Interpellasjon om forskrifter, klageorgan og vannscooter
En lokal forskrift er et verktøy kommunen har for å kunne forme samfunnet slik flertallet
ønsker. Forskrifter kan også brukes for å tydeliggjøre spillereglene og avklare forventninger i
samfunnet.
Jeg finner 33 lokale forskrifter fra Østre Toten kommune. En av de morsomme er denne fra
1984: "Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven". Den er spesiell, og jeg undres over om den
fortsatt er relevant. Det står at kommunestyret skal fastsette antall medlemmer i brannstyret.
Jeg kan ikke huske å ha gjort det de 5 årene jeg har vært med i kommunestyret...
Politivedtektene tok jeg for meg 16. desember 2015. Forhenværende ordfører lovet at den
skulle løftes opp og det skulle ryddes i de mange merkelige formuleringene og ulempene
denne påfører næringslivet særskilt på Lena. Nå snart 5 år senere er Politirådet slått
sammen, men Politivedtektene er fortsatt ikke endret til tross for gjentatte lovnader fra
tidligere ordfører gjennom 4 år.
I dagens kommunestyremøte skal vi behandle Lokal forskrift om hundehold. Formuleringene
og kartene som kommunedirektøren har foreslått ville blitt utdatert allerede neste år, noe
som hadde krevd en ny runde med forskriften i kommunestyret. Men mest sannsynlig hadde
ikke det skjedd, og vi har hatt nok en dårlig forskrift som er utdatert og ikke tilpasset dagens
samfunn.
Kommunedirektøren svarer opp at alle forskrifter skal vedtas av kommunestyret. I 2019 ble
det vedtatt en forskrift av KBN-utvalget om jakt og fangst av bever. Finner ikke i
delegeringsreglementet 2016-2020 at andre enn kommunestyret kan vedta forskrift der
heller. Er denne da gyldig?
Vi har en Forskrift om vann- og avløpsgebyrer der det ordrett står i §14 at den kommunale
klagenemnd er klageinstans. Formannskapet er kommunens klagenemd, men jeg har ikke
behandlet en eneste klage på vann- og avløpsgebyrer de siste 5 årene. Etterlever vi
forskriftene vi selv lager?
Selv om sommeren er på hell har vannscootere vært aktive på Mjøsa i år også.
Fremskrittspartiet og Høyre opphevet Vannscooterforskriften 18. mai 2017 og sidestilte
Vannscootere med båter. Vettug bruk av vannscootere er en glede for mange innbyggere.
Jeg leste nå at kommunen har en “Forskrift for bruk av vannscootere i vassdrag” fra 1996.
(https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1996-05-30-628?q=%C3%B8stre%20toten)
Der står det følgende:
1. Bruk av vannscootere og lignende fartøyer er forbudt innen Østre Toten kommunes
grenser.
2. Rådmannen kan for en enkelt anledning gi dispensasjon for bruk av vannscootere på
Mjøsa, dog ikke for tidsrommet mellom kl. 22.00 og 08.00.

Etter å ha lest litt i forskrifter har jeg noen spørsmål til ordføreren:
1) Er det forbudt med vannscootere i Østre Toten?
2) Er forskriften (Forskrift for bruk av vannscootere i vassdrag) fortsatt gyldig med tanke på
endringer av andre lover / forskrifter?
3) Bryter kommunen forskriften "Forskrift om bruk av vannscooter og lignende" §5 om
revidering ettersom kommunestyret ikke har tatt stilling til forbudet hvert fjerde år?
4) Dersom det er forbudt med vannscootere i Østre Toten kommune, når kan
kommunestyret eventuelt få avviklet denne forskriften og få opp en ny forskrift som gjør det
mulig å bruke vannscootere på en trygg, god og hensynsfull måte?
5) Når kommer vår lokale politivedtekt til revidering, noe som er lovet siden 2015?
6) Er forskrift om jakt og fangst av bever vedtatt ihht delegeringsreglementet og dermed
gyldig?
7) Er “Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven” fortsatt gjeldende, og har kommunestyret fulgt
denne i nyere tid?
8) Har det vært noen klager på vann- og avløpsgebyrer siden 2001, og har de blitt behandlet
i kommunens klageutvalg som forskriften ordrett sier?
9) Hvilke lokale forskrifter følges ikke lengre opp av administrasjonen, og hvilke forskrifter
anser ordfører som relevant å revidere / oppheve?
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