for mange mennesker. Det er også avdekket miljøer som er knyttet til kriminell 

virksomhet. Problemene oppleves å ha økt i omfang siste år. Jeg opplever at kommunen i 

realiteten har minimale virkemidler. 

 

EØS-borgere kan oppholde seg i tre måneder uten å registrere seg. De må livnære seg selv og 

ikke være til byrde for staten. I dag brukes likevel betydelige summer for å dekke akuttbehov 

for sanitær- og overnattingstilbud. Kommunen bruker også store ressurser på opprydding etter 

ulovlig overnatting. 

 

Byrådet ser behov for økt kapasitet på overnattings- og sanitærtilbud for tilreisende 

bostedsløse. I revidert budsjett er det foreslått å øke tilskudd til frivillige og ideelle 

organisasjoner med 4,5 millioner kroner for 2017. Målet er å bidra til å dekke de mest akutte 

behovene for økt tilgang til akuttovernatting og dusjtilbud, samt informasjonstiltak. 

 

Rundt halvparten av midlene fra statens tilskuddordning for humanitære tiltak for EØS-borgere, 

går til tiltak i Oslo. Jeg mener at Oslo, på grunn av ekstra belastning og økende utfordringer bør 

få økte statlige midler. Jeg ber om at Justisdepartementets tilskuddsordning for 2018 tilføres 

ytterligere midler slik at det kan iverksettes flere tiltak i Oslo i tillegg til de som nå finansieres 

henholdsvis av Oslo kommune og Justisdepartementet.  

 

Oslo politidistrikt står i en særstilling når det gjelder omfanget av arbeid knyttet til tilreisende, 

med å stanse kriminalitet, ved å opprettholde ro og orden og ved å bistå kommunen før 
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opprydding av ulovlig bosetting. Innsats fra politiet og godt samarbeid mellom politiet og 

kommunen er avgjørende for innbyggernes opplevelse av byen og for kommunens mulighet til 

å gjennomføre de få virkemidlene vi har. Byrådet opplever at politiets ressurser ikke strekker 

til. Derfor anmoder jeg departementet om å sørge for at Oslo politidistrikt har tilstrekkelige 

ressurser til å følge opp dette arbeidet.  

 

Med hilsen 

 

 

Raymond Johansen 

byrådsleder 

 

  

  

Godkjent elektronisk 
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RYDDING OG RENHOLD PÅ STATLIG GRUNN - TILREISENDE BOSTEDSLØSE 

 

Oslo opplever store utfordringer knyttet til tilreisende bostedsløse, spesielt i Marka, men også i 

mer bynære områder. Kommunen setter inn betydelige ressurser for å hindre negative effekter 

av de bostedsløses tilstedeværelse for byens innbyggere og tilreisende turister. I dette brevet vil 

vi redegjøre for situasjonen på en del områder. 

 

Kommune opplever spesielt mange problemer knyttet til de tilreisende sin tilstedeværelse i 

Marka. Bare i Nordmarka fjerner kommunen ca. 50 tonn søppel etter tilreisende hvert år. De 

tilreisende bostedsløse oppretter teltleirer hvor de bl.a. rigger seg til med TV og stereoanlegg. 

Oslo kommune gjennomfører ukentlig tilsyn med kommunens skogeiendommer i områder der 

tilreisende normalt slår seg til. Dette er særlig områder i nærheten av Sognsvann som er utsatt 

pga. lett adkomst med t-banen. Teltleirer gjør det utrivelig for folk som ferdes i området, og i 

tilknytning til leirene ligger det ekskrementer som utgjør en helserisiko for turgåere. Det skjer 

flere tyverier på Sognsvann nå enn tidligere, og det er ikke lenger mulig å legge fra seg klær og 

treningsutstyr når man bader i Sognsvann uten å risikere at de forsvinner. 

