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KLAGE PÅ AVVISNING AV KLAGE PÅ VEDTAK OM NYE 110-REGIONER
Sør-Troms regionråd viser til ovennevnte klage til Justis- og beredskapsdepartementet av
13. september 2017 samt til DSBs skriv av 31. oktober 2017.
I ovennevnte ref. gjentar DSB sine synspunkter fra tidligere avslag utelukkende med
argumenter i forvaltningslovens § 33 og 31 om klageadgang. DSB unnlater elegant å
kommentere våre argumenter, og dermed realiteten i saken. Dette er meget uheldig.
Vi ønsker derfor å understreke at vår klage dreier seg om vesentlig endrede forutsetninger
som har blitt avdekket etter at klagefristen på nye 110-regioner ble vedtatt 15. mars
2016.
Vi oppfatter det som vesentlig at Sør-Troms blir påført urimelige merkostnader etter at
beslutningen er tatt. I ovennevnte klage redegjør vi for dette i detalj, og vil her nøye oss
med å vise til at Harstads merutgifter alene er anslått til mer enn 800.000 kr. pr. år. Dette
er penger som med fordel kunne vært brukt til sårt tiltrengte operative formål.
Vi mener videre at DSB ikke imøtekommer Stortingets intensjon om nødvendig
befolkningsgrunnlag i forbindelse med regioninndelingen. Etter vår oppfatning er det ikke
behov for mer enn en 110-sentral for de tre nordligste fylkene til sammen.
Sør-Troms regionråd håper med dette at våre argumenter vil bli grundig vurdert og tatt til
følge.
Med hilsen
Helene Berg Nilsen
Leder

Sturla Bangstad
Daglig leder
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