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2017 har vært et stort omstillingsår i politiet. 
Alle ansatte har vært berørt av den  
omfattende omstillingsprosessen som 
Nærpolitireformen innebærer. 

Samtidig har vi jobbet for at publikum ikke 
skal berøres negativt av at vi bruker mye 
kapasitet på oppgaver knyttet til  
omstillingen. Derfor ble vi glade når  
publikumsundersøkelsen for 2017 viser 
at tilliten til politiet har økt siden forrige 
måling.

Bildet på forsiden av vår årsrapport ble tatt 
på Helgeland den 31.mai. Denne dagen var 
en stor milepæl for Nordland politidistrikt. 
Da koblet vi datasystemene sammen, - og 
tre politidistrikt sine operasjonssentraler ble 
til en operasjonssentral for hele Nordland.  
Politiet i hele Nordland ble bedt om å  
prioritere arbeid som lot de fleste data-
systemene våre i fred denne dagen. Denne 
patruljen fikk god anledning til å få et  
hyggelig besøk hos noen av våre yngste  
nordlendinger. Kontakten med små og store 
er viktig for oss, og helt nødvendig for å 
kunne opprettholde tillit og kunne gjøre en 
god jobb. 

Antall straffesaker går fortsatt ned, men vi  
jobber med mange alvorlige saker, særlig 
knyttet til seksuelle overgrep.  Saker der 
barn er utsatt for overgrep og vold er høyt 
prioritert.  Barnehuset i Bodø har flest avhør 
av barn i landet sett i forhold til folketallet.  

“Tysfjordprosjektet” er en av de største 
samlede etterforskningene som er gjennom-
ført av norsk politi. I “Tysfjordprosjektet” ble 
det opprettet 161 straffesaker og nedlagt en 
stor innsats rettet mot forebygging.

Vi har i løpet av 2017 også jobbet mye med  
arbeidsprosesser og kompetanseheving, og 
dette arbeidet vil bli intensivert i 2018. Vi 
må blant annet styrke vår oppmerksomhet 
knyttet til kriminalitet som begås ved hjelp 
av internett.

Forebygging er vårt viktigste redskap. Politiet 
har i 2017 jobbet forebyggende i lag med 
skoler og kommuner, samt hatt stort fokus 
på sikkerhet knyttet til store arrangementer 
m.v. Dette arbeidet vil vi fokusere enda mer 
på i 2018. 

De aller fleste i Nordland opplever en trygg 
hverdag og vi arbeider hver dag for størst 
mulig trygghet for alle som bor og ferdes i 
vårt politidistrikt.

Tone Vangen, 
politimester i Nordland 

FORORD
Politidistriktet har i 2017 klart å forbedre  
resultatene på høyt prioriterte områder.  
Straffesaksrestansene eldre enn 12 måneder 
er redusert med 44 % i løpet av året.  
Antallet returer av personer uten lovlig  
opphold i landet er fordoblet fra året før.

1.mai 2018 er nye Nordland politidistrikt  
ferdigbygd i den forstand at alle  
medarbeiderne er innplassert inn i den nye 
organisasjonen. Omstillingsprosessen i  
politiet dreier seg imidlertid ikke kun om ny  
organisering, men like mye om arbeids- 
metoder og kvaliteten på de tjenestene vi 
skal levere.



1. ANMELDTE STRAFFESAKER NORDLAND POLITIDISTRIKT 
 

Kriminalitetstype 2015 2016 2017 Endring siste år 

ANNEN 2542 1839 1800 -2,1 % 

ARBEIDSMILJØ 62 62 47 -24,2 % 

MILJØ 220 209 161 -23,0 % 

NARKOTIKA 2309 2046 1805 -11,8 % 

SEDELIGHET 339 523 474 -9,4 % 

SKADEVERK 725 688 697 1,3 % 

TRAFIKK 2883 2890 2713 -6,1 % 

UNDERSØKELSESSAKER 589 626 658 5,1 % 

VINNING 3322 2345 1998 -14,8 % 

VOLD 1591 1695 1611 -5,0 % 

ØKONOMI 444 829 800 -3,5 % 

Totalt Nordland politidistrikt 15026 13752 12764 -7,2 % 

Kilde: Palstrasak(eget gjerningsdistrikt) 

