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Høring - Endring i politivedtekt for Oslo kommune 
 
Jeg viser til forslag om endring i Oslo kommunes politivedtekt § 2-1 femte ledd og § 2-2. 
 
§ 2-1 femte ledd om overnatting på offentlig sted 
 
Forslaget til endring er fremmet av Oslo politidistrikt, og det er vel derfor lite overraskende 
at vi støtter forslaget. Når det gjelder bakgrunnen for forslaget viser jeg til begrunnelsen 
som ble gitt herfra da forslaget ble fremmet: 
 

”Forslaget antas å fjerne de gråsonene som finnes i dag med hensyn til hvor det er 
lov å overnatte, og det vil gi politiet et bedre rettslig grunnlag for å gripe inn overfor 
uønsket og sjenerende overnatting” 
 
”Svakheten med dagens bestemmelse er at den ikke omfatter andre områder enn 
parker, grøntarealer og friområder. Politiets erfaring er at slike andre områder i svært 
stor grad benyttes til overnatting av utenlandske sesongmessige bostedsløse” 
 

Slik forslaget er formulert nå vil enhver form for overnatting i motorvogner være i strid 
med bestemmelsen. Dette gir bestemmelsen et bredere virkeområde enn det som er 
nødvendig for å ivareta hensynet til ro og orden. Enkelte typer overnatting i motorvogn 
medfører ingen forstyrrelser av offentlig ro og orden. Årsaken til at Oslo politidistrikt 
inkluderte motorvogner i forslaget er at det er nær sammenheng mellom overnatting i 
motorvogn og overnatting utendørs eller i provisoriske ly. Vår erfaring er at den form for 
overnatting som utgjør et ordensproblem ofte skjer dels i og dels utenfor motorvogner. Vår 
erfaring er videre at selv om overnatting i motorvogner i seg selv er til begrenset sjenanse, 
så er slik overnatting ofte en kilde til forsøpling og uhygieniske forhold i nærområdet. Oslo 
politidistrikt vil praktisere bestemmelsen slik at overnatting som ikke er til sjenanse som klar 
hovedregel ikke vil bli anmeldt, slik praksis er for mange andre straffebud som favner videre 
enn det som er strengt nødvendig for å ivareta formålet. 
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§ 2-2 om sang, musikk, innsamling av penger, .m.m på offentlig sted 
 
Som det også fremgår av høringsbrevet har Oslo kommune tidligere fremmet et forslag om 
at tigging/pengeinnsamling skal forhåndsmeldes til politiet. Oslo politidistrikt var sterkt 
kritisk til dette forslaget.  
 
I det forslaget som nå fremmes er kravet om forhåndsmelding knyttet til enhver form for 
pengeinnsamling, mens det tidligere forslaget kun omfattet tigging. Denne endringen 
medfører at man fjerner en gråsone mellom hva som skal regnes som tigging og ikke. 
Gråsonen mellom pengeinnsamling og reell salgsvirksomhet blir derimot ikke fjernet, slik at 
”rosesalg” og andre former for pågående salgsvirksomhet, samt salg med et klart 
støtteelement fortsatt vil være i en gråsone. I sistnevnte kategori kan nevnes salg av 
kakebokser til inntekt for skoleturer, salg av boller ved Operasjon dagsverk og salg av 
jakkemerker ol. til støtte for veldedige formål (Rosa sløyfe, Redningsselskapet mm).  
 
Selv om en meldeplikt ikke medfører samme arbeidsmenge som en søknadsplikt, vil politiet 
– hvis ordningen skulle fungere – bli nødt å bruke tid på et stort antall meldinger om 
aktiviteter som har liten eller ingen interesse for politiets primære oppgaver. Dette fremstår 
som meningsløs ressursbruk. 
 
De aktivitetene som for øvrig er nevnt i § 2-2 er av en slik karakter at de kan gå ut over 
hensynet til offentlig ro, orden og ferdsel. Politiet har derfor nytte av melding om slike 
aktiviteter – og lovhjemler for å forby eller stille vilkår knyttet til slike aktiviteter. Politiet har 
i dag ingen hjemler for å forby uønsket tigging eller annen pengeinnsamling med mindre det 
truer offentlig ro, orden og ferdsel – noe som vil være svært vanskelig å ta stilling til på 
bakgrunn av en melding. 
 
Vedlagt brev til Politidirektoratet 24. juni 2010 hvor Oslo politidistrikt har en grundig 
redegjørelse for ulempene knyttet til en slik regulering av tigging/pengeinnsamling. Vedlagt 
også brev til Politidirektoratet 31. mai 2010 og brev til Politidirektoratet 30. mai 2012 om 
samme tema. Det som fremkommer i disse brevene har samme gyldighet i dag. 
 
Kort oppsummert vil Oslo politidistrikts sterkt fraråde å vedta den foreslåtte endringen. 
Hvis det er et reelt politisk ønske om å stanse/begrense aktiviteten til utenlandske tiggere i 
Oslo og Norge, er vårt syn at man må bruke utlendingslovens bestemmelser og stille krav 
om at utlendinger må kunne livnære seg på annen måte enn ved tigging (og prostitusjon). 
Alternativt må man innføre et generelt forbud mot tigging. Det vises til nærmere 
begrunnelse i vedleggene nevnt over. 
 
Med hilsen 
 
 
Sveinung Sponheim 
visepolitimester 
 
 
Saksbehandler:   
Kai Spurkland 
Tlf: politiadvokat 

  

 
































































