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Viser til Politidirektoratets brev, «Forslag om endret organisatorisk tilhørighet for namsfogden i Oslo»,
oversendt Justis- og beredskapsdepartementet
13.11.2015, samt Politidirektoratets
anmodning om
uttalelse om dette forslaget, datert 3.12.2015.
I henhold til det tilsendte forslaget fra Politidirektoratet
uttalelse:

kommer Politiets Fellesforbund

med følgende

Asker og Bærum politidistrikt ble fra 1.1.2016 slått sammen med Oslo politidistrikt, og Namsfogden i
Asker og Bærum ligger nå organisatorisk under Oslo politidistrikt. Politiets Fellesforbund er opptatt av
at publikum gjennom politireformen - ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer, skal ha like
krav til polititjenester uansett hvor man er bosatt. En todelt ledelse av den sivile rettspleien i det nye
politidistriktet,
vil således gå i mot grunnpilaren i reformen om "Ett politi". Dette er etter Politiets
Fellesforbunds vurdering uheldig. Proposisjonen fastslår at det "er en fordel om organiseringen av det
enkelte politidistrikt standardiseres større grad enn i dag, siden virksomheten da totalt sett blir mer
oversiktlig, og det kan bli lettere å dra nytte av erfaringene politidistriktene
imellom" (Prop.61:98).
Namsfogdkontorer i resten av landet er organisert innenfor politidistriktene.
De hensyn som gjorde
seg gjeldene den gang Oslo namsfogdkontor ble holdt utenfor, synes ikke lenger å foreligge. Politiets
Fellesforbund anbefaler at Namsfogden i Oslo organiseres som en del av Oslo politidistrikt.
Ved å organisere den sivile rettspleien innenfor det nye politidistriktet,
kan man hente ut høyere
effektivitet ved at Namsfogden i Oslo kan dra nytte av fellesfunksjoner i politidistriktet
som
administrasjon, lønn, IKT, felles innkjøp av materiell med mer. Dette vil kunne frigjøre både personell
og økonomiske ressurser i tråd med intensjonene i politireformen. Innlemming av Namsfogden i Oslo
vil også bidra til å gi politiet i Oslo et mer sivilt preg, samt at politiets kunnskap om
sikkerhet/konflikthåndtering
kan overføres motsatt vei. Det er ofte lokalkunnskap som gir de beste
resultatene. Nærhet til brukerne er viktig for å beholde og videreutvikle lokalkunnskapen hos de
ansatte.
Namsfogden i Asker og Bærum har over tid opparbeidet bred og høy kompetanse blant
medarbeiderne, både ved intern opplæring av ansatte, og ansettelse av medarbeidere med relevant
faglig kompetanse. Fagmiljøet er robust, ved at kontoret er i stand til selv å håndtere alle juridiske
utfordringer og produsere effektivt. Det er viktig at man ved en organisatorisk endring tilsteder å
videreutvikle og videreføre "best practice" fra begge namsfogdembeter til en enhetlig praksis til det
beste for publikum, og samtidig bygge gode fagmiljøer. Lønn er et virkemiddel for å sikre at man
beholder og rekrutterer riktig kompetanse. Det er viktig at man tar i bruk bestemmelsene i
Hovedtariffavtalens
§ 2.3.4 lc ved tilfeller av ubegrunnede lønnsforskjeller i det som vil være to
namsfogdkontorer i OPD.
Etter en samlet vurdering støtter Politiets Fellesforbund forslaget som foreligger om organisatorisk
endring av Namsfogden i Oslo, under forutsetning av at medbestemmelsen ivaretas under prosessen.

Etter en samlet vurdering
støtter Politiets Fellesforbund
forslaget
som foreligger
om organisatorisk
endring av Namsfogden
i Oslo, under forutsetning
av at medbestemmelsen
ivaretas under prosessen.
Politidirektoratet
stadfester
i sitt innspill at det opprinnelige
forslaget
om at en eventuell
organisasjonsendring
skal gjelde fra 1.1.2016 eventuelt
ikke vil kunne gjelde. Politiets Fellesforbund
anmoder at det gis tilstrekkelig
tid til en omstillingsprosess
for å sikre medbestemmelse
fra
arbeidstakerorganisasjonene
og vernetjenesten,
og at man på best mulig måte ivaretar de ansatte i
henhold til gjeldene omstillingsavtale.
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