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INFORMASJON OM UTREDNING AV ØKONOMISKE INNSPARINGSTILTAK

Troms politidistrikt forventer reduserte økonomiske rammer for perioden 2020-2023. Vi
utreder nå hvordan vi kan tilpasse driften til nye rammer. Noen av tiltakene kan berøre
kommunene.

Umiddelbare innsparingstiltak
For budsjettåret 2020 vil det bli iverksatt ekstraordinære og midlertidige tiltak for å balansere
budsjettet. Det er blant flere tiltak aktuelt å redusere anskaffelser og investeringer til et
minimum og holde midlertidig ledighet i utvalgte stillinger. Vi tilstreber at disse midlertidige
tiltakene i så liten grad som mulig skal svekke vårt beredskapsnivå eller vår evne til å
forebygge, etterforske og iretteføre straffbare handlinger i 2020.

Ny organisering av distrikt og namsmann
På lengre sikt er det nødvendig å iverksette permanente tiltak for å bringe balanse i driften og
sikre kapasitet til politioperativ tjeneste i hele distriktet. Vår interne organisering, faglig
kapasitet og oppgavefordeling mellom enhetene i distriktet vil derfor bli utredet nærmere. Vi
utreder nå alternative organisasjonsmodeller, herunder antallet lensmanns- og
politistasjonsdistrikt. Som felles forutsetning for disse utredningene ligger antall tjenestesteder
og plassering av disse 10 kontorene fast. Det samme gjelder for steder hvor det i dag utstedes
pass.

Vi utreder også samordning av namsmannsfunksjonen under en felles namsmyndighet for
Troms politidistrikt.

Utsette husleieavtaler
Siden organisasjonsstrukturen og kapasitet er under utredning er det verken mulig eller
ønskelig å inngå nye husleieavtaler. Vi har oversikt over hvilke tjenestesteder vi skal ha men
har ikke oversikt over fremtidig intern organisering i de geografiske driftsenhetene.
Ny husleieavtale på Setermoen er under anskaffelse, mens arbeidet med nye avtaler i Harstad,
Finnsnes og Storslett opprinnelig var planlagt startet i løpet av første halvår 2020. Siden vi
utreder organisasjonsstruktur, oppgavefordeling og kapasitet er det besluttet å utsette disse
prosessene til vi har endelige beslutninger. Vi beklager at vi må utsette arbeidet med nye
husleieavtaler, som i noen tilfeller er kommet langt.
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Videre prosess 

Det er vanskelig å si noe om hvordan eventuelle endringer i organisasjonsstrukturen kan 

påvirke vår tjeneste og samhandling mellom politiet og kommunene.  

 

Forslagene om lensmanns- og politistasjonsdistrikt og felles namsmyndighet vil bli sendt til 

kommunene på høring før endelig beslutning. Dere må gjerne allerede nå ta kontakt med lokal 

lensmann/politistasjonssjef om dere har spørsmål eller innspill til det pågående 

utredningsarbeidet. Vi anbefaler også at dette blir tema i politirådene. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Astrid E. Nilsen Børre Walquist 

politimester avdelingsdirektør virksomhetsstyring 

 

 


