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AV HELLIGDAGSLOVEN

vil påvirke

politiets

arbeid

-

og ressursbruk.

Handel i seg selv krever ikke mye av politiets oppmerksomhet,
med unntak av enkelttilfeller
hvor det oppstår ordens- og trafikkutfordringer.
Vinningskriminalitet
som følge av
tyveri/naskeri
i butikker medfører noe arbeid for politiet, bl.a ved at butikker
må oppsøkes for
å bringe på det rene identitet
på gjerningspersoner
og straksetterforskning
ellers. Dette vil
naturlig nok medføre arbeid i butikkenes
åpningstider,
og kan medføre ekstra ressursbruk
på
søndager.
I helgene er politiets ressursbruk
først og fremst knyttet til beredskap,
ordens- og
trafikkktjeneste
og nødvendig etterforskning
i tillegg til grensekontroll
og annen tjeneste som
etter sin art må utføres løpende. Forvaltningsgjøremål,
slik som passutstedelse,
behandling
av
våpensøknader,
samt sivil rettspleie
utføres ikke utenfor alminnelig
kontortid.
I dagens
situasjon er det først og fremst kvelds- og nattetjenesten
som er prioritert
med politiressurser
i helgene.
En forskyvning
av handelsmønsteret
fra hverdager til søndag vil på kort og mellomlang
sikt
medføre høyere aktivitet
i bysentra på de tidspunkt
hvor politiet har lavest bemanning.
Dette
vil tvinge frem behov for å øke bemanningen
innenfor ordens- og patruljetjeneste.
Dette vil få
konsekvenser
for bemanningssituasjonen
ellers i ukene.
Dersom samfunnsutviklingen
går mot et mer permanent
søndagsåpent
samfunn,
er det ikke
utenkelig at det på lengre sikt stilles krav om at også politiets øvrige tjenester
blir tilgjengelige
på dagtid lørdag og søndag. Dette vil medføre betydelige
endringer
i arbeidstidsordningene
for
våre ansatte som vi vil advare mot.
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