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Høring – forslag til endring i politiloven (adgang til å pålegge meldeplikt for pengeinnsamling og til 
å regulere pengeinnsamling på offentlig sted.  

 
Vi er ikke en høringsinstans i denne saken, men siden vi driver handel i et uteområde hvor temaet er 
veldig gjeldende tillater jeg meg å sende inn våre tanker og tilbakemeldinger i forhold til «tiggere i 
utesentrum» her allikevel.  

I april 2012 sendte jeg en henvendelse til Politi, Securitas, Ordfører og andre relevante instanser da vi 
i løpet av kort tid fikk mange «nye» besøkende i sentrum som satte seg ned på nesten samtlige av 
våre gatehjørner for å tigge - og dermed mange klager på tiggingen av både publikum og drivere i 
sentrum!  
 
Vi er klar over at betleri / tigging er tillatt, og fordi det da er lite vi kan gjøre har dette eskalert og det 
er nå en stor utfordring for oss. Daglig sitter disse tiggerne i sentrum på sine faste plasser og det er 
nå mange av dem. Det har blitt et veldig lite hyggelig «bybilde» med «sigøynere» sittende på 
bakken som ber om penger fra alle som går forbi. Mange har gitt oss tilbakemelding på at de nesten 
har måttet skritte over dem for å komme forbi. Her i Asker så må tiggerne registrere seg hos politiet 
for å ikke bli jaget bort. Utover en registrering som muligens hindrer noen i å tigge, så er det lite vi 
kan gjøre.  
 
Tilbakemeldingen i det siste er at publikum nå velger å dra andre steder da de ikke synes det er noe 
hyggelig å ferdes i gatene i vårt sentrum lenger, og det må vi forsøke å gjøre noe med!  
I og med at kjøpesentre er «private» kan de forby tigging inne på deres område.  
Her i Asker sentrum er det også private gårdeiere, men en offentlig gate i mellom som gjør det tillatt 
for alle å sitte ned og tigge. Vi arbeider hardt for å ivareta et levende sentrum i konkurranse med 
andre og kjøpesentrene. Vi er heldige her i Asker som har et kompakt sentrum med handel, næring, 
kultur, offentlig transport m.m. i kort gangavstand og vi fikk tildelt «bymiljøprisen» i 2007. Vi har 
uansett ikke råd til å tape kunder eller publikum! Da blir det ikke lenger et levende sentrum! 
 
Hva kan vi gjøre for å endre på dette?  
Er det mulig for kommunene å sysselsette dem? 
Gi dem et tilbud om lønnet «dugnadsarbeid»? 
Ved å gi dem et alternativt tilbud ville publikum kanskje ikke gi penger til dem som fortsatt ville velge 
å tigge uten å arbeide? Dermed ville det også være mindre attraktivt å tigge (hvis de ikke fikk 
penger). 
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