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Revidering av Nordreisa kommunes politivedtekter - beslutning om offentlig 
høring 
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Vedlegg 
1 Samarbeidsavtale Nordreisa kommune - Troms politidistrikt 
2 Forslag til Nordreisa kommunes politivedtekter 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 27.02.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa formannskap vedtar å legge forslag til nye politivedtekter ut på høring, jfr vedlegg 2. 
Høringsperioden settes til 2 måneder.   
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa formannskap vedtar å legge forslag til nye politivedtekter ut på høring, jfr vedlegg 2. 
Høringsperioden settes til 2 måneder.   
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Saksopplysninger 
Nordreisa kommunes politivedtekter ble vedtatt av Nordreisa kommunestyre 30. april 1984 og 
7. november 1985, og ble stadfestet av Justisdepartementet 16. april 1986. 
https://lovdata.no/forskrift/1986-04-16-951 Politivedtektene har ikke vært revidert siden. Siden 
1986 har det skjedd nye endrede samfunnsforhold og lovendringer som tilsier at vedtektene bør 
revideres.  
 
Politiloven § 14 https://lovdata.no/lov/1995-08-04-53 regulerer innholdet i politivedtekter for 
kommunene. Formålet er å opprettholde ro og orden, sikre ferdsel og hindre tilgrising på 
offentlig sted (alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel).  Politidirektoratet har i 
Rundskriv 2018/002 utarbeidet en ny normalpolitivedtekt til bruk for landets kommuner 
https://www.politiet.no/globalassets/05-om-oss/04-om-oss/normalpolitivedtekt---rundskriv-
2018-02.pdf. Direktoratet ber om at alle kommuner gjennomgår og reviderer egne 
politivedtekter sett i lys av ovenfornevnte normalvedtekter.  
 
Det er kommunestyret som vedtar politivedtekter som håndheves av politiet. De kommunale 
politivedtektene kan i tillegg håndheves av kommunen eller personer utpekt av kommunen 
dersom kommunen har fastsatt dette i politivedtektene (forslag i §9-3). Slik håndhevelse gjelder 
likevel ikke opprettholdelse av ro og orden.  
En kommunal politivedtekt er å anse som en lokal forskrift og skal derfor saksbehandles i 
henhold til forvaltningsloven krav i §§ 37-40. Forskrift må sendes på høring, vedtas av 
kommunestyret og stadfestes av Politidirektoratet. 
 
Kommunedirektøren har faste samarbeidsmøter med regionlensmann Nord-Troms, Troms 
politidistrikt hvert år. Det er etablert en samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og Troms 
politidistrikt (vedlagt). I møte har regionlensmann fremmet ønske om revidering av vedtektene 
fra 1986. Møtet gjennomgikk Lyngen kommunes nye politivedtekter. Denne foreslås av politiet 
som mal for Nordreisa kommunes revidering  https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-04-
08-460 .  
 

Vurdering 
Dagens politivedtekter er grad basert på gamle normalpolitivedtekter. Kommunens vedtekter har 
ikke vært revidert siden 1986. Det er behov for nye vedtekter.  
 
Forslaget som kommunedirektøren fremmer lagt frem til offentlig høring, er lik Lyngen 
kommune, og normalpolitivedtekt fra 2018 med unntak av bestemmelser om tigging. Dette med 
bakgrunn i at tigging eller betleri er ikke lenger straffbart i Norge, og at det ikke er et stort 
samfunnsproblem i Nordreisa kommune. Løsgjengerloven ble opphevet i 2006, og fra 1. juli ble 
det tillatt med tigging som ikke er plagsom. Hovedbegrunnelsen for å oppheve forbudet mot 
betleri var at samfunnet bør bruke sosialpolitikk og ikke strafferett for å unngå at personer skal 
tigge. Lyngen kommune har ikke tatt inn regel om forbud, det er derfor tillatt å tigge på offentlig 
sted i Lyngen.  
Politiet i Nord-Troms ønsker imidlertid et forbud mot tigging i hele regionen. Årsaken er at 
politiet mener at det er sammenheng mellom tigging og organisert kriminalitet og 
menneskesmugling. Se også https://lovdata.no/artikkel/tigging/90 .  
 
Kommunedirektøren foreslår at formannskapet i hovedtak vedtar bestemmelsene som er 
foreslått i vedlegg. Det tilrås at forslaget til ny forskrift sendes på høring med 2 måneders 
høringsfrist, og deretter behandles i kommunestyret i juni 2020. Deretter vil de nye 
politivedtektene bli kunngjort i Norsk Lovtidend, og ikrafttredelse for ny politivedtekt vil være 1 
måned etter stadfesting.  
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