
From: Ørjan Albrigtsen  
Sent: Tuesday, November 8, 2016 1:09 PM 
To: Eirik Losnegaard Mevik <Eirik.Mevik@kvanangen.kommune.no>; Øyvind Evanger 
<Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no>; Svein Oddvar Leiros 
<svein.leiros@kafjord.kommune.no> 
Subject: FW: Høring struktur tjenestesteder og tjenesteenheter i Troms politidistrikt 
 
Hei! 
Her er vårt høringssvar. 
 
Mvh. 
 
Ørjan Albrigtsen 
Ordfører 
Skjervøy kommune 
77 77 55 11/47 01 36 62 
 

 
 
Skjervøy kommune på facebook: 
https://www.facebook.com/skjervoykommune/ 
 
Besøk Skjervøy hvert 10 min. 
http://portskjervoy.kystnor.no/ 
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Nærpolitireformen 
 
Nord-Troms er en region med 15922 innbyggere fordelt på 9367 km2, arealet er på størrelse med 
Rogaland fylke. I tillegg har kommunene flere bebodde øyer og fjelloverganger som er utfordrende 
for beredskapen. Vi har også flere av de mest risikoutsatte tunellene i Norge, og utfordringer med 
mange veger som er utsatt for snøskred og jord/steinras. Dette gjør at vi er avhengig av 
desentraliserte tilbud til innbyggerne våre – det gjelder i særdeleshet innen samfunnssikkerhet og 
beredskap.  
 
I arbeidet med kommunereformen ble nettopp avstandsulempene i Nord-Troms svært avgjørende 
for at prosessen med kommunesammenslåing strandet.  Nord-Troms 4, som var et av alternativene, 
ville blitt en av Norges største kommuner i areal. 
 
Flertallet på Stortinget (Ap, Høyre, Frp, Krf og V) understreker at målet med politireformen er å skape 
et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet til å forebygge, etterforske 
og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet. Det understrekes spesielt at lokal 
forankring, tett kontakt med nærmiljøene og godt samarbeid med kommunale myndigheter er en 
forutsetning for politiets legitimitet og autoritet. 
 
 Nærpoliti skal: 
 

- Være lokalt til stede 

- Ha god lokalkunnskap 

- Ha en bred kontaktflate mot lokalsamfunnet og innbyggere 

- Vektlegge og balansere, forebygge, ordenstjeneste, etterforskning og beredskap. 

 

Politidirektør Humlegård har uttalt følgende: 
«Vi skal ikke legge ned lensmannskontorer på steder hvor vi ikke har noen bedre alternativ. Hvis det 
er 16 mil til nærmeste nabo, da er det liksom ikke aktuelt å snakke om vaktsamarbeid». 
Avstanden fra Burfjord til Oteren er 22 mil, Storslett-Skibotn 12mil. 
 

1) Lokalisering av tjenestesteder og antall tjenestesteder. 

 
Skjervøy kommune har følgende innspill til politimesterens i Troms sitt forslag til tjenestesteds- og 
tjenesteenhetsstruktur for det nye Troms politidistrikt: 
 

- I Nord-Troms skal det være 3 tjenestesteder. Disse skal ligge på Storslett, Skibotn og 

Skjervøy. 

Forslaget om å flytte kontoret fra Storslett til Sørkjosen (dette reduserer kjøretiden med 3 min for 
Skjervøy sine innbyggere) strir imot sunn fornuft, og dette vil på ingen måte gi bedre polititjenester i 
Skjervøy kommune. For innbyggerne er det vel så viktig hvor lang tid det er for politiet å nå 
innbyggerne enn motsatt. Man kan dessuten spørre seg om innbyggerne i Kvænangen er mindre 
verdt, siden det ikke er noen problem at de får lengre kjøretid til sitt politikontor med 
politimesterens forslag.  

 

Skjervøy kommune er helt klar på at politidirektøren må opprettholde Skjervøy som tjenestested 
for å oppfylle målene i politireformen. 
 
Momenter for å beholde kontor på Skjervøy: 



 Skjervøy kommune er det eneste tettstedet i Nord-Troms med mer enn 2000 innbyggere, det 

betyr at responstiden ikke skal være mer enn 20 minutter i 80% av tilfellene. Denne 

responstiden er ikke mulig å oppnå uten at det er politi til stede på Skjervøy.  

 Det er beredskap i seg selv at det faktisk bor polititjenestemenn i kommunen.  Det er da 

mulig å nå polititjenestemenn selv om f.eks. en av tunellene skulle være stengt, eller at det 

skulle oppstå noe alvorlig. Den forebyggende effekten det har at det bor politibetjenter i ei 

bygd blir lite fremhevet. I tillegg er det forebyggende i seg selv at politibetjenter er innom 

den lokale butikken og på idrettsaktiviteter. 

 Skjervøy har status som Maritimt senter. Skjervøy havn er den største havnen mellom 

Tromsø-Finnmark med ca.2500 anløp i året, i tillegg har Hurtigruta anløp av Skjervøy. 

 Skjervøy sine 2 prosessanlegg for laks sender ut nesten 100 000 tonn laks, dette innebærer at 

ca.30 vogntog, i stor grad utenlandske, kjører ut fra Skjervøy hver dag. 

 Skjervøy har ei svært stor arbeidsinnvandring. 

 Skjervøy er en øy-kommune med 6 bebodde øyer, men Skjervøy tettsted er knyttet til 

fastlandet gjennom tunell og bru. 

 Samfunns- og beredskapsbåten »Kvænangen» er stasjonert på Skjervøy. Denne båten kan 

dekke et stort havområde med utgangspunkt i Skjervøy 

 
Det største tettstedet i Nord-Troms og det 4. største tettstedet i Troms bør selvsagt ha et 
tilstedeværende politi. Det lokale kontor bidrar til at politiet får god kontakt med innbyggerne. 
 
Målsettingen for politireformen er en bedre polititjeneste over hele landet. Ved å legge ned kontoret 
på Skjervøy oppnår man ingen av målsettingene ved reformen. Innbyggerne i Skjervøy må oppsøke et 
kontor i Sørkjosen, som i hvert fall på vinterstid vil ligge mer enn 45 minutter unna.  
 
Argumentasjonen om at små kontor er til hinder for vaktberedskapen er direkte feil. Skjervøy sine 2 
betjenter deltar i vaktberedskapen på lik linje med de andre betjentene i Nord-Troms. Det er i tillegg 
en fordel at det er betjenter på de største tettstedene, siden Nord-Troms er en svært stor vaktregion.  

 

2) Tjenesteenheter: 

 
Nord-Troms bør være én tjenesteenhet. 
 

3) Forholdet mellom geografiske driftsenheter og tjenesteenheter. 

 
Nord-Troms bør være én geografisk driftsenhet og én tjenesteenhet. Lederen for hele distriktet bør 
være lokalisert på Storslett. I tillegg bør det være en lokalledelse for tjenestestedene i Skibotn og 
Skjervøy. 
 

 
Avslutningskommentar. 
 
Skjervøy kommune ønsker å være en samarbeidspartner, slik at vi i fellesskap skal være med 
på å bygge sterke og like politiråd i alle kommunene i regionen.  
Politiet og kommunene må i fellesskap lage en klar strategi for hvordan kommunene som 
ikke har kontor, skal få gode polititjenester. 
 
 


