POLITIET HAR BEHOV FOR EN NÆRHEDSREFORM
Hvis danskerne føler, at de ser mindre til politiet, er det ikke noget de bilder sig ind. Siden Lars Løkke
Rasmussen lancerede sin centraliseringsreform i 2007 er 192 politistationer fordelt rundt om i landet
blevet til 119. Alene siden 2017 er 9 politistationer lukket. Vi nærmer os altså med taktfaste skridt en
halvering.1
Alene Fyn har mistet 9 af sine 21 politistationer indenfor ti år – heraf både større, koordinerende
stationer, men især en håndfuld af de nærpolitistationer, der skaber tryghed lokalt. Eksempler på
lokalområder, der i 2017 havde mistet deres stationer er Bogense, Haarby, Munkebo, Otterup,
Søndersø og Aarup. Herudover har eksempelvis Odense mærket et markant fald i antallet af
politistationer, hvilket har betydning for flere af byens lokalområder. Det kan ikke være
tilstrækkeligt, at et område så centralt og stort område som Fyn skal dækkes af et meget lavt antal
politistationer, hvoraf kun én af disse kan sige at være en egentlig stationscentral.
Samtidig er der markant færre betjente til at varetage de traditionelle politiopgaver og den nærhed,
som skaber tryghed i befolkningen. Justitsminister Søren Pape Poulsen siger ganske vist, at han har
ansat flere, men faktum er, at en stor del af politiets lønninger ikke længere går til traditionelt
politiarbejde og det møde med borgerne, der skaber tillid og tryghed.2
Regeringen synes uinteresseret i at løse disse problemer, og fokuserer i retspolitikken ensidigt på at
sætte straffene op. SF er ikke modstander af højere straffe, og vi har stemt for adskillige af
regeringens strafskærpelser, når der har været evidens for, at disse kan være med til at øge
trygheden. Men straffene er efterhånden skærpet alle de steder, hvor man kan. Nu er der behov for,
at vi giver muligheden for mere nærhed tilbage på politiet, så både storbyer og lokalsamfund igen
kommer på fornavn med deres lokale betjente.
SF mener, at det er bydende nødvendigt med en nærhedsreform, der udbedrer den voldsomme
skade, som over et årtis målrettede centralisering har påført Danmark.
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DET FORESLÅR SF
•

•

Mere nærpoliti. Det er ikke nok blot at bremse den blødning af nærpoliti, som Løkkes
centraliseringspolitik har afstedkommet. Der er akut behov for mere politi i nærheden af de borgere,
der forventer politiets beskyttelse. Det skal dels gøres ved simpelthen at genoprette nedlagte
politistationer, men også gradvist ved at genstarte nærpolitistationer med begrænset bemanding.
Samtidig skal alle udsatte boligområder, såsom Vollsmose, have mulighed for et mobilt nærpoliti.
Mere politi i gaderne og til traditionelt politiarbejde. Politiet bør hurtigst muligt sikre, at flere
ansatte ud af det samlede antal årsværk overgår til traditionelt politiarbejde. Der skal være tid til
mødet med borgerne og til at lære sit lokalområde at kende.
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•

•

Gradvis overgang af årsværk i politiet fra skrivebordsarbejde og lignende opgaver til
traditionelt politiarbejde. Selvom antallet af betjente har været mere eller mindre konstant i årevis
kan vi se at deres opgaver er skiftet væk fra traditionelt politiarbejde. En del af dette har været
nødvendigt med et skiftende efterforskningsbillede, men skiftet har været for voldsomt og politiet har
mistet noget af den nærhed, der skaber tryghed i lokalområderne. Samtidig prioriterer regeringen
politiets ressourcer forkert på en række områder.
Gradvis implementering af forslaget. For at sikre økonomisk ansvarlighed bliver det nødvendigt at
indføre forslaget gradvist, således at udvalgte, genoprettede politistationer ikke bemandes fuldtid.
Det vil stadig være en markant forbedring til den nuværende situation, hvor der slet og ret ikke findes
polititilstedeværelse i mange lokalsamfund.
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