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Høring - Traavikutvalget - ekstern gjennomgang av PST
Politiets Fellesforbund (PF) har noen overordnede innspill knyttet til Traavikutvalget sin rapport.

PF mener rapporten kommer med en rekke tiltak knyttet til forbedring og utvikling av PST som
organisasjon.

Organisasjonsutvikling
I rapportens sammendrag er det listet opp 24 konkrete forslag til forbedringer. Mange av forslagene
handler om mer fokus p det strategiske og det langsiktige i stede for enkeltsaker og det kortsiktige.
I tillegg handler mange forslag om ledergruppens rolle og oppgaver, ekstern og intern samhandling,
prioriteringer og behovet for bygge kompetanse i alle ledd.

PF mener dette er forbedringer som er viktige, men samtidig er det forbedringer som ikke bare kan
vedtas. Etter PF sin oppfatning handler det om organisasjonsutvikling med fokus p ledelse og kultur,
og som krever en bred involvering av alle i organisasjonen. I tillegg krever det dialog og involvering
av dem man skal samarbeide med.

Strukturelle endringer
Utvalget foreslår i tillegg en del strukturelle endringer. Disse er knyttet til at PST bør f både det
operative og administrative ansvaret for PST sin virksomhet i alle politidistrikt, og en sammensling
av PSTs livvakttjeneste og Den Kgl. Politieskorte.

PF vil ikke p grunnlag av rapporten ta stilling til disse strukturelle endringene. Hele politiet står
ovenfor store og mest sannsynlig omfattende endringsprosesser. Endringer av strukturen i PST m
sees i sammenheng med dette arbeidet.

Det er viktig for PF ppeke at strukturelle endringer kan være viktige og nødvendige, men etter vr
mening ppeker rapporten utfordringer nr det gjelder ledelse og kultur som ikke lar seg løse
gjennom strukturelle endringer.

Det er også viktig for PF ppeke at PST er avhengig av en lokal forankring for kunne løse sitt
samfunnsoppdrag.
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