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HØRINGSSVAR FRA  OSLO KOMMUNE  -  FORSLAG TIL  NY
NORMALPOLITIVEDTEKT

Saksfremstilling:

Det vises til høringsbrev av 11.09.2017.

Utkast til ny normalpolitivedtekt bygger på tidligere norrnalpolitivedtekt av 31. mai 1996, men det

er  siden vedtakelsen av 1996 foretatt en rekke endringer i politiloven  §  14 og i øvrig lovgivning

som i ulik grad har berørt innholdet i politivedtekter. Dette har medført et behov for å gjennomgå

og revidere bestemmelsene med merknader.

Forslag til ny normalpolitivedtekt har vært forelagt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og

Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester, som har innhentet synspunkter fra

underordnede virksomheter.

Vedtakskompetanse:

Byrådet fattet i sak 1360/01 punkt 1 følgende vedtak:

I medhold av bystyrets vedtak av 30.05.2001 sak 218, delegerer byrådet sin myndighet til å avgi

høringsuttalelser på kommunens vegne til byrådene i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Vedtak."

Byrådslederen avgir på delegert fullmakt følgende høringsuttalelse fra Oslo kommune:

Oslo kommune ser positivt på at norrnalpolitivedtekten foreslås oppdatert i tråd med utviklingen i

øvrig lovverk. For å unngå unødvendig arbeid i kommunene, er det også positivt at

Politidirektoratet understreker at politivedtektene ikke behøver å oppdateres i henhold til den nye
normalen før kommunene selv ser behov for å endre vedtektene. Oslo kommune viser til at

gjeldende politivedtekt for Oslo i stor grad allerede følger systematikken som foreslås i ny

norrnalpolitivedtekt. Oslo kommune støtter i hovedsak forslaget til ny norrnalpolitivedtekt.

Oslo kommune har følgende merknader til utkast til normalpolitivedtekt:

Forslag til §§ 2-2 og 2-3

I forslag til merknader til disse bestemmelsene fremkommer at politiloven ikke gir hj emmel for å
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kreve tillatelse fra andre myndigheter enn politiet. I gjeldende politivedtekt for Oslo kommune er

det flere steder inntatt krav om godkjennelse fra kommunal myndighet. Eksempler på dette finnes

i politivedtekt for Oslo kommune §§ 2-1, 2-2  og 7-3. Det kan være noe uklart om overtredelse av

påbud om kommunal godkjenning kan forfølges strafferettslig etter reglene i politiloven, jf.

politivedtekten § 9-2. Kommunen foreslår derfor at rekkevidden av nevnte uttalelser presiseres,

slik at kommunene får klarhet i om gjeldende bestemmelser må endres. Ordlyden i politiloven

§ 14 første ledd nr.  1  og 6 er eksempelvis såpass vidt forrnulert at det ikke er åpenbart at ordlyden

er til hinder for å kreve kommunal godkjennelse.

Forslag til § 2-4 Tigging

Oslo kommune Viser til forarbeidene til endringen av politiloven i 2014, der det er uttalt følgende:

«Med begrepet “tigging” tenker departementet på det å be tilfeldige personer om penger eller

andre midler. Et eventuelt forbud mot tigging vil ikke ramme en organisert innsamling til

veldedige eller allmennyttige formål når innsamlingen er registrert i lnnsamlingsregisteret, og

pengeinnsamleren dokumenterer tilknytning til innsamlingen. Gatemusikanter eller personer som

fremfører kunstneriske forestillinger og ber om vederlag vil som utgangspunkt ikke kunne sies å

tigge. Tilsvarende vil gjelde for den som selger gjenstander, der virksomheten vil falle inn under

regler for salg.>>

Oslo kommune foreslår at begrepet tigging presiseres i nonnalpolitivedtekten for å unngå

misforståelser.

Forslag til  §  4-4. Eiers plikt til renhold m. m. av fortau (forutsetter lokal sedvane)

Oslo kommune legger til grunn at merknadene til bestemmelsen innebærer at man i en ny

politivedtekt kan videreføre plikter som allerede følger av eksisterende vedtekter.

