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Innstilling: 
Følgende forslag til tilleggspunkt i § 4. Sang og musikk, reklame mv i Forskrift om politivedtekt, 
Bardu kommune vedtas: 
 
§ 4. Sang og musikk, reklame, tigging mv. 
 
”Den som skal tigge på offentlig sted eller fra hus til hus, må på forhånd å melde seg for politiet”.  

 

 

Vedlegg: 
Forskrift om politivedtekter, Bardu kommune 
 

Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksgang: 
 

Kort sammendrag av saken: 
Gjeldende politivedtekter i Bardu kommune ble vedtatt i 1997. Vedtektene er basert på 
standardvedtekter fra Politidirektoratet. Det er nå behov for en mindre justering av § 4 i 
vedtektene. Dette for at vedtektene skal være mer tidsriktige og ivareta behov for oppfølging slik 
de framkommer i dag. Tilleggspunktet er knyttet til tigging på offentlig sted og/eller fra hus til hus. 
 
Saksopplysninger: 
 
Bardu kommune registrerer en stadig større aktivitet knyttet til omreisende folk, hvor tigging og 
opphold/beboelse utenfor godkjente beboelsesområder/camlingplasser mv. har medført ulike 
problemstillinger. Dette bla tilgrising i områder som ikke er regulert for beboing og utfordringer for 
næringsliv ifm tiggingen. Omfanget er av en slik karakter at det har framkommet behov for å 
endre politivedtektene slik at myndighetene kan få tilstrekkelig oversikt og handlingsmuligheter. 
 
Det finnes ingen oppfølgingsmuligheter knyttet til dagens politivedtekter ang dette. Det har vært et 
nært samarbeid mellom kommune og politi for å handtere situasjoner der tigging og alternative 
boformer har vært utfordrende. Nomadene har flyttet fra sted til sted i kommunen og har utløst 
bekymring hos innbyggere og brukere av aktuelle områder de har hatt tilhold i. Det er derfor et 
nødvendig behov å oppdatere dagens vedtekter. Dette for å få oversikt over hvem dette er og i 
nært samarbeid med næringslivet i kommunen sette rammer for hvordan dette skal handteres og 
løses. Et tilleggspunkt i politivedtektene der de som planlegger å drive tigging må melde seg for 
politiet, letter arbeidet med å få oversikt. Samtidig er det nødvendig at kommunen og næringslivet 
i kommunen har et nært samarbeid om tigging skal tillates på den enkelte grunneiers område.   
 
  



Rådmannen foreslår derfor følgende endringer i forskriftens § 4. 
 
Tigging tas med i overskrift på paragraf 4. 
Tilleggspunkt som skissert under: 
 
§ 4. Sang og musikk, reklame, tigging m.v. 
Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller 
framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, må sende melding til politiet. 
Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å dele ut eller spre 
opprop, annonser, reklame e.l., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame. 
 
Den som skal tigge på offentlig sted eller fra hus til hus, må på forhånd å melde seg for politiet.  
 
Prosessen videre for endelig stadfesting av endringene i politivedtektene er følgende: 
Kommunestyrets vedtak i saken i kommende møte. Deretter skal vedtektene med endringer 
legges ut til offentlig høring i 3 mnd på kommunens hjemmeside samt annonsering i media. 
Dersom det ikke kommer innspill etter at høringsfristen er gått ut oversendes dokumentet til 
Politidirektoratet via Fylkesmannen i Troms for endelig behandling og stadfesting.  
 
Dersom det kommer innpill etter høringsperioden skal saken opp til ny behandling før den kan 
oversendes videre. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 

Vurdering: 
Dersom kommune og politi skal ha mulighet til å følge opp, og ha helt nødvendig oversikt over 
omreisende som har som aktivitet og skaffe til veie økonomiske midler gjennom tigging, må 
kommunens politivedtekter innbefatte dette. Det har vært tilløp til uro rundt omstreifernes 
boforhold og tigging. Anbefalingen er derfor at vedtektene endres og at myndigheter gis mulighet 
til å skaffe nødvendig oversikt og kontroll med aktiviteten. 
 

Rådmannens innstilling: 
Følgende forslag til tilleggspunkt i § 4. Sang og musikk, reklame mv i Forskrift om politivedtekt, 
Bardu kommune vedtas: 
 
§ 4. Sang og musikk, reklame, tigging mv. 
”Den som skal tigge på offentlig sted eller fra hus til hus, må på forhånd å melde seg for politiet”.  
 
 
Bardu kommune, den 27.mai 2016. 
 
Hege Walør Fagertun     
rådmann  
      
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 


