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Saksnummer Utvalg Møtedato 
063/18 Formannskapet 19.09.2018 
 
 
Nye politivedtekter for Eigersund kommune 
 
Sammendrag: 
Spørsmålet om revisjon av gjeldende politivedtekter for Eigersund kommune har vært tatt opp over 
tid. Administrajonen har avventet ny normalpolitvedtekt som det har tatt forholdsvis lang tid hos 
sentrale myndigheter å få utarbeidet. Vi har flere ganger vært i kontakt med sentrale myndigheter på 
saksfeltet og fått melding om å avvente saken. I februar ble dokumentene med ny 
normalpolitivedtekt sendt ut fra Politidirektoratet for gjennomgang og behandling lokalt. Det vises til 
vedlagte dokumenter.  

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Utkast til ny politivedtekt for Eigersund kommune, datert 16. august 2018, sendes ut på høring med 
utgangspunkt i forvaltningslovens § 37.   

 
Møtebehandling fra Formannskapet 19.09.2018 
 
FS - behandling: 
Votering: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
FS-063/18 vedtak: 
 

Utkast til ny politivedtekt for Eigersund kommune, datert 16. august 2018, sendes ut på høring 
med utgangspunkt i forvaltningslovens § 37.  

Vedtaket er enstemmig.  

 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  

http://www.eigersund.kommune.no/
http://bit.ly/1IywnuF


Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Behandles i denne omgang av formannskapet. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Siste revisjon fant sted i 1999. 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Slik administrasjonen vurderer det så har Politdirektoratet gjort et meget grundig og godt forarbeid 
ved utarbeidelse av ny normalpolitivedtekt, jfr. her vedlagte skriv fra politidirektør Odd Reidar 
Humlegård datert 13.02.2018. Videre viser en her til rundskriv 02/2018 fra Politidirektoratet og 
særskilt til 1. avsnitt øverst på side 2. Sitat: 
 
Bestemmelsene i normalpolitivedtekten angir hva som kan regulerers i politivedtekt med hjemmel i 
politiloven § 14. Det er opp til den enkelte kommune, i samarbeid med politiet , å avgjøre hvilke 
bestemmelser som ønkses inntatt i egen kommune. Politiets deltakelse i dette arbeide er viktig for å 
kunne oppnå størst mulig grad av likhet mellom kommuner innenfor samme politidistrikt. 
Det er ønskelig at kommunene bruker normalpolitivedtektens system og ordlyd for de betsemmelser 
kommunen ønsker å vedta. Den enkelte kommune vil kunne basere seg på lokale løsninger så langt 
politiloven § 14 tillater.    
 
Når arbeidet rundt nye politivedtekter hos oss startet i april, tok administrasjonen umiddelbart 
kontakt med stedelige representanter for politiet med tanke på utabeidelse av et forslag om nye 
politivedtekter for Eigersund kommune. Arbeidet er basert på normalpolitivedtekten og lokalmiljøet i 
vår kommune med de erfaringer en har gjort seg her lokalt. 
 
Dette utkastet legges nå frem for formannskapet for 1. gangs behandling. Dersom formannskapet 
slutter seg til  administrasjonens anbefaling, sendes utkastet på høring i tråd med forvaltningslovens 
bestemmelser. Når høringsfristen er ute bearbeides utkastet på basis av innspillene og fremmes så 
for endelig politisk behandling i formannskapet og kommunestyret. En antar at endelig vedtak av 
kommunestyret kan foreligge før jul. 
 
Administrasjonens vurderinger: 
Administrasjonen har nøye gjennomgått den nye normalpolitvedtekten også i eget arbeidsmøte med 
politiet 16.mai. Normalpolitivedtekten er vurdert ut fra eksisterende vedtekter, ny lovgivning og 
lokale forhold. En viser også til egen uttalelse i den sammenhengen datert 15.8.16 fra seksjonsleder 
forebyggende og patrulje, politioverbetjent Magnar Sandstøl, Eigersund politistasjonssdristrikt. 
Sør-Vest Politdistriktet  har gitt egen høring til forslaget til ny normalpolitvedtekt til Politidirektoratet 
den 13.10.2017.  Problematikken rundt tigging har også her stått sentralt i likhet med samtaler som 
er ført  lokalt i vår gjennomgang: 
 
Ledelsen i politidistriktet skriver følgende i høringsbrevet: 
«Til § 2-4 Tigging 
Vi er klar over den historikk som har vært rundt dette. 
Vi ser imidlertid mange utfordringer dersom vi får ulike løsninger i de ulike kommuner i 
politidistriktet. Vårt syn er at det bør være nasjonale betsemmelser (lov) som avgjør om tigging skal 
være lovlig eller ulovlig. Å lage flere ulike løsninger vil medføre en unødvendig ressusrsbruk for politiet 
både i forhold til meldinger evt. vilkår osv. 
Politiet har i dag nødvendige hjemler til å gripe inn dersom ordensmessige hensyn krvever det, eller 
det blir knyttet straffbare forhold til eller rundt tiggingen. Å lage et regime rundt mennesker i nød 



synes unødvendig. Vi mener også et et forbud mot tigging i dagens samfunn er unødvendig. Det kan 
også fort utarte seg til andre former for å oppnå samme hensikt, men som ikke direkte inngår i måten 
tigging i dag skjer på. 
 
Her vil administrasjonen i kommunen vise til § 2-4 på side 5 i normalpolitivedtekten , jfr. rundskriv 
02/2018. Rundskrivet publiseres på www.lovdata.no. Politidirektoratet har kommet med 3 ulike 
alternativ og utfyllende kommentarer. De har vært nyttige som grunnlag for vår vurdering i 
kommunen og sett på bakgrunn av politiet sin anbefaling. 
 
I det store og hele vil administrasjonen i forelegget her oppfordre våre folkevalgte om å lese nøye i 
gjennom utkastet som er bygget opp med gode og avklarende merknader ut fra praksis og ny 
lovgivning og som danner et meget godt grunnlag for en endelig beslutning. Det vises her også til 
oppfatningen hos det stedlige politiet. 
 
Forslag er stort sett identisk med normalpolitivedtekten og anses som et egnet grunnlag for ny 
politivedtekt i Eigersund kommune. Men da med valgt alt. 2, under tigging i § 2-4. Dette bør legges ut 
til offentlig ettersyn og nå også tas opp til behandling i våre øvrige hovedutvalg, samt Eigersund 
Næring og Havn KF. En tenker også at utkastet bør sendes Sentrumsforeningen alternativt 
Næringsforeningen evnt. andre sentrale organisasjoner i lokalmiljøet, til særskilt uttalelse. Det er 
viktig med så godt og bredt beslutningsgrunnlag som mulig. 
 
Innkomne forslag vil bli vurdert og utkastet eventuelt justert, før saken fremmes for endelig 
behandling senhøstes etter den fremdriftsplan en ser for seg på nåværende tidspunkt. Deretter vil så  
politivedtekten bli sendt til Politdirektoratet for legaliteskontroll og stadfestelse. Den vil tre i kraft en 
måned etter stadfestelsen av Politidirektoratet.     
 
Universell utforming: 
Ansees ivaretatt. 
 
Folkehelse: 
Godt ivaretatt når ser de ulike bestemmelser i et folkehelseperspektiv. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente 
 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
Foreliggende utkast legges ikke ut for høring. 
 
 
Dokumenter vedlagt utsendelsen: 
 
 
Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer): 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
586398 Normalpolitivedtekt for kommunene - rundskriv 02/2018 

http://www.lovdata.no/


586399 Rundskriv 2018-02 Vedlegg 
621350 Vedrørende nye politivedtekter 
621351 Rådmannens forslag til nye politivedtekter for Eigersund kommune - august 2018 
621352 Forskrift om politivedtekt - Eigersund kommune 
 
 
 


