
                      
          Teknisk etat  

Teknisk etat, 8750 TONNES 
Tlf.: 75091600, Fax: 75091608 
E-post: eli-anne.hauknes@luroy.kommune.no 

 
 

Lokalutvalg, Politiet 
 
 
Saksnr. Journalnr. Arkivkode Avd/Sek/saksbeh. Dato 
18/106 18/5093 SARK 12-15/X31 &00 UN/NÆR/EAH 06.09.2018 

 
HØRING: NY POLITIVEDTEKT FOR LURØY KOMMUNE 
Politidirektoratet har utarbeidet en ny normalpolitivedtekt (Rundskriv 02/2018 datert 13.02.2018), 
med kommenterer, for kommunene. Her presiserer det at: Bakgrunnen er at det i løpet av de siste 
årene har skjedd en del endringer som innebærer at nye bestemmelser er tatt inn, samtidig som andre 
bestemmelser som tidligere kunne reguleres i politivedtekt er tatt ut fordi de nå reguleres i annen 
lovgivning.  Den nye politivedtekten avløser tidligere politivedtekt av 31. mai 1996. 
 
Ut fra Politidirektoratets normalvedtekt skal kommunene utarbeide forslag til vedtekt som ved 
behov er tilpasset lokale forhold. Forslaget til vedtekt som ligger til høring er basert på en 
gjennomført gjennomgang av normalpolitivedtekten mellom kommunen og politioverbetjent Kjell 
Ivar Vestå.  
 
Formannskapet i Lurøy har behandlet forslaget til ny politivedtekt, og vedtatt en åpen høring med 
kunngjøring på kommunens nettside, FB-side, avis, bibliotekene, Teknisk etat og på Rådhuset. 
Lokalutvalgene bes om at de behandler høringssaken i åpent kunngjort møte.  Høringsforslaget vil 
også ble sendt til høring hos politiet, v/Lensmannskontoret.  
 
I forslaget foreslås det, blant annet, innføring av kommunal håndhevelse av enkelte deler av 
politivedtekter (§9-3). Det bes om at høringspartene gir innspill spesielt på dette også.  
Det gjøres for orden skyld oppmerksom på at forslaget som formannskapet har sendt til høring er å 
finne i «Samlet saksfremstilling», vedlegg 1. Høringsbrevet fra politidirektøren følger i vedlegg 2, 
mens opprinnelig forslag til Normalinstruks med kommentarer samt gjeldende politivedtekt for 
kommunen følger som vedlegg 2. 
 
Lurøy kommune tar sikte på å behandle saken i Formannskap den 24. oktober og videre i 
Kommunestyret. Frist for å komme med eventuelle innspill til saken er den 12. oktober 2018. 
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Vedlegg:  Samlet saksfremstilling med vedtak fra Formannskapet  
 Høringsbrev fra politidirektør, datert 13.02.2018 
 Rundskriv 02/2018, datert 13.02.2018 
 Gjeldende politivedtekt for Lurøy kommune fra 21.05.1998 


