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Høring - Forskrift om politivedtekt Nye Molde kommune, Møre og 
Romsdal 

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Forslag til politivedtekt for Molde kommune legges ut til offentlig høring i samsvar med 
forvaltningslovens § 37 
 
Hovedutvalget oppvekst, kultur og velferd vedtar at forslaget til nye politivedtekt skal sendes ut 
på offentlig høring, jf forvaltningsloven § 37. Når høringsfristen er ute behandles innspillene av 
kommunedirektøren. Ny politisk behandling i Hovedutvalget oppvekst, kultur og velferd, Molde 
formannskap og Molde kommunestyret vedtar endelig ordlyd i politivedtekt. 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Forslag til ny politivedtekt for Molde kommune legges ut på offentlig høring. 
Politidirektoratet har utarbeidet en normalpolitivedtekt som ligger til grunn for ny vedtekt. 
Normalpolitivedtekten angir hva som kan reguleres i politivedtektene. Kommunen avgjør, i 
samarbeid med politiet, hvilke bestemmelser som ønskes i den enkelte kommune. 
Høringsbrevet inneholder en beskrivelse av bakgrunn for endringer fra normalpolitivedtekten, 
hvilke endringer som er foreslått og med begrunnelse. 
Vedlagt ligger også forslag til nye vedtekter med endringer. 
 
Bakgrunn for arbeidet: 
Hjemmel for kommunal politivedtekt framkommer av lov om politiet av 4.august 1995 nr 53 § 
14 første ledd 
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Arbeidet med revidering av politivedtektene startet opp høsten 2019. Det ble gjort i et 
samarbeid mellom Midsund, Molde og Nesset kommuner, i forbindelse med etablering av nye 
Molde kommune fra 01.01.2020.  
 
Gjeldende forskrifter: 
Forskrift om politivedtekter for Nesset kommune: gjeldende fra 14.03.2014 

https://lovdata.no/sok?q=politivedtekt+nesset+kommune 
Forskrift om politivedtekter for Midsund kommune: sist endret 31.12.2006 

https://lovdata.no/sok?q=politivedtekt+midsund+kommune 
Forskrift om politivedtekter for Molde kommune: gjeldende fra 26.06.2014 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2014-05-26-688?q=politivedtekter%20molde 

 
 

Vurdering 

Molde politistasjon v/politikontaktene i Midsund, Molde og Nesset har vært invitert med i 
arbeidet, samt representanter fra kommunene i Midsund, Nesset og Molde.  
Hovedutvalget for Oppvekst, kultur og velferd bes vedta at forslaget til nye politivedtekt skal 
sendes ut på offentlig høring, jf forvaltningsloven § 37. Når høringsfristen er ute, behandles 
innspillene av kommunen, hvoretter kommunestyret vedtar politivedtektenes endelige ordlyd. 
 
Kommunestyrets vedtak om ny politivedtekt oversendes deretter til Politidirektoratet for 
legalitetskontroll, stadfestes og kunngjøring i Norsk Lovtidend.  
 
Bestemmelsene i normalvedtekten (Rundskriv 02/2018, Politidirektoratet) 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. 
Politivedtekt for Molde kommune tar utgangspunkt i normalvedtekt (Rundskriv 02/2018 
https://www.politiet.no/om/politivedtekter/ ) med noen lokale tilpasninger. 

 

Betydning for folkehelse 

Offentlige steder er møteplasser for befolkningen, ofte på tvers av alder, kjønn og etnisitet. 
Trygghet er en av de grunnleggende faktorene for trivsel og helse, at et område føles trygt er ofte en 
forutsetning for at det blir brukt.  
Politivedtektene bidrar i stor grad til at disse møteplassene er trygge, og har derfor stor betydning for 
folkehelsen.  
 
Trivselen ved bruk av parker, grøntområder og andre offentlige steder er avhengig av at området ikke er 
tilgriset av søppel og annet som forringer området. Unødvendig støy, motorisert ferdsel og annen uønsket 
aktivitet bidrar også til forringelse av området, og dermed mindre bruk. Politivedtektene vil være et viktig 
bidrag til at de sosiale møteplassene er attraktive og blir brukt av et stort mangfold av befolkningen.  

 

Vedlegg 

Høringsbrev 
Forslag til ny politivedtekt 

https://lovdata.no/sok?q=politivedtekt+nesset+kommune
https://lovdata.no/sok?q=politivedtekt+midsund+kommune
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2014-05-26-688?q=politivedtekter%20molde
https://www.politiet.no/om/politivedtekter/
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