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Nye politivedtekter 

 

Rådmannens innstilling: 
Framlagt forslag til ny politivedtekt for Gran kommune godkjennes og legges ut på høring.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Politirådets anbefalte forslag til politivedtekt  J 
Referat politiråd 29-11-2019 - utdrag sak 21-04-19 Politivedtektene for Lunner og 
Gran 

J 

Gjeldende politivedtekter for Gran 1996 (forskrift publisert på Lovdata) J 
Politidirektoratets rundskriv 02-2018 med vedlegg (vedtatt normalpolitivedtekt med 
kommentarer) 

J 

 
 

Oppsummering 
Politidirektoratet har utarbeidet ny normalpolitivedtekt for kommunene. Den nye 
normalpolitivedtekten avløser tidligere normalpolitivedtekt, og medfører at kommunal 
politivedtekt må revideres. Den gjeldende normalpolitivedtekten for Gran ble gjort 
gjeldende i 1996. Det er opp til kommunen, i samarbeid med politiet, å avgjøre hvilke 
bestemmelser som ønskes inntatt i ny kommunal politivedtekt.  
 
Politiråd for Gran og Lunner har, i møte 27. november 2019, anbefalt forslaget til 
likelydende politivedtekt for Lunner og for Gran.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Politidirektoratet har utarbeidet ny normalpolitivedtekt for kommunene. Bakgrunnen er at det i 
løpet av de siste årene har skjedd en del endringer som innebærer at nye bestemmelser er tatt inn, 
samtidig som andre bestemmelser, som tidligere kunne reguleres i politivedtekt, er tatt ut fordi de nå 
reguleres av annen lovgivning.  
 
Den nye normalpolitivedtekten avløser tidligere normalpolitivedtekt av 31. mai 1996, og medfører at 
kommunal politivedtekt må revideres. Nåværende kommunale politivedtekter (31.10.1996) gjelder 
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fortsatt fram til de er erstattet med nye vedtekter, forutsatt de ikke strider mot Politiloven §31 annet 
ledd.  
 
Bestemmelsene i normalpolitivedtekten angir hva som kan reguleres i politivedtekt med hjemmel i 
politiloven § 14. Det er opp til den enkelte kommune, i samarbeid med politiet, å avgjøre hvilke 
bestemmelser som ønskes inntatt i egen kommune.  
 
Den nye normalpolitivedtekten er gjennomgått språklig og gitt oppgraderte lovhenvisninger. 
Vedtekten har også fått nytt paragrafsystem med kapittelvis nummerering, en kan dermed ikke 
sammenligne ny og gammel vedtekt paragraf for paragraf. I tillegg er noen elementer tatt ut av 
normalpolitivedtekten fordi det reguleres av annet lovverk. PODs rundskriv 02-2018, vedlegget, går 
detaljert gjennom endringene, se vedlegg. 
 
Temaet tigging er fra POD foreslått regulert gjennom normalpolitivedtekt. Det foreslås flere varianter 
som innebærer at tigging er forbudt, eller at det tillates etter melding til politiet. Temaet ble 
diskutert i politiråd november 2019. Her kom en fram til at tigging ikke var et stort problem på 
Hadeland. Men en ville likevel vente med å beslutte regulering av tigging i påvente av et vedtak i 
Oslo. Oslos vedtak forventes å ha stor virkning på en eventuell utfordring på Hadeland. POD sitt 
forslag om tigging er derfor tatt ut av anbefalt forslag.  
 
I POD sitt forslag lå det også en bestemmelse om dyr: «Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved 
offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.» Fra før gjaldt «Politiet kan ta i forvaring hund som går løs i strid 
med bestemmelsene i §§ 22 og 23», nå dekket av hundeloven. Tidligere § 20 om kirkegård omtalte 
forbud mot løs hund på kirkegård, må nå eventuelt reguleres i egen forskrift. § 22 om farlige hunder 
er borte. § 23 om båndtvang gjaldt at hund skal være utstyrt med halsbånd og navn på eier, samt 
forbud mot løs tispe i løpetid. Disse er ikke i forskriftene. Politirådet anbefalte å utelate denne 
bestemmelsen fra normalpolitivedtekten.  
Endringene som politirådet samlet seg om, går fram av vedlagt møtereferat. 
 
Politivedtekt skal behandles som forskrift etter forvaltningslovens kap VII. Det innebærer at 
politivedtekten som vedtas nå, vedtas å sendes på høring i samsvar med forvaltningslovens § 37 (se 
PODs rundskriv 02-2018, kap II). 
 
Kommunestyret i Lunner har vedtatt politirådets anbefalte forslag til politivedtekt uten endringer. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Politiloven 
 
Eksisterende planer 
- 
 
Gjeldende vedtak 
Gjeldende forskrift vedtatt av kommunestyret 31.10.1996 
 
Økonomi 
- 
 
Bemanning 
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- 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet N 
Eldrerådet N 
Rådet for funksjonshemmede N 
Andre råd eller utvalg N 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Det er vesentlig for politiet at det er likelydende politivedtekter i kommunene på Hadeland. Det vil 
også være enklere for publikum å forholde seg til at politivedtektene er like. 
Rådmannen anbefaler kommunestyret å følge politirådets samstemte anbefaling og vedtar framlagt 
forslag til politivedtekt for Gran kommune. Alternativt kan kommunestyret foreslå endringer i det 
framlagte forslaget, eller vedta å beholde gjeldende. Det forslaget kommunestyret godkjenner må 
sendes på høring. Kommunestyret får saken tilbake for sluttbehandling til høsten. 
 
    
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
- 
 

 
Dato: 11. mai 2020 
Godkjent av rådmannen 
 
 


