Orientering om kamerakontroll av
kommunale eiendommer.

Stavanger kommune har kamerakontroll på
eiendommene sine for å forebygge og verne
mot hærverk og innbrudd.

Bymiljø og utbygging
Stavanger eiendom, juli 2015

Kamerakontroll av bygg
og eiendommer.
•
•
•

•

•

Fra tid til annen dukker det opp spørsmål om Stavanger
Eiendoms bruk av kamerakontroll på kommunale
eiendommer.
Det er Person-opplysningslovens kapittel VII
(Fjernsynsovervåking) som regulerer
bestemmelsene for kameraovervåking.
Stavanger eiendom prioriterer, og følger de regler og
prinsipp, som Datatilsynet har lagt til grunn for sine
tillatelser. Stavanger eiendom har selvsagt tillatelse for
alle sine kameraer.
Ingen av våre kameraer er montert i den hensikt å
overvåke personer. Våre kameraer kontrollerer store
deler av kommunens bygningsmasse for å forebygge
og verne mot kriminalitet og skadeverk.
Det er i dag 61 bygg som har fått oppmontert kameraer.
På skoler, barnehager, admin, idrett og fritidsbygg.

Hensikten med
Kamerakontroll.
•

Stavanger eiendom
forvalter store verdier på
vegne av Stavanger
kommune. Det er derfor
viktig at vi gjør det vi kan for å hindre skade og
verdiforringelse på kommunal eiendom.

•

Når Stavanger eiendom monterer kamera på kommunale
bygg er det for å forebygge, kontrollere, og fremskaffe
bevis mot bygningsskader (hærverk, innbrudd og annen
kriminalitet).

•

Kameraovervåking er i hovedsak på bygningsfasader og
inngangspartier.

•

Stavanger eiendom er selvsagt ikke opptatt av å
kontrollere barn, voksne eller ansatte.

•

Kameraovervåkning på skoler er og barnehager er
avgrenses til perioder utenom alminnelig åpningstid.

Hvordan virker
systemet vi har
valgt?
•

Stavanger eiendom har et
moderne system for kamerakontroll. Dette styres av et
databasert program.

•

Det er ingen personer som ser bildene på skjermer.

•

Kameraene filmer kontinuerlig, men opptak blir kun
aktivisert og lagret når det er bevegelse i kameraets
målområde.

•

Datasikkerhet på videoservere overvåkes og oppdateres
kontinuerlig av Stavanger eiendom.

•

Videoene lagres digitalt i datamaskinen i sju døgn.

Videokontroll - Rutiner
Virksomhet:






Virksomhet melder fra om hendelsen til drift- og energi seksjonen (D&E)
via mail og spesifiserer etter tegning hvilket kamera som er aktuelt samt
tidspunkt og hendelse. Dette meldes i god tid før det har gått 7 dager da
opptakene automatisk blir slettet.
Stavanger eiendom skal samarbeide med virksomhetene ved innbrudd og
hærverk på kommunale bygg, der bruk av video blir aktuelt i forbindelse
med politianmeldelse.
Virksomhetene skal politianmelde hærverk, innbrudd og kriminalitet.
Stavanger eiendom bistår med video til anmeldelsen, som overleveres
direkte til politiet.

Andre/privat:






Dersom det har oppstått skadeverk på private eiendeler, som har befunnet
seg på kommunalt overvåket område, kan Stavanger eiendom bistå med
informasjon om hendelsen er blitt filmet.
Skadelidte melder fra om hendelsen til Stavanger eiendom på epost.
Tidspunkt og hendelse må spesifiseres. Dette meldes i god tid før det har
gått 7 dager ellers blir opptakene automatisk blir slettet.
I travle tider kan ikke drift- og energi seksjonen garantere at saken blir
prioritert.

Interne rutiner til drift- og energi seksjonen:






Sjekker opptakene etter beskrivelse fra virksomhet eller eksterne.
Gir gjerne ut kamera oversikt (kart) som kan lett beskrive hvor hendelsen
tok sted.
Opptakene blir lagret på sikker server med backup av materiale utenfor
kommunens ordinære IT systemer. Kun behandlingsansvarlig har tilgang til
lagret videoer.
Venter på å bli kontaktet fra politiet og deler materialet
med politiet på en sikker måte.

Kontaktinformasjon
Kontaktpersoner hos Stavanger eiendom, Drift- og
energiseksjonen:
 Michael Taoushanis (michael.taoushanis@stavanger.kommune.no)
 Espen Svendsen (espen.svendsen@stavanger.kommune.no).

NB! Høsten 2015 vil Stavanger eiendom ta i bruk ny
portalløsning med modul for brukerhenvendelse. Lenke og info
om dette vil bli tilgjengeliggjort når løsningen er klargjort.

Oppgradering vil kunne skje fortløpende ved endringer.

Hyperkoblinger er ajourført. Juli 2015.

