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Vedrørende klage fra Overhalla kommune over Politidirektoratets avgjørelse av
13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur
Justis- og beredskapsdepartementet viser til klage av 3. mars 2017 fra Overhalla
kommune. Videre vises det til Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om
endringer i politidistriktets lokale struktur i forhold til Overhalla kommune.
Politidirektoratet har i brev av 24. mars 2017 til Overhalla kommune og med kopi til
Trøndelag politidistrikt og Justis- og beredskapsdepartementet, avvist klagen under
henvisning til forskrift om klageordning for kommuner som berøres av ny
tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten § 3.
Politidirektoratet har begrunnet avvisningen blant annet med at klagen fra Overhalla
kommune omhandler forhold som ligger utenfor forskriftens virkeområde. Direktoratet
har videre opplyst at Overhalla kommune ved brev av 6. mars 2017 ble gitt anledning til
å endre klagen, slik at vilkårene i § 3 kunne bli oppfylt. Overhalla kommune ble gitt frist
til 10. mars 2017 til å endre klagen. Politidirektoratet har ikke mottatt endret klage fra
kommunen innen den fastsatte fristen. Avgjørelsen ble derfor opprettholdt.
I forskriften § 1 er det fastsatt hva som er gjenstand for klagebehandling. Dette er:
«Avgjørelser fra Politidirektoratet om endringer i inndelingen i lensmanns- og
politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontorer eller

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

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

Saksbehandler
Jan Inge Helgheim
22 24 55 91
jan-inge.helgheim@jd.dep.no

politistasjoner kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet av kommuner som
berøres av endringen».
I forbindelse med klagen har Overhalla kommune blant annet anført:
«Overhalla kommune klager på at man ikke har fått seg forelagt en helhetlig vurdert
og konkretisert løsning for politiets virkemåte, lokal tilstedeværelse og samspill med
kommunen innenfor en ny lokal struktur».
«Iverksetting av en ny lokal struktur bør ikke skje før en slik helhetlig løsning
foreligger og dermed kan vurderes opp mot Stortingets og kommunens forventninger
til hva et nærpoliti skal være».
Departementet forstår de anførte klagegrunner å gjelde blant annet en helhetlig løsning
for polititjenesten og ressursdisponering for Overhalla kommune, noe som faller
utenfor denne klageordningen.
For øvrig vil departementet vise til de sentrale krav som er stilt til polititjenesten, jf.
blant annet Prop. 61 LS (2014-2015) og Innst. 306 S (2014-2015), om at politiet jevnlig
skal drøfte innretningen av det forebyggende arbeid og vakt- og patruljetjenesten i
området, med berørte kommuner. Departementet legger derfor til grunn at dette
følges opp i Trøndelag politidistrikt.
Med bakgrunn i dette, er Justis- og beredskapsdepartementet enig i Politidirektoratets
vurdering om at klagen må avvises.
Politidirektoratets avgjørelse om avvisning, jf. brev av 24. mars 2017, av Overhalla
kommunes klage av 3. mars 2017, stadfestes.
En kopi av dette brevet er sendt til Politidirektoratet til orientering.
Med vennlig hilsen
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