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Høring - forslag til effektivisering av politidistriktets lokale struktur - nærpolitireformen
Det vises til Høringsbrev med forslag til effektivisering av politidistriktets lokale struktur,
hvor kommunene inviteres til å komme med innspill i tilknytning til politimesterens tilråding.
Eigersund kommune opplever i dag å ha et velfungerende og kompetent nærpoliti. Vi ser det
som positivt at politiet tar organisatoriske grep for å effektivisere driften. Dog er vi av den
oppfatning at et velfungerende fremtidig nærpoliti, skapes ikke utelukkende gjennom
strukturelle endringer. Nærpolitireformen via Stortingsmelding 61 2014/15 legger til grunn
at målet med reformen er å sikre tilstedeværelse av kompetent og effektivt lokalt nærpoliti,
der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og
morgendagens kriminalitetsutfordringer.
Dalane er en naturlig region og samarbeider om en rekke oppgaver. Som politimesteren
beskriver i sitt høringsbrev, er Egersund et naturlig senter i regionen - med det vi oppfatter
som en velfungerende politistasjon, gode lokaler og nærhet til Dalane tingrett.
Høringsutkastet legger opp til at Eigersund politistasjon består som egen tjenesteenhet.
Dette samsvarer med kommunens forventninger og dagens samarbeidslinjer.
Lensmannskontorene i Sokndal og Bjerkreim legges ned og erstattes av politikontakter.
Lund og Sirdal endres organisatorisk til politikontorer. Vi konstaterer at dette er begrunnet i
politimesterens høringsutkast. Det er også viktig for Eigersund kommune at de øvrige
kommune i Dalaneregion opplever å ha ett velfungerende nærpoliti som oppleves som
trygghetsskapende og ikke minst forebyggende. Den lokale strukturen i alle kommunene i
Dalane bør vektlegge følgende:
•
at det finnes mulighet for det uformelle møtet mellom politiet og innbyggerne i
lokalsamfunnet
•
muligheter for velfungerende samhandling mellom politiet og kommunen, næringsliv
og frivillige lag og foreninger
•
innbyggerne i kommunene må oppleve en lav terskel for gjensidig kontakt mellom
politiet og lokalsamfunnet I høringsbrevet åpnes det for innspill knyttet til antall geografiske
driftsenheter (GDE), selv om spørsmålet skal avgjøres på et senere tidspunkt. Dersom
driftsenhet Dalane og Eigersund politistasjon skal være et politifaglig tyngdepunkt i Sør
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Rogaland, bør politistasjonssjefen sitte i politidistriktets ledergruppe. Politimesteren peker
selv på at de ansatte og deres kompetanse er en viktig ressurs og at en ønsker fornøyde og
engasjerte medarbeidere. Erfaringsbasert forskning viser at nærhet mellom leder og de man
er satt til å lede - skaper gode resultater, tillit og grunnlag for et godt arbeidsmiljø. Dette i
seg selv skulle tilsi at driftsenhets Dalane burde bestå som en egen GDE - slik vi oppfatter at
det fungerer i dag.
Eigersund kommune er opptatt av at reformen skal gi god effekt og vi ser derfor viktigheten
av at de ulike geografiske driftsenhetene har bred kompetanse og god fleksibilitet til å kunne
utføre samfunnsoppdraget sitt. Som politimesteren sikkert er kjent med, er Eigersund og
Dalane som region et område med stor arbeidsledighet. Dersom det finnes arbeidsoppgaver
som ikke krever nærhet til oppdragsgiver – ber vi om at politimesteren vurderer å legge
disse til driftsenhet Dalane for å redusere arbeidsledigheten og trygge de arbeidsplassene
som i dag er lagt til driftsenheten.
Politireformens overordnede mål om et operativt, synlig og tilgjengelig politi, med kapasitet
og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminalitet og sikre innbyggernes
trygghet, sammenfaller med kommunens ønsker og forventinger til politiet. Politi og
kommunen samhandler i dag på et overordnet strategisk nivå bl.a gjennom Politirådet og på
et utførende plan etter SLT-modellen. Det er viktig for kommunen at lokalt politi er
tilgjengelig og forutsigbar for forebyggende samhandling også innenfor det vi betegner som
normal-arbeidstid. Vi har pekt ut forebygging av vold i nære relasjoner, tidlig innsats og
forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme som felles viktige satsningsområder.
Vi har også erfart at det er store fordeler med at Dalane barnevern og politiet er lokalisert i
samme bygg. Nærhet til hverandre, legger til rette for gode rolleavklaringer - og en
samhandling hvor både det politifaglige og det barnevernfaglige perspektivet ivaretas i et
forebyggende fokus.
Det vil også ha stor betydning for Eigersund kommune og Dalane som region at politiet
organiserer sine tjenester gjennom en egen GDE for polititjenester beliggende i Egersund.
Dette vil igjen gi gode argumenter for å opprettholde andre statlige tjenester som politiet
naturlig samhandler med.
Formannskapet i Eigersund kommune har gitt rådmannen fullmakt til å se på muligheten for
en samlokalisering av nødetatene. Forslag til håndtering og prosess ble fremmet for
formannskapet på møtet den 23.11.2016 – sak 111/16. Rådmannen vil fortsette dialogen
med nødetatene og andre beredskapsaktører som et ledd i arbeidet med å forsøke å få til en
fremtidig samlokalisering. Vi er av den oppfatning at dette vil ha både en
rasjonaliseringseffekt og en samhandlingseffekt for alle nevnte aktører.
Høringsuttalelsen er enstemmig vedtatt i formannskapets møte 30.11.16.
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Med vennlig hilsen
Odd Stangeland

Gro Anita Trøan

Ordfører

Rådmann
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