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Høring - NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen

Vi viser til Politidirektoratets e-post 3. september 2012 hvor det fremgår at
politidistriktet skal gi sin høringsuttalelse om ovennevnte rapport innen
6. september. Østfold politidistrikt har jobbet med rapportens innhold siden den
kom, og høringspunkter ble drøftet i ledermøte 5. september. Rapporten er
omfattende og godt egnet for læring. Den peker på en rekke forbedringspunkter
som vi allerede har startet arbeidet med.

Jeg tror det er klokt at vi nå bruker tid og krefter på det vi må gjøre noe med i
distriktet, og på det som kommisjonen fremhever som de store utfordringene om
tydeliggjøring av ansvar og roller, kommunikasjon og hvordan vi best skal bruke
ressursene.

Kommisjonen stiller spørsmål ved politiets evne til å disponere ressurser på
riktig måte. Allerede før rapporten ble offentliggjort hadde Østfold politidistrikt
startet at omfattende arbeid der mandatet er å definere nærpolitibegrepet,
definere beredskapsnivået og balansere ressursfordeling mellom alle
politioperative oppgaver. Vi mener at dette arbeidet er viktig i forhold til å gjøre
kvalifiserte valg i politiets utviklingsarbeid. Riktig bemanning til riktig tid av
døgnet er også et tema som politidistriktet jobber med. Oppbyggingen av våre
tjenestelister er kunnskapsstyrt og vi har allerede styrt ressursene til tider da
behovet er størst. Vi vil imidlertid arbeide videre med vurdere hvilken
kompetanse som skal være tilgjengelig til enhver tid.
Kapittel 14 reiser spørsmål om responstid. Dette er et viktig spørsmål som bør
drøftes når sentrale og lokale mål for beredskap fastsettes. Østfold politidistrikt
er et geografisk lite og tett befolket politidistrikt. Det innbærer at responstiden
kan være relativt kort. Når dette skal bringes opp på nasjonalt nivå vil avstand gi
en større utfordring. De fleste utrykningene skjer fra aktive patruljer på vei.
Det er derfor ikke nødvendigvis tjenestestedenes plassering som er viktig, men
hvordan vi styrer aktive patruljer og hvilken kompetanse patruljene har.

Østfold politidistrikt



Det er besluttet å opprette et beredskapssenter på Alnabru, noe vi støtter. Vi
støtter likevel kommisjonen i synet at den viktigste beredskapen til politiet finnes
i den ordinære styrken.

Vi er enige med kommisjonen i at etaten har en lederutfordring og har behov for
tydeliggjøring av roller og ansvar. Det stilles spørsmål ved våre måleparametere
og om detaljstyring har større fokus enn ledelse. Ledelse og kultur bør derfor få
betydelig oppmerksomhet i tiden som kommer.

For at vi skal lykkes i arbeidet med å fremstå som moderne, robuste og
kompetente må politimestrene få fullmakt til å organisere politidistriktene mest
mulig hensiktsmessig. Vår oppfatning er at politiloven § 16 må endres slik at mer
omfattende og helt nødvendige tiltak kan gjennomføres.

1KT — utfordringene som påpekt i rapporten, hemmer oss daglig
oppgaveutførelsen og må prioriteres.

Som nevnt mener vi at rapporten peker på mange viktige forhold som det faktisk
er mulig å gjøre noe med innenfor rammen at eksisterende organisering. Det er
etter vår oppfatning riktig å gjennomføre strukturendringer der det er et åpenbart
behov ut fra robusthet og beredskapshensyn. Allikevel mener vi at en
omfattende distriktssammenslåingsprosess nå vil kunne ta bort
oppmerksomheten fra de viktige forbedringspunktene vi nevner innledningsvis.
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