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Høring - forskrift om politivedtekt, Nordreisa kommune 

Politivedtekter er lokalt vedtatte bestemmelser som fungerer som et supplement til den 

alminnelige lovgivningen. Mange av bestemmelsene handler om ro og orden på offentlig sted. 

Nordreisa kommune har utarbeidet forslag til nye politivedtekter.  

 

Formannskapet vedtok i sak 2/20 den 27.02.20 forslag til nye politivedtekter for kommunen.  

Følgende vedtak ble enstemmig besluttet sitat: Nordreisa formannskap vedtar å legge forslag til 

nye politivedtekter ut på høring jfr vedlegg 2. Høringsperioden settes til 2 måneder.  

 

Det fremgår av forvaltningsloven § 37 annet ledd at enhver som forskriften skal gjelde for, har 

anledning til å komme med høringsinnspill. Det betyr at alle innbyggere i kommunen derfor har 

mulighet til å komme med innspill til de foreslåtte politivedtektene. Forslaget til ny forskrift skal 

gjøres kjent for kommunens innbyggere, næringsliv, foreningsvirksomhet. Høringen skal derfor 

være tilgjengelig på kommunen sine nettsider, sosiale medier, på rådhuset og på biblioteket. 

Politiet er en sentral høringsinstans. Nordreisa kommune helse- og omsorgsutvalget, 

næringsutvalget, driftsutvalget, ungdomsrådet, rådet for funksjonshemmede og eldrerådet samt 

Nordreisa næringsforening er sentrale høringsinstanser.  

 

Alle organisasjoner og enkeltpersoner inviteres til å komme med innspill.  

 

Høringsuttalelsene bes sendt skriftlig til postmottak@nordreisa.kommune.no, eller til Nordreisa 

kommune, Pb. 174, 9156 Storslett.  

 

Fristen for å komme med høringsinnspill settes til 3. juli 2020. 

 

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=https%3A%2F%2Fsvarut.ks.no%2Fidporten-v2&service=IDPortenLevel3List&goto=http%3A%2F%2Fidporten.difi.no%2Fopensso%2FSSORedirect%2FmetaAlias%2Fnorge.no%2Fidp3%3FReqID%3D_bf216566a7cc469e3a3b7c6c0f14a2d9%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252FShibboleth.sso%252FSAML2%252FArtifact%26spEntityID%3Dhttps%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252Fidporten-v2%26binding%3Durn%253Aoasis%253Anames%253Atc%253ASAML%253A2.0%253Abindings%253AHTTP-Artifact
http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html
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Når høringsfristen er ute vil mottatte innspill bli vurdert og behandlet av formannskapet på nytt. 

Politivedtektene for Nordreisa kommune vil bli endelig vedtatt av kommunestyret. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Christin Andersen 

Service- og personalsjef 

christin.andersen@nordreisa.kommune.no 

77 58 00 04 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 

 

Vedlegg 

1 Særutskrift Revidering av Nordreisa kommunes politivedtekter - beslutning om offentlig 

høring 

2 Høringsdokument - forskrift om politivedtekt, Nordreisa kommune 

 

Likelydende brev sendt til: 

TROMS POLITIDISTRIKT Postboks 6132  TROMSØ 

Nordreisa kommune, helse- og omsorgsutvalget her   

Nordreisa kommune, ungdomsrådet her   

Nordreisa kommune, eldrerådet her   

Nordreisa kommune, næringsutvalget her   

Nordreisa kommune, driftsutvalget her   

Nordreisa Næringsforening Hovedveien 2  STORSLETT 

 

 

 

 

 

 


