
 
 
 

 

 
Pressemelding  

 

 

Midt-Tromsrådet anerkjenner ikke den igangsatte prosessen av 
Politimesteren i Troms som ignorerer politiske beslutninger 
 
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 som dermed 
ikke er i tråd med stortingsvedtak vedr kommunal involvering. Stortingets vedtak 
forutsetter blant annet involvering i selve prosessen, samt kommunal høring. Involvering 
av kommunene er ikke ivaretatt av politimesteren i Troms. 

13.01.2017 besluttet Politidirektoratet ny struktur for Troms politidistrikt. Beslutningen 
innebar at Troms politidistrikt ble organisert i to politistasjonsdistrikter og tre 
lensmannsdistrikter. Strukturen skal evalueres etter fire år. Justis- og 
beredskapsdepartementet er ansvarlig for at dette evalueringsarbeidet blir utført.  

Til tross for at strukturendringene i Troms politidistrikt kun har virket i kort tid, og 
evaluering ikke er gjennomført enda, har politimesteren i Troms valgt å iverksette flere 
prosesser som i sum kan lede til en betydelig endring i gjeldende struktur. Dette arbeidet er 
igangsatt helt uten involvering av kommunene, til tross for at slik involvering er et absolutt 
krav både når det gjelder endringer i namsmannsstrukturen og endringer i tjenesteenhets- 
og tjenestestedsstrukturen. 

Midt-Tromsrådet anerkjenner ikke den igangsatte prosessen, da denne ikke er i tråd med 
Stortingets intensjoner, Justis- og beredskapsdepartementets og Politidirektoratets føringer, 
og krever derfor at pågående utredningsarbeid skrinlegges umiddelbart.  

Videre forventer vi at justisministeren veileder politimesteren i Troms vedr kommunenes 
rolle i prosesser vedr strukturendringer i politiet, slik at stortinget vedtak og 
Politidirektoratets føringer overfor politimestrene, også etterleves av politimesteren i Troms.  

 

For ytterligere kommentarer ta kontakt med følgende: 

Leder Midt- Tromsrådet  Tom- Rune Eliseussen   909 32 187 
nestleder Midt- Tromsrådet   Toralf Heimdal   916 05 200 
Medlem Midt- Tromsrådet   Sigrun Wiggen Prestbakmo  481 80 945 



 
 

Med hilsen 
 
 
 
 
Tom- Rune Eliseussen   Toralf Heimdal (s.)   Marit Alvig Espenes (s.) 
ordfører Senja kommune   ordfører Bardu kommune  ordfører Dyrøy kommune 
leder Midt- Tromsrådet   nestleder Midt- Tromsrådet     

 
 
 
 

Jan- Eirik Nordahl (s.)   Bengt Magne Luneng (s.)  Sigrun Wiggen Prestbakmo (s.) 
ordfører Sørreisa kommune  ordfører Målselv kommune ordfører Salangen kommune 
 
 
 
 
 
Følgende ordførere utenfor Midt- Tromsrådet har gitt sin tilslutning til Midt- Tromsrådets pressemelding: 
 
 
 
 
Gunda Johansen (s.)   Dag Sigurd Brustind (s.)  Hege Beate Rollmoen (s.) 
ordfører Balsfjord kommune  ordfører Ibestad kommune ordfører Lavangen kommune 
 

 
 

 



 
 

Fakta ark: 
 
Vedlagt beskrives prosessen som ble gjennomført i forkant av at 
Politidirektoratet 13.01.2017 besluttet ny struktur for Troms politidistrikt  
 
"Oppdrag om effektivisering av politidistriktenes lokale struktur – geografiske driftsenheter, 
tjenesteenheter og tjenestesteder". 
  
Saken hadde sitt grunnlag il flere oppdragsbrev fra Justisdepartementet til POD. 
Som vedlegg til fakta følger oppdragsbrev fra POD til politimestrene (se vedlegg). 
  
Her ble det forutsatt at kommunene skulle involveres, og i grove trekk skjedde flg. ift 
kommunene: 
  

1.    Politimester/prosjektleder møtte i de fire regionrådene og orienterte om prosessen. 
Regionrådene utpekte til sammen sju ordførere som deltok som representanter for 
kommunene i styringsgruppen. 
Styringsgruppen hadde til sammen 16 medlemmer, hvor de øvrige fra arbeidsgiver 
og fagforeninger. 

  
2.    Styringsgruppen gjennomførte til sammen 3 møter. 

  
3.    Politiet møtte i 23 kommunestyrer og ett formannskap i tiden mai 2016 – oktober 

2016 og orienterte om reformprosessen. 
  

4.    Politimesterens forslag ble sendt kommunene på høring med frist 25.11.16 
Samlet, inkl. fra kommunene, kom det inn 28 høringssvar. 

  
5.    Kommunene ble invitert til høringskonferanse i Tromsø gjennomført 29.11.16 

  
6.    Etter høringsrunden endret politimesteren sitt forslag på noen områder. 

Det vesentligste var at han gikk bort fra forslaget om at nåværende Midt-Troms 
lensmannsdistrikt og Finnsnes lensmannsdistrikt skulle utgjøre en tjenesteenhet (ett 
lensmannsdistrikt). 

  
7.    Politimesterens tilrådning til POD ble i sin helhet fulgt av POD. 

  
8.    Kommunene hadde klageadgang til Justisdepartementet. 

To kommuner klaget og etter klagebehandling ble opprinnelig vedtak fra POD 
stående. 



 
 

Vedlagte utdrag dokumenterer at prosessen som er igangsatt av Politimesteren i Troms ikke 
er i tråd med overordnede føringer som er lagt av Politidirektoratet (POD). 
 
I loven proposisjon 33L (2016-2017) skriver en at kommunene "bør" involveres. Men 
erfaringsmessig er det slik at når stortingsproposisjoner bruker ordet "bør" er dette å 
oppfatte som "skal".  
 
Dette underbygges av at POD i sitt oppdragsbrev til politimestrene i Norge, klart forutsetter 
kommunal involvering, noe politimester i Troms politidistrikt ikke har forhold seg til. 
Prosessen som er igangsatt i Troms er derfor ikke i tråd med de overordnede føringer lagt av 
POD, og Midt- Tromsrådet anerkjenner derfor ikke den igangsatte prosessen. 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


