UTKAST TIL UTTALELSE FRA GUDBRANDSDALSTINGET 23. MARS 2021:

Politiet i distriktet må få økte ressurser
Gudbrandsdalstinget er bekymret for politiberedskapen i Gudbrandsdalen. Nærpolitireformen har
gitt færre ressurser til politiet i regionen, og større vaktområder gir mindre tid til forebyggende tiltak
på ukedagene. Det skaper utrygghet blant innbyggere og økt arbeidspress for de politiansatte.
Gudbrandsdalstinget krever at Stortinget umiddelbart sørger for mer ressurser til politiet.
Konklusjonene i Gjørv-kommisjonen viste at det var nødvendig å gjøre noe med politiet.
Gudbrandsdalstinget ser at mange av endringene har gitt et bedre politi, spesielt ved alvorlige
hendelser. Men det er likevel viktig å understreke at endringene har ført til at viktige forebyggende
oppgaver må nedprioriteres. Nærpolitireformen skulle gi et mer operativt, synlig og tilgjengelig politi
for å sikre innbyggernes trygghet. Gudbrandsdalstinget mener at Stortinget har bevilga for lite
penger for å innfri det målet i vår region.
For å imøtekomme innsparingskrav i Innlandet Politidistrikt har Midt-Gudbrandsdal og NordGudbrandsdal fått felles vaktordning. Det har gitt færre politipatruljer på vakt og det kan fort endre
med lengre utrykningstid. Beredskapen i helgene er redusert fra tre til to aktive patruljer, noe som
også kan gi økt responstid.
Årsaken til at antall politistillinger i Gudbrandsdalen er redusert, er at en del oppgaver er sentralisert
og stillinger dermed flyttet til Hamar. Gudbrandsdalstinget støtter endringene med å lage større
fagmiljøer på enkelte områder. Men vi kan ikke akseptere en sentralisering av politiets ressurser som
går på bekostning av beredskapen i distriktene.
Gudbrandsdalstinget minner også om DFØ-rapport 2020:4 av 6.5.2020 (følgeevaluering av
nærpolitireformen) som peker på at ressurssituasjonen i distriktene må vurderes og at innbyggerne
ikke er fornøyd med politiets tilstedeværelse lokalt.
Gudbrandsdalstinget er svært bekymra over situasjonen og mener at nærpolitireformen har svekka
politiets tilstedeværelse og synlighet i vår region. Det er spesielt bekymringsfullt å høre at ansatte i
politiet mener de har mista verdifull tid til å drive forebyggende arbeid.
Gudbrandsdalstinget ber arbeidsutvalget følge opp saken med både politimester og
Stortingspolitikere fra Oppland.

