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Høringssvar fra Unio: NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Unio viser til Justis- og beredskapsdepartementets (JD) høring NQU 2013:9 Ett politi — rustet for å
møte fremtidens uffordringer (Politianalysen). Unio har hatt Politianalysen på intern høring hos
medlemsforbundene og svaret bygger særlig på Politiets Fellesforbunds synspunkt.

Politianalysen gir sammen med Gjørv-kommisjonens rapport en mulighet for en åpen diskusjon
og debatt om utvikling og forbedring av politiet.

Unio leser Politianalyse slik at den i stor grad bygger på en tenkning basert som vil videreføre og
forsterke New Public Management (NPM) og snever mål- og resultatstyring i offentligsektor.
Indikatorene for styring fører ofte til sakstall, antall henvendelser, avstand mellom enheter og
andre elementer som det kan settes tall på.

Unio mener at det er vanskelig å beskrive trygghet, tillit og politiets mulighet til å løse sitt
samfunnsoppdrag gjennom slike målinger.

I tillegg bærer analysen preg av at en sterkere sentralistisk styring er svaret på alle utfordringene i
politiet. Forslaget om å fjerne styret ved Politihøgskolen er et eksempel på dette.

Da stortinget behandlet 22. juli-rapporten hadde flertallet i Kontroll og konstitusjonskomiteen
følgende merknad: «....l praksis har målstyringen like gjerne blitt et hinder for at gode og
kvalifiserte avgjørelser blir tatt av dem som kjenner området best og et hinder for at etater kan
lære av erfaringer og utvikle bedre tjenester. For nåværende og framtidige regjeringer bør det bli
en overordnet oppgave å sørge for at de målene som utvikles for offentlige etater er få i tallet, at
de er kvalitative, og at ansatte selv er med på å forme disse målene, innenfor rammen av
verordnede politiske føringer og årlige budsjettram mer.»

Verdien av tilstedeværelse, nærhet og forebygging er svært vanskelig å tallfeste og det vil bli feil
å konsentrere seg om «tellekanter» og ikke helheten av verdien av og i politiets arbeid.

I tillegg vil vi understreke nødvendigheten og viktigheten av både medbestemmelse og
medvirkning fra profesjonsorganisasjoner og fagmiljøer.

Politiet er en viktig samfunnsinstitusjon som er avhengig av høy grad av tillit og et godt
omdømme. Det er hele tiden nødvendig at politiet forbedrer seg ut i fra endringer og nye krav i
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samfunnet. I tillegg synliggjør evalueringene etter hendelsene 22. juli 2011 behovet for
forbedringer i politiet.

Forbedring og endring av politiet må ta utgangspunkt i politiets samfunnsoppdrag. Politiets
samfunnsoppdrag er beskrevet i Politiloven paragraf 1:

Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i
samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og
alminnelige velferd for øvrig.

Unio mener at det er viktig at fremtidens politi fortsatt tar utgangspunkt i samfunnet og borgernes
behov.

Når man skal forbedre dagens politi, må målet være at politiet skal kunne løse sitt
samfunnsoppdrag på en bedre måte. Unio mener at framtidens politi må kjennetegnes ved at
publikum:

• opplever et politi som har høy bevissthet på forebygging
• opplever en lav terskel for å komme i kontakt med politiet
• treffer politiet når de tar kontakt
• har nærhet til politi
• får god kvalitet på tjenestene
• opplever rask respons når de tilkaller politiet

For å nå disse målene må blant annet disse hensynene legges til grunn:

Kvalitet
Målbildet krever større fokus på kulturelle endringer og kunnskapsbasert arbeid enn fokus på
strukturendringer.

Kvaliteten på politiets arbeid og politiets omdømme sikres i det direkte møtet mellom den enkelte
ansatte og publikum. Forbedring av politiets arbeid i tråd med målbildet som er skissert ovenfor,
krever endring av adferd hos alle medarbeidere. Det er gjennom endring av adferd, og hvordan
jobben ufføres endringer skapes. Slike endringer kan ikke vedtas, de må skapes.