 

I følge § 9 i friluftsloven må telting i utmark ikke tas til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for 

andre. I henhold til samme lovparagraf er telting eller annet opphold ikke tillatt i mer enn to 

døgn om gangen uten eierens eller brukerens samtykke. Det er med hjemmel i friluftsloven at 

kommunen rydder leirer som bostedsløse setter opp i kommuneskogene. 

 

I Sognsvannområdet eier Statsbygg en stor eiendom med gnr.42/bnr.1. Denne eiendommen 

strekker seg fra Domus Atletica, via Sogn til Gaustadskogen. På denne eiendommen registrerer 

Oslo kommune at mange bostedsløse bosetter seg. Oslo kommune har også fått flere 

henvendelser om ulovlige overnattinger på to andre av Statsbyggs eiendommer i Oslo; Bygdøy 

kongsgård (gnr.1/bnr.1) og en eiendom mellom E6 og Trosterud (gnr.116/bnr.91). 

 

Oslo kommune har i 2017 satt av 10 millioner kroner til å dekke utgifter på sine eiendommer 

som er relatert til bostedsløse tilreisende. Disse pengene går til å dekke opprydding etter 

teltleirer, vakthold samt tiltak som hindrer potensiell overnatting/forsøpling og som gjør at 

kommunens parker, anlegg og skogeiendommer skal fremstå som rene, vedlikeholdte og 

trygge. 
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Oslo kommune anmoder Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å be Statsbygg følge 

friluftslovens bestemmelser, herunder at telting og annet opphold ikke kan gjøres mer enn to 

dager om gangen, og at Statsbygg sine eiendommer ryddes og overvåkes på tilsvarende måte 

som Oslo kommune gjør på sine eiendommer. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Inger-Anne Ravlum 

kommunaldirektør 

Magne Mikal Hustavenes 

seksjonssjef 

  

  

Godkjent elektronisk 
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Rydding og renhold på statlig grunn i Oslo kommune 
 
Vi viser til deres hevendelse til KMD vedr. Statsbyggs rutiner for rydding og renhold av statlig grunn i Oslo 
kommune.  
 
De siste årene har vi på våre eiendommer opplevd en økende tilstrømning av bostedsløse, samt økt 
forsøpling som følge av dette. Bare i området ved Sognsvann/Løkka Gård har vi årlige kostnader for 
vektertjeneste og rydding av teltleire på ca. 1,5 mnok pr år. Vi ser at behovet for å patruljere og kontrollere 
også større områder, og ønsker derfor å utvide denne avtalen til også å gjelde fra Sognsvann og ned til 
Gaustadbekkdalen (se kartutsnitt). En utvidelse av dagens avtale vil koste ca. 2,5 - 3 mnok.  
 
Statsbygg har for eiendommene rundt Sognsvann og på 
Trosterud, vektertjeneste og avtale for rydding av 
eiendommene med henholdsvis Norsk Vektertjeneste AS 
og Grønt og Rent AS. Områdene patruljeres regelmessig 
og ryddes ca. 2 ganger pr uke. På Trosterud har det pr 
september i år vært fjernet mer enn 5 tonn avfall og i 
området rundt Sognsvann har det vært fjernet ca. 25 tonn 
avfall.  
 
Når teltleire eller andre innordninger for bostedsløse 
oppdages på friarealene på Bygdøy, settes det umiddelbart 
opp varsel om oppløsning av teltleiren og fjerning av 
eiendeler innen 24 timer. Dersom pålegg ikke etterkommes, 
kontaktes Politiet. Politiet ivaretar håndteringen av 
personene på stedet, som da også får anledning til å ta 
med seg sine eiendeler. Det som etterlates av eiendeler og 
avfall, blir kort tid etter fjernet av Statsbyggs 
samarbeidspartner.  
 
