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Forslag til politivedtekt for Midt-Telemark kommune -  Høring 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Kommunestyret vedtar å sende forslag til ny politivedtekt for Midt-Telemark kommune ut 
på høring. 
 
 

 
30.08.2021 Kommunestyret 
 
Behandling: 

Kommunedirektøren orienterte til saken. 
Forslag fra Helle Friis Knutzen MDG:   
Forslag om å ta inn et fjerde alternativ knyttet tilpunkt om tigging i utkast til 
politivedtektekter som skal sendes ut på høring: 
4. Tigging er kun tillat utendørs, på offentlig sted. 
Forslaget fra Helle Friis Knutzen vedtatt med 26 mot 2 stemmer.  
Formannskapet innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KS- 105/21Vedtak: 

Kommunestyret vedtar å sende forslag til ny politivedtekt for Midt-Telemark kommune ut 
på høring. 
 
Forslag om å ta inn et fjerde alternativ knyttet tilpunkt om tigging i utkast til 
politivedtektekter som skal sendes ut på høring: 
 
4. Tigging er kun tillat utendørs, på offentlig sted. 

 
 
 
 

 
 



Bakgrunn for saka: 
Med bakgrunn i kommunesammenslåingen og  Politidirektoratets nye normalvedtekt, 
fastsatt i rundskriv  2018/002 av 13. februar 2018  må Midt-Telemark kommune vedta ny 
politivedtekt. Rundskrivet ligger vedlagt. 

Politidirektoratet har utarbeidet ny normalpolitivedtekt som i stor grad viderefører 
bestemmelsene i den gamle vedtekten. Den er likevel endret noe med bakgrunn i 
endringer de siste årene. Dette medfører at nye bestemmelser er inntatt, samtidig som 
andre er tatt ut grunnet regulering i annen lovgivining.  

De viktigste endringene er: 

1. det er tatt inn ny bestemmelse som gir adgang til å regulere tigging. 
2. det er tatt inn bestemmelse om kjøring, camping mv i grøntarealer og friområder. 
3. det er tatt inn en mulighet for kommunene å treffe vedtak om overtredelsesgebyr. 

Det er forutsatt i rundskrivet at politiet blir involvert i prosessen med ny vedtekt, slik at 
det oppnås størst mulighet likhet innenfor samme politidistrikt.  

Vedtekten er forelagt kommunens politikontakt for gjennomgang. De ønsker at lokal 
politivedtekt i stor grad gjenspeiler normalpolitivedtekten. 

De viktigste endringene, og noen andre punkt presenteres under saksomtalen. 

 

Her er linken til normalpolitivedtekten 
https://lovdata.no/lovtidend/veiledning/politivedtekt 
 
Politivedtekt Bø  https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1999-06-04-
608?q=politivedtekt%20b%C3%B8  
Politivedtekt  Sauherad https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1989-11-16-1142 
 

 
Saksomtale: 
Hjemmel for kommunal politivedtekt er i lov om politiet av 4.august 1995 nr. 53 § 14 1. 
ledd. 

Det kan gis bestemmelser: 

· Om å opprettholde ro pg orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder 
klistring og maling på vegger, murer og liknande. På steder som er alminnelig beferdet 
eller bestemt for alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder og hundehold fastsettes 
etter hundeloven 

· I samsvar med lokale sedvaner, om hus- eller grunneiers plikt til på de steder som er 
nevnt i nr. 1, å holde det rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i umiddelbar 
tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø når det er glatt 

· Om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjenglig, selv om 
arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når arrangementetes art eller størrelse gjør 
det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av 
trafikken. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans eller annen tilstelning 

https://lovdata.no/lovtidend/veiledning/politivedtekt
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1999-06-04-608?q=politivedtekt%20b%C3%B8
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1999-06-04-608?q=politivedtekt%20b%C3%B8
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1989-11-16-1142


av overveiende selskaplig eller underholdende art for medlemmer av forening eller 
lignende sammenslutning 

· Om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av 
underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et 
omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller 
vakthold, må leveres søknad i stedet for melding etter § 11. Nærmere frist for innlevering 
av slik søknad kan fastsettes 

· Om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment 
tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte 

· Om regulering av ervervvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under regulering i 
andre lover 

· Om politiets kontroll med pantelånervirksomhet 
· Om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det 

kan fastsettes at den som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd. 

Bestemmelsene i normalpolitivedtekten angir kva som kan reguleres i politivedtekten med 
hjemmel i politiloven §14. Det er opp til den enkelte kommune å avgjøre hvilke 
bestemmelser man ønsker inntatt i vedtekten. Det foreslås å legge opp til 
normalpolitvedtektens struktur og ordlyd etter anmodning fra Politidirektoratet. 