Hverdagsberedskap
God beredskap handler i første rekke om politiets evne til å forebygge og skape trygghet i
hverdagen. Det handler om det vi kaller hverdagsberedskap. Det er ingen motsetning mellom
nærpoliti, forebygging, etterforsking og beredskap. Disse elementene henger sammen og er
avhengig av hverandre. Forskning fra blant annet Danmark viser at dette er viktig for at publikum
skal føle seg trygge og være tilfredse med politiet.

Det er det ordinære politiet som utgjør den viktigste og fundamentale delen av politiets
beredskap. 22. juli kommisjonen påpekte:

Politiets respons vil aldri være bedre enn den politiressurs som er i
aksjonsom rådet når hendelsene skjer.

For Unio er hele politiet en beredskapsorganisasjon. Beredskap er ikke en funksjon som angår
noen få eller en avdeling i politiet. Beredskap er noe som angår alle i politiet. Nærhet, evne til
samhandling og god etterforsking er en viktig del av politiets beredskap.

Beredskap handler om politiets tilgjengelighet, kompetanse og slagkraft til å møte de krav
samfunnet setter til trygghet og evnen til å møte de kriser som kan oppstå.
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Omdømme og tillit skapes gjennom politiets evne til å håndtere det som skjer i hverdagen av
hendelser som skaper utrygghet eller av det som blir betegnet som mindre alvorlig kriminalitet
eller ulykker.

lnnspill til politianalysen

Tidligere politiske dokument
I Stortingsmelding nr. 42, 2004 — 2005 (politirollemeldingen) bygger Stortinget videre på
meldingen fra 1987, og vektlegger at de 10 grunnprinsippene fortsatt skal være gjeldende, og
meldingen nedfelles blant annet:

“Politiet skal være desentralisert. Politiet skal ha mange og spredte tjenestesteder. Politiet
bør være tilstede i lokalsamfunnet, enten dette er en mindre landkommune eller bydel i en
større by. Et desentralisert politi, vil i likhet med det sivile preg, åpne for samspill mellom
politiet og befolkningen”.

Videre er anført:

“Politiet skal være integrert i lokalsamfunnet. Mellom politiet og lokalsamfunnet eksisterer
både formelle og uformelle bånd, som til sammen utgjør det som kalles integrasjon.
Integrasjon er, likesom desentralisering og sivilt preg, med på å skape grunnlaget for
samspill mellom politi og publikum. Prinsippet om integrasjon må ikke strekkes for langt.
Politiets profesjonelle integritet krever av og til en viss avstand til det som skjer i
lokalmiljøet. Det er svært viktig at politimannen bevarer sin fulle uavhengighet av alle
grupper og enkeltpersoner”

Meldingen legger til grunn at norsk politi skal bygge på små enheter, liten grad av arbeidsdeling
og mangfold av oppgaver. Disse elementene er en forutsetning for at politiet skal løse sitt
samfunnsoppdrag.

De prinsippene som Politirollemeldingen bygger på ble videreført i rapporten «Politi 2020».

Etter hendelsene 22. juli 2011 nedsatte Stortinget en særskilt komite og stortinget vedtok de tiltak
som komiteen foreslo.

1. Stortinget ber regjeringen evaluere etableringen av politiråd i kommunene og deres
betydning for forebyggende arbeid, herunder betydningen for den lokale
terrorberedskapen.

2. Stortinget ber regjeringen utrede bedre måter å belønne velfungerende SLT
samarbeid med sikte på å styrke det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet og
samfunnsberedskapen

3. Stortinget ber regjeringen legge fram for Stortinget en videreutviklet og forsterket
overordnet plan for å forebygge og håndtere mulige terrorangrep i Norge.

Det virker som de politiske føringene som disse og andre politiske dokumenter gir for utviklingen
av norsk politi ikke blir videreført i Politianalysen og at den viser en annen retning for politiet, I
analysen blir det ikke drøftet hvorfor det er nødvendig med en ny kurs eller konsekvensene av en
ny kurs.

Et bredt oppgavespenn med et mangfold av oppgaver har i tidligere politiske dokumenter blitt sett
på som en forutsetning for løsning av politiets samfunnsoppdrag.
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Forskning
Det har etter hvert skjedd en betydelig forskning på effektene av sentralisering av politiet
internasjonalt, men man har også flere nordiske bidrag. I nordisk sammenheng er uten tvil den
danske rapporten fra “Verdens beste politi. Politireformen i Danmark 2007 - 2011” av Balvig,
Holmberg og Nielsen (2011) den mest grundig og dekkende gjennomgangen av effektene av
reformer ikke bare i Danmark, men også internasjonalt. Noen av funnene i forhold til en
sentralisering er:

• Den mest alvorlige konsekvensen som nærmest alle evalueringer peker på er politiets tap
av lokalkunnskap og forankring.

