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Stærkt politisk initiativ!
Kære Nick Hækkerup
Det er med stor tilfredshed at alle partier i Assens Byråd konstaterer, at regeringen ser
værdien i at have et politi, der kender nærområdet og er tilstede, hvor borgerne er.
20 nye nærpolitistationer, flere landbetjente og en udflytning af mindst 660 stillinger til
de enkelte politikredse. Det er stærkt set.
Vi ser det som en velkommen kovending i forhold til tidligere tiders
centraliseringspolitik, hvor offentlig service er forsvundet fra landområderne til de helt
store byer.
Alene på Fyn er der mellem 2008 og 2016 lukket 13 politistationer, og Fyns Politi har
fra 2007 til i dag mistet 70 medarbejdere. Det har samlet set været en skidt udvikling,
som vi jo også kan se, at regeringen heldigvis er enig i.
Som statsminister Mette Frederiksen selv udtaler til Berlingske, så har tidligere tiders
”…centralisering ikke kun fundet sted for at få flere muskler til at bekæmpe nye
kriminalitetsformer. Noget er sket som led i en generel samfundsudvikling, vi ikke
skal acceptere.”
Regeringen går i offensiven og vender udviklingen. Det kræver alt mulig medvind.
Jeres initiativ er med til at give tryghed og nærhed. Det giver kortere responstider, og
det understøtter, at politiet har et lokal kendskab, der er ofte er af afgørende betydning,
når de skal forebygge og opklare forbrydelser.
Vi er naturligvis helt med på, at der er kriminalitet, som er så kompleks, at opgaverne
skal løses i mere specialiserede enheder. Det være sig i Rigspolitiet eller centralt i Fyns
Politi. Men for ganske mange opgaver, er det at være tættere på borgerne i form af
nærpolitistationer og nærbetjente, det der skal til, for at være på forkant med at skabe
tryghed og forebygge forbrydelser.
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Borgerne skal vide hvem deres betjente er, og at de er lige om hjørnet. Det skaber
tillid mellem politi og borgere, som er en væsentlig forudsætning for politiets
arbejde.
Borgerne skal vide, at responstiden er minimal, fordi betjentene lige er i
nærheden.
Kommunens SSP-medarbejdere skal have et tæt samarbejde med lokale betjente,
der er kender deres lokalsamfund. Det er den bedste metode til at forebygge at i
særlig grad de unge engagerer sig i kriminalitet.

Vi er også helt med på, at selvom der skal oprettes nærpolitistationer og der skal flere
landbetjente ud, så er der fortsat en væsentlig opgave med at have et så effektivt politi
som muligt. Det er en opgave, der skal løses parallelt med opgaven med at
decentralisere politistrukturen.
Derfor er det også godt, at Politiet i forvejen har en fuldt udbygget station i Assens
Kommune og en langtidslejekontrakt, der betyder, at der kan flyttes flere betjente ind
og skabes en nærpolitistation, som dækker mere end 1000 kvkm uden, at det koster
ekstra til bygning og udstyr.
Politistationen i Assens by er beliggende i samme bygningskompleks som Assens
Kommunes rådhus. Kommunen er ejer af bygningen og udlejer i dag den tidligere
politistation ud til Fyns Politi på en lejekontrakt som løber helt ind til 2026.
Kommunen er naturligvis indstillet på at forlænge kontrakten til brug for en
nærpolitistation efter udløb, sådan at nærpolitistationens beliggenhed er sikret i lang
tid fremover.
Fyns Politi anvender i dag politistationen i Assens by til undervisningsaktiviteter o.lign.
Politistationen henstår dog fortsat som en fuldt udstyret politistation med både
detentions- og kosterrum.
Vi ønsker jer held og lykke med jeres politiske initiativ og byder jer velkommen til
Assens Kommune.

Med venlig hilsen
På vegne af alle de politiske partier i Assens Byråd

Søren Steen Andersen
borgmester
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