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Høringsuttalelse – NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte 

fremtidens utfordringer 
 

Sør-Troms regionråd som består av kommunene Gratangen, Harstad, Ibestad, 
Kvæfjord, Lavangen, Salangen og Skånland, gir følgende uttalelse: 
 

Sør-Troms regionråd er opptatt av at evt. organisatoriske endringer skal slå 
positivt ut for politiarbeidet i kommunene. Vi opplever at endringene i regionen de 

siste årene har gjort at ressursene nå er vanskeligere tilgjengelig for 
befolkningen, spesielt gjennom betydelig økte utrykningstider. Endringene har 
medført en sentralisering av politiet og dårligere service for en rekke 

forvaltningsoppgaver. 
 

Regionrådet ser ikke bort ifra at det kan være fornuftig å redusere antall 
politidistrikt og antall tjenestesteder slik politianalysen foreslår. Vi kan imidlertid 

ikke se den klare sammenhengen mellom dette tiltaket og de problemene 
kommunene og innbyggerne opplever i hverdagen. Vi tør minne om at Nord-
Norge avstandsmessig utgjør over halve Norge. Kommunene/regionene i de tre 

nordnorske fylkene er svært forskjellig, noe som vil kreve endringer i 
organisasjonen for øvrig slik at man oppnår oversikt og et godt operativt nivå. 

 
Dersom alle regionene i nord samles, vil det bli svært stor avstand mellom 
førstelinjen og de som prioriterer ressursbruken i distriktene. På sikt kan dette 

medføre mindre grad av lokalt tilpassede løsninger mht personell, utstyr og 
tjenester. Fremtidens politi bør være mer til stede i våre lokalsamfunn enn det 

som er tilfelle i dag, ikke mindre. 
 
En evt. inndeling av Nord-Norge i to regioner vil mest sannsynlig splitte Midtre 

Hålogaland (Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms). Dette området er Nord-
Norges mest befolkningstette, og mange aktører har derfor valgt å organisere 

denne regionen samlet. Det er svært viktig for regionrådet at politiet ikke velger 
en organisering som deler opp regionen. 
 

At nye fellesfunksjoner som lønn, regnskap, eiendomsforvaltning med mer samles 
på ett sted kan være fornuftig. I Midtre Hålogaland har operasjonssentralen vist 

seg å være en suksessfaktor. En velfungerende operasjonssentral er avgjørende 
for god oppgaveløsning ute.  
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Midtre Hålogaland får i dag tilført en relativt lavere budsjettramme enn 
sammenlignbare distrikter, og er et av de dårligst bemannede distriktene med en 

dekning på rundt 1,54 politistillinger pr. 1000 innbyggere. Vi forutsetter at en 
framtidig organisering innebærer en ressursfordeling som legger vekt på 
tilstedeværelse og synliggjøring av politiet også i distriktene. 

 
 

 
 
Med hilsen 

Sør-Troms regionråd 
 

   
Ivar B. Prestbakmo        
Leder av regionrådet og ordfører i Salangen   
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