• Med økt sentralisering skjer en økt bruk av bil og uttrykning. Befolkningen mister
personkontakten med politiet. Dette betyr også at man i mindre grad får inn tips og kan
følge med på hva som skjer ute i samfunnet.

• Svekking av forebygging og nedbygging av nærpoliti. Dette er en effekt som også
understrekes i flere forskningsrapporter

• Personell blir ikke frigjort ved reformer, spises ofte opp av mer administrasjon og andre
oppgaver.

Forskningsrapportene peker også på mer positive effekter av sentralisering. Det er:
• Enhetene er store nok til å løse en rekke oppgaver de tidligere måtte ha hjelp til opplyses i

den danske rapporten. Dette har vært et av målene ved både den danske og den norske
reformen.

• Større muligheter for å opprettholde spesialisifunksjoner
• Bedret styring av innsats av uttrykning.

En konklusjon på forskningen er at sentralisering kan ha en positiv effekt innad i politiet, men
negativ effekt for befolkningen.

Vi kan ikke se at Politianalysen bygger på, begrunner i eller drøfter forskningsbasert kunnskap i
forhold til konsekvensene av de forslag politianalysen kommer med.

Strukturelle endringer
Politianalysen legger opp til en omfattende strukturell endring i politiet. Strukturendringer bør
være begrunnet i og bygge opp under politiets mulighet til å løse samfunnsoppdraget.

Det kan virke som de strukturelle endringene er foreslått for å lette styring og kontroll med politiet,
og dermed begrunnet i et internt fokus. Unio savner begrunnelse for Politianalysens anbefaling av
seks politidistrikt. Seks politidistrikt er antakeligvis for få og vil gi en negativ effekt. Kanskje det er
riktigere å ta utgangspunkt i fylkesgrensene. lnndelingen i politidistrikt må baseres på en
hensiktsmessig geografisk, demografisk og funksjonell inndeling

I politiet har det vært stor tro på at uffordringer og dilemmaer kan løses gjennom strukturelle
endringer og styring. All erfaring viser at end ring av struktur for å løse problemer, skaper nye
problemer og dilemmaer. Unio mener at forbedringer i politiet i første omgang ikke handler om
strukturelle endringer, men løsning av samfunnsoppdraget.

Christin Thea Wathne, seniorforsker ved AFI, har studert hvilke konsekvenser styringssystemer i
politiet har på operativt politiarbeid. Hun mener det er vanskelig å si om færre politidistrikt er den
rette veien å gå. Hun sier blant annet:
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• Organisasjonsendringer er ikke noe som kan vedtas. De må skapes gjennom endring
av praksis. Hvis en velger å gå for færre politidistrikter må en også snarest kunne
synliggjøre politiets tilgjengelighet for publikum bedres.

Politianalysen skisserer et politi med langt færre tjenestesteder. Unio avviser ikke at det kan være
nødvendig og fornuftig med færre tjenestesteder. Det er en svakhet med analysen at den bygger
sine forslag ut i fra det som kan telles eller måles. De negative sidene ved en sentralisering som
forskningen har påpekt kan vi ikke se er vurdert eller analysert.

Dersom det blir en sentralisering, må konsekvensene av en slik endring gjennomgås. Det er
prinsipielt vanskelig dersom politiet endrer politiblikket vekk fra tradisjonelt forebyggende arbeid
og lokal forankring fordi et endret politiblikk skaper et annet politi enn det politi som trengs for å
løse samfunnsoppdraget.

Et sentralt spørsmål som analysen ikke gir svar på er hvordan bortfall av det tradisjonelle
nærpolitiet gjennom en desentralisert struktur skal erstattes. Dette dreier seg om politiets evne til
å skape trygghet basert på nærhet, tillit og omdømme. I tillegg til å bygge allianser for å
forebygge og bekjempe kriminalitet.