 

 

Kilde: Palstrasak(eget gjerningsdistrikt) 
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2. STRAFFESAKSBEHANDLING 

 

Straffesaksbehandling 
2015 2016 2017 

Endring siste 
år 

Oppklaringsprosent 
 

        

Landsbasis  53,8 % 53,4 % 52,6 % -1,5 % 

Nordland 65,2 % 64,9 % 65,4 % 0,8 % 

Seksuelle overgrep 57,4 % 56,3 % 63,3 % 12,4 % 

Prioriterte voldssaker  67,4 % 52,8 % 51,3 % -2,8 % 

U18 86,3 % 77,5 % 78,8 % 1,7 % 

Saksbehandlingstid 
(gjennomsnitt) 

        

Landsbasis  73 71 73 2,8 % 

Nordland 111 92 96 4,3 % 

Seksuelle overgrep 186 190 200 5,3 % 

Prioriterte voldssaker (maks 90 
dager) 

110 104 122 18,2 % 

U18 (maks 42 dager) 36 33 42 28,9 % 

Restanser 
 

        

Ikke påtaleavgjorte saker 4070 3815 2961 -22,4 % 

Eldre enn 3 måneder 2270 2008 1467 -26,9 % 

Eldre enn 12 måneder 423 345 192 -44,3 % 

Tilrettelagte avhør 
 

        

Gjennomførte avhør 285 448 477 6,5% 

Straffereaksjoner 
 

        

Dommer totalt 2921 3075 2494 -18,9 % 

Ubetingede dommer 
 

1176 915 -22,2 % 

Betingede dommer 675 587 442 -24,7 % 

Samfunnsstraff 
 

400 218 -45,5 % 

Saker til konfliktrådet 289 269 216 -19,7 % 

Inndragning (beløp)  kr 2 563 
002,00  

 kr 3 783 
342,00  

 kr 1 140 
052,00  

-69,9 % 

Kilder: JUS310, JUS316, JUS603, JUS611, JUS088, JUS376, JUS251, JUS323 og PSV 
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3. UTVALGTE KRIMINALITETSTYPER 

 

Utvalgte kriminalitetstyper - Nordland politidistrikt 2015 2016 2017 Endring siste år 
 

NARKOTIKA 
 

2309 2046 1805 -11,8 % 

Narkotikaovertredelse 2209 1946 1732 -11,0 % 

Grov narkotikaovertredelse 47 52 38 -26,9 % 

Doping 53 48 35 -27,1 % 

SEDELIGHET 
 

339 523 474 -9,4 % 

Voldtekt 79 130 113 -13,1 % 

Seksuell omgang og voldtekt av barn u/14 år 41 39 43 10,3 % 

Seksuell omgang/ handling med barn 14-16 år 58 83 77 -7,2 % 

TRAFIKK 
 

2883 2890 2713 -6,1 % 

Kontrollerte førere 47848 41828 28803 -31,1 % 

Reaksjonsprosent 5,7 % 6,3 % 6,6 % 4,8 % 

Promillekjøring 506 509 529 3,9 % 

Trafikkuhell med personskade 167 161 159 -1,2 % 

Drepte i trafikken 11 9 8 -11,1 % 

UNDERSØKELSESSAKER 
 

589 626 658 5,1 % 

Selvdrap 19 27 27 0,0 % 

VINNING 
 

3322 2345 1998 -14,8 % 

Grove tyveri fra bolig 58 36 27 -25,0 % 

Grovt tyveri fra person på offentlig sted 19 14 11 -21,4 % 

Ran 13 2 3 50,0 % 

VOLD 
 

1591 1695 1611 -5,0 % 

Familievold 371 371 378 1,9 % 

Drap 1 1 0 -100,0 % 

Krenkelse mot kropp og liv 901 989 859 -13,1 % 

Trusler 405 437 497 13,7 % 

Kilde: Palstrasak(eget gjerningsdistrikt) 
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Kommune – gjerningssted 
 

