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Melding om vedtak - Politianalysen - uttalelse fra Namsos kommune

Her følger utskrift av vedtak/uttalelse i sak 58/13:

Vedtak i Namsos formannskap - 01.10.2013

1. Namsos kommune ønsker et politi som er en integrert del av samfunnet med en 

ledelsesstruktur som skaper trygghet og ivaretar nærheten til befolkning og det øvrige 

samfunnsapparatet (Politilovens §§1 og 2). 

2. Namsos kommune kan ikke se at det er dokumentert at de foreslåtte endringene vil gi et 

bedre og mer effektiv politi, jfr. politiets rolle jfr. Politilovens § 1. Namsos kommune frykter 

derimot at den foreslåtte sentraliseringen og spesialiseringen vil føre til økt ressursbruk i 

sentrale organer, økt byråkratisering og dermed mindre til forebyggende og operativ 

virksomhet.

3. Namsos kommune er opptatt av politiets arbeidsmåte i forhold til forebygging, oppfølging og 

samhandling med andre samfunnsaktører slik det kommer til uttrykk i Politilovens §§1 og 2. 

Dette savnes i meldingen.

4. Den foreslåtte modellen antas gi som resultat at avstanden mellom politi og lokale 

samfunnsaktører blir lengre; noe som vil redusere mulighetene for å fange opp uheldige 

lokale utviklingstrekk på et tidlig tidspunkt.

5. Det lokale politiets rolle som sentral aktør i helsefremmende lokalsamfunn gjennom både 

politiråd i kommunene og SLT antar vi måtte bli skadelidende gjennom de foreslåtte 

endringene grunnet lang avstand mellom lokal ledelse og ledelse i politidistrikt.
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6. Namsos kommune etterlyser en grundig og ryddig analyse på hvorfor den økte 

ressurstilgangen de siste årene ikke har gitt ønsket effekt i operativ virksomhet.

Hjemmel for vedtaket er:
Delegasjon fra kommunestyre til formannskap 2.1.

Vår ref. 2013/5310–4 bes oppgitt ved henvendelse

Med hilsen

Tine Nermark Johnsen
1. konsulent

Uttalelsen sendes kun som e-post!


