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Grünerløkka Venstres forslag til endringer i BU – sak 9/13 
 
Grünerløkka Venstres forslår følgende endringer til høringsuttalelse (endringene er markert i rødt):  

 
Grünerløkka bydelsutvalget støtter ikke de foreslåtte endringene i Oslo kommunes politivedtekter §§ 2-1 og 2-2  

 
Til forslag til ny ordlyd i § 2-1. Ro og orden på offentlig sted, femte ledd:  
Bydel Grünerløkka hadde i 2012 store utfordringer med større ansamlinger av 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 stiller seg bak formålet med å kunne gripe inn overfor sjenerende overnatting, men ser at de 
foreslåtte endringene vil kunne ramme uheldig. De vil ramme vanskeligstilte mennesker som på grunn av 
rusavhengighet, psykiatriske problemer eller fattigdom ser seg nødt til å over overnatte ute. Situasjon deres vil antagelig 
bli verre ved at de må søke overnatting utenfor tettbebygde strøk hvor deres sikkerhetssituasjon kan oppleves- og være 
mindre trygg. Samtidig kan det bli mer attraktivt å søke ly i forlatte bygninger, kjellere eller loft, som igjen kan skape 
brannfare.  
 
Forslaget nevner ikke overnatting som er til sjenanse eller forstyrrer ro og orden. Det gir kun grunnlag for å slå ned på 
overnatting, uavhengig om den er forstyrrende, medfører tilgrising, er til fare for helse eller har andre uheldige 
konsekvenser. Det kan stilles spørsmål ved om dette går lenger enn hjemmelen for politivedtektene i Politiloven § 14 
første ledd nummer 1 gir adgang til. 
 
Bydelsutvalget er negativ til en endring i politivedtektene som vil ramme utsatte mennesker som må sove utendørs. 
Bydelsutvalget vil imidlertid kunne være positivt til et forslag som strammer inn politiets adgang til bortvisning når 
overnattingen er til skade for folkehelsen, skaper bråk, er til hinder for alminnelig ferdsel eller bidrar til sjenerende 
tilgrising.  
   
Til forslag til ny ordlyd i § 2-2 Sang, musikk, innsamling av penger, reklame m.m    
Bydelsutvalget Grünerløkka er negativ til virkningen av en slik bestemmelse, og tviler på at det er en god bruk av 
politiets ressurser.   
 
Slik Grünerløkka bydelsutvalg leser høringsutkastet og det private forslaget er utgangspunktet 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 og Operasjon dagsverk.  
 
Det er etter bydelsutvalgets vurdering slik at de fleste fremføringer av sang og musikk, oppvisninger m.v., spesielt 
knyttet til salg, som er eller oppleves å være til sjenanse for allmennheten, klart omfattes av dagens formulering. 
Bydelsutvalget merker seg at det eksplisitte forbudet mot aggressiv markedsføring i andre punktum i dagens § 2-2 faller 
bort i det nye forslaget og blir erstattet med en generell meldeplikt. Likedan blir søknadsplikten for forstyrrende 
virksomhet etter første punktum også erstattet med en generell meldeplikt. Det kan dermed se ut som bestemmelsen 
svekkes som håndhevingsverktøy mot aggressiv og sjenerende kommersiell virksomhet.  
 
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. De foreslåtte endringen ser 
ut til å innebære at blant annet utadrettet politisk aktivitet som rushtidsaksjoner, stands osv vil bli meldepliktig 
Bydelsutvalget mener at en slik bestemmelse vil være en utidig innskrenkning av ytringsfriheten.  
 
 

 


