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Hei 

 

Med tanke på tiggerparagrafen så skjønner jeg hvorfor denne ble innført i 2017. Det var 

et stort problem i Sola sentrum med flere tiggere som opptrådte pågående og aggressivt. 

Det var utfordrende både for publikum samt ansatte i butikker i krossen. Politiet ble 

varslet flere ganger av publikum som følte det ubehagelig å gå i Solakrossen, publikum 

som varslet om pågående aktivitet fra tiggere mot spesielt eldre personer, samt flere 

som drev butikker opplevde det som utfordrende da de tok seg til rette og ikke fulgte 

påleggene de ble gitt. Forretningsdrivende meldte også fra at kunder klaget til dem og 

flere kunder valgte også å handle andre plasser grunnet aggressiv tigging. 

Handelsstanden leide en periode inn vektere for å forebygge bråk og utfordringer knyttet 

til tiggere. 

 

Det var også konkurranse om plassene i krossen og det var flere ganger bråk mellom 

ulike tiggere. Politiet var involvert flere ganger og en tigger ble bortvist fra Sola sentrum 

i 6 mnd. Det har siden tiggerforbudet ble innført ikke vært noen hendelser knyttet til 

denne problematikken så vidt meg bekjent. 

 

Sola kommune er den eneste kommunen i Sør-Vest politidistrikt som har et forbud mot 

tigging. Nå har det vært et spesielt år med tanke på pandemien men til tross for det er 

det grunn til å tro at å oppheve forbudet mot tigging ikke vil medføre de samme 

utfordringene som for noen år siden. Så vidt jeg har fått sjekket så ønsker ikke 

politimesteren at det skal være forbud mot tigging i politidistriktet. 

 

Det står for øvrig en del om tigging i Rundskriv 02/2018 (av 12.2.2018, saksnr. 

201702857) fra Politidirektoratet til bl.a kommunene. 

 

 

Når det gjelder forskrift om hundehold så har jeg sett på saker i straffesaksregisteret og 

det er ingen straffesaker registrert i området Ræge og Tjelta (Hellestøstranden) de to 

siste årene. Det er registrert en hendelse i politiets operative system (vaktjournal) som 

indikerer utfordringer med hund i dette området. Det var da en hund, rottweiler, som 

jaget sauer på Ræge i mai 2019. Det er ikke meldt om skader på sauene og det er heller 

ikke registrert noen straffesak på dette. Jeg har søkt 3 år tilbake i tid. 

 

I området ved Hellestøstranden er det landbruksvirksomhet og trolig dyr som beiter. Hvis 

en ønsker å la stranden eller deler av denne bli fritatt for båndtvangen så bør det være 

tydelig overfor hundeeierne hvor grensene for båndtvangen er.  

 

En kollega nevnte forskrift om vern av Jærstrendene, landskapsvernområde, og 

Fylkesmannens rolle med tanke på dette. Det skal visstnok være et område noe lenger 

sør som er vernet med tanke på hekkeplass for fugler. 

 

Som jeg nevnte i telefonen for en stund siden så er det FUF (felles enhet for utlending og 

forvaltning) i politidistriktet som skal uttale seg dersom det skal være en formell høring. 

 

Ta kontakt hvis det e noe mer du ønsker at jeg skal sjekke. 

 

Ha en fin jul. 

 



Hilsen 

 
     

 Kjell Klepp  

Politioverbetjent/Politikontakt 

 

 
 

 Sør Vest politidistrikt  

 Sandnes politistasjon/Sola lensmannskontor  

 Telefon: 99789935/51843080  
 E-post:  kjell.klepp@politiet.no  

 www.politi.no 
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God morgen.  
 
Jeg har fått to bestillinger på saker til formannskapet/kommunestyret. Det gjelder: 
 

         Revisjon av politivedtektene – spørsmål om fjerning av tiggeparagrafen, og 

         Revisjon av lokal forskrift om hundehold, nærmere bestemt spørsmål om oppheving av 
båndtvangbestemmelsene knyttet til Hellestøstranden. 

 
Det skal lages saksutredninger på disse sakene, og i den forbindelse vil jeg gjerne innhente politiets 
syn.  
 
Kan du være grei å ordne det, eventuelt besørge at spørsmålene reises for rette person/myndighet 
innad i politiet ? 
Fint om vi kan få en tilbakemelding innen utgangen av året.  
 
 
Forskrift om politivedtekt, Sola kommune, Rogaland - Lovdata 
Forskrift til lov om hundehold, Sola kommune, Rogaland - Lovdata 
 
Vennlig hilsen  
 

Alf Bjarne Høyvik  
kommuneadvokat 
 
+47 51653330 | +47 94309343 
Facebook | www.sola.kommune.no 
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