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Justis- og beredskapsdepartementet  

Politiavdelingen v/Jan Austad 

Postboks 8005 Dep 

0030 Oslo 

 

Oslo, 11.04.2014 

Høring – forslag til endring i politiloven § 14. 
Frelsesarmeen har mottatt høringsdokumenter for uttalelse av forslag til endring i politiloven § 14. Høringen 

berører et område hvor Frelsesarmeen er aktivt til stede, og vi arbeider både praktisk og prinsipielt/politisk knyttet 

til disse utfordringene både i Norge, Romania og andre europeiske land. 

 

Vi viser til vårt høringssvar i mars 2013, og opprettholder vår innstilling hvor vi er kritiske til effekten av 

endringen i politiloven § 14. Vi mener at politiet har de verktøy de trenger for å opprettholde ro og orden og 

forebygge kriminalitet. 

 

Vi har sett innspillene og rapportene fra de ulike politidistriktene, og ser at utfordringene rundt tigging varierer 

avhengig av størrelse på byene/stedene og hvordan de har løst dette frem til nå. Vi kjenner igjen de erfaringene 

politidistriktene sitter med gjennom våre avdelinger som møter fattige tilreisende.  

 

Frelsesarmeens fokus er på menneskene dette gjelder. I første rekke fattige tilreisende, men også andre sårbare 

grupper og befolkningen for øvrig. Problemet er ikke at de sitter og tigger, men at de er fattige,fra  land med 

begrensede muligheter Vi ser det med egne øyne - Frelsesarmeen står midt oppi det hver dag - både i Romania - 

og i Norge. 

 

Tidligere forskrifter var tydelig på at det var et krav om at ved et forbud måtte vi kompensere med sosialpolitiske 

virkemidler. Det har en erkjennelse i seg at vi vil selve problemet til livs. Dette tas nå bort. Det vil ikke være noen 

krav til sosialpolitiske virkemidler - bare forbud. Vi opplever at vi da lukker øynene for det virkelige problemet. 

Både for de utenlandske – men samtidig også for de norske.  

 

Vi har alternativer til tigging for norske borgere med sosiale rettigheter. Vi har erfaring med Jobben, =Oslo, 

=Asfalt osv. Gjennom disse sosialpolitiske virkemidlene gir vi folk et alternativ. Dette fungerer godt. Vi har sett 

på om vi burde gitt tilsvarende tilbud til fattige tilreisende, men tror at vi da vil komme i andre dilemma som igjen 

ikke gagner dem. Dette er spørsmål knyttet til sosial dumping, arbeidsgiveransvar, sosiale rettigheter, trekke folk 

hit til konstruerte arbeidsplasser, osv. Vi må også se at dette er migranter som er her i en begrenset periode for så 

å reise hjem.  

 

Frelsesarmeen tror ikke at tigging er en løsning for en bedre fremtid. Vi tror løsningen ligger i hjemlandet. Lære å 

lese, skrive, få utdannelse og arbeid. Det er ikke bra at de voksne omsorgspersonene reiser fra barna sine og drar 

hit for å tigge. Hvem oppdrar barna mens de er her? Hvilke signaler gir det? Barna som er i Romania blir 

morgendagens tiggere. Vi tror at ved et forbud mot tigging vil vi få mer salg av blomster og gull, mer trekkspill og 

gatekunst - sinte blikk på fattige brødre og søstre. Lukkede øyne for de fattige i Europa. Det blir mer aktivitet i 

skyggene, fordi folk ikke blir borte.  
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Et forbud mot tigging vil, etter vår oppfatning, ikke gjøre situasjonen i Norge lettere for hverken de som tigger, 

befolkningen for øvrig eller for politiet. Tiggeforbudet tar en legitim inntektskilde vekk fra en sårbar gruppe, og 

gjør dem mer utsatt for utnyttelse av andre. De det gjelder vil i tillegg ha behov for nye inntektskilder, og i 

mangelen på andre lovlige inntekter er vår frykt at de vil se seg tvunget til økt kriminalitet. 

 

Videre har vi et samarbeid med Justisdepartementet i Drammen, Kristiansand og Stavanger, samt et samarbeid 

med Oslo kommune for vårt Migrasjonssenter i Oslo. Frelsesarmeen bruker betydelige ressurser på dette, vi 

samarbeid med Frelsesarmeen i Romania/Øst-Europa og jobber med å etablere Communitycenter og 

Arbeidstrening i Romania 

 

I 2011 utgav Frelsesarmeen rapporten «Praying for a better future», hvor vi ser på situasjonen rundt tigging i Oslo 

– sett i lys av situasjonen i Europa. I rapporten legger vi frem tiltak på kort og lang sikt. Vi gjentar anbefalingene 

også her: 

 
I Romania: 
• Tilby veiledning, skoledeltakelsesprogrammer, utdanning, 
materiell hjelp, og arbeidsformidling ved samfunnssentre i 
Romania, i samarbeid med lokale myndigheter 
• Avsløre tigging som en løsning 
 
I Norge 
• Tilbud om overnatting på vinterstid 
• Tilgang på sanitære anlegg 
• Etablering av kontaktsentre som tilbyr råd og veiledning 

 

Vi ønsker lykke til videre med arbeidet rundt fattigdom og stigmatisering, og dere er velkommen til å besøke våre 

tiltak for denne gruppen i Oslo, Drammen, Stavanger eller i Trondheim.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Knut Haugsvær 

Major, seksjonsleder Frelsesarmeens rusomsorg 

Tlf +47 22 99 85 00 Mob + 47 48891227   

knut.haugsvaer@frelsesarmeen.no  
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