Statsbygg og innleid driftspersonell har aldri direkte kontakt 
med de bostedsløse på Bygdøy. Litt avhengig av hvor 
oppholdet finner sted, ivaretar tidvis Norsk Folkemuseum 
hele ryddeprosessen. Dersom det er folk tilstede, varsles 
de da muntlig. Eiendelene som fjernes etter fraflytting, 
leveres på gjenvinningsstasjonen. Statsbygg har et tett 
samarbeid med Norsk Folkemuseum for rydding av 
friarealene på Bygdøy. 
 

kartutsnitt: Sognsvann - Gaustadbekkdalen
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Hvis Oslo kommune har ytterligere spørsmål i saken, eller ønsker å diskutere temaet nærmere, er dere 
velkommen til å ta kontakt med undertegnede. 
 
 
 
 
 
 
 
  Med hilsen 

Beate Bomann-Larsen Julija Jurin 
regiondirektør forvaltningssjef 

 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET 
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TILREISENDE BOSTEDSLØSE – VURDERING AV EØS-REGELVERKET 

 

Åpningen av EU mot øst har gitt befolkningen i nye medlemsland mulighet til å reise, søke 

arbeid og utføre tjenester i andre land i EU/EØS-området. I 2012 opphørte overgangsreglene 

for Romania og Bulgaria, og de siste årene har tilreisende fra disse landene i større utstrekning 

enn tidligere kommet til Norge for å søke arbeid, eller livnære seg ved tigging, flaskesamling 

og lignende. 

 

Oslo kommune opplever at mange av de tilreisende er bostedsløse. Dette har over flere år 

medført omfattende problemer knyttet til ulovlig overnatting. Det er særlig ulovlige teltleire i 

Marka og innenfor byggesonen, samt overnatting i parkområder i sentrum, som medfører 

forsøpling og sanitære utfordringer. Jeg opplever at kommunen i realiteten har minimale 

virkemidler. 

 

EØS-regelverket slår fast at EØS-borgere kan oppholde seg i andre EØS-land i tre måneder 

uten å registrere seg. Det sier også at man må livnære seg selv og ikke være til byrde for staten. 

Vi vet at det kan diskuteres om det er riktig at mange i denne gruppen klarer å livnære seg selv 

all den tid det i dag brukes betydelige summer fra staten og Oslo kommune for å dekke 

akuttbehov for sanitær- og overnattingstilbud. Kommunen bruker også store ressurser på 

opprydding etter ulovlig overnatting. 

 

Et krav om at mennesker fra EØS-området som ønsker å komme til Norge må ha registrert 

bosted, kan være med å sikre at de som kommer har mulighet til å forsørge seg selv i større 

grad enn mange gjør i dag. Jeg er kjent med at København også vurderer dette initiativet.  

På denne bakgrunn ber jeg Utenriksdepartementet vurdere initiativ for å endre EØS-regelverket 

slik at det kreves bostedsregistrering. 

 

Med hilsen 

 

Raymond Johansen 

byrådsleder  

 

  

  

Godkjent elektronisk 
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DET  KONGELIGE
UTE NRI  KSDE PARTEMENT

——————

Oslo Kommune

Byrådslederens kontor

Rådhuset 0037 Oslo

Deres ref.: Vår ref.: Dato:

2017024501 14/ 10533 30.04.2018

Tilreisende  bostedsløse  — vurdering av EØS-regelverket

Det vises til brev av 23.6.2017 med anmodning om  å  vurdere initiativ for å endre EØS

regelverket slik at det kreves bostedsregistrering for tilreisende bostedsløse.

Brevet ble oversendt J ustis- og beredskapsdepartementet. Vedlagt følger deres svar.

