Svar på skriftligt spörsmål SSS 387/2015 rd

Svar på skriftligt spörsmål polisens säkerhet i arbetet på mottagningsförläggningar samt om huruvida polisens resurser är tillräckliga i synnerhet i glesbygden
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 387/2015 rd undertecknat av riksdagsledamot Sami Savio /saf:
Hur kan polisens säkerhet i arbetet säkerställas då de utför tjänsteuppdrag på mottagningsförläggningar och
hur kommer polisen att garanteras tillräckliga resurser dygnet runt för såväl skötseln av
polisuppdrag på mottagningsförläggningar som andra polisuppdrag i synnerhet i glesbygden?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
För den allmänna ordningen och säkerheten på mottagningsförläggningarna svarar den som driver förläggningen i fråga. Migrationsverket har ordnat utbildning för de anställda och cheferna
vid mottagningsförläggningarna. Vid utbildningen av cheferna har man särskilt beaktat säkerheten vid mottagningsförläggningarna och bland annat hur man förebygger störande beteende.
En motsvarande utbildning kommer att ordnas i början av 2016. Som utbildare fungerar polisen.
Om polisens hjälp behövs för att upprätthålla ordningen på en mottagningsförläggning, gör polisen en bedömning av läget i fråga om uppdraget på samma sätt som i fråga om andra uppdrag.
Vid en bedömning av läget beaktas bland annat omständigheter i anslutning till säkerheten i arbetet, som hur brådskande uppdraget är, antalet patruller som behövs, beredskap att eventuellt
använda våld samt möjlighet att få stöd för uppdraget av andra myndigheter som fungerar i närheten, till exempel gränsbevakningen. Dessutom gör man en bedömning av hurdana möjligheter
den personal som ansvarar för ordningen på mottagningsförläggningen har att stödja polisen i
uppdraget.
Polisen har uppskattat säkerhetsriskerna i anslutning till mottagningsförläggningarna och förmedlat förslag till utveckling av säkerhetsmiljön på mottagningsförläggningarna till Migrationsverket. Polisstyrelsen har bland annat föreslagit att mottagningsförläggningarna i fortsättningen
borde placeras i närheten av polisstationer på ett avstånd av högst 20–30 kilometer, varvid polisen skulle ha bättre resurser att ta emot larm och vara synlig i närheten av mottagningsförläggningar. Polisförvaltningen har dessutom gjort upp en lista över cirka 30 förläggningar som är
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riskbenägna huvudsakligen på grund av sitt perifera läge. Migrationsverket har redan beslutat att
lägga ned en del av dessa.
Polisstyrelsen har ur statsbudgeten 2016 beviljats 9,3 miljoner euro till följd av den ökning av
antalet uppdrag som situationen med asylsökande förorsakat. Av detta beviljas i början av 2016
4,8 milj. euro för extra tjänster i polisenheter, vilket motsvarar extra resurser på cirka 80 årsverken. Vid beviljandet av pengar till polisinrättningar har man tillämpat en modell för fördelning
av polisresurser inom den lokala polisen samt prioriterat de funktionella behov som asylprocessen medför. Av beloppet kommer 4,5 milj. euro inte att beviljas, eftersom det i arrangemangen
av invandringssituationen och asylprocessen ser ut att ske så mycket förändringar, att det inte
kan anses förnuftigt att dela ut pengarna för hela året redan nu. Det återstående beloppet beviljas
enheterna genast när läget stabiliseras och man kan bedöma det verkliga behovet av extra resurser i respektive enheter.
Helsingfors 11.1.2016
Inrikesminister Petteri Orpo