Forslag til § 9-3 Kommunal håndhevelse

Det er foreslått følgende formulering:

«Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten

§ 3-1 Híndringer (kommunal håndheving etter denne paragrafer begrenset til utplassering av

advarsler om rasfare og utplassering av løsfotreklame/andre salgsfremmende gjenstander

på fortau)

§ 3-9 F are for takras

§ 3-10 Fjerning av sperrer

§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver

§ 4-2 Rydding av snø etter takras

§ 4-3 Vannavløp

§ 4-4 Eiers plikt til renhold mm. av fortau (krever lokal sedvane)

§ 5-1 Hindre forsøpling og tilgrising

§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer og lignende

Kan håndheves av () kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal

håndheving av politivedtekter, jf politiloven § 14 tredje ledd () kommune kan ved overtredelse av

disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyn»



Formuleringen i forslaget som gjelder  §  3-1  Hindringer  tilsvarer gjeldende ordlyd i Oslo
kommunes politivedtekt  §  9-2a, jf. endring godkjent av Politidirektoratet 23. august 2017.

Som kjent mente Oslo kommune at forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter  § 2
bokstav d burde kunne tolkes noe videre, slik at kommunen kunne håndheve også andre
hindringer på fortau. Oslo kommune har merket seg direktoratets tolkning og presisering av
ordlyden i politivedtekten, som innebærer at ordlyden i forskriften og normalvedtekten blir ulike.

Videre har forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter  § 2  en annen systematikk enn
forslaget til normalpolitivedtekt.

Forskjellene kan skape usikkerhet både ved utarbeidelse av politivedtekter og i arbeidet med å
håndheve vedtektene. Et alternativ kan være å ta inn ordlyden i forskrift om kommunal
håndheving av politivedtekter  §  2 som ny § 9-3 (med presisering av virkeområde).
Normalpolitivedtektens bestemmelser om hindringer, forsøpling mv. - som også politiet
håndhever - kan eventuelt justeres i tråd med dette.

I merknaden til bestemmelsen bør det redegjøres for tolkningen av forskrift om kommunal
håndheving av politivedtekter § 2 bokstav d, slik at kommunene gjøres oppmerksom på dette
temaet.

Forslag til  §  9-3 bør i alle tilfeller justeres noe. I presiseringen av virkeområdet for håndheving av
§  3-1 Hindringer er det i parentesen vist til «utplassering av advarsler om rasfare>>. Denne
henvisningen ser ut til å være unødvendig, da utplassering og fjeming av slike advarsler følger av
at  §  9-3 viser til  §§ 3-9 og 3-10. Videre er det etter kommunens vurdering mest hensiktsmessig at
bestemmelsen bare inntas i politivedtekter der det er bestemt at kommunen skal håndheve
bestemmelsene. Vi foreslår derfor følgende endringer i forslag til § 9-3 (kursivert):

<<§ 9-3 Kommunal håndhevelse

Kommunen håndhever følgende bestemmelser:

§  3-1 Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til utplassering av
løsfotreklame/andre salgsfremmende gjenstander på fortau)

§  3-9 Fare for takras

§ 3-10 Fjeming av sperrer
§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver

§  4-2 Rydding av snø etter takras
§  4-3 Vannavløp

§  4-4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau (krever lokal sedvane)
§  5-1 Hindre forsøpling og tilgrising
§  5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer og lignende

Bestemmelsene håndheves av  (  ) kommune med hjemmel i forskrift av l9. juni 2012 nr. 600 om
kommunal håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd.  (  ) kommune kan ved
overtredelse av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyn»

Til Saksbehandling ved utforming av ny eller endret politivedlekt

Under dette punktet står det blant annet:
«En politivedtekt er en forskrifi, slik at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven vil komme til
anvendelse. Når kommunestyret har vedtatt forslaget til ny politivedtekt, skal forslaget sendes ut
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"Ray ond hansen

på høring... Når høringsfristen er ute behandles innspillene av kommunen, hvoretter kommune-

eller bystyret vedtar polítívedtektens endelige ordlyd  »

Oslo kommune vil bemerke at denne beskrivelsen av saksgangen ikke passer i parlamentarisk

styrte kommuner. I Oslo vil det være slik at byrådet sender saker på høring. Etter at

høringsuttalelsene er vurdert og eventuelt innarbeidet i saken, oversendes saken til bystyret med

byrådets tilråding til vedtak. Etter at bystyret har fattet vedtak i saker om politivedtekten,

oversendes vedtaket til Politidirektoratet for godkjennelse.

For øvrig synes det som en fomuftig forenkling av saksgangen at kommunenes vedtak nå skal

sendes direkte til Politidirektoratet, uten at det skal sendes om Fylkesmannen.

yrilfle    
 

 

e s kontor
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