2015 2016 2017 Endring siste år 

ALSTAHAUG 369 356 350 -1,7 % 

ANDØY 180 149 131 -12,1 % 

ANNET* 20 55 52 -5,5 % 

BALLANGEN 103 81 122 50,6 % 

BEIARN 13 27 20 -25,9 % 

BODØ 3328 3076 2919 -5,1 % 

BRØNNØY 300 292 296 1,4 % 

BØ I VESTERÅLEN 69 80 76 -5,0 % 

DØNNA 40 48 46 -4,2 % 

EVENES 109 69 82 18,8 % 

FAUSKE 771 658 656 -0,3 % 

FLAKSTAD 62 40 50 25,0 % 

GILDESKÅL 114 96 99 3,1 % 

GRANE 113 106 111 4,7 % 

GRATANGEN 47 30 35 16,7 % 

HADSEL 281 189 258 36,5 % 

HAMARØY 126 91 115 26,4 % 

HARSTAD* 1262 1090 347 -68,2 % 

HATTFJELLDAL 57 39 49 25,6 % 

HEMNES 189 154 196 27,3 % 

HERØY (NORDLAND) 48 47 64 36,2 % 

IBESTAD* 48 41 18 -56,1 % 

KVÆFJORD* 105 119 27 -77,3 % 

LAVANGEN* 42 37 9 -75,7 % 

LEIRFJORD 82 81 79 -2,5 % 

LURØY 80 64 41 -35,9 % 

LØDINGEN 80 48 105 118,8 % 

MELØY 275 265 343 29,4 % 

MOSKENES 30 25 30 20,0 % 

NARVIK 1020 877 1077 22,8 % 

NESNA 106 54 68 25,9 % 

RANA 1815 1795 1609 -10,4 % 

RØDØY 12 15 22 46,7 % 

RØST 13 10 11 10,0 % 

SALANGEN* 89 82 34 -58,5 % 

SALTDAL 340 297 230 -22,6 % 

SKÅNLAND* 67 83 33 -60,2 % 

SORTLAND 487 539 523 -3,0 % 

STEIGEN 82 71 65 -8,5 % 

SØMNA 61 47 30 -36,2 % 

SØRFOLD 88 118 54 -54,2 % 

TJELDSUND 59 63 73 15,9 % 

TRÆNA, JUS  32 19 32 68,4 % 

TYSFJORD 55 155 114 -26,5 % 

VEFSN 1031 865 830 -4,0 % 

VEGA 46 46 30 -34,8 % 
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Kommune – gjerningssted 
 

2015 2016 2017 Endring siste år 

VESTVÅGØY 548 507 536 5,7 % 

VEVELSTAD 7 5 9 80,0 % 

VÆRØY 29 66 41 -37,9 % 

VÅGAN 476 414 435 5,1 % 

ØKSNES 220 171 182 6,4 % 

Totalt Nordland politidistrikt 15026 13752 12764 -7,2 % 

Kilde: Palstrasak(eget gjerningsdistrikt)1 

 

 

                                                           
1
 De som i tabellen er markert med * er kommuner som ikke lenger er en del av Nordland politidistrikt etter 

politireformen. Annet er saker hvor det ikke var satt gjerningssted/kommune.  
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Tilrettelagte avhør
Nordland ligger i landstoppen når det gjelder 
antall tilrettelagte avhør pr. 1000 barn. Ved å snakke 
med barn vi er bekymret for, bidrar vi til å øke 
risikoen for oppdagelse, og høy oppdagelsesrisiko 
virker forebyggende. Lange avstander og krevende 
geografi er imidlertid utfordrende, og vi har 
omfattende logistikkutfordringer og kostnader til 
reise for å få gjennomført avhør. Etter opprettelsen 
av en ny avdeling av Barnehuset i Mosjøen, har vi 
imidlertid lagt til rette for at flere barn får kortere 
reisevei til avhør. Ikke bare kommer dette barna til 
gode, men vi mener at kortere reisevei også gir en 
bedre kvalitet på avhørene. 