Vi må bygge en struktur som bygger opp om den polititjenesten publikum trenger. I det
perspektivet er den lokal strukturen viktigere enn antall politidistrikt.

Kjerneoppgaver
Både gjennom politiske dokumenter og forskning har betydningen av politiets sivile preg vært
påpekt som svært viktig for at politiet skal kunne løse sitt samfunnsoppdrag. Et bredt
oppgavespenn har vært sett på som en forutsetning for at politiet skal kunne ha et sivilt preg og
en bred kontaktflate med publikum. Vår oppfatning er at politianalysen ikke vurderer betydningen
av et bredt oppgavespenn i forhold til samfunnsoppdraget.

Unio ser et bredt oppgavespenn som en mulighet til å beholde og utvikle politiets sivile preg.

Unio støtter forslaget om at spørsmålene omkring politiets oppgaver må gjennomgås grundig.

Målekriterier
Politiet er over tid blitt kritisert for at det er utviklet mål på de områdene som er enklest å måle, og
ikke nødvendigvis på de områdene der klare mål og forventinger fra publikum er viktigst. Dette
var blant annet et tema i Gjørv-kommisjonens rapport.

Det er også forskning som underbygger påstanden om at politiet blir målt på produktivitet og ikke
på effekt i forhold til å kunne løse samfunnsoppdraget.

Unio mener det må utvikles enkle og operasjonelle målekriterier som måler politiets:
• effekt i forhold til politiets totale forebyggende arbeid,
• effekt i forhold til politiets nettverksarbeid og politiets dialogarbeid,
• effekt i forhold til politiets arbeid inn mot unge lovbrytere,
• effekt i forhold til politiets arbeid for bekjempelse av organisert kriminalitet,
• effekt i forhold til politiets responstid og responskvalitet

Unio mener at det må utvikles klare målekriterier innenfor ovennevnte områder, og at dette
erstatter dagens målesystem (PSV).

Ett nytt system for målstyring kan bygge på følgende prinsipper:
• Medbestemmelse og medvirkning fra ansatte og deres organisasjoner
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• En balanse mellom kontroll og tillit som gir fagpersoner rom til å gjøre faglige og etiske
vurderinger

• Mål og målinformasjon må være av kvalitativ karakter det dette vil gi eden mest relevante
styringsinformasjonen

Ledelse
Politianalysen anbefaler et bredt anlagt arbeid knyttet til ledelse og styring, og Unio ønsker å
underbygge den foreslåtte satsningen, og samtidig gi vår forståelse av veien videre.

Unio er av den klare oppfatning at også styring og ledelse må ha sitt utgangspunkt i publikums
behov. Vi synes derfor det er viktig å starte forbedringen av ledelse nærmest publikum og der
tjenestene skapes.

Styring og ledelse er begreper som i stor grad blir brukt ukritisk om hverandre i politiet. Vi er av
den oppfatning at styring handler i stor grad om administrasjon og forvaltning gjennom
formaliserte rapporteringsrutiner, målekriterier og styringsparametere. Mens ledelse er
personorientert og direkte påvirkning gjennom dialog, og utøvelse gjennom verdier og kultur. En
slik forståelse av lederbegrepet gir mulighet for en lokal autonomi i lederrollen som vi anser som
helt nødvendig for å lykkes som leder.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) sitt notat 11/08 — vilkår for oppgaveløsning i politiet — sier at
deres forskning viser at det operative politiet er mer misfornøyd med politiledelsen jo lengre unna
den sitter organisatorisk. Samme notat fra AFI påpeker komplekse kjennetegn ved politirollen.
Det gjelder for eksempel bruk av fysisk makt, ta avgjørelser med svært lite informasjon som har
store konsekvenser for enkeltmennesker, raske skiftninger og lite forutsigbarhet i
arbeidshverdagen. Dette er kjennetegn ved politirollen som ikke lar seg håndtere gjennom
struktur eller styringssystemer, men det krever ledelse.

Framtidig ledelse
Politianalysen anbefaler innføring av former for prestasjonsledelse. Unio mener at lederskap bør
vurderes i forhold til ledelsens evne til medarbeiderorientering, nettverksledelse og ledelsens
innsats sett i forhold til brukernes krav om fortløpende forbedringer av politiets ytelse.
Lederskapet vil deretter til slutt måles på de totale resultatene, og ikke slik at hver enkelt leder
måles på prestasjoner.

