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Høringsuttalelse — forslag til forskrift om kommunal håndheving av
politivedtekter

Det vises til brev av 15.2.2012 fra Det Kongelige Justis- og Beredskapsdepartement. Norges
Politilederlag har følgende bemerkninger til forslag om ny forskrift om kommunal
håndheving av politivedtekter.

Innledningsvis vil Norges Politilederlag (NPL) nevne at det er ikke noe nytt at
kommunale tjenestemenn håndhever lover og regler som politiet også har ansvar for. Det
vises da til håndhevelsen av parkeringsbestemmelsene i vegtrafikkloven.
NPL mener at dette er en ordning som fungerer utmerket. At denne ordingen videreføres
på andre områder er bare positivt. Dette vil medføre en avlastning for
polititjenestemennene slik at disse kan brukes i andre og viktigere oppdrag i politiet.

Vi er positive til de foreslåtte endringer. Dette på bakgrunn av de erfaringer som er gjort i
de største byene, og det faktum at politiet i liten grad har ressurser til å håndheve dette godt
nok. I hvilken grad politiet har vært i stand til å håndheve besternmelsene varierer nok i
forhold til by og land. Det er åpenbart at politiets utfordring med å håndheve
bestemmelsene er mer omfattende i store bykommuner enn i de mindre landkommunene.

Sikring av ferdsel i de alvorlige tilfellene prioriteres av politiet og vil fortsatt være en viktig
politioppgave for å beskytte liv og helse. Det tenkes da spesielt på sno og is som raser fra
takene på grunn av dårlig sikring/rydding. Det er viktig at både den kommunale
tjenestemannen som skal håndheve bestemmelsene og politiet har spesielt fokus på disse
sakene.

Vi er av den oppfatning at det vil bli en ryddigere og mer ensartet behandling av disse
sakene hvis det utarbeides kriterier for hvilke overtredelser som skal regnes som særlig
alvorlige.
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Forutsatt at kommunen er i stand til å håndheve bestemmelsene med god kontinuitet føler
vi oss sikre på at forslaget vil bidra til en betydelig forebyggende og "oppdragende" effekt
på personer og foretak som berøres av forskriften.

Forskriftens 4 — Be rensnin er i ad an en til å ile e overtredelses eb r.
Norges Politilederlag er enig i departementets syn hva gjelder plikt for kommunen til å
anmelde særlige alvorlige overtredelser fremfor å ilegge overtredelsesgebyr. Vi mener at siste
avsnitt er dekkende i forhold til de plikter som fremgår av § 2 og ser ikke helt behovet for
nærmere kriterier enn stor risiko for liv eller helse.
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