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HØRING: ENDRINGER I OSLO KOMMUNES POLITIVEDTEKT §§ 2-1 OG 
2-2 
 
 
SV fremmer følgende endringsforslag til bydelsdirektørens forslag til høringsuttalelse:  
 
 
Til § 2-1 
 
Siste avsnitt i bydelsdirektørens forslag strykes, og erstattes med følgende: 
 
«Bydelsutvalget Grünerløkka er enig i at det er et behov for at adgangen til å overnatte i 
motorvogn på offentlig sted i tettbygde strøk blir klarere, men er uenig i at det er behov for 
å innføre en så kategorisk regel som det politiet foreslår. Politiets forslag vil ramme alle 
som overnatter i bil, f.eks. yrkessjåfører som har sin lovpålagte døgnhvile, og turister på 
kortvarig besøk i Oslo som velger å sove i bilen framfor å ta inn på hotell.  
 
Det er ikke noe problem for Oslos befolkning at enkelte personer overnatter i egen bil. 
Problemet oppstår først når flere personer velger å bosette seg på samme sted  til 
sjenanse for fastboende, og spesielt når dette skjer over tid.  
 
Bydelsutvalget vil peke på at friluftsloven har bestemmelser i § 9 som forbyr rasting og 
telting når «det forstyrrer beboernes fred» og at telting og opphold i utmark ikke er tillatt i 
mer enn 2 døgn om gangen på samme sted. Tilsvarende fleksible bestemmelser bør det 
være mulig å ha også for overnatting i motorvogn i tettbygde strøk. 
 
Bydelsutvalget vil derfor foreslå at ordlyden i § 2-1 femte ledd endres til følgende: 
 
«Det er ikke tillatt å overnatte utendørs på offentlig sted i tettbygd strøk uten tillatelse fra 
grunneier og politiet. Det er heller ikke tillatt å overnatte i motorvogn på offentlig sted i 
tettbygd strøk hvis dette er til sjenanse for faste beboerne. Uansett er det ikke tillatt å 
overnatte i motorvogn mer enn 2 døgn om gangen på samme sted. Tillatelse fra politiet er 
ikke nødvendig på områder som er regulert til campingplass. Denne bestemmelsen gjelder 
ikke for områder som omfattes av friluftsloven.» 
 
 
Til § 2-2 
 
Bydelsdirektørens forslag støttes, men med følgende tilføyelse: 
 
«Bydelsutvalget Grünerløkka vil peke at det bybildet som vi ser i Oslo i dag, med mange 
bostedsløse og tiggere, er et uttrykk for sosiale og økonomiske forskjeller i Europa med  
økende fattigdom og arbeidsløshet. Dette kan ikke Oslo alene finne løsninger på. Det er 
derfor viktig med økte internasjonalt samarbeid, for å finne virkemidler som kan føre til at 
færre må reise fra sine lokalsamfunn, sine hjem, barn og familier til en usikker framtid i 
Europas store byer. Vi ber derfor om at byrådet intensiverer dialogen med statlige 



 

myndigheter, for å finne fram til prosjekter og tiltak som bidrar til at folk kan få 
arbeidsmuligheter på sine hjemsteder. 
 
Bydelsutvalget ber bystyret om å etablere flere lavterskeltilbud for bostedsløse i Oslo og 
øke den økonomiske støtten til de tiltakene som drives av frivillige organisasjoner.» 
 
 


