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Høringsuttalelse til forslaget til forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter

Jeg viser til departementets høringsbrev 15. februar då.

Skedsmo kommune har følgende merknader til høringsforslaget (jf formannskapets enstemmige
vedtak 18.4.12):

Skedsmo kommune er positiv til forskriftsforslaget.

Skedsmo kommune søkte i april 2005 Kommunal- og regionaldepartementet om å få legge
gebyrmyndighet mv. etter politivedtektene til Skedsmo Parkering AS med hjemmel i lov om forsøk i
offentlig forvaltning, jf vedlegg 1. Fra søknaden hitsettes:

"For  å  effektivisere arbeidet for renere, penere og mer tilgjengelig tettsteder i Skedsmo hadde
det vært ønskelig å ha mulighet til å håndheve overtredelser av politivedtektenes
bestemmelser om forbud mot reklameskilt mv. som er til hinder eller ulempe for ferdselen,
forsøpling særlig utenfor kiosker, gatekjøkken mv. og gårdeiers plikter mht. brøyting/strøing.

Slik situasjonen er i dag blir bestemmelsene om dette i politivedtektene for Skedsmo, bl.a. av
ressursmessige årsaker, ikke håndhevet."

Med henvisning til at departementet allerede hadde godkjent liknende forsøk i Oslo kommune, og
hadde til vurdering søknader fra Bergen og Trondheim kommuner om det samme, ble søknaden
avslått, jf vedlegg 2.

Det er i første rekke kommunens parkeringsvirksomhet som er egnet til å brukes i forbindelse med
eventuell kommunal håndheving av politivedtektene. Det er derfor viktig at det rettslig sett er mulig å
legge slik myndighet til parkeringsvirksomheten, uavhengig av hvordan denne er organisert.

For Skedsmo kommune vil det derfor være viktig at en eventuell kommunal håndhevelse av
politivedtektene kan legges til Skedsmo parkering AS.

Det fremgår av forskriften § 3 at kommunen kan utpeke "personer" som kan ilegge
overtredelsesgebyr.
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Det fremstår som upraktisk, og lite hensiktsmessig, at kommunen skal utpeke bestemte
trafikkbetjenter i Skedsmo parkering AS som kan ilegge overtredelsesgebyr. Skedsmo kommune vil
derfor foreslå at det presiseres i forskriften at kommunen også kan utpeke selskaper som er fullt ut
eid av en kommune.

Forskriften § 3 første ledd kan f.eks. gis slik ordlyd:

Med hilsen

"Kommunen kan ilegge overtredelsesgebyr for overtredelse av bestemmelsene i § 2.
Kommunen kan utpeke personer eller et selskap som er fullt ut eid av kommunen til  å
håndheve bestemmelsene."

Hans Tore Hoff
Kommuneadvokat

Godkjent og ekspedert uten underskrift

SKEDSMO KOMMUNE  Løpenr: 37200/2012 Side 2 av 2


