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MIDT-TROMSRÅDET ANERKJENNER IKKE DEN IGANGSATTE PROSESSEN AV 
POLITIMESTEREN I TROMS SOM IGNORERER POLITISKE BESLUTNINGER. 

 
 

Konklusjon: 

Midt-Tromsrådet er kjent med at det er igangsatt prosesser av politimesteren i Troms som 
kan føre til betydelig endring i gjeldende struktur for Troms politidistrikt, og prosessen er 
dermed ikke er i tråd med Stortingets intensjoner, Justis- og beredskapsdepartementets og 
Politidirektoratets føringer. Stortingets vedtak forutsetter blant annet involvering i selve 
prosessen, samt kommunal høring. Involvering av kommunene er ikke ivaretatt av 
politimesteren i Troms. 

Midt-Tromsrådet anerkjenner derfor ikke den igangsatte prosessen, og krever derfor at 
pågående utredningsarbeid skrinlegges umiddelbart.  

 
13.01.2017 besluttet Politidirektoratet ny struktur for Troms politidistrikt. Beslutningen 
innebar at Troms politidistrikt ble organisert i fem tjenesteenheter; to politistasjonsdistrikter 
og tre lensmannsdistrikter. De tre lensmannsdistriktene og Harstad politistasjon er også 
namsmenn i eget geografisk område, mens det i Tromsø og Karlsøy er en egen namsfogd. 
Tromsø politistasjon har ikke namsmannsoppgaver.  
 
Midt-Tromsrådet registrerer at politimesteren i Troms har igangsatt prosesser som kan føre 
til store endringer både i namsmannsstrukturen og i tjenesteenhetsstrukturen uten at 



 

 
 

kommunene er involvert. Vi vil i denne sammenheng presisere at involvering og høring ikke 
er det samme. Av overordnete føringer fra blant annet Stortinget, Justis- og 
beredskapsdepartementet og Politidirektoratet fremgår følgende når det gjelder involvering 
og høring: 
 

NAMSMANNSSTRUKTUREN 
Proposisjon 33 L 2017-2017 til Stortinget fra Justis- og beredskapsdepartementet om 
organiseringen av den sivile rettspleie på grunnplanet: 
Fremtidig organisering av namsmannsdistriktene s. 21: Ved en eventuell omorganisering bør 
berørte kommuner involveres i prosessen. 
 
Justis- og beredskapsdepartementets brev av 14.09.2017 til Politidirektoratet om delegering av 
namsmannsmyndighet: 
Av side 2, siste avsnitt, fremgår følgende: Beslutninger om inndeling i større namsmannsdistrikter 
må vurderes i henhold til lokale forhold. Departementet viser her til at kommunene har en viktig 
rolle i gjennomføringen av de de sivile rettspleieoppgavene og at et godt samarbeid mellom 
kommunene og politiet er sentralt. Det uttales i Prop. 33 L (2016-2017) om Endringer i 
rettergangslovgivningen at ved eventuelle strukturendringer må berørte kommuner involveres i 
prosessen. 
 
Politidirektoratets brev av 15.12.2017 til politimestrene – retningslinjer for eventuelle 
grensereguleringer av namsdistrikter: 
Av side 2, 2. avsnitt, fremgår følgende: Berørte kommuner skal involveres i prosessen. Dersom 
kommunene ønsker det skal politimesterens forslag til inndeling i namsmannsdistrikter sendes 
berørte kommuner i form av en høring med minimumsfrist på 6 uker for uttalelse. Enklere 
løsninger kan avtales lokalt, og dokumenteres gjennom eksempelvis signert møtereferat. 
Synspunkter fra kommunene skal fremgå av tilrådingen til Politidirektoratet. 

 
 

TJENESTEENHETS- OG TJENESTESTEDSSTRUKTUREN: 
Proposisjon 61 LS 2014-2015 til Stortinget fra Justis- og beredskapsdepartementet om 
nærpolitireformen: 
Hovedinnhold s. 7: Strukturen på lokalt nivå bør derfor gjennomgås, og Politidirektoratet bør 
tildeles myndighet til å gjøre endringer på grunnlag av en prosess som involverer berørte lokale 
interesser. 
 
Innstilling 306 S 2014-2015 til Stortinget fra justiskomiteen om nærpolitireformen: 
Sammendrag S. 6: Strukturen på lokalt nivå bør derfor gjennomgås, og Politidirektoratet bør 
tildeles myndighet til å gjøre endringer på grunnlag av en prosess som involverer berørte lokale 
interesser. 
 
I denne innstillingen og i vedlegget Samledokument for enighet mellom AP, 



 

 
 

Høyre, FrP, KrF og Venstre om Nærpolitireformen er det også gitt klare føringer for prosessen som 
skal sikre at berørte lokale interesser involveres, blant annet gjennom en styringsgruppe der 
også kommunene er representert. Se s. 46, 64 og 65. 
 
Justis- og beredskapsdepartementets brev av 18.02.2016 til Politidirektoratet om delegering av 
myndighet til å fastsette endringer i politiets lokale struktur: 
Side 1 3. avsnitt: Inndelingen skal være i samsvar med krav som skal sikre høy kvalitet i 
polititjenesten, og fastsettes etter involvering av berørte kommuner, jf. avtale mellom 
regjeringspartiene (FrP/ H) og Venstre inngått 17. februar 2015 om grunnlaget for et 
fremtidsrettet og robust nærpoliti, Stortingets behandling av Prop. 61 LS (2014-2015), Innst. 306 S 
(2014-2015) og Innst. 2 S (20152016) fra finanskomiteen. 
 
Justis- og beredskapsdepartementets brev 14.03.2016 til Politidirektoratet - oppdragsbrev om 
gjennomføring av nærpolitireformen: 
I dette oppdragsbrevet beskrives prosess for involvering av kommunene på s. 3. og 4., 
kommunenes klageadgang samt at strukturen skal evalueres etter 4 år. I Politimeldingen (melding 
Stortinget 29 2019-2020) er det lagt opp til sluttevaluering i 2022, jfr. pkt. 1.3 s. 9: DFØ (tidligere 
Difi) har evaluert reformen årlig slik Stortinget ba om, og reformen har blitt 
viet betydelig oppmerksomhet i media, i Stortinget gjennom skriftlige spørsmål, spørretimer og 
dokument 8-forslag og i samfunnet ellers. Regjeringen vil gjennomføre en sluttevaluering slik det 
var enighet om i forliket. Sluttevalueringen skal gjennomføres i 2022, og den vil også omfatte 
evaluering av tjenestestedstrukturen i politiet. 
 
Politidirektoratets brev av 01.06.2016 til politimestrene om effektivisering av politidistriktenes 
lokale struktur – geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder: 
Under pkt. 3.3 til 3.5 s. 4 og 5 beskrives prosess for involvering av kommunene når det gjelder 
tjenesteenheter og tjenestesteder, samt klageadgang og evaluering. Kommunene skal involveres i 
prosessen og det skal etableres en styringsgruppe der berørte kommuner skal delta. I tillegg skal 
det gjennomføres en høringsrunde. 
 
 

Det bes om snarlig tilbakemelding på om prosessen skrinlegges umiddelbart. Alternativt vil 
justisministeren bli utfordret til å ta stilling til vårt krav.  
 
 
Med hilsen 
Midt-Tromsrådet 

 
 
 
 

Tom- Rune Eliseussen     Louis S. Edvardsen 
rådsleder      daglig leder  


