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UTREDNING AV INNSPARINGSTILTAK I TROMS POLITIDISTRIKT

Kommunene i Midt-Troms har stilt oss ei rekke spørsmål i forbindelse med pågående
utredningsarbeid med formål om å identifisere innsparings- og effektiviseringstiltak i
politidistriktet. Vi forstår at prosessen engasjerer og bekymrer, og vi setter pris på
spørsmålene og denne anledninga til å gi mer utfyllende informasjon. Informasjonen gjelder
situasjonen i hele politidistriktet, og vi sender derfor dette svaret til alle kommunene i
distriktet.

Vi informerer om den generelle økonomiske situasjonen og bakgrunnen for den og svarer
deretter på de konkrete spørsmålene.

Den økonomiske situasjonen i Troms politidistrikt

Budsjettet til Troms politidistrikt er ikke redusert. Vi har over år, også for 2020, fått økte
budsjettrammer, men økte bindinger og kostnader på flere områder påvirker vårt
handlingsrom og gir en strammere økonomisituasjon som krever kutt på andre områder.

I arbeidet med politireformen har vi bygget opp en ny organisasjon. Det har vi gjort i tråd med
nasjonale rammer og retningslinjer for hvordan norsk politi skal være organisert. Samtidig har
vi hatt frihet til å fastsette deler av den interne organiseringa. Målene har vært ambisiøse, og
myndighetene har investert mye i norsk politi. Også i Troms har vi investert i nye funksjoner
og tjenester. Denne oppbygginga har vi gjort med forventning om en større vekst i
bevilgningene enn det vi nå er forespeila. Utgiftene er større enn inntektene, og vi må derfor
tilpasse drifta til de økonomiske rammene.

Vi har iverksatt kortsiktige tiltak for å bringe 2020-budsjettet i balanse og vi utreder
langsiktige tiltak for å sikre økonomisk handlingsrom på sikt. Det er dette arbeidet som er
omtalt i brevet vårt av 31.1.2020.
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Svar på spørsmål om tiltak og utredninger

"Hva ligger til politimesterens beslutningsmyndighet?"

Politimester har budsjettansvar og må innfri de målene og kravene som politidistriktet får,
innafor tildelt budsjettramme (jf. reglementet for økonomistyring i staten). Den interne
organiseringa av politidistriktet tilligger delvis politimesterens beslutningsmyndighet. Det ligger
i politimesterens mandat å utrede organisasjonen, og også å vurdere forslag og å iverksette
eventuelle tiltak.

Politimester beslutter ikke antallet tjenestesteder eller hvilke steder som skal utstede pass.
Politimester beslutter heller ikke den organiseringa som er vedtatt sentralt, som at
politidistriktet skal være organisert både geografisk og funksjonelt.

Beslutning om antallet geografiske driftsenheter ligger til politidistriktet, med krav om
forhandling etter hovedavtalen.

Beslutning om grensene for lensmanns- og politistasjonsdistrikt ligger til Politidirektoratet.
Kommunene har klageadgang, og klageinstans er Justis- og beredskapsdepartementet.

Når det gjelder utredning om felles namsmyndighet, er det viktig å presisere at ei eventuell
beslutning må tas av Politidirektoratet. Politidirektoratet har utarbeida retningslinjer for
grenseregulering av namsdistrikt. Av disse går det fram at politidistriktene kan vurdere
inndeling i namsdistrikt, og at eventuelle ønsker om endringer skal fremmes for
Politidirektoratet. Berørte kommuner skal involveres i prosessen, men kommunene har ikke
klageadgang. Vi vil følge disse retningslinjene i vår vurdering av organisering av namsdistrikt.

"Er prosessen med utredning forankret i politidirektoratet og i justisdepartementet slik de nye
retningslinjene forutsetter?"

Politimesteren har orientert Politidirektoratet om konsekvensene av den forespeila
budsjettsituasjonen. Dette var tema i den årlige styringsdialogen politidistriktet har med
Politidirektoratet, seinest i september 2019, og i et eget møte mellom politimesteren og
Politidirektoratets ledelse i januar. Politidirektoratet har gitt oss positive tilbakemeldinger på
prosess og at vi vurderer målrettede tiltak basert på flerårig virksomhetsplan og den
resultatavtalen politidistriktet har med Politidirektoratet.

"Er politidistriktet i en budsjettmessig revisjonsfase for inneværende år. Er ikke rammene for
inneværende budsjettår og den kommende 4-årsperioden for øvrig bestemt?"

Troms politidistrikt fikk sin tildeling for 2020 fra Politidirektoratet i form av en resultatavtale 7.
februar.

I den statlige økonomimodellen er ikke budsjettene for den kommende fireårsperioden kjent.
Utredningene av langsiktige tiltak er basert på dagens økonomiske situasjon, flerårig
virksomhetsplan for 2021-2023 og det forventa budsjettnivået som går fram av denne planen.

"Er disse utredningene et arbeide som pågår i alle landets politidistrikt? Hvis ikke, hvorfor er
de startet opp i Troms?"
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Flere politidistrikt gjennomfører innsparinger, effektivisering og liknende utredninger. Flere
politidistrikt utreder eller har etablert felles namsmyndighet. Noen politidistrikt har vært
igjennom innsparingsprosesser tidligere år. Politidistriktene er ulikt organisert og har derfor
hatt ulike behov for å utrede intern organisering. Som eksempel har Finnmark politidistrikt
organisert sine tjenestesteder i én geografisk driftsenhet, mens Troms har organisert sine ti
tjenestesteder i fem geografiske driftsenheter.

"Hvem skal beslutte ny organisering, og i hvilket tidsperspektiv snakker vi om?"

Det tilligger politimesteren å beslutte den interne organiseringa som nå utredes, med unntak
for ei eventuell beslutning om felles namsmyndighet og politistasjons- og lensmannsdistrikter,
som tilligger Politidirektoratet. Kommunene vil få et eventuelt forslag om omorganiseringer på
høring.

De første utredningene skal være ferdig tidlig i april. Politimesteren vil deretter, sammen med
ledergruppa, som blant annet består av de lokale lensmennene og politistasjonssjefene,
vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes. Eventuelle forslag om endringer som berører
kommunene, som f.eks. GDE-struktur, lensmanns- og politistasjonsdistrikt og namsmyndighet,
vil bli til kommunene på høring før de sluttbehandles. Det er vanskelig å tidfeste ei eventuell
implementering av tiltakene all den tid vi ikke vet hvilke tiltak det kan bli aktuelt å
gjennomføre, men vårt utgangspunkt er at dette er tiltak som må gjennomføres tidsnok til å
kunne ha økonomisk effekt i perioden 2021-2023.

Jeg takker for invitasjon til å delta i felles politirådsmøte. Jeg stiller gjerne opp i felles
politirådsmøter eller regionrådsmøter for å gi mer informasjon. Jeg oppfordrer dere i tillegg til
å ha dialog med lokal lensmann/politistasjonssjef og å ta prosessene i politidistriktet opp som
tema i politirådsmøter.

Selv om utredningsarbeidet også omfatter vår framtidige organisering, struktur og
oppgavefordeling, presiserer vi at antallet tjenestesteder og plassering av våre kontor står fast
som i dag. Det samme gjelder også hvilke steder som skal utstede pass.

Med hilsen

Astrid E. Nilsen
politimester

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.