Hvert tilrettelagt avhør tar mye av politiets ressurser. 
Vi anslår at for hvert tilrettelagt avhør bruker vi fire 
ganger så mye ressurser som tidligere, da dommer-
avhør var den gjeldende formen for avhør av barn. I 
tillegg ser vi at i saker som involverer flere i familien, 
der voksne enten er mistenkt eller fornærmet, så 
blir det ofte behov for samtidig avhør av disse, noe

4. SEKSUALLOVBRUDD

“Nordland har en oppklarings-
prosent på 63,3 % i sedelighetssaker. 
Landsgjennomsnittet er på 61,7 %”

Tysfjordsakene 
Av større saker som distriktet har håndtert i 2017 vil 
vi særlig nevne Tysfjord-sakene. Sommeren 2016 ble 
det slått stort opp i VG en omfattende problematikk 
knyttet til seksuelle overgrep i Tysfjord kommune. 
Politimesteren besluttet da at det skulle opprettes 
et prosjekt som skulle se nærmere på forholdene. 
Det er opprettet totalt 161 straffesaker i  
Tysfjordprosjektet, de fleste er registrert hos oss i 
2016, men også noen i 2017. 

151 av disse omhandler seksuelle overgrep  
begått i/av/mot innbyggere i Tysfjord. 10 straffe- 
saker omhandler familievold, trusler og brudd 
på varslingsplikten. Ser man i årsrapporten etter 
trender i dagens kriminalitetsbilde, er det  
imidlertid viktig å ta høyde for at disse sakene ikke 
nødvendigvis har skjedd nå. Gjerningstidspunktet i 
de fleste straffesakene ligger langt tilbake i tid, men 
det var også noen overgrepssaker av nyere dato - 
den eldste saken er fra 1953 og den yngste saken er 
fra august 2017.

Sedelighet
Nordland politidistrikt har hatt en nedgang på 
nesten 10% i antall anmeldte sedelighetssaker. Året 
2016 var et toppår for antall sedelighetssaker, men 
i dette antallet ligger de fleste av sakene i Tysfjord-
komplekset. Den bølgen av anmeldte saker i 
forbindelse med opprullingen i Tysfjord, var helt 
spesiell. (Se eget avsnitt) Tallene fra 2017 viser at vi 
fortsatt har et svært høyt tilfang av overgrepssaker. 

Sedelighetssaker har en gjennomsnittlig  
saksbehandlingstid på 200 dager i Nordland. Dette 
er noe lengre saksbehandlingstid enn vi ønsker. 
Samtidig har vi vært opptatt av god kvalitet og høy 
oppklaringsprosent i disse sakene. Saker hvor barn 
er involvert prioriteres i større grad enn  
“voksensaker”. Disse sakene konkurrerer om de 
samme ressursene, og på grunn av uttalt prioritering 
får noen saker lang saksbehandlingstid. Nordland 
har en oppklaringsprosent på 63,3 % i sedelighets-
saker. Landsgjennomsnittet er på 61,7 %.

som igjen genererer innsats og personell.  
Antall dagsverk som går med for hvert tilrettelagt 
avhør har vi ikke spesifikke tall på, men det er et 
stort apparat i sving i hver eneste sak. Det er 
etterforskere, avhørere, påtalejurister, 
følgepersonell, forsvars- og bistandsadvokater, 
reisekoordinator, samt andre Barnehusansatte som 
deltar i dette arbeidet. I tillegg kommer barnevernet 
og evntuelt andre aktører som er involvert rundt 
barnet. Dette nevnes fordi vi ser at antall saker i 
kriminalstatistikken, ikke nødvendigvis gir et korrekt 
bilde av den totale ressursbruken i disse sakene. En 
sak innenfor dette fagfeltet er langt mer ressurs-
krevende enn de fleste andre straffesakene. 
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5. REDUSERT ANTALL  
GAMLE SAKER

6. RETURER

Ved inngangen til 2017 hadde Nordland politidistrikt  
et ikke ubetydelig restanseproblem. Et av hoved-
fokusområdene har derfor vært å bygge ned  
restansene og samtidig opprettholde kvalitets-
kravene. Det er betydelig innsats som har vært gjort 
i hele Nordland for å få ned antall gamle saker.  
Nordland politidistrikt klarte i 2017 – tross omstilling 
og reform - å bygge ned restansene med 44,3 % for 
saker eldre enn 12 måneder. For saker eldre enn 3 
måneder har vi redusert restansene med 26,2 %. 

