
Interpellasjon om Politivedtekten for Østre Toten Kommune 

Behandlet i kommunestyret 16. desember 2015 

Til ordfører fra Tor Gaute Lien, Østre Toten FrP 

Jeg leste Totens Blad onsdag 11. november om brøytekrangelen i Lena. Der ble det referert til 

Politivedtektene for Østre Toten. Skal jeg være ærlig ante jeg ikke at de fantes, så jeg satte meg ned og 

leste litt i dem.  

Det var morsom lesning. Vedtektene ble fastsatt 24. oktober 1996 og endret 31. desember 2006. Det er 

da 10 års intervaller som er gjort med disse endringene, så 2016 er passende tidspunkt å revidere dem. 

Det er mange morsomheter her, og mange ting som ikke passer til dagens samfunn. Det er blant annet 

forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted (noe politiet gjør, uten at de har unntak i vedtekten 

for Østre Toten).  

Visste dere at alle i Østre Toten ihht forskriften er pliktig å sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, 

grøft e.l. holdes åpne? Så bor du som meg langt uti Kolbu og har grense mot offentlig vei må du sørge 

for grøftingen selv. Du har heller ikke lov til å ha kompost med fruktskall i umiddelbar nærhet av 

offentlig sted (vei). Du kan heller ikke henge opp plakater uten politiets tillatelse. Dette syndes det 

stort med, og oppslagstavler på utsiden av butikker etc er da i praksis forbudt. Bør ikke eier av bygget 

ha noe å si for om du kan ha en plakat der? 

Den morsomme lesningen begynner med paragraf 22. Den er meget spisset med hva slags dyr man 

kan ha på offentlig vei. Veldig fristende å la en gris få gå uten tilsyn i Lena, spesielt med tanke på at 

det er fullt lovlig. Kanskje ikke helt forsvarsmessig og dyrevennlig, men allikevel lovlig. Dersom man 

spesifiserer for mye kan det bli feil det også.  

Råning i Lenagata er en «idrett» som har vært gjennomført lenge. Nå har de til og med rundkjøringer i 

begge ender og ting er lettere for dem med den interessen. Beboere i Lena er irriterte på dette, selv om 

de ønsker å spille Ludo med dem. Man kan gjøre en innstramning som forhindrer at dette skjer etter 23 

om kvelden for eksempel (råning altså, ikke nødvendigvis ludospilling).  

En av vedtektene det syndes mye mot når jeg husker tilbake til min tid i ungdommen er paragraf 28: 

Offentlig dans e.l.. «Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allmennt 

tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.» Jeg husker tilbake til 

ungdomsklubber i KOMMUNAL regi med diskotek uten foresatte tilstede. En liten omformulering og 

det er lovlig for kommunen å ha ungdomsklubber. Slik det er i vedtektene nå har kommunen drevet 

ulovlig lenge.  

Som dere skjønner er det mye som ikke passer med samfunn i lever i nå. Noe av det som står er tekst 

hentet fra vedtektene av 1968. Samfunnet er i endring og vi har behov for vedtekter som er i takt med 

dagens samfunn.  

Anser ordføreren det som hensiktsmessig å revidere Politivedtektene for Østre Toten kommune 

og dersom ordføreren gjør det, når kan vi forvente å få den til behandling i kommunestyret? 


