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Jeg ønsker å stille rådmannen et skriftlig spørsmål som er knyttet opp til sak 5/21 i kommunestyremøtet 
09.02.2021, men jeg håper rådmannen kan besvare spørsmålet i portalen før møtet så vi er kjent med 
svaret før møtet, siden svaret vil være til interesse for debatten i saken. 
 
Da forslaget til «Nye politivedtekter i Drammen Kommune» ble behandlet i hovedutvalg for kultur, 
idrett og frivillighet 09.09.2020 som sak 50/20, før vi sendte forslaget på høring, stilte jeg en rekke 
spørsmål – ett av dem var vedrørende prising og ansvarsfordeling av kostnader tilknyttet pliktig bruk av 
politiressurser for arrangører. 
 
Bakgrunnen er at en del arrangementer, etter risikovurdering, blir vurdert å trenge bistand fra ekstra 
politiressurser. Denne kostnaden bekostes normalt av arrangør. Dette har vært et stort diskusjonstema i 
arrangør-Norge i mange år og det oppleves som urettferdig for arrangører å bli pålagt en ekstra 
sikkerhetskostnad i tillegg til det private vaktholdet som allerede er leid inn og bekostet, i tillegg til egne 
ressurser på jobb, i henhold til egen godkjent sikkerhetsplan. 
 
Politiets tilstedeværelse i nærområdet er naturligvis alltid ønskelig på generelt grunnlag, og politiets 
vurderinger av behovet for ressurstilstedeværelse for å sikre overholdelse av lov og orden i 
nærområdene er sannsynligvis godt funderte. At representant fra politiet deltar i en felles 
koordineringsgruppe med arrangør før og under arrangement kan også være hensiktsmessig. 
 
Men at arrangører skal bekostes for politiressurser og deres allerede eksisterende samfunnsoppgave for 
å overholde lov og orden i offentlig rom oppleves ikke rettferdig, og stimulerer ikke til et aktivt og 
mangfoldig arrangørliv. 
 
Dette koker ned til et kultur– og næringspolitisk spørsmål om plassering av økonomisk ansvar for 
politiets egne behovsvurderinger. 
 
Det oppleves også svært vanskelig tilgjengelig å få innsikt i prislisten politiet legger til grunn for denne 
kostnadsfordelingen, samt vurderingsgrunnlaget for beregning av behov. Dette gjør det i tillegg 
utfordrende å sette opp budsjetter for arrangører. 
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Da jeg stilte spørsmål i nevnte møte om dette var forhold som kunne reguleres i politivedtektene, fikk 
jeg til svar av rådmannen at dette ikke kunne reguleres i politivedtektene, men måtte vedtas politisk på 
annet vis. Jeg har fortsatt ikke skjønt hvordan, og har ventet med å følge opp dette fram til høringen 
kom tilbake til politisk behandling. 
 
Med denne bakgrunnen ønsker jeg å stille rådmannen følgende spørsmål: 
 

 Hvor kan en finne politiets prisliste til dette formålet, og når ble dette politisk vedtatt? 
 

 Hvor kan en finne vurderingsgrunnlag som politiet legger til grunn for å estimere behovet for 
politikostnader til arrangementer? 
 

 Til slutt: Hvordan kan kommunestyret politisk behandle plassering av ansvar for denne kostnaden? 
Til hvilket utvalg og hvilken prosess/prosesser kan en slik sak løftes? 

 
Svar 
 

 Politiloven § 25 har bestemmelser om særlig politioppsyn ved allment tilgjengelige 
arrangementer. Bestemmelsen lyder slik: 

Særlig politioppsyn ved allment tilgjengelige arrangementer 

Når det av ordensmessige grunner er påkrevd med særlig polititilsyn ved allment tilgjengelige 
sammenkomster eller tilstelninger, for eksempel offentlig dans, fester, konserter, festivaler, 
forestillinger, idrettsstevner og lignende, kan arrangøren pålegges helt eller delvis å dekke 
utgiftene til dette oppsynet. Det kan kun kreves dekning for utgifter til særskilt politioppsyn som 
utføres i umiddelbar tilknytning til arrangementet og som tidsmessig står i direkte forbindelse 
med avviklingen av arrangementet. 
 
Avgjørende er at det er et arrangement som er åpent for alle, og bestemmelsen omfatter også 
de man må betale for. I andre punktum avgrenses de politiutgifter en arrangør kan pålegges å 
yte refusjon for. Politiet har gitt nærmere retningslinjer i rundskriv av 10. 11.2011.  
Ettersom det er politiet og ikke kommunen som håndhever dette, ligger også bestemmelsene 
om pris og prisnivå utenfor kommunal rekkevidde, men er å finne i et statlig rundskriv. 

 

 Det er politiet som skal gjøre en vurdering for å estimere behovet for 
politikostnader/politiinnsats ved ulike arrangement. Det understekes at: 
«Adgangen til å kreve refusjon etter politiloven § 25 gjelder ikke ved offentlige demonstrasjoner 
og tilsvarende arrangementer som representerer en direkte bruk av demonstrasjons- og 
forsamlingsfriheten.»   (Dette er hjemlet i rundskriv RPOD-2011-15) 
 
Det vil dermed ikke være anledning til å ta betalt for sikkerhetsopplegg i forbindelse med 
arrangement som representerer en direkte bruk av demonstrasjons- og forsamlingsfriheten, 
hverken for kommunen eller politiet.  

 

 Statsforvalteren har plassert ansvaret for å håndtere både vakthold og kostnad til politivakthold 
hos politiet.  Det vil si at vurderinger rundt dette spørsmålet om økonomisk ansvar og 
fastsettelsen av krav om refusjon ikke kan håndteres av kommunen. Politisk prosess /påvirkning 
rundt dette temaet må således skje inn mot sentrale myndigheter. 

 
 


