
   
 

 

Oslo kommune 

Bydel Sagene 
 

 

 

Saksframlegg 
 
 Dato:  27.08.2014 
Saksmappe: Saksbehandler:  Arkivkode: 

2010/569 Morten Nordlie  000.1 

 
Saksgang 

Utvalg Møtedato 

Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014 

Arbeidsutvalget 15.09.2014 

Bydelsutvalget 18.09.2014 

 

Høring: Regulering av tigging - Oslo kommunes politivedtekt 
 
 
Bakgrunn for saken: 

Administrasjonen har mottatt en høringssak fra Byrådslederens kontor vedrørende regulering 
av tigging – Oslo kommunens politivedtekt.  
 
Høringssaken har sitt utspring i Stortingets behandling av endringer i politiloven (Tigging) 

Prop.83L(2013-2014) Innst.275 L (2013-2014), Lovvedtak 67 (2013-2014) .  
 
Stortingets vedtak går i korthet ut på følgende:  
 
Stortinget har vedtatt endringer i politiloven som innebærer at kommunene får 

hjemmel til å fastsette i politivedtektene at tigging på offentlig sted skal være forbudt 

eller underlagt nærmere regulering. Stortinget vedtok også en anmodning til 

regjeringen om å fremme en proposisjon til Stortinget om nasjonalt forbud mot 

tigging som kan være iverksatt før sommeren 2015.  

 

Politiloven § 14 første ledd nr. 8, om kommunale politivedtekter, er nå endret slik at 
kommunen har fått en hjemmel til å fastsette i politivedtektene at tigging på offentlig 
sted skal være forbudt, eller underlagt nærmere vilkår. Gjeldende fra 01.07.2014.  
 
Saksframstilling: 

 
Bystyret behandlet i møte 18.06.2014 (sak 200) to forslag om regulering av tigging fra 
henholdsvis Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. 
 
Bystyret fattet følgende vedtak i saken: 
 
«Byrådet bes gjennomføre en høring om endring av Oslokommunes politiforskrift om 

følgende forslag : 

 

1. «Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt.» 

 



 
 

 
 

2. «Det innføres forbud mot pengeinnsamling(herunder tigging)i følgende områder: 

 

- Innenfor Ring 2 

- På og ved all kollektivtrafikk 

- Utenfor kjøpesentre 

- Ved privatboliger 

   

              Forbudet gjelder fra 1.mai til 1.oktober 

 

           Unntatt fra forbudet er organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret og  

           Innsamlingsregisteret, samt gjelder ikke personer under 18 år. Politiet gis hjemmel til  

           å innføre ytterligere begrensninger for pengeinnsamling ved ordensmessige  

           problemer. 

 

Saken sendes snarest frem for bystyret. 
 
På denne bakgrunn sendes de to alternative forslagene om regulering av tigging på høring.  
 
Søknad om fristutsettelse. 

 
Bydelen mottok høringsdokumentet i begynnelsen av juli, med en høringsfrist satt til 15. 
august 2014. Av den grunn sendte administrasjonen en anmodning om forlenget frist til 
Byrådslederens kontor den 04.07.2014.  
Med begrunnelse i ferieavvikling og opphold i folkevalgte organers møteaktivitet i juli og 
august, ønsket bydelen å få forlenget høringsfristen med en måned.  
 
Den 09.07.2014 mottok bydelen et svar om at høringsfristen var satt til den 15.08.2014, av 
hensyn til bystyrets behandling. Bystyret har sitt første møte den 03.09.2014. 
Det ble videre informert om at Byrådslederens kontor vil komme tilbake med en eventuell 
fristutsettelse over sommeren og at høringsinstansene inntil videre forholder seg til 
svarfristen den 15.08.2014. Likeledes ble det informert om at høringssvar som blir sendt inn 
etter fristen, eventuelt vil kunne bli ettersendt til bystyret. 
 
Bydelsdirektør har vært i kontakt med bydelsutvalgsleder i forhold til behandlingen av 
høringsforslagene, og de stramme tidsfrister som er knyttet til saken.  
Bydelsutvalget vil avholde sitt første ordinære møte etter ferien den18 september. 
Arbeidsutvalget har sitt første møte den 15. september. Gitt usikkerhetene som knytter seg til 
når bydelen evn får et svar om fristutsettelse (etter sommeren) og om vi får en utsettelse, har 
bydelsutvalgsleder kommet fram til at det er ønskelig å avholde et ekstra møte i 
arbeidsutvalget den 07.08.2014 for å få behandlet høringssaken. 
 
Den 06.08.2014 mottok administrasjonen et brev fra byrådslederen med informasjon om at 
det på bakgrunn av flere henvendelser om utsatt frist, ble gitt en utsettelse av høringsfristen 
til den 18.09.2014. Denne informasjonen ble videreformidlet til bydelsutvalgsleder, som 
besluttet å avlyse det ekstra møtet i arbeidsutvalget og legge saken fram for behandling i 
bydelsutvalgets ordinære møte den 18.09.2014.  Det er avklart med byrådsavdelingen at 
administrasjonen kan oversende bydelsutvalgets vedtak den påfølgende dagen, selv om det er 
en dag etter den fastsatte fristen.  



