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Vedrørende klage fra Hol kommune på Politidirektoratets avgjørelse av
13. januar 2017 om endringer i Sør-Øst politidistrikts lokale struktur
Justis- og beredskapsdepartementet viser til klage datert 11. mars 2017 fra Hol
kommune. Videre vises det til Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om
endringer i politidistriktets lokale struktur i forhold til Hol kommune.
Politidirektoratet har i brev av 24. mars 2017 til Hol kommune og med kopi til Sør-Øst
politidistrikt og Justis- og beredskapsdepartementet, avvist klagen under henvisning til
«Forskrift om klageordning for kommuner som berøres av ny tjenestestedsstruktur i
politi- og lensmannsetaten» av 22. juni 2016, § 3.
Politidirektoratet har begrunnet avvisningen med at klagen fra Hol kommune er
fremsatt for sent. I tillegg viser Politidirektoratet til at klagen fra Hol kommune
omhandler forhold som ligger utenfor forskriftens virkeområde, deriblant inndeling i
geografiske driftsenheter og innholdet i polititjenesten på tjenestestedene.
Fristen for å klage på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 var 10. mars.
Politidirektoratet mottok klagen fra Hol kommune søndag 12. mars. Det følger av § 2 i
forskriften at klager som er fremsatt for sent skal avvises.
I forskriften § 1 er det fastsatt hva som er gjenstand for klagebehandling. Dette er:

Postadresse
Kontoradresse
Postboks 8005 Dep Gullhaug Torg 4a
0030 Oslo
0484 Oslo
0030 Oslo

Telefon - sentralbord Politiavdelingen
22 24 90 90
Telefaks
Org.nr.: 972 417 831 22 24 95 30

Saksbehandler
Gunnar Johnsen
22 24 53 08
gunnar.johnsen@jd.dep.no

«Avgjørelser fra Politidirektoratet om endringer i inndelingen i lensmanns- og
politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontorer eller
politistasjoner kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet av kommuner som
berøres av endringen».
I forbindelse med klagen har Hol kommune blant annet anført:
«Hol kommune mener med dette prosessen ikke har gitt kommunen eller innbyggerne
klarhet i hva eller hvordan tjenestene skal ytes med den nye strukturen: Hol hadde
lensmannskontor i oktober 2016 og har det fremdeles i mars 2017 iht. Politidirektørens
beslutning, men innholdet er trolig ikke det samme. Vi har en forventning om at det skal
være et reelt tjenestetilbud i forhold til forvaltningsoppgaver og sivil rettspleie til innbyggere
og personer som oppholder seg i vår kommune og et kontor med faste, daglige
åpningstider».
Departementet forstår de anførte klagegrunner å gjelde blant annet innholdet i
polititjenesten på tjenestedet i Hol kommune, noe som faller utenfor denne
klageordningen.
Med bakgrunn i dette, og at klagen er fremsatt for sent, er Justis- og
beredskapsdepartementet enig i Politidirektoratets vurdering av at klagen må avvises.
Politidirektoratets avgjørelse om avvisning, jf. brev av 24. mars 2017, av Hol kommunes
klage av 11. mars 2017, stadfestes.
En kopi av dette brevet er sendt til Politidirektoratet til orientering.
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