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Politivedtekter Sokndal Kommune 2023 
 
 
Sammendrag:  

Sokndal kommune vedtok kommunale politivedtekter i 1996. I 2018 mottok alle landets 
kommuner nytt rundskriv fra politidirektoratet som omhandlet kommunale politivedtekter. 
Rundskrivet hadde flere oppdateringer og kommunene ble oppfordret til å vedta nye 
kommunale politivedtekter på bakgrunn av nytt rundskriv.  

Politivedtektene for Sokndal Kommune er nå oppdatert i henhold til Rundskriv 2018/002 av 
13.februar 2018. Politivedtektene ble drøftet i politiråd 04.01.23.  

 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Utkast til nye politivedtekter vedtas som forelagt.  

Politivedtektene legges ut på offentlig høring i perioden 15.02.23-29.03.23.  

 
Vedlegg: 
Dok.nr 

 
Tittel på vedlegg 

173219 Normalpolitivedtekt (rundskriv 02/2018) - ny normalpolitivedtekt for kommunene 
173220 Rundskriv 2018-02 Vedlegg 
298575 Politivedtekter Sokndal Kommune 2023 

 
 
01.02.2023 Formannskapet 
Møtebehandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tilrådt. 

 
FS- 013/23 Vedtak: 



 

 

Utkast til nye politivedtekter vedtas som forelagt.  

Politivedtektene legges ut på offentlig høring i perioden 15.02.23-29.03.23.  

 
 
13.02.2023 Kommunestyret 
Møtebehandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KS- 010/23 Vedtak: 
Utkast til nye politivedtekter vedtas som forelagt.  

Politivedtektene legges ut på offentlig høring i perioden 15.02.23-29.03.23.  

 
 
Klageadgang: 
Ja 
 
Saksgang: 
Oppdaterte politivedtekter behandles i formannskap og kommunestyret som førsteinstans. 
Vedtektene skal deretter på offentlig høring i hht forvaltningsloven §37, før 
2.gangsbehandling i kommunestyret. Vedtektene oversendes Politidirektoratet 
for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk Lovtidend etter 
2.gangsbehandling i kommunestyret. 

Tidligere politisk behandling:  
Politivedtektene ble sist behandlet i kommunestyret 14.10.96.  
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
 
Politivedtektene for Sokndal Kommune ble sist vedtatt i 1996: 
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1996-12-11-1399 

 

Rundskriv 2018/002 av 13.februar 2018: 

Hjemmel for kommunal politivedtekt fremkommer av lov om politiet av 4. august 1995 nr. 
53 § 14 første ledd: 

I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den 
instans departementet fastsetter, kan det gis bestemmelser 
1. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder 

klistring og maling på vegger, murer o l., på steder som er alminnelig beferdet eller 
bestemt for alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder og hundehold fastsettes etter 
hundeloven 

2. i samsvar med lokale sedvaner, om hus- eller grunneiers plikt til på de steder som er 
nevnt i nr. 1, å holde det rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i umiddelbar 
tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø når det er glatt 

3. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv 
om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når arrangementets art eller størrelse 
gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller 
avvikling av trafikken. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans eller 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1996-12-11-1399


 

 

annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer 
av forening eller lignende sammenslutning 

4. om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av 
underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et 
omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller 
vakthold, må leveres inn søknad i stedet for melding etter § 11. Nærmere frist for 
innlevering av slik søknad kan fastsettes 

5. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment 
tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte 

6. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under 
regulering i andre lover 

7. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet 
8. om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det 

kan fastsettes at den som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd» 

Bestemmelsene i normalpolitivedtekten angir hva som kan reguleres i politivedtekt med 
hjemmel i politiloven § 14. Det er opp til den enkelte kommune, i samarbeid med politiet, å 
avgjøre hvilke bestemmelser som ønskes inntatt i egen kommune. Politiets deltakelse i 
dette arbeidet er viktig for å kunne oppnå størst mulig grad av likhet mellom kommuner 
innenfor samme politidistrikt. 

Det er ønskelig at kommunene bruker normalpolitivedtektens system og ordlyd for de 
bestemmelser kommunen ønsker å vedta. Den enkelte kommune vil kunne basere seg på 
lokale løsninger så langt politiloven § 14 tillater. 

Fullmaktsregelen i politiloven § 14 bygger på prinsippet om at politivedtekter ikke bør 
regulere forhold: 

· -  som er uttømmende regulert i eller i medhold av annen lov 
· -  som andre myndigheter har overtatt det faglige ansvaret for 
· -  som etter sin art bør være politiet uvedkommende 
· -  som er uhensiktsmessige/overflødige etter dagens samfunnsforhold og alminnelige 

toleransegrense 

 

Saksbehandlers vurderinger: 
Sokndal kommune har ikke oppdatert politivedtektene siden 1996. I 2018 ble nytt rundskriv 
vedtatt og kommunene ble oppfordret til å gjennomføre ny saksbehandling av kommunale 
politivedtekter. Kommunale politivedtekter regulerer flere aktiviteter som påvirker 
lokalmiljøet, og det er derfor viktig at vedtektene gjøres kjent for innbyggerne i kommunen. 
Vedtektene skal bidra til å fremme et godt bo- og aktivitetsmiljø i kommunen.  

I veiledningen fra politidirektoratet oppfordres kommuner i samme region til å ha like 
kommunale politivedtekter. Forslaget som nå legges frem er derfor likt som Eigersund 
kommune.  

Utkastet til politivedtektene er drøftet i politiråd 04.01.23.  

Etter behandling i kommunestyret vil vedtektene legges ut på offentlig høring i 6 uker. Etter 
høringsinnspill vil saken komme til 2.gangsbehandling i kommunestyret i juni 2023. 
Vedtektene vil deretter sendes til Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og 
kunngjøring i Norsk Lovtidend. De vil være gyldige en måned etter kunngjøring. Inntil dette 
vil vedtektene av 1996 være gjeldende.  



 

 

 

Miljømessige konsekvenser: 
Vedtektene regulerer en del aktiviteter som kan være negative for miljøet som forsøpling 
på offentlig sted. Det vurderes derfor som positivt for miljøet at politivedtektene 
oppdateres.  

 

Konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet (herunder konsekvenser for 
folkehelsen): 
Vedtektene regulerer flere aktiviteter som er positive for folkehelsen, som blant annet 
adferd på offentlig steder.  
 
 
Kort økonomisk vurdering:  
Det er ingen kostnader forbundet med oppdatering av vedtektene.  
I hht §9-3 kan kommunen håndheve enkelte av bestemmelsene i vedtektene. I dette ligger 
det også anledning til å ilegge straffegebyr for overtredelse. Slike tilfeller der kommunen 
selv skal håndheve bestemmelsen skal dette være avklart med politiet.  
Gebyrregulativet må oppdateres for å inkludere gebyrtakster for enkelthendelser. Dette blir 
meldt opp som egen politisk sak i forbindelse med annen gangs behandling av saken.  
 
 
 

 
 
 
 


