
Agenda for Politiråd for Gran og Lunner (utdrag) 

Tid Onsdag 27.11.19   Kl. 12.00- 14.00 

Sted Gran og Lunner Lensmannskontor 

Tilstede Geir Hermansen, Lensmann i Gran og Lunner 
Elin Falck, fungerende Politikontakt for Gran og Lunner 
Harald Tyrdal, Ordfører Lunner 
Dag Flackè, Rådmann i Lunner 
Rønnaug Egge-Braastad, SLT koordinator Lunner 
Randi Thorsen, Ordfører Gran 
Lars Ole Saugnes, Rådmann i Gran  
Inger-Reidun Fleicher, SLT koordinator Gran 
Elin J Skovly, Interkommunal SLT koordinator Lunner og Gran   

Forfall  
 

 

Sak 
21.04.19 

Politivedtektene for Lunner og Gran Oppfølging 

Innledning 
og 
diskusjon 

Gjennomgang av forslag til nye politivedtekter  
Med gjennomgang av forslag til Politivedtektene fra Lunner Kommune, 
som også har vært end runde i administrasjonen i Gran er det noen § 
som bør diskuteres:  
§ 2-2 Kjøring, camping med videre i parker, grøntarealer, friområder og 
lignende foreslås endret i Lunner Kommune. 
§ 2-4 Tigging. 
§ 3-2 Dyr  
Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten 
forsvarlig tilsyn. (Gran ønsker et tillegg: Dette forbudet gjelder ikke 
beitedyr i områder for utmarksbeite) 
§ 4-4 Eiers plikt i hht lokalt etablert sedvane til renhold mm av fortau 
(ny §) 
§ 9-3 Kommunal håndhevelse- endring/nye formulering. 
Søknad og meldefrist for arrangementer 
Politiet ønsker endring i vedtektene i forhold til dette 
Innlandet politidistrikt – nye søknadsskjemaer er tatt inn i flere 
kommuner i innlandet PD. Regel pr i dag: søke i god tid. 

 

Vedtak § 2-2 anbefalt tatt inn 
§ 2-4 Enighet om ikke å forby tigging på offentlig sted i lokale 
politivedtekter. Tigging fra hus til hus bør være forbudt men man 
avventer med å ta dette inn i denne runden. 
§ 3-2 Gran kommune trekker sitt forslag og denne § tas ut. 
§4-4 Eiers plikt i hht…. Paragrafen foreslått tatt inn. 
§ 7-2 Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement: endre i teksten 
fra «i god tid…» til tekst i overenstemmelse med skjema utarbeidet av 
Innlandet PD: 2 uker 
9-3 Kommunal håndhevelse… tas inn 

 

 