Som nevnt under bakgrunn for saken er den nye normalpolitivedtekten i stor grad lik den 
gamle. De viktigste endringene gjelder: 

 

· Adgang til å regulere tigging: 

Spørsmål om tigging har blitt brakt fram politisk før sammenslåingen. Lensmannen i Bø og 
Sauherad har i skriftlig tilbakekmelding gitt uttrykk for at det ikke er omfattende problem 
med tigging i Midt-Telemark, og at et eventuelt lokalt forbud vil ha beskjeden effekt. 
Politiet har også andre hjemler for å bekjempe tigging. 

Spørsmålet har nå igjen blitt formidlet til kommunens politikontakt.  De har gitt 
tilbakemelding om at dette er et spørsmål kommunen selv må ta stilling til. 
Normalpolitivedtekten legger opp til tre ulike alternativer: 

Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt 

eller 

tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding til politiet som 
kan fastsette vilkår, herunder tid og sted for tiggingen. 

eller 

tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding til politiet. 

I Prop 83 L (2013-2014)«Kapittel 8 Merknader til bestemmelsen», fremgår følgende: 

Begrepet tigging, omfatter situasjoner der noen ber andre om penger som mottakeren 
skal bruke på seg selv, sine nærmeste eller på en mindre gruppe personer eller et miljø 
som mottakeren selv er en del av. Det kan med andre ord ikke være for stor nærhet 



mellom innsamler og mottaker av pengene (eller en situasjon hvor det er grunn til å tro at 
mottakeren indirekte vil tilgodese seg selv, sine nærmeste eller det miljøet vedkommende 
er en del av). Innsamlinger til humanitære og allmennyttige formål faller utenfor, ikke bare 
når det er registrert i innsamlingsregisteret, men også i andre tilfeller. Skoleklasser som 
samler inn penger til turer vil eksempelvis ikke kunne rammes av et forbud mot tigging i 
sin kommune. 
 
En kunstnerisk forestilling på offentlig sted som etterfølges av aktivt og pågående 
innsamlingsvirksomhet hvor den enkelte tilskuer avkreves penger vil ofte måtte anses som 
tigging. På samme måte vil pågående salg av relativt verdiløse gjenstander som ikke har 
noen tilknytning til noen alminnelig kommersiell virksomhet eller et humanitært eller 
allmennyttig formål eller lignende omfattes av tiggerbergrepet. 
 

· Ny bestemmelse om kjøring, camping mv i grøntarealer og på friområder.  

Bakgrunnen for bestemmelsen er at mange kommuner har ønsket adgang til å håndheve uønsket 
aktivitet på offentlig sted i tettbygd strøk. Som det fremkommer av bestemmelsen er det 
kommunen som gjennom skilting eller på annen måte har ansvaret for å regulere forholdet rundt 
bruk og aktiviteter på offentlige steder som parker, friområder ol. 

· Adgang for kommunen å håndheve bestemmelser i lokal vedtekt 

I normalpolitivedtektens § 9-3 er det inntatt hjemmel for kommunene til selv å håndheve 
noen av bestemmelsene i den lokale vedtekten. Kommunen kan da selv ilegge 
overtredelsesgebyr. 

I Prop. 163 L (2009- 2010) om endringer i politilova m.m. pkt. 2.2 er det vist til erfaringer 
fra andre kommuner som har gjennomført dette som et prøveprosjekt. Erfaringene har 
vist at kommunal håndhevelse er ressurskrevende, både i gjennomføringen og økonomisk. 

· Nattero på offentlig sted 

Det er nå inntatt en standarisert bestemmelse i normalpolitivedtektens § 2-1 om nattero 
på offentlig sted fra kl. 23.00. – 06-00. Forskjellen frå tidligere normalpolitivedtekt er 
angivelse av tidspunkt for nattero.  Bestemmelsen skal hensynta personer som bor i 
nærheten av støy og festbråk. Det er ingen hindring for at det kan søkes til politiet om 
dispensasjon dersom det skal arrangeres festivaler eller andre arrangementer. 

· Pantelånervirksomhet 

I normalpolitivedtektens § 8-1 er det inntatt bestemmelse om at den som har fått bevilling 
til å drive pantelånervirksomhet skal føre kontroll, autorisert av politiet, over alle lån og 
kjøp. Dette er for å motvirke omsetning av tyvegods. Tidligere var denne ansett hjemlet i 
lov om finansieringsvirksomhet, men denne loven er nå opphevet. 

 

Høring av politivedtekten: 



En politivedtekt er en lokal forskrift som må ut på høring jfr forvaltningsloven § 37.: 
«Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller 
interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig 
berøres, skal gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret eller 
opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes 
innhentet fra andre». 

 

 
 
 

 
 

Vedlegg: 
13.08.2021 Forslag ny politivedtekt Midt-Telemark kommune 1428819 

 
 
 