 
 

 
 

Bydelens behandling av høringsforslaget. 

 

I et notat til bystyrets organer (notat 12/2014) til Finanskomiteen, drøfter byrådslederen om 
endringene i politiloven skal kunne følges opp med vedtak om endringer av de lokale 
politivedtekter allerede fra sommeren.  Slik han ser det ligger det ikke noe i regjeringens 
eller Stortingets behandling som forenkler de formelle krav til endring av politivedtekter i 
kommunene. Utgangspunktet må derfor være saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven 
kap.VII om forskrifter. Hovedregelen er at en eventuell endring må utredes og sendes på 
høring før bystyret kan fatte vedtak.  
 
Spørsmålet om lokalt tiggerforbud har nylig vært utredet og sendt på bred høring i 
departementets regi, gjennom arbeidet med stortingsproposisjonen om endring av 
politiloven. Bydelen var imidlertid ikke en del av denne utredningen eller høringsrunden.  
 
At bystyret har vedtatt å sende de to forslagene på høring i bydelene, vurderes som positivt, 
men en utredning med en vurdering av konsekvensene og begrunnelsene for de foreslåtte 
vedtakene mangler. 
 
I en sak der det er sterke og delte meninger i de politiske miljøene, blant næringsdrivende og 
lokalbefolkning, og hvor nettopp de lokale spørsmål knyttet til endringen av politivedtektene 
bør belyses og vektlegges, er det en stor svakhet at det ikke foreligger noen form for 
utredning eller grunnlagsmateriale i høringssaken. Med en så kort høringsfrist, midt i 
ferietiden er det heller ikke mulig for administrasjonen å gi en tilfredsstillende utredning av 
saken.  
 
Administrasjonen har heller ikke berørt spørsmålet om tigging skal tillates eller forbys, men 
legger til grunn at det blir et vedtak i bystyret som enten blir et totalforbud mot tigging eller 
tigging underlagt nærmere regulering. Bydelsdirektør viser også til stortingsvedtaket om at 
regjeringen skal legge fram en proposisjon om nasjonalt forbud mot tigging som kan være 
iverksatt før sommeren 2015. 
 
 

Bydelsadministrasjonen har ikke registrert en omfattende tiggeraktivitet i bydelen. Det er 
registret tigging ved bydelens kjøpesentre og noe sporadisk aktivitet i Vogts gate. Vi har 
heller ikke mottatt klager som skulle tilsi at tigging er et omfattende problem i Sagene. 
 
 
I forhold til forslag 2, med et forbud mot tigging innenfor Ring 2, omfatter dette relativt sett 
et lite område av bydelen. Innenfor Uelandsgate fra Alexander Kiellands plass til 
Griffenfelds gate/Marcus Thranes gate, bort til Vogts gate/Toftes gate ned til Sannergata og 
tilbake til Kiellands plass (se kart).  
 



 
 

 
 

 
 
Markert område viser bydelen innenfor Ring 2.  
 
Dersom alternativ 2 vedtas, (forbud i følgende områder: Innenfor Ring 2, på eller ved all 

kollektivtrafikk, utenfor kjøpesentre, ved privatboliger), kan dette få som konsekvens at de 
som fortsatt ønsker å tigge trekker inn i de områder i bydelen som ligger utenfor Ring 2. Med 
de øvrige begrensingene som ligger i forslaget, vil dette kunne flytte tiggingen til andre 
områder i bydelen der folk ferdes og det er grunnlag for tigging f. eks. langs Akerselva, i 
bydelens parker og mellom holdeplassene. En annen mulig utvikling er at et slikt forbud, vil 
oppleves så restriktivt at det totalt sett vil redusere antallet tiggere.  
 
I forarbeidene til endringer i politiloven, gis det klart uttrykk for at en ordning med vilkår for 
tigging, skal formuleres på en tydelig måte i politivedtektene og skje i dialog med politiet.  
Oslo politidistrikt er kritiske til innføring av vilkår for tigging. 
 
Ut i fra de rådende fakta i saken, er administrasjonen kommet til den vurdering at den vil 
anbefale at bydelsutvalget gir sin tilslutning til forslag nr. 1.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Forslag til vedtak: 

 

Bydelsutvalget støtter høringsforslagets punkt 1. 
Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt. 
 
 
BYDEL SAGENE 

 

Marius Trana 
bydelsdirektør 
 
Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift 

 
 

Trykte vedlegg: 

 
1. Høring: Regulering av tigging – Oslo kommunes politivedtekt. 
2. Saker til behandling i Bystyrets møte onsdag 18. juni 2014. Sak 200  12/01894-38, med 

protokoll og vedtak. 
 


























