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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) 

 

Det vises til brev datert 15. februar 2013, hvor departementet inviteres til å gi uttalelse 

til ovennevnte høringsforslag. Bakgrunnen for å oppheve forbudet mot tigging i 2005 

var en erkjennelse av at det burde brukes sosialpolitiske virkemidler og ikke 

strafferettslige for å unngå at personer tigger. Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet (BLD) mener at det eneste som kan gi en varig løsning på 

problemene rundt tigging er gode sosialpolitiske tiltak, og derfor må de problemene 

rundt tigging som vi har sett i de siste årene utredes og håndteres på et bredt grunnlag. 

I det videre arbeid med forholdet til rombefolkningen må det legges vekt på å skille 

mellom gruppen og enkeltindividers handlinger, jf. kriminalitet. 

 

En eventuell innføring av adgang for kommunene til å pålegge meldeplikt for 

pengeinnsamling på offentlig sted og til å regulere pengeinnsamling på offentlig sted 

må virke sammen med sosialpolitiske tiltak. Aktuelle tiltak kan være tilbud om 

kvalifisering, sesongarbeid, gode sanitære forhold og medisinsk hjelp samt mer 

målrettet bruk av EØS-midler. Det må ses hen til utviklingen av tiltak i andre 

europeiske land.  

 

BLD mener det må presiseres at kun kommuner som tilbyr sosialpolitiske tiltak for de 

som livnærer seg ved tigging kan ta i bruk adgangen til å pålegge meldeplikt som 

beskrevet i Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev.  

 

Med bakgrunn i det ovennevnte foreslår BLD at endringen i punkt 8 i politiloven § 14 

første ledd utformes på følgende måte:  



Side 2 

 

 

«om meldeplikt for den som vil samle inn penger på offentlig sted til egne eller andres 

formål. Meldeplikten kan også omfatte den som vil framføre sang og musikk eller stelle 

til oppvisning eller fremvisning. Det kan videre gis bestemmelser om at politiet kan 

fastsette vilkår, herunder med hensyn til tid og sted for virksomhet som er gjenstand 

for meldeplikt. Slike vilkår må være begrunnet i ordensmessige forhold. Bestemmelsen 

kommer kun til anvendelse for kommuner som samtidig gjennomfører sosialpolitiske 

tiltak for personer som på grunn av mangel på tilstrekkelige midler vil samle inn penger 

på offentlig sted.” 

 

 

Med hilsen 

 

 

Erik Blom-Dahl(e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 Anders Uldal 

 førstekonsulent 

 

 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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