Lager ny støtteordning for voldsofre. Men uklart
om det mest kjente offeret får hjelp
To forslag om å gi den voldsutsatte læreren Clemens Saers får ikke flertall. Nå
opprettes i stedet en ny kompensasjonsordning for ansatte i Oslo kommune som er
blitt uttatt for grov vold på jobb.
En ny ordning skal sikre økonomisk kompensasjon for ansatte i Oslo kommune som blir utsatt
for alvorlige voldshendelser i arbeidstiden.
Det er den betente Clemens Saers-saken som er bakgrunnen for ordningen.
Læreren Clemens Saers ble varig skadet etter og blitt angrepet av en elev mens han underviste
på Oslo Handelsgym i 2014.
Det er Venstre og byrådet som nå går sammen for å skaffe flertall for ordningen – som gis ti års
tilbakevirkende kraft.
– Clemens Saers-saken opprører veldig. Han har fått erstatninger som han har krav på etter
loven. Men som arbeidsgiver vil vi at kommunen skal gjøre mer for de som opplever vold på
jobb for Oslo kommune, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i
Oslo til Aftenposten.
Hun sier de samtidig må sørge for at alle som jobber i kommunen skal behandles likt.
– Å bare utbetale penger til Clemens Saers uten å se det i sammenheng med lignende saker, vil
være et brudd på likebehandlingsprinsippet. Derfor oppretter vi nå en ordning for ansatte som
opplever grov vold på jobb for Oslo kommune, sier byråden.

Flere forslag.
Erstatningen som Venstre og bystyret nå er enige om, er ikke det eneste forslaget om
erstatning.
To andre forslag om å gi Saers en pengesum i oppreising ligger på bordet. De skal begge
behandles på et møte i Finansutvalget torsdag.

– Kunne dere ikke bare stemt for et av disse forslagene?
– Det fremstår som lettvinte løsninger, men det ligger mange både juridiske og formelle hindre
rundt forslagene som er blitt slengt på bordet fra opposisjonen, sier Hallstein Bjercke, som er
Venstres gruppeleder i Oslo.
Han sier den nye ordningen er noe helt annet.
– Å etablere en ny kompensasjonsordning i kommunen vil ikke bare gjelde Clemens Saers, men
alle som er blitt utsatt for den type vold, sier Bjercke.

Clemens Saers ble utsatt for vold fra en elev da han underviste på Oslo Handelsgym i 2014.
Han er ikke imponert over den nye ordningen som nå opprettes. Foto: Morten Uglum /
Aftenposten

Ingen garanti for Saers
Detaljene om hva som må til for å få kompensasjon og hvem som defineres innenfor og ikke, er
ennå ikke avklart. Derfor vil ikke partene som nå er enige garantere at Clemens Saers faktisk vil
få erstatning.
– Vi må nå utrede hvordan ordningen skal avgrenses, hvem den skal gjelde for og hvordan den
skal være. Det trenger vi litt tid på, for yrkesskadeområdet er et stort og omfattende område.
Men vi sier én ting, og det er at ordningen får tilbakevirkende kraft, slik at Saers-saken også
omfattes, sier Einar Wilhelmsen (MDG), byråd for finans.
Ifølge Wilhelmsen er det klare målet en ordning som vil gi Saers erstatning.
– Det er klart, det er beveggrunnen til at vi gjør dette, sier han.
– Men det er ingen garanti?
– Ordningen hadde ikke blitt til hvis det ikke hadde vært for den kampen han har kjempet. Vi
skal ikke allerede i dag saksbehandle Saers-saken, sier Bjercke.
Heller ikke hvor mye økonomisk kompensasjon voldsofrene kan få, er bestemt. Økonomien i
ordningen skal byrådet legge frem til høsten.
– Vår klare forventning til byrådet er at det legges opp til en skikkelig og solid kompensasjon
og ikke bare noe smått og symbolsk, sier Venstres gruppeleder.

– Ikke gode nok
En da 18 år gammel elev ble dømt til seks måneders fengsel for volden han utsatte Saers for i
2014. Saers ble tilkjent yrkesskadeerstatning.
Men Saers mente også at skoleledelsen hadde sviktet i å fortelle lærerne om at eleven var ansett
som farlig. Han saksøkte derfor kommunen, men tapte både i tingretten og lagmannsretten. I
lagmannsretten ble han også dømt til å betale kommunens saksomkostninger.
Et forsøk på å komme til en minnelig løsning med kommunen, førte ikke frem.
– Oslo kommune har åpenbart ikke vært gode nok til å ivareta ansatte som er blitt utsatt for
vold. Det har blant annet Arbeidstilsynet påpekt. De truer også med dagbøter, påpeker Hallstein
Bjercke, og fortsetter:
– Dette er et område kommunen må bli bedre på. Denne nye ordningen er definitivt en
måte å gjøre det på. Det er ikke alt, men det er noe, sier Bjercke.
Oppfatningen deles ikke av Saers selv. Han synes ikke ordningen som opprettes som en
konsekvens av hans sak, er noen god idé.
– Det blir som om å bygge en oljeplattform uten rekkverk og så spandere gips på arbeideren
som ramler ned. Det gjør ingenting med problemet vold i skolen. Jeg er ganske rystet. Dette tar
vekk ansvaret for en dysfunksjonell skole, sier Saers, om ordningen som nå opprettes.
Han peker også på at mye er uklart med ordningen.
– Det er helt i det blå, og kan ende med en utbetaling på 500 kroner eller 1000 kroner, sier Saers
til Aftenposten.

Betyr utsettelse for Saers
I forslaget som nå vedtas, heter det at den nye ordningen skal være på plass i 2023. Om de i
stedet hadde valgt å stemme for et av de andre forslagene om erstatning, ville den vanskelige
saken endelig vært avsluttet.
– For Clemens Saers betyr dette en utsettelse. Hva tenker dere om det?
– Jeg vil takke Saers for at han har stått på for alle ansatte i Oslo kommune som har vært utsatt
for vold. Så håper jeg at selv om han må vente lenger på en konkret avgjørelse om en
kompensasjonsutbetaling fra ordningen, kan være fornøyd med at vi er kommet så lang, sier
Holmås Eidsvoll.

Byrådspartiene og Venstre har gått sammen om opprettelsen av den nye ordningen. Her ved
gruppeleder for Ap Andreas Halse (til venstre), gruppeleder for Venstre Hallstein Bjercke,
byråd for finans, Einar Wilhelmsen. (MDG) og byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva
Holmås Eidsvoll (SV). Foto: Arnhild Aass Kristiansen

