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Vedr.ny politistruktur
Politireformen var på høring høsten 2013 og i et av forslagene til ny struktur er kommunene
som er med i Haugalandog Sunnhordland politidistrikt foreslått slått sammen med Rogalandog
Agder.Dette gjelder for kommunene Bømlo,Stord,Sveio,Etne og Fitjar i Hordaland fylke.
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Bergensalliansenhar gjennom sin uttale til brannstudien fokusert på behovet for en samlet
brann- og redningstjeneste i vår region for å møte de utfordringer vi står ovenfor på best mulig
måte, også innen samfunnssikkerhet- og beredskap. Alliansenmener også at det innen
politiberedskapen må sees helhetlig på gode, hensiktsmessige og fornuftigeløsninger slik at god
beredskap lokalt og regionalt ivaretas og at politiberedskapen styrkes og sikres best mulig
samhandling med de andre nødetatene i fylket.
Bergensalliansengir derfor sin tilslutning til Hordaland fylkesutvalgsitt vedtak fra møte
28. august 2014, hvor det blir bedt vurdert enten et stort fellespolitidistrikt for Hordaland og
Rogaland,eller at fylkesgrensene blir avgjørende og at alle kommunene i Sunnhordland går til
Hordaland politidistrikt.
Medvennlighilsen
Bergensalliansen
25. september 2014
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Bergensalliansen
er en politisk møteplass for den politiske ledelsen i bergensregionen
og bestar i dag av
20 kommuner i Hordaland. Bergensalliansen
er viktig for å styrke samarbeidet og konkurranseevnen
i
regionen, og sikre en videre positiv utvikling av den funksjoneile arbeids-, bolig- og serviceregionen
rundt
Bergen. Alliansen ledes av byrådsleder i Bergen kommune.
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dersom du for noen dager siden fikk en sms og/eller epost fra oss.
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Dokumenter til bedrifter/organisasjoner kan leses via rollen «Kommunale tjenester». Det sendes varsel
til den epostadressen som er registrert på bedriften/organisasjonen i Enhetsregisteret
http://www.brreg.no/registrene/enhet/
Dokumenter som leses innen 2 døgn etter at det ble tilgjengelig i «Min meldingsboks» vil ikke bli sendt
som post.
En del dokumenter fra ulike etater i kommunen er tilgjengelige på kommunens egen nettside under «Din
Dette kan være dokumenter i en byggesøknad
side» http://www.bergen.kommune.no/dinside/innlogget
for en eiendom du eier (er hjemmelshaver til). Siden inneholder ellers blant annet oversikt over fakturaer
fra kommunen.
Se https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud
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for oversikt over Bergen kommunes tjenestetilbud.

Digitalt førstevalg —din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune

