
Bydelsdirektørens forslag til høringsuttalelse: 
Til forslag til ny ordlyd i § 2-1. Ro og orden på offentlig sted, femte ledd: 
Bydel Grünerløkka hadde i 2012 store utfordringer med campende, spesielt i 
områdene rundt 
Sofienberg kirke og Sofienbergparken, Botanisk hage og Lakkegata skole. Bydelen 
mottok et stort antall klager fra beboere i områdene som omhandlet blant annet støy, 
store mengder søppel og at parkområdene ble benyttet til toaletter. 
Med bakgrunn i den uholdbare situasjonen som oppsto vedtok bydelsutvalget 
Grünerløkka i møte 1. november 2012 å gi de ulovlige campende, uavhengig om de 
var i biler eller andre midlertidig bopeler ved Sofienberg kirke og områdene rundt frist 
til 15. november med å flytte bort fra området. Dette ble formidlet til de campende av 
representanter fra bydelsutvalget. I forbindelse med dette ble det stilt spørsmålstegn 
ved om bydelen, i henhold til politivedtektene, kunne be de som overnattet i sine 
parkerte biler i Rathkes gate om å forlate området, og om politiet hadde hjemmel til å 
bortvise de fra området. 
 
Bydelsutvalget Grünerløkka er enige i at det er et behov for at adgangen til å 
overnatte på offentlig sted i tettbygde strøk blir klarere og mener Politiets forslag til ny 
ordlyd i § 2-1 gir politiet en klar hjemmel for å gripe inn overfor uønsket og 
sjenerende overnatting, også på andre offentlige steder enn parker, grøntarealer og 
friområder. 
 
 
Til forslag til ny ordlyd i § 2-2 Sang, musikk, innsamling av penger, reklame 
m.m 
Bydelsutvalget Grünerløkka er tvilende til virkningen av en slik bestemmelse, og er 
usikker på om det er en god bruk av politiets ressurser. 
Slik Grünerløkka bydelsutvalg leser høringsutkastet og det private forslaget er 
utgangspunktet for det nye forslaget å begrense tigging, men som en konsekvens av 
overnevnte brev fra Justis- og beredskapsdepartementet, er forslaget endret til å 
gjelde all type pengeinnsamling. Bydelsutvalget er usikre på hva som skal forstås 
med all pengeinnsamling, og er redd for at dette kan få utilsiktede konsekvenser for 
andre grupper, som for eksempel elever som skal ha skolebasar. 
Bydelsutvalget ser at forslaget tilsvarer bestemmelsen Bergen kommune har i sin 
politivedtekt. Som en følge av dette omhandler nytt forslag også meldeplikt for å dele 
ut og spre opprop. Bydelsutvalget er heller ikke her sikker på hva og hvem som skal 
omfattes av bestemmelsen, men mener man skal være varsom med bestemmelser 
som kan innskrenke ytringsfriheten. 


