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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 viser til høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet av 15.02.2013, med forslag 
om endring i politiloven § 14 om adgang til å pålegge meldeplikt for pengeinnsamling og til å 
regulere pengeinnsamling på offentlig sted. 
 
KS har fått melding fra flere kommuner om at utfordringen med tigging er økende. Videre har 
flere kommuner endret politivedtektene slik at meldeplikt for pengeinnsamling er innført. KS 
støtter forsalget til endring av politiloven § 14 som innebærer at alle som samler inn penger, 
herunder tiggere, kan pålegges å melde seg for politiet. Selv om politiloven også i dag åpner 
for å pålegge meldeplikt for pengeinnsamling i politivedtektene, ser vi det som en fordel å få 
en hjemmel i loven som klart fastsetter at kommunene kan pålegge pengeinnsamlere en 
meldeplikt.  
 
Vi er enig med departementet i at det må være et nært samarbeid mellom politi og kommune i 
vurderingene om det skal innføres en meldeplikt/registreringsordning. Når det gjelder 
forslaget om at politiet kan sette vilkår for hvor og når pengeinnsamling kan skje, mener vi at 
det også her bør være et nært samarbeid med kommunen om hvilke vilkår som skal settes. Det 
må kun være når akutte ordensmessige hensyn tilser det, at politiet på egenhånd setter vilkår. 
Samarbeidet mellom politiet og den enkelte kommune er viktig på et område som dette. 
Utfordringene har vi mer eller mindre over hele landet, men de kan være forskjellige fra 
kommune til kommune. Kommunen sammen med lokalt politi er de beste til å finne de gode 
løsningene i fellesskap. 
 
KS sitt hovedstyre behandlet 15. april 2010 en sak om kommunenes handlingsrom i forhold 
til uønsket tigging og det ble gjort slikt vedtak:  
«KS utarbeider informasjon til kommunene om deres handlingsrom i forhold til tigging. 
KS skal i sin veiledning til kommunene også vektlegge de sosialpolitiske løsninger/tiltak, 
gjerne gjennom eksempler, på linje med at man informerer om den rettslige situasjon.» 
 
 



  

Vi er enig med departementet at det ikke er grunnlag for å foreslå å gjeninnføre et forbud mot 
tigging. Samtidig er det bra at fokus settes på de sosialpolitiske løsninger og tiltak. Det er bra 
at det er igangsatt et utredningsarbeid om dette, og at det skal iverksettes et forskingsprosjekt 
om tigging, for å samle mer kunnskap om alle sider ved virksomheten. Et slikt arbeid 
samsvarer godt med KS sitt hovedstyres vedtak fra april 2010, jf. over. 
 
 
Med hilsen 

 

       
Sigrun Vågeng                Helge Eide 

 


