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ENDRING AV FORSKRIFT OM POLITIVEDTEKTER, VESTRE TOTEN KOMMUNE
- HØRING

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar å sende forslag til endring av politivedtektene på høring.

Forslaget til endringer i politivedtektene i Vestre Toten legges ut på offentlig høring
på kommunens hjemmesider. Høringsfristen settes til seks uker, jfr. forvaltningsloven
§ 37.

Utrykte vedlegg:
Gjeldende forskrift om politivedtekt, Vestre Toten kommune -
https://lovdata.no/dokument/PV/forskrift/2014 - 09 - 08 - 1154?q=politivedtekter vestre

Forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter:
https: //lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012 - 06 - 19 - 600?q=forskrift om kommunal
håndheving

Trykte vedlegg:
Forslag til nye politivedtekter i Vestre Toten

Fakta:
Bakgrunn for saken
Politidirektoratet har i rundskriv 2018/002 av 13. februar 2018 utarbeidet ny
normalvedtekt fo r kommunene på bakgrunn av endringer i politiloven. Direktoratet
forutsetter at kommunene nå gjennomgår og reviderer sine vedtekter, og har i denne
forbindelse anbefalt at den nye normalvedtekten l egges til grunn i dette arbeidet.

Vestre Toten kommunes gjeldende politivedtekt ble fastsatt av kommunestyret 12.
juni 2014 og stadfestet av Politidirektoratet 8. september 2014.

Hjemmel for kommunal politivedtekt fremkommer av lov om politiet av 04.08.1 995 nr.
53 § 14. Bestemmelsen lyder:

«I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den
instans departementet fastsetter, kan det gis bestemmelser
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1. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrisi ng, herunder
klistring og maling på vegger, murer o l., på steder som er alminnelig beferdet eller
bestemt for alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder og hundehold fastsettes
etter hundeloven

2. 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

3. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig,
selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når arrangementets 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 av overveiende selskapelig eller underholdende art for
medlemmer av forening eller lignende sammenslutning

4. 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 inn søknad i stedet for melding etter § 11. Nærme re frist for
innlevering av slik søknad kan fastsettes

5. 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

6. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under
regulering i andre lover

7. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet

8. 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»

I forberedelsene til revidering av ny politivedtekt for Vestre Toten kommune har
følgende medvirket i arbeidet:

Politikontakt i Østre Toten og Vestre Toten Bjørn Slåtsveen
Plan sjef Eirik Røstadsand
Adm.leder Geir Stei nar Loeng
Teknisk driftssjef Bodil Evenstad
Konsulent Vegard Skogen (sekr.)

Endringer i den nye normalvedtekten

Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser
Kapittelet er vider e ført uten vesen tlige endringer.

Kapittel 2 Orden på offentlig sted
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Bestemmelsen i § 2.2 tilsvarer § 6 - 2 i tidligere vedtekt, og innebærer ingen
realitetsendring.

§ 2 - 4 Tigging
Politiloven gir nå adgang til å nedlegge forbud mot eller å regulere adgangen til
tigging. Bestemmelsen gir tre alternative ordlyder dersom kommunen ønsker å
regulere tigging i politivedtekt. Vilkårene kan være avgrensning i tid og sted,
eventuelt meldeplikt til politiet.
Innsamlinger til humanitære og allmennyttige formål faller utenfor. Skoleklasser som
samler inn penger til turer vil eksempelvis ikke kunne r ammes av et forbud mot
tigging.

Alternativene lyder:

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 meldi ng til
politiet.

Merknad:
I Vestre Toten kommune har vi ikke registrert dette som et stort problem, og
rådmannen har derfor valgt å la problemstillingen stå åpen til høringsuttalelser
foreligger.

§ 2 - 5 Farlig eller skremmende virksomhet
Forslag om å endr e tidspunkt for å brenne av fyrverkeri nyttårsaften mellom 31.
desember kl. 18:00 og 1. januar kl. 02:00

Kapittel 3 Sikring av ferdsel
§ 3 - 2 om dyr er flyttet fra tidligere kapittel VII til kapittel 3, da bestemmelsen ses i lys
av sikringshensyn.

Kapitte l 4 Renhold på offentlig sted
§ 4 - 4 Eiers plikt i henhold til lokalt etablert sedvane til renhold m.m av fortau.
Eier av hus eller grunn, jf. § 1 - 2, mot offentlig sted plikter å:
1. sørge for renhold av fortau og rennestein
2. rydde fortauet for snø etter snøfall
3. strø fortau når det er glatt

Bestemmelsen gjelder kun fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Merknad:
Bestemmelsen er ny og omhandler de plikter som kun kan ilegges på grunnlag av en
allerede etablert lokal sedvane i nærmere angitte områder. Bestemmelsen kan ikke
innføres uten at sedvanen er dokumentert.
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For at Vestre Toten kommune skal kunne gi regulere nde vedtektsbestemmelse av
denne karakter må tilsvarende plikt enten fremgå av gjeldende politivedtekt for
kommunen, eller eksistensen av en lokal sedvane for strøplikt må være
tilfredsstillende rettskildemessig dokumentert. Dokumentasjonen må gi en
beskri velse av den geografiske avgrensningen av de områdene hvor det foreligger
en slik hevdvunnen plikt.

Rådmannen finner at kommunen ikke kan dokumentere en tilfredsstillende
rettskildemessig dokumentasjon på at det foreligger en lokal sedvane for å pålegge
h us - / grunneier en slik plikt .

Kapittel 5 Hindre forsøpling og tilgrising
Kapittelet er videreført uten vesentlige endringer.

Kapittel 6 Offentlige anlegg
Kapittelet er videreført uten vesentlige endringer.

Kapittel 7 Arrangementer på offentlig sted
§ 7 - 3 om barns tilgang til offentlig arrangement er flyttet til kapittel 7 fra tidligere
kapittel I X om barn og er videreført uten vesentlige endringer.

Kapittel 8 Pantelånervirksomhet
Nytt kapittel om pantelånvirksomhet som er hjemlet i politiloven § 14 nr . 7. Forholdet
er ikke lenger regulert i annen lovgivning og det anses hensiktsmessig å innta en
standardisert formulering som tidligere er stadfestet.

Kapittel 9 Forskjellige bestemmelser
§ 9 - 3 er en ny bestemmelse som krever at kommunal håndheving er be sluttet av
kommunen i samråd med politiet. Kommun ens adgang til å håndheve brudd på
nærmere angitte bestemmelser i politivedtekten, kommer i tillegg til politiets
håndhevingsmyndighet.
Det understrekes viktigheten av at den som overtrer disse bestemmelsen e ikke
risikerer dobbelstraff. Dette innebærer at dersom politiet har gitt vedkommende et
forelegg, kan ikke kommunen ilegge samme person gebyr for samme overtredelse,
og omvendt.
Klage over kommunens ileggelse av gebyr for overtredelse av bestemmelser so m
faller inn under kommunal håndheving skal sendes til kommunen.

Vurdering:

Etter kommunestyrets behandling vil vedtektene sendes Politidirektoratet for
legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk Lovtidend.
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Bjørn Fauchald
rådmann Geir Steinar Loeng

administrativ leder


