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Høring - Nedleggelse av Utrykningspolitiet (UP)
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
Fylkesutvalget forventer at trafikksikkerhetsarbeid i regi av politiet gis høy prioritet. Det
frarådes at forslaget om avvikling av UP som særorgan blir gjennomført uten først å
dokumentere hvordan den nye organiseringen skal opprettholde eller helst styrke arbeidet
med trafikksikkerhet.
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2. SAMMENDRAG

Et regjeringsoppnevnt utvalg har vurdert fremtidig organisering av politiets
særorganer. Det er blant annet foreslått å overføre UP`s oppgaver til politidistriktene.
Fylkesrådmannen anbefaler at UP opprettholdes som særorgan inntil det er
dokumentert hvordan en gjennom ny organisering av politiet skal sikre at arbeidet
med trafikksikkerhet opprettholdes eller helst styrkes.
3. BAKGRUNN FOR SAKEN

Det vises til NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap — Fremtidig
organisering av særorganer (Frøstrup-utvalget) som er på høring med frist 1.
desember 2017: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-201711-bedrebistand.-bedre-beredskap/id2556830/
Det er besluttet at særorganenes fremtidig organisering blir gjenstand for en
utredning, samt at det gjøres en vurdering av den fremtidige organiseringen av
politiets nasjonale beredskapsressurser. Utvalgets mandat innebar å beskrive og
vurdere hvordan særorganene og politiets nasjonale beredskapsressurser i dag
ivaretar sine oppgaver. Videre skulle det beskrives hva som skal kjennetegne et
særorgan og hvilke oppgaver og ansvar som bør håndteres av et særorgan. Fordeler
og ulemper ved å legge oppgaver til et særorgan eller et politidistrikt skulle drøftes.
I høringsutkastet står følgende: "Trafikkoppgaver blir overført fra UP til
politidistriktene, og Politidirektoratet styrker strategisk styring på området som sikrer
fortsatt god trafikksikkerhetsinnsats".
Utrykningspolitiet har en viktig funksjon i trafikksikkerhetsarbeidet. Utvalget som har
fremlagt høringsforslaget uttaler også at "Utrykningspolitiet er en effektiv og fleksibel
organisasjon som oppnår gode resultater innen trafikksikkerhet." Det er oppnådd
gode resultater innen trafikksikkerhet, som i stor grad UP har bidradd til.
Undersøkelser og forskning viser at dette gjelder både kontrollvirksomheten og
forebyggende tiltak. Undersøkelser utført av bl.a. TØI viser at trafikkontroller, som er
utført av UP, er samfunnsøkonomisk lønnsomt. I gjeldende strategiplan for
trafikksikkerhet i Agder er kontrollvirksomhet et av flere satsingsområder. Det er
nødvendig å prioritere mer trafikkontroller for å nå de ambisiøse etappemålene om
trafikksikkerhet og reduksjon av drepte og hardt skadde som er vedtatte i NTP.
I forslaget legges det opp til at UP blir overført til politidistriktene.
4. KOMMENTARER/VURDERINGER

Trafikksikkerhetsforum i Aust- og Vest-Agder drøftet saken i fellesmøte 09.11.17.
Forumene uttalte at de er kritiske til at ressurser som i dag er dedikert til
trafikksikkerhet blir omfordelt til andre viktige politioppgaver En er bekymret for at en
slik omfordeling vil svekke trafikksikkerheten og medføre større risiko for flere
alvorlige trafikkulykker. Gjennom utredningen mener fylkesrådmannen at det ikke i
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god nok grad har blitt synliggjort hvordan en ny organisering skal sikre at arbeidet
med trafikksikkerhet skal opprettholdes eller helst styrkes.
I utredningen sies det at «utrykningspolitiet (UP) er en effektiv og fleksibel
organisasjon som oppnår gode resultater innen trafikksikkerhet». Forskning viser at i
tillegg til forebyggende tiltak er kontrollvirksomhet viktig for å bedre
trafikksikkerheten.
4. KONKLUSJON
Fylkesrådmannen mener at trafikksikkerhet må prioriteres høyt. Fylkesrådmannen
anbefaler at fylkesutvalget fraråder at forslaget om avvikling av UP som særorgan blir
gjennomført uten først å dokumentere på en bedre måte hvordan den nye
organiseringen skal opprettholde eller helst styrke arbeidet med trafikksikkerhet.
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