INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

HØRINGSUTTALELSE POLITIET
Jeg ønsker svar på følgende spørsmål fra kommunene:
1.Hvilke utfordringer mener dere kommunen vil stå overfor innenfor områdene
forebygging, beredskap og sivile tjenester de neste årene?
Kommunene i Fosenregionen svarer:
Vi har behov for flere ressurser i brukernære tjenester, og ser derfor for oss
ressurssituasjonen som utfordrende. Spesielt gjelder dette forebygging og beredskap.
Når det gjelder beredskap, så er vi avhengig av en god personellsituasjon for å sikre kort
uttrykningstid. Beredskap i distriktet har geografiske utfordringer, også i Fosenregionen.
Responstiden kan bli for lang, og dette kan føre til store følger/konsekvenser.
Det er viktig med trygghet og sikkerhet til alle innbyggerne på Fosen. Det er også viktig å
øve på å samhandle, og ha gode relasjoner til andre beredskapsaktører og kommunene.
Det er en utstrakt geografi på Fosen. Dersom en patrulje er i ett geografisk ytterpunkt,
er det lang responstid for en hendelse i motsatt ende av distriktet. En viktig oppgave blir
å samordne ulike beredskapsenheter som brann, politi, lege, ambulanse mv, slik at de
utfyller hverandre, og kan redusere risiko for innbyggerne.
Kommunene har også et ansvar for å bidra inn i denne koordineringen og beredskapen.
2.Er kommunen tilfreds med politiets bemanningsutvikling, tjenestestedstruktur
og tjenestetilbud? Hvis ikke, hva er årsakene?
Kommunene i Fosenregionen svarer:
Ørland kommune er fornøyd med samarbeidsstrukturene hvor politikontakt deltar i
kommunalt forebyggende team, samarbeidet med SLT-koordinator og etablering av
lokalt politiråd.
Politiet har så langt, via politikontakter, patruljer og øvrige ansatte i politiet fulgt opp
kommunene, og kommunenes innbyggere på en god måte i Fosenregionen.
Fremover blir det viktig at polititjenestemenn fortsatt er bosatt rundt omkring på Fosen,
slik at de tar del i lokalsamfunnet, og bidrar til å opprettholde en totalberedskap i de
ulike lokalsamfunnene.
Det er helt avgjørende at dagens tjenestesteder har tilstrekkelig bemanning, ressurser,
og kan utføre relevante tjenester for innbyggerne i sine nærområder.
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3.Både kommunen og politiet har ansvar for å sikre innbyggernes trygghet og
gode tjenester. Hvordan kan polititjenestene og samarbeidet mellom kommunen,
politiet og ev. andre lokale aktører som nabokommuner og fylket videreutvikles
for å sikre dette? Hvilke ressurser ser kommunen for seg at de kan avsette til
videreutvikling av samarbeidet om å sikre innbyggernes trygghet?
Kommunene i Fosenregionen svarer:
God og nær dialog mellom Politiet og kommunen, både på overordnet nivå og innenfor
de ulike tjenestene er viktig. Gode relasjoner, utveksling av kunnskap, kompetanse og
informasjon er viktig, både i forebyggende arbeid og innenfor mer operativt arbeid.
4.Hva er ønsket utvikling når det gjelder tilgjengeligheten til politiets tjenester?
a. Via et tjenestested i politiet?
b. Via fysisk tilstedeværelse annet sted enn på et tjenestested?
c. Via fysisk oppmøte?
d. Via telefon?
e. Via internett?
Kommunene i Fosenregionen svarer:
Kommunene er opptatt av brukernære tjenester og tilgjengelige ressurser. Innbyggerne
har ulike behov, så det anses nødvendig at man kan oppnå kontakt på ulike måter som
skissert her. Kommunene i Fosenregionen ønsker å videreutvikle det forebyggende
arbeidet og samhandlingen gjennom det regionale politirådet.
En kombinasjon av disse faktorene er viktig og ikke minst innenfor dagens struktur med
tre tjenestesteder på Fosen.
5.Ønsker kommunen et nytt tjenestested i politiet? Hvis ja, kan kommunen tilby
lokaler, for eksempel samlokalisering med andre kommunale tjenester?
Kommunene i Fosenregionen svarer:
Kommunene er tilfreds med strukturen på Fosen.
Det er viktig at politiet er synlig i lokalsamfunnet og opererer i tett dialog med
kommunene og viktige samhandlingsaktører, spesielt innenfor forebygging og
beredskap.
Dagens struktur på tjenestesteder på Fosen må opprettholdes, og det er viktig at politiet
er synlig i lokalsamfunnet og opererer i tett dialog med andre aktører, blant annet
kommunene.