Utsendelse av folk som har ulovlig opphold i Norge 
er en oppgave som har hatt sterkt fokus fra  
politisk hold. Nordland har tidligere slitt med 
måloppnåelsen på dette feltet, men det siste året 
har vi oppnådd hele 160 % av målet som var satt. 
Det betyr ikke at vi har sendt for mange ut av 
landet, for måltallet er nøktern beregnet og det er 
ikke styrende for de vurderingene som gjøres i hver 
enkelt sak. Samtlige 96 personer som vi har  
returnert har begått lovbrudd, enten mot  
utlendingsloven eller straffeloven, - de fleste er i 
sistnevnte kategori. Derfor er dette arbeidet viktig i 
et forebyggende perspektiv. Returene er med på å 
holde kriminaliteten i Nordland nede.

Årsaken til den rekordhøye måloppnåelsen er  
sammensatt. For det første ser vi effekten av at tre 
gamle politidistrikt er slått sammen til ett og nå har 
fått en omforent praksis. Vi ser også at  “best  
practice” deles mellom enhetene. Et godt team-
arbeid begynner å komme til syne for fullt. I tillegg 
har politidistriktet i 2017 fått øremerkede midler til 
å styrke dette arbeidet. Det har gjort oss i stand til å 
hente flere erfarne medarbeidere inn med  
kompetanse på returarbeid og vi har kunne 
investere i utstyr som har gjort oss mer effektive.

Elektroniske beslag
To særlige områder utpeker seg som utfordrende i 
restansesammenheng, økonomisaker og saker hvor 
det er elektronisk beslag. Vi har ikke hatt nok  
ressurser til å ta unna et stadig voksende antall  
elektroniske beslag, og vi har vært nødt til å  
prioritere de mest alvorlige straffesakene. Beslag i 
saker som omhandler barn har prioritet, og det går 
ut over behandlingstiden i andre saker. Vi jobber 
med å få opp kapasiteten på dette feltet og det vil 
trolig komme saksbehandlingen til gode fra og med 
2018.

“Returene er med på å holde 
kriminaliteten i Nordland nede”

Tysfjordsaken har medført et stort ressursuttak hos 
politiet i Nordland, og hele distriktets ressurser har 
vært tatt i bruk. Prosjektet har i stor grad vært fritatt 
andre oppgaver enn konkret jobbing opp mot disse 
sakene. Dette har særlig for regionene Salten og 
Ofoten medført at man har hatt redusert kapasitet til 
å håndtere andre saker i den perioden prosjektet har 
pågått. Prosjektperioden ble avsluttet 1.  
desember 2017, men fortsatt er det et 20-talls saker 
som er under etterforskning. Det er besluttet å  
videreføre et begrenset antall etterforskere og 
påtalejurister til disse sakene er sluttført. 

I tillegg til tallene som framgår i årsrapporten, har vi 
hatt ytterligere aktivitet på saksfeltet, ved at vi har 
bistått Politiets Utlendingsenhet (PU) i om lag 20 
saker. Det er saker hvor UDI/Utlendingsnemda  
sender ut folk som har fått negativt svar på sin 
søknad om opphold og ikke har benyttet seg av  
muligheten til å reise frivillig.
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7. NÆRPOLITIREFORMEN
Nærpolitireformen har også i 2017 preget politiet i 
Nordland. Store strukturelle endringer samt  
innføringer av nye arbeidsmetoder - har i stor grad 
påvirket etaten. I tillegg har vi forsøkt å opprettholde 
den daglige driften. Etter en omfattende prosess, 
inkludert høring, sendte politimesteren den 15. 
desember 2016 tilrådning til Politidirektoratet om 
lokal organisering av politiet i Nordland. I januar 
2017 besluttet Politidirektoratet at Nordland politi-
distrikt skulle ha 23 tjenestesteder og 11 lensmanns/
politistasjonsdistrikt. Dette var to tjenestesteder 
flere enn hva politimesteren hadde i sin tilrådning. 

