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Alvdal kommune 

SÆRUTSKRIFT 

   

 

Arkivsak: 20/500    

SAMLET SAKSFREMSTILLING - POLITIVEDTEKTER FOR ALVDAL 

KOMMUNE 

 
Saksnr. Utvalg Møtedato 

16/20 Formannskapet 12.03.2020 

 

Endelig vedtak fattes i: Formannskapet 

 

Vedlegg: 

Nye politivedtekter  

Tilbakemelding fra Politidirektoratet 

 

Andre dokumenter i saken: 

30.10.14  Politivedtekter for Alvdal kommune (gjeldende).  

 

Melding om vedtak sendes til 

Politidirektoratet 

Lensmannen i Alvdal og Folldal 

 

Saksopplysninger: 

Alvdal Kommune, kommunestyret har i sak  50/14 stadfestet politivedtekter. 

 

Med bakgrunn i sak behandlet i regionalt politiråd i desember 2018 ble alle kommunene innkalt 

til et møte med formål å få på plass felles politivedtekter for Nord-Østerdal med kommunene 

Os, Tolga, Rendalen, Alvdal, Folldal og Tynset. 

 

Utgangspunktet for arbeidet var eksisterende vedtekter i de enkelte kommunene. Malen for ny 

revidert felles politivedtekt er basert på Normalpolitivedtekten. 

 

Arbeidsgruppa har bestått av en representant fra hver kommune i tillegg til 

lensmann/tjenesteenhetsleder Nord Østerdal Bjørn Tore Grutle.  

 

Saksvurdering: 

Det ble sendt en forespørsel Politidirektoratet på vegne av alle kommunene om det er mulig å 

vedta en felles politivedtekt for alle kommune.  

 

I svarbrev sier direktoratet at det ikke er anledning til å vedta en felles politivedtekt hvor flere 

kommuner er oppført. Hver kommune må vedta sin egen politivedtekt også fordi den enkelte 

kommune i sin gjeldende politivedtekt kan ha en eller flere særskilte plikter som er etablert 

gjennom sedvane. Gruppa har ikke funnet at det foreligger noen lokale sedvaner som må tas 

spesielt hensyn til i en enkelt kommune. Derfor er politivedtektene utarbeidet felles for disse 

kommunene men vedtas særskilt for den enkelte kommune. 
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Når formannskapet har godkjent forslaget om ny vedtekt, skal forslaget legges ut på høring. 

Det innebærer at offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller 

interessegrupper som forskriften skal gjelde eller gjelder for, skal gis anledning til å uttale seg 

før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trengs for å få saken allsidig 

opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre. Dette innebærer at forskriften også skal 

gjøres kjent for kommunens innbyggere. Forslag til politivedtekt bør gjøres tilgjengelig via 

hjemmeside, servicekontor eller hvor innbyggerne har lett tilgang.  

 

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø. 

Ingen konsekvenser for klima og miljø. 

 

Innstilling: 

1. Formannskapet vedtar forslaget om ny politivedtekt for Alvdal kommune. 

2. Politivedtekten sendes på høring med høringsfrist 30.04.20. 

3. Endelig vedtak for politivedtekten gjøres av kommunestyret. 

 

Formannskapet behandlet saken i møte 12.03.2020 : 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1. Formannskapet vedtar forslaget om ny politivedtekt for Alvdal kommune. 

2. Politivedtekten sendes på høring med høringsfrist 30.04.20. 

3. Endelig vedtak for politivedtekten gjøres av kommunestyret. 

 

 

 


