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Kommunal adgang til å forby tigging - høring 

 

Hovedorganisasjonen Virke representerer 17 300 virksomheter i handel og 

tjenestesektoren. 

 

Virke viser til høringsbrev fra departementet av 25. mars 2014. Virke er enig med 

departementet i at dagens regelverk ikke i tilstrekkelig grad gir kommunene virkemidler 

som er egnet til å forebygge kriminalitet, sørge for ro og orden, samt sikre innbyggernes 

behov for trygghet i hverdagen.  

 

Tigging er stort sett ikke et problem for samfunnet annet enn en ubehagelig påminnelse 

om at noen av oss er i en vanskelig situasjon og må ty til slike virkemidler. Omfang og 

konsentrasjon av mer eller mindre organisert tigging kan imidlertid få konsekvenser 

som ikke uten videre kan aksepteres. I enkelte kommuner/byer i enkelte perioder antar 

tiggingen en form som gjør at folk føler seg utrygge på gaten, noe som kan ramme lokal 

handel, service og restauranter. Virke følger kriminalitetsutviklingen rettet mot disse 

næringene og har også registrert at folk som driver tigging også har vært involvert i 

butikktyverier og heleri. Dersom lovlig tigging brukes som et skalkeskjul for kriminell 

virksomhet, kan det være vanskelig å drive kriminalitetsbekjempelse. 

 

På denne bakgrunn mener Virke det er riktig å gi kommuner en større adgang til å treffe 

tiltak, f.eks tigging har en form som rammer ro og orden, skaper utrygghet og er knyttet 

til kriminell virksomhet. Virke støtter derfor departementets forslag som innebærer at 

kommunene skal kunne forby tigging, samt å opprettholde adgangen til alternativt å 

sette vilkår for tigging. 

 

Vennlig hilsen 

Hovedorganisasjonen Virke 
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