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SÆRUTSKRIFT -  NYE POLITIVEDTEKTER                                                       

Arkivsak: 20/980    

 

 

Saksnr. Utvalg Møtedato 

72/20 Kommunestyret 17.09.2020 

 

Utskrift sendes til: 

 
 Høringsinstanser 

 

Vedlegg: 

• Forskrift om politivedtekt Tolga kommune  

• Gjeldende Forskrift om politivedtekt Tolga kommune  

• Brev fra Politidirektoratet  

 

Saksopplysninger: 

 
 Kommunene i Nord-Østerdal har sammen med tjenesteenhetsleder for politiet i Nord-Østerdal 

samarbeidet om å samkjøre de respektive kommunenes politivedtekter. Arbeidet er ferdigstilt og 

rådmannen innstiller på at kommunestyret sender politivedtekten på høring.  

 

Saksvurdering: 

 
Tolga kommunestyre fastsatte 29.juni 1999 Forskrift om politivedtekt.  

Med bakgrunn i sak behandlet i regionalt politiråd i desember 2018 ble kommunene i Nord-

Østerdal innkalt til et møte med formål å få på plass felles politivedtekter for kommunene Os, 

Tolga, Rendalen, Alvdal, Folldal og Tynset.  

Utgangspunktet for arbeidet var eksisterende vedtekter i de enkelte kommunene. Malen for 

revidert politivedtekt er basert på Normalpolitivedtekten.  

Arbeidsgruppa har bestått av en representant fra hver kommune i tillegg til 

lensmann/tjenesteenhetsleder Nord-Østerdal, Bjørn Tore Grutle. 

 

 
Det ble sendt en forespørsel til Politidirektoratet på vegne av alle kommunene med spørsmål om 

kommunene kan vedta en felles politivedtekt.  

I svarbrevet sier direktoratet at det ikke er anledning til å vedta en felles politivedtekt hvor flere 

kommuner er oppført. Hver kommune må vedta sin egen politivedtekt, også fordi den enkelte 

kommune i sin gjeldende politivedtekt kan ha en eller flere særskilte plikter som er etablert 

gjennom sedvane. Gruppa har ikke funnet at det foreligger noen lokale sedvaner som må tas 

spesielt hensyn til i en enkelt kommune. Derfor er politivedtektene utarbeidet felles for disse 

kommunene, men vedtas særskilt for den enkelte kommune.  

Saken behandles først i kommunestyret før politivedtekten legges ut på høring. Det innebærer at 

offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som 

forskriften skal gjelde eller gjelder for, skal gis anledning til å uttale seg før forskriften blir 

utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trengs for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse 

også søkes innhentet fra andre. Dette innebærer at forskriften også skal gjøres kjent for 

kommunens innbyggere. Forslag til politivedtekt gjøres tilgjengelig via hjemmeside, sosiale 

medier og servicekontoret.  
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Etter høringsrunden behandles saken i kommunestyret. Kommunestyrets vedtak skal sendes til 

Politidistriktet for uttalelse. Dette fordi politivedtekten omhandler reguleringer som danner deler 

av grunnlaget for utøvelsen av tjenesten. Politivedtekten trer i kraft etter at den er stadfestet av 

Politidirektoratet. 

I hovedsak består endringene i politivedtekten av endret oppsett i selve forskriften og en 

tilpasning av språket. I tillegg er det lagt inn merknader under flere av bestemmelsene slik at 

forskriften blir mer beskrivende enn den som gjelder pr i dag. Et av punktene i forskriften gjelder 

bruk av fyrverkeri (§ 4. Farlig eller skremmende virksomhet, punkt 2). Punktet beskriver at bruk 

av fyrverkeri krever politiets tillatelse, unntatt i tidsrommet 31.desember kl 1800 til 1.januar kl 

0200.  

Rådmannen innstiller på at kommunestyret sender Forskrift om politivedtekt Tolga kommune på 

høring.  

 

Råd og utvalg  

Kommunens råd og utvalg blir tilsendt høringsdokumentene spesifikt. 

 

 

Innstilling: 

 
Innstilling:  

1. Kommunestyret vedtar forslaget om ny politivedtekt for Tolga kommune.  

2. Politivedtekten sendes på høring med høringsfrist 01.11.20.  

3. Saken legges fram til behandling for kommunestyret etter høringen  

 

Kommunestyret behandlet saken i møte 17.09.2020 : 
Redaksjonell endring er utsendt på forhånd til kommunestyret:  

1. Kommunestyret vedtar å legge forslaget om ny politivedtekt for Tolga kommune på høring 

med frist 01.11.20.  

2. Saken legges fram til behandling for kommunestyret etter høringen.  

 

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Kommunestyret 17.09.2020: 
1. Kommunestyret vedtar å legge forslaget om ny politivedtekt for Tolga kommune på høring med 

frist 01.11.20.  

2. Saken legges fram til behandling for kommunestyret etter høringen.  

 

 

 