M venn ilsen

\/\/\ K

J Glos  '

avdelings irektør 06t L)

/th/G/e Dale J oha

seniorrådgiver

Postadresse: Kontoradresse: Telefon: EØS- og Schengen-seksjonen

Postboks 8114 Dep 7. juni plassen 1 23 95 00 00

0032 Oslo 0251 Oslo Org. nr.:

972417920

post@mfa.no www.regjeringen.no/ud



DET KONGELIGE
IUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT

*

Utenriksdepartementet

Postboks  8114  Dep

0032 OSLO

Deres  ref. Vår ref Dato

17/4431-ØYR 10.04.2018

Tilreisende bostedsløse  — vurdering av EØS-regelverket

Vi viser til henvendelse fra UD av 13.  juli 2017  om en  henvendelse  fra Oslo kommune,

samt etterfølgende korrespondanse  i  anledning saken.

Vi har vært  i  kontakt med Udlændinge— og lntegrationsministeriet. Vi har fått opplyst at

de har anmodet en rekke land om  å  innberette ev. tiltak overfor tilreisende bostedsløse

EU—borgere som tigger og oppretter ulovlige leire. I den forbindelse spurte de bl.a. om

landene hadde innført meldeplikt i henhold til unionsborgerdirektivet artikkel  5  nr. 5:

«5. Medlemsstaten kan kreve at den berørte person melder sin tilstedeværelse på dens
territorium innen en rimelig frist som ikke innebærer forskjellsbehandling. Dersom dette

kravet ikke oppfylles, kan den berørte person ilegges sanksjoner som står i forhold til

overtredelsen og ikke innebærer forskjellsbehandling. »

Vl forstår dette som en plikt til å gi beskjed om at man  befinner  seg på territoriet, men

ikke til å oppgi noe nærmere bosted. Det vil være i strid med direktivet å pålegge en

person å forlate riket ved manglende overholdelse av denne meldeplikten.

Unionsborgerdirektivet er bindende for Norge, og må endres dersom det skal innføres

en generell plikt til bostedsregistrering for enhver EØS-borger.

Vår kontaktperson i ministeriet er ikke kjent med noe initiativ om å endre direktivet. Et

initiativ om å endre på dette direktivet  — hvilket er et meget sentralt regelverk  — ville

Postadresse Kontoradresse Telefon - sentralbord lnnvandringsavdelingen Saksbehandler
Postboks  8005  Dep Gullhaug Torg 4A 22 24 90 90 Øyvind Røyneberg

0484  Oslo 0rg.nr.:  972 417 831 22 24 52 93

oyvind.royneberg@jd.dep.no



formodentlig vært  godt  kjent.  Det er derfor  uklart  for oss hvem i «København» som

vurderer å ta initiativ til å endre på regelverket.

Videre er det en rekke forhold som taler mot forslaget om å innføre en plikt til

bostedsregistrering, og som gjør det urealistisk å følge opp:

1.

2.

3.

4.

Norge er  ikke  medlem av EU. Så vidt oss bekjent, har også EU—kommisjonen

gjort det ganske klart at det fra kommisjonens side ikke er aktuelt å endre

direktivet.

Retten til fri bevegelse er i kjernen av direktivet. Et vesentlig formål med

direktivet er å redusere krav om administrative prosedyrer. Selve grunntanken

bak direktivet er at EU—borgere fritt skal kunne bevege seg og ta opphold i

enhver medlemsstat, jf. også at «fri flyt av personer» er en av de såkalte fire

friheter.

Forslaget reiser vanskelige problemstillinger knyttet til hvilken aktivitet og

varighet som bør kreves før registreringsplikt skal inntre. Ved eventuelle

avgrensinger kan det oppstå spørsmål om diskriminering. Det er også noe uklart

hva registrering skal være godt for  -  kjennetegnet for denne gruppen som

forslaget retter seg mot er jo at de ikke har noe bosted.

Det er fastsatt unntak i direktivet fra oppholdsrett dersom personen blir en

urimelig byrde for offentlige velferdsordninger, jf. artikkel 14 nr. 1.

Vi mener UD bør svare på henvendelsen fra Oslo kommune på egnet måte.

Med vennlig hilsen

Siri Johnsen  (e.f.)

avdelingsdirektør

Øyvind Røyneberg

rådgiver

Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur
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