Troms fylkeskommune
Fylkestinget ved fylkestingsordfører
Postboks 6600
9296 Tromsø

Tromsø, 4.9.2015

UTTALELSE OM NÆRPOLITIREFORMEN MÅ GI KORTERE UTRYKNINGSTIDER– TROMSØOMRÅDETS REGIONRÅD

Det vises til uttalelse fra Troms fylkesting den 18. juni 2015:
«Nærpolitireformen må gi kortere utrykningstider»
Dagens politiorganisering har medført lange utrykningstider i flere Sør-Troms kommuner.
Dette har sin årsak i organisering av tilgjengelige ressurser for politiet. Ved flere tilfeller har
dette medført utrykninger på over 2 timer i voldssaker. I andre tilfeller rykker ikke politiet ut.
Noe som er til stor frustrasjon for befolkningen i berørte kommuner.
Stortinget har vedtatt en nærpolitireform for å møte fremtidens utfordringer. Reformens
målsetning er å sikre operativt, synlig og tilgjengelig politi. Det er i debatten også påpekt at
den gamle organiseringen har medført et sentralisert politi der den nye reformen skal
fordele kompetanse og kapasitet jevnere ut over landet.
Fylkestinget ber om at utrykningstider blir vektlagt som et viktig kriterie ved organiseringen
av nye vaktområder i nye Troms politidistrikt»

Tromsø-områdets regionråd har behandlet denne uttalelsen i regionrådets møte, 28.
august 2015, sak 28/15, Uttalelse om nærpolitireformen – fylkestinget.
Følgende vedtak ble fattet
1. Tromsø-områdets regionråd slutter seg til uttalelsen fra Troms fylkesting
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2. Tromsø-områdets regionråd mener at politiet skal være like godt utstyrt som
ambulansetjenesten og redningstjenesten når det gjelder utrykningsmateriell,
herunder også egne helikoptre i alle politidistrikt.

Med vennlig hilsen

Hanny Ditlefsen
Leder, Tromsø-områdets regionråd

Likelydende brev er sendt til:
- Statsministerens kontor
- Justis- og beredskapsdepartementet
- Stortingets justiskomite
- Tromsbenken
Kopi til:
- Regionrådene i Troms
- Troms politidistrikt
- Fylkesrådsleder i Troms fylkeskommune
- Fylkesrådsleder i Nordland
- Fylkesordfører i Finnmark
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