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Saksprotokoll i Formannskapet - 25.04.2022
Jon Nikolaisen

Gjenopprette Indre Finnmark tingrett.
Samiske og kvenske tradisjoner og momenter som er viktige for Porsangers
befolkning.

Senterpartiet er motstander av domstolsreformen som ble vedtatt i desember
2020 av regjeringspartiene og Frp. Antall tingretter ble redusert fra 60 til 23
og antall jordskifteretter fra 34 til 19. Senterpartiet vil opprettholde en
desentralisert domstolstruktur for å ivareta den lokale rettspleien og sikre
folk god tilgang til profesjonell rettshjelp.

Nærhet, trygghet, beredskap, forebygging og fravær av kriminalitet er
overordnede mål for justispolitikken. For å nå disse målene mener
Senterpartiet at politi, domstoler og kriminalomsorg må være tilstede nært
folk i hele Norge.

Senterpartiet mener konsekvensene av regjeringens politikk de siste åtte
årene er en massiv sentralisering av hele politi- og rettssystemet. Gjennom
den såkalte nærpolitireformen og domstolsreformen, har regjeringen og Frp
redusert antall politifolk lokalt og antall tingretter. Dessverre har
regjeringen, Frp og Ap stemt for en såkalt "nærpolitireform" som i
realiteten er tidenes sentralisering av norsk politi. Resultatet er redusert
tilstedeværelse, økt byråkrati og i sum svekket trygghet for innbyggerne i
svært mange kommuner. Når de juridiske fagmiljøene blir svekket lokalt
som følge av at domstoler blir sentralisert, blir også tilgangen på
profesjonell rettshjelp og viktige arbeidsplasser borte i distriktene.

I motsetning til hva regjeringen påstår, er ikke sentralisering synonymt med
effektivisering. Lengre reisevei for å få pass, levere anmeldelser, møte i
retten osv. er tvert i mot mer ineffektivt for innbyggerne. Derfor vil
Senterpartiet opprette nye, og gjenopprette nedlagte, lensmannskontor og
politiposter for å sikre et reelt tilstedeværende nærpoliti.
Samfunnssikkerhet og beredskap må bygges lokalt. Frivillige
organisasjoner, politiet, brannvesenet, kommunene, ambulansetjenesten,
Sivilforsvaret og Heimevernet er ryggraden i samfunnssikkerheten. De siste
åtte årene har regjeringen systematisk bygget ned den lokale
beredskapsevnen i en rekke lokalsamfunn. Når politiet er flere timer unna,
Sivilforsvaret og Heimevernet har redusert kapasitet, må kommunal
beredskap - ofte lokalt brannvesen og frivillige organisasjoner - dekke opp
for manglende statlig beredskap.
Senterpartiet vil sørge for å snu denne utviklingen og gi folk i hele landet
trygghet for at politiet og andre beredskapsfunksjoner er tilstede lokalt når
behovet inntreffer. Senterpartiet vil derfor styrke de gjenværende
tjenestestedene i politiet med ansatte, slik at det faktisk er er et

tilstedeværende politi i hele landet. Senterpartiet vil sette politiet i stand til å
jobbe mot den organiserte kriminaliteten, enten det gjelder
arbeidslivskriminalitet, overgrep, narkotiasalg, fiskerikriminalitet osv.
Økomkrim og Kripos må få større kapasitet til å hjelpe lokalt politi i dette
arbeidet.

Behandling:
Kommunedirektøren innleder saken.
Innstilling fra kommunedirektøren settes opp mot forslag fra Jon Nikolaisen (SP).
Votering: 1 stemme for forslag fra Senterpartiet (Jon Nikolaisen), 6 stemmer for kommunedirektørens
innstilling (øvrige 6).
Forslaget fra Jon Nikolaisen (SP) faller.
Formannskapet slutter seg til kommunedirektørens innstilling med 6 mot 1 stemmer
.

Formannskapet vedtak:
Porsanger kommune støtter intensjonene i domstolsreformen, og anbefaler at Vestre Finnmark tingrett og
Indre og Østre Finnmark tingrett opprettholdes.
Porsanger kommune anmoder om at tilhørigheten til Vestre Finnmark tingrett opprettholdes.