22. juli kommisjonen har i sin rapport påpekt mangelen på politifaglig kompetanse i toppledelsen i
norsk politi, både i det enkelte politidistrikt og på nasjonalt nivå. Det er en kjensgjerning at
politifaglig kompetansene i ledergruppene har blitt svekket de senere årene. Vi er av den
oppfatning at det må gjøres en grundig drøfting av mangel på politifaglig kompetanse i
toppledelsen i norsk politi, og hvordan denne utviklingen skal snus. Vi kan ikke se at
politianalysen har gjennomført en slik drøfting.

For Unio er det viktig at departementet har fokus på det langsiktige i justispolitikken og i mindre
grad enn det som har vært, være opptatt av å styre politidirektoratet (POD).

Politidirektøren må bli mer synlig i den offentlige debatten og stå fram med en sterk faglig tyngde
som bidrar til forutsigbarhet og trygghet i samfunnet. POD sin rolle og handlingsrom i forhold til
ytre etat må avklares.

Politidirektoratet må bli tydeligere når det gjelder konsekvensen av politiske beslutninger og ikke
minst ta konsekvensene av de beslutningene politikerne gjør.

I Politianalysen påpekes det at POD i liten grad nytte gjør seg den kunnskap som fins i etaten når
det gjelder ledelse, styring og .utvikling av etaten. Unio støtter utvalgets anbefaling om at
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kunnskapsutvikling og organisatorisk læring styrkes. For eksempel bør det settes av mere midler
til FoU.

Politimesterne må gis handlingsrom og fullmakter til å styre, lede og utvikle sitt distrikt i henhold til
de behov og utfordringer som til enhver tid skal løses. Unio mener at utfordringene vil kunne være
ulike i distrikt avhengig av distriktets størrelse, demografi og hvilke oppgaver som er sentrale å
forbedre for akkurat dette distriktet.

Som tidligere nevnt skapes politiets resultat og omdømme i det direkte møtet mellom publikum og
den enkelte ansatt. Det settes store krav til den enkelte, ikke minst i forhold til å gå inn i
konfliktfylte og farlige situasjoner. Framtidig ledelse må evne til veie hensynet til HMS opp mot
resultatkrav.

Politihogskolen
Politihøgskolen (PHS) må ha en sentral rolle og kapasitet til å utdanne fremtidens politi. PHS skal
gi nødvendig etter- og videreutdanning til alle faggrupper og nivåer i politiet.

PHS er innlemmet i universitets- og høyskoleloven. Dette innebærer at høgskolen har ansvar
for at den faglige virksomheten holder et høyt faglig nivå, og at den utøves i overensstemmelse
med anerkjente vitenskapelige, kunstfaglige, pedagogiske og etiske prinsipper. For å kunne
ivareta dette ansvaret er universitetene og høyskolene gitt institusjonell og faglig autonomi som
tilsier at de ikke kan gis pålegg eller instrukser om læreinnholdet i undervisningen og innholdet i
forskningen og det faglige utviklingsarbeidet.

Politianalysen setter spørsmål ved om nødvendigheten og hensiktsmessigheten av dagens
styringsmodell for PHS vurderes. Unio mener en endring i forhold til politianalysens forslag er
uheldig. En nødvendig forutsetning for at institusjonell og faglig autonomi samt akademisk frihet
for den enkelte skal kunne realiseres er at institusjonen har styringsorganer hvor de ansatte er
tilfredsstillende representert, og som samtidig sikrer institusjonen uavhengighet fra overordnede
organ og eksterne aktører. Dette berører selve grunnlaget for hva det vil si å være en høyere
utdanningsinstitusjon.

En utdanningsinstitusjon som styres direkte av en overordnet myndighet vil ikke kunne ha den
institusjonelle autonomi og akademisk frihet som er intensjonen med universitets- og
høyskoleloven. lnstitusjonsstyrene er en garanti for at den faglige virksomheten skjer uten ekstern
innblanding og at den er upåvirket av utenforliggende hensyn. Unio mener derfor at dagens
styremodell må videreføres.

Vennlig hilsen

Sekretariatssj f
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