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Vedrørende klage fra Storfjord kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 
13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur       
 
Justis- og beredskapsdepartementet viser til klage av 3. mars 2017 fra Storfjord 
kommune. Videre vises det til Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om 
endringer i politidistriktets lokale struktur i forhold til Storfjord kommune. 
 
Politidirektoratet har begrunnet avvisningen blant annet med at klagen fra Storfjord 
kommune omhandler forhold som ligger utenfor forskriftens virkeområde. 
 
Etter forskrift om klageordning for kommuner som berøres av ny tjenestestedsstruktur i 
politi- og lensmannsetaten av 22. juni 2016 § 1 kan avgjørelser fra Politidirektoratet om 
endringer i inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller 
nedleggelse av lensmannskontorer eller politistasjoner påklages til Justis- og 
beredskapsdepartementet av kommuner som berøres av endringen. 
 
Politidirektoratet har i brev av 24. mars 2017 til Storfjord kommune, med kopi til Troms 
politidistrikt og Justis- og beredskapsdepartementet, avvist klagen under henvisning til 
nevnte forskrift § 3. Direktoratet har videre opplyst at Storfjord kommune ved brev av 
8. mars 2017 ble gitt anledning til å endre klagen, slik at vilkårene i § 3 kunne bli oppfylt. 
Storfjord kommune ble gitt frist til 15. mars 2017 til å endre klagen. Det er videre 
opplyst at Politidirektoratet har mottatt en e-post fra Storfjord kommune den 14. mars 
2017, men den forstås kun som at Storfjord kommune ønsker å opprettholde klagen av 
3. mars 2017. Det var således ikke mottatt noen endret klage fra kommunen innen den 
fastsatte fristen, og avgjørelsen ble derfor opprettholdt.  
 
I forbindelse med klagen har Storfjord kommune blant annet anført: 
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«Skibotn/Lyngen tjenestested bør ha administrasjonsfunksjon for hele distriktet på 
grunn av sin sentrale plass i Nord-Troms. Dette vil særlig bli synliggjort om 
Kvænangen går til Finnmark/Alta. Storslett er allerede nå, og vil da åpenbart være 
mindre sentral.»  

 

Videre er det anført at: 

 

«Det fremgår ikke hvilke funksjoner og hvilket innhold som skal legges til de ulike 
tjenestesteder i lensmannsdistriktet.».  

 
Departementet forstår de anførte klagegrunner blant annet å gjelde plasseringen av 
administrasjonssted for Nord-Troms lensmannsdistrikt, herunder at det ikke er klart 
definert hvilke oppgaver tjenestestedene skal ha i fremtiden, noe som faller utenfor 
denne klageordningen.   
 
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 Storfjord 
kommunes klage av 7. mars 2017, stadfestes. 
 
En kopi av dette brevet er sendt til Politidirektoratet til orientering 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Thor Arne Aass 
ekspedisjonssjef 
 

Sven Olav Gunnerud 
avdelingsdirektør 
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