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Forslag til endring i politiloven (adgang for kommunene til å forby tigging på offentlig 

sted) - uttalelse  

 

Vi viser til brev av 21. mars 2014 med oversendelse av utkast til r-notat og høringssak. Vi 

viser også til at høringsbrevet er å anse departementsforeleggelse som trer i stedet for 

departementsforeleggelse av proposisjon. Vi ber JD å anse nedenstående merknad som svar 

på departementsforeleggelsen. 

 

KMD-ministeren har ingen merknad til utkast til r-notat. 

 

Etter KMDs vurdering fremstår følgende avsnitt i Høring – forslag til endring i politiloven 

(side 10) som noe uklart:  

 

”Etter dagens lovgivning ligger det som en forutsetning i forarbeidene at kommuner som 

regulerer pengeinnsamling må tilrettelegge «for grunnleggende sosialpolitiske tiltak. Dersom 

slike tiltak ikke er tilrettelagt, kan godkjenningen trekkes tilbake.» Departementet vil nå 

foreslå at denne forutsetningen fjernes. Det antas ikke å være hensiktsmessig å koble sammen 

en ordensmessig regulering med krav om sosialpolitiske tiltak overfor en mulig målgruppe.” 

 

Vi anbefaler Justis- og beredskapsdepartementet å klargjøre om den foreslåtte endringen vil 

innebære konkrete endringer i kommunens plikter. Etter det vi kan se, vil kommunens plikt til 

visse sosialpolitiske tiltak følge av allerede etablerte regler. Det kan med fordel presiseres i 

høringsnotatet. 

 

Når det gjelder utenlandske tiggere, kan det også vurderes å ta inn en henvisning til § 4 i 



Side 2 

 

Forskrift om rett til sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge (endring trer i kraft 

1. mai 2014). 

 

Med hilsen  

 

 

Hanne Finstad (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Gry Johansen 

 rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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