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Justis- og beredskapsdepartementet  
Politiavdelingen 
Postboks 8005 Dep 
0030 Oslo 
 

Oslo, 14.03.2013 

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. 
 
Høringen reiser ett enkelt spørsmål, hvor vårt svar er at vi opplever at politiet har de verktøy de trenger for å 
unngå aggressiv tigging, og at endringsforslaget også rammer annen form for innsamling og engasjement som vi 
lever fint med i dag som en del av et åpent og inkluderende samfunn. Vi tror ikke det vil endre noe særlig ved å 
innføre registrering, annet enn mye arbeid for politiet og ytterligere stigmatisering av utsatte og sårbare grupper.  
 
Vi vil oppfordre regjeringen til fortsatt å se på tigging i et større perspektiv – årsaken til at folk tigger i Oslo eller 
andre byer. Problemet ligger ikke – og løses ikke i Norge, men dette skyldes økende fattigdom og stigmatisering av 
enkeltgrupper i Europa. Vi oppfordrer regjeringen å ta dette på alvor, og jobbe videre med denne problematikken. 
Her vil arbeidet inn mot EU være viktig, engasjement gjennom EØS-midler, og samtidig ta problemet på alvor i 
Norge.  
 
I 2010 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 eller i Trondheim. Vi legger også ved rapporten vi viser til. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Knut Haugsvær 
Major, seksjonsleder Frelsesarmeens rusomsorg 
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