Etter klagebehandling i Justis og Beredskaps- 
departementet ble det den 22. mai 2017 besluttet 
av Kongen i Statsråd, at Gratangen kommune skulle 
tilhøre Nordland politidistrikt. To dager seinere ble 
det klart at Nordland politidistrikt også skulle  
opprettholde tjenestestedet i Hemnes kommune. 

løpet av sommeren da alle lederne av de geografiske 
driftsenhetene ble tilsatt.  

Andre viktige milepæler i 2017 har vært:
• I juni kom politikontakter på plass i alle  

kommunene i Nordland.
• I juni etablerte vi A-krimsenter i Nordland.
• I september ble det etablert et felles  

straffesaksinntak.
• Politiarbeid på stedet er etablert og flere avhør 

blir tatt på stedet. Dette har ført til bedre  
kvalitet, bedre tjeneste til publikum og raskere 
behandling av straffesakene.

• Gjennom etterforskningsløftet har politidistriktet 
fått 21 nye etterforskere med videreutdanning i 
etterforskningsfaget – noe som bidrar til å heve 
den totale etterforskningskompetansen 

• I høst har politidistriktet kommet til enighet med 
organisasjonene om hvordan organisering og 
bemanning av både politiansatte og sivilansatte 
skal være i de geografiske driftsenhetene

• I desember ble støttestenter for kriminalitets-
utsatte etablert.

• Oppstart av organisasjons- og personalløpet for 
de geografiske driftsenhetene med ferdigstillelse    

i mai 2018

Veien videre
Personal og organisasjonsløpet er nå inne i den siste 
fasen. Den 6. februar 2018 skal alle ansatte være  
innplassert i det nye politidistriktet, og 1. mai 2018 
er iverksettelsesdatoen for Nordland politidistrikt. 
Selv om politidistriktets organisasjon og personalløp 
da er ferdig, gjenstår det fremdeles mye jobb. De 
ulike enhetene i det nye politidistriktet må  
begynne å virke sammen. I tillegg gjenstår det  
en rekke kompetansehevende tiltak og metode-
endringer. Frem mot 2020 skal vi få på plass nye 
funksjoner og roller slik at vi oppfyller intensjonene i 
"Rammer og retningslinjer". Dette er et krevende  
arbeid som politidistriktet må jobbe med hver 
eneste dag for å få full effekt av reformen, men vi er 

ikke i tvil om at vi skal lykkes.

Nordland politidistrikt begynner å ta form
1. mai 2017 ble de funksjonelle driftsenhetene og 
stabene i Nordland politidistrikt satt i drift, og 31. 
mai 2017 ble oppstart av ny felles og samlokalisert 
operasjonssentral i Nordland markert. Dette er to 
store milepæler for etableringen av det nye  
politidistriktet. Nok en viktig brikke falt på plass i

“6. februar 2018 skal alle ansatte 
være innplassert i det nye  
politidistriktet og 1. mai 2018 er  
iverksettelsesdatoen for Nordland 
politidistrikt”

Med det ble det endelig besluttet at Nordland  
politidistrikt skulle bestå av 24 tjenestesteder 
fordelt på 11 lensmanns/politistasjonsdistrikt og 
fem geografiske driftsenheter. Den lokale  
organiseringen av politiet i Nordland oppfyller med 
dette de nasjonale kravene til responstid og kravet 
til at 90 % av innbyggerne i politidistriktet ikke 
skal ha mer en 45 minutters kjøretid til nærmeste 
tjenestested.
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Årsstatistikken viser en nedgang i antall straffesaker.  
Likevel kan vi ikke si at all nedgang er positiv.  
Innenfor enkelte felt er det ikke slik at saker kommer 
til politiet som anmeldelser, men heller et resultat 
av politiets innsats. Således vil stigende tall kunne 
gi signal om intensivert innsats, mens synkende tall 
viser at man ikke har hatt det samme trykket fra 
politiets side. Dette kan leses som en negativ  
tendens innenfor gitte kriminalitetsområde og/eller 
sett i et forebyggende perspektiv. To eksempler på 
dette:

