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Lokalt tiggeforbud
Jon Helgheim (FrP) har fremmet en interpellasjon til bystyret.
Interpellasjonen behandles i bystyret 16. desember.
Drammen FrP spurte i forrige bystyremøte ordføreren om han ville ta initiativ til å innføre
lokalt tiggeforbud i Drammen. Bakgrunnen for dette er at Drammen FrP anser at et slikt
forbud allerede har gjennomgått nødvendig saksbehandling, slik som høring, gjennom
bystyrets behandling av politivedtektene i 2010. I ordførerens svar fremgår det at
kommuneadvokaten mener det ikke er åpenbart unødvendig med ny høringsrunde ved
innføring av tiggeforbud. Med andre ord er det langt fra sikkert at det vil være nødvendig
med en full høringsrunde. Drammen Kommunes vedtak fra 2010 lyder som følger: «§2-4: På
eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen fremby seksuelle tjenester eller bedrive
tigging eller salg som på en pågående måte forstyrrer den alminnelige ro, orden og ferdsel.»
I dag oppholder det seg anslagsvis 20 rumenere i Drammen Sentrum. Disse har ikke arbeid
eller et sted å bo. Gjennom EØS-avtalen har EØS-borgere rett til opphold i Norge, men dette
er på visse vilkår. Man kan ikke oppholde seg mer enn 3 måneder i landet uten å være i
arbeid eller utdanning, og inntil 6 måneder dersom man er arbeidssøkende. Det finnes også
krav til registrering av EØS-borgere. I tillegg til disse reglene finnes det klare regler for
camping i f.eks parken, forsøpling og lignende. FrP er opptatt av lik behandling, uansett
religion, legning, kjønn eller etnisk opprinnelse. Derfor må gjeldende regler håndheves likt
for alle. Det er svært lite sannsynlig at politi og kommune ville tillatt at campingturister eller
andre grupper slo seg ned i Parken eller andre offentlige steder der slikt er forbudt.
Forslag til vedtak:
1. Bystyret ber rådmannen utarbeide en endringssak av Drammen kommunes
politivedtekt av 28.9.2010, stadfestet 27.6.2011, slik at første setning i § 2-1 skal lyde
som følger: "På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen bedrive tigging
eller delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige
ro og orden eller ferdsel." Dersom en slik endring trenger ny høringsrunde, bør
denne kunne settes med 2-3 ukers høringsfrist.

2. Drammen kommune går i dialog med Politiet for å sørge for håndheving av allerede
gjeldende lovverk, herunder politivedtektens § 2-1 femte ledd om forbud i offentlige
parker, grøntarealer og friområder i tettbygd strøk mot telting, camping eller
lignende samt overnatting, samt vilkår for opphold i Norge.
Svar:
Stortinget har fattet vedtak om at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med et forslag
som åpner for nasjonalt tiggeforbud. Jeg har vært i kontakt med Justis – og
beredskapsdepartementet, og fått opplyst at de ønsker å komme tilbake til Stortinget så tidlig
som mulig på nyåret. Planen er at Stortinget kan behandle forslaget tidsnok til at et eventuelt
nasjonalt tiggeforbud kan tre i kraft allerede før sommeren 2015. Det er nå kjent at Arendal
og Lillesand kommuner har vedtatt lokalt tiggeforbud. Imdlertid, som jeg fremholdt i bystyret
28. oktober, ser jeg ingen grunn til å fremme egen sak på nåværende tidspunkt, men foreslår å
avvente til Stortinget har behandlet saken.
Jeg har oversendt interpellasjonens punkt to til politiet for uttalelse. Politiet svarte følgende:
Viser til fremsatte interpellasjon nr 13 (2014) pkt 2 – politiets dialog med kommunen
vedrørende håndhevelse av Politivedtektenes § 2-1, forbud mot camping og overnatting i
parker m.m.
Ledelsen ved Drammen politistasjon føler vi har en god dialog og et godt samarbeid med
kommunen i alle saker.
Politiets mål er å etterleve Politivedtektenes bestemmelser, også når det gjelder overnevnte
forbud. Samtidig ber vi om forståelse for at dette ikke alltid kan gis høyeste prioritet.
Uansett vil politiet når kommunen ber om det gjøre vårt til at forbudene overholdes, hvis ikke
kommunen gir melding om noe annet.
Drammen kommune og politiet opprettholder den gode dialogen, slik at vi i fellesskap finner
frem til gode løsninger for bysamfunnet.

