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Revidering av forskrift om politivedtekt
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret vedtar vedlagte politivedtekter.
Innledning
Politidirektoratet har utarbeidet nye normalpolitivedtekter. Disse angir hva som kan reguleres i
politivedtektene for kommunene. De lokale politivedtektene gir bestemmelser for utøvelse av
polititjenesten i kommunene. Kommune avgjør, i samarbeid med politiet, hvilke bestemmelser som
ønskes i den enkelte kommune.
Bakgrunnen for nye vedtekter er at det i de siste årene har skjedd en del endringer som innebærer at nye
bestemmelser er tatt inn samtidig som andre bestemmelser er tatt ut fordi de nå reguleres av annen
lovgivning. Politivedtekter i Stjørdal kommune ble sist endret i kommunestyret den 19. juni 1997.

Saksbehandling
En politivedtekt er en forskrift, slik at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven § 37 vil komme til
anvendelse. Politiet skal også involveres når en kommune igangsetter arbeidet med å endre eller
utarbeide ny politivedtekt for kommunen. Det har til orientering vært gjennomført to møter med politiet
vedrørende vedtekten og problemstillinger i forhold til disse.
Når kommunestyret har vedtatt forslaget til ny politivedtekt, skal forslaget sendes ut på høring jfr.
forvaltningsloven § 37.
Forslaget til nye politivedtekter ble vedtatt i kommunestyret den 22.11.18. og de ble sendt ut på høring
den 28.03.19. Den ble sendt til Eldrerådet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Stjørdal
Næringsforum, Trøndelag politidistrikt og til alle etater i Stjørdal kommune. I tillegg ble de lagt ut på
kommunens hjemmeside og i sosiale medier. Det er ikke kommet noen tilbakemeldinger på denne
høringen.
Politivedtektene blir av den grunn lagt frem til endelig behandling i kommunestyret uten noen endringer i
forhold til vedtaket den 22.11.18.

Videre saksgang er at kommunestyrets vedtak oversendes til Politidirektoratet for legalitetskontroll,
stadfestelse og kunngjøring i Norsk Lovtidend. Når Politidirektoratet har stadfestet en lokal vedtekt, vil
en kopi sendes Fylkesmannen til orientering.
Grunnlaget for at politivedtekter skal oversendes Politidirektoratet er at de omhandler reguleringer som
danner deler av grunnlaget for utøvelsen av polititjenesten. Vedtekten er derfor ikke gyldig før det er
foretatt en legalitetskontroll av innholdet. Politiloven § 14 første ledd gir Justis- og
beredskapsdepartementet fullmakt til å delegere stadfestelse av politivedtekter til annet statlig organ. Slik
stadfestelsesmyndighet ble delegert til Politidirektoratet ved Justis- og beredskapsdepartementets
forskrift av 16. november 2000 nr. 1151, med ikrafttredelse 1. januar 2001.
Ved Politidirektoratets legalitetskontroll av politivedtekt, er det først og fremst snakk om redaksjonelle
eller språklige endringer. Innholdet i politivedtekt kan ikke endres uten at spørsmålet først er behandlet
på nytt i kommunen. Det vil da være nødvendig å sende saken tilbake til kommunen for ny behandling.
Legalitetskontrollen kan likevel innebære at enkelte bestemmelser ikke blir stadfestet, f.eks. på grunn av
at forholdet er regulert i annen lovgivning eller at det ikke foreligger hjemmel for å regulere forholdet.
En ny politivedtekt vil tre i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.
Klage over politiets vedtak som er fattet med hjemmel i politivedtekt skal oversendes Politidirektoratet.
Dette gjelder likevel ikke påbud fra politiet til opprettholdelse av den alminnelige ro og orden, jf.
forvaltningslovforskriften av 15. desember 2006 nr. 1456 § 30, eller avgjørelser om påtalespørsmål.
Eksisterende politivedtekter er fortsatt gjeldende inntil de er erstattet med nye vedtekter såfremt de ikke
strider mot bestemmelsene i politiloven, jf. politiloven § 31 annet ledd.