8. REFORM OG  
PRIORITERINGER PÅVIRKER

Nedgang i antall narkotikasaker
Politiet har ikke grunn til å tro at det er mindre 
narkotika i omløp eller at det er færre som bruker 
narkotika, sammenlignet med året før. Tallene viser 
at politiets innsats på området har gått ned med ca 
12 %. I et år med reform og omstilling er det dette vi 
har klart å produsere på dette saksfeltet

Nedgang i antall kontrollerte kjøretøy
I 2017 har politiet i Nordland hatt stor aktivitet også 
i forhold til trafikk. Men nedgangen i antall  
kontrollerte førere er likevel på 31 prosent. Dette  
innvirker både på kriminalitetsbekjempelsen og på 
det forebyggende politiarbeidet. Det viser at  
omstilling og prioriteringer påvirker helheten og vi 
klarer ikke levere like godt på alle felt. 

Når det er sagt, så har kjøring i ruspåvirket tilstand 
fått spesielt fokus fra politiets side i 2017. Når vi 
trekker ut denne kategorien fra tallmaterialet ser vi 
en liten oppgang på 3,9 %. 

Altså har vi kontrollert færre førere enn ønskelig, 
men vi har hatt fokus på rus og holdt trykket oppe 
med henhold til å stoppe og forebygge kjøring i  

ruspåvirket tilstand.

Øvelser sammen med de andre nødetatene er viktig for å ha et godt samspill også i reelle hendelser. Godt trent - godt rustet.
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I mai 2017 etablerte vi ny felles operasjonssentral 
for Nordland på Albertmyra i Bodø. Operasjons-
sentralen er samlokalisert med helse og brann, og 
tanken er at de tre nødetatene gjennom  
samlokalisering skal være mer til nytte for  
hverandre. Samtidig er det etablert ny Stab og ny 
redningsledelse for hele Nordland politidistrikt. 
Operasjonssentralen skal koordinere og styre de 
ulike politioppdragene som skjer i Nordland. Det 
innebærer at de i tillegg til operative disponeringer 
også skal bidra til å støtte politiarbeid på stedet og 
annen etterforskning. 

Prosjekt SAMLOK Nord ble iverksatt 1. januar 2018 
og skal vare til 31.desember 2020.  
Operasjonssentralen skal bidra i prosjektet slik at vi 
styrker samvirket mellom nødetatene og at  
brukerne våre får en bedre kvalitet på tjenesten. 

10. FORVALTNING OG  
SIVILE SAKER
Sivil rettspleie
Fra mai 2018 har vi 11 enheter i Nordland  
politidistrikt som skal utføre sivil rettspleie. Dette er 
en betydelig reduksjon fra tidligere, hvor vi har  
utført sivil rettspleie på de fleste lensmanns- 
kontorene. Nordland politidistrikt har fått sin første 
namsfogd som vil ha ansvar for sivil rettspleie i 
Bodø, Værøy og Røst kommune. Namsfogden har 
også et overordnet fagansvar for hele Nordland 
politidistrikt. 

Nordland politidistrikt har hatt en økning i mottatte 
utleggssaker på 16 % fra 2016 til 2017.  Dette  
tilsvarer gjennomsnittlig økning for hele landet. 
Mottatte søknader om gjeldsordning er redusert 
med 12 % i 2017, mens mottatte søknader om  
gjeldsordning for hele landet har økt med 13%.

Forvaltning
Nordland politidistrikt har i 2017 organisert våre  
forvaltningsoppgaver til en felles enhet. Enheten er  
stedsplassert i Mosjøen og behandler i hovedsak 
saker innen førerkort, våpen og vaktvirksomhet. 

Vi jobber aktivt innenfor forvaltningshjemlene som 
gir politiet muligheter til å forebygge kriminalitet og 
dermed skape økt trygghet. Dette gjør vi gjennom 
målrettet anvendelse av lovhjemler på områdene 
våpen, førerkort, tillatelser til vakthold, 

brukthandel, mm.

9. OPERATIVT POLITIARBEID

Fra politiets kvalifisering til å bli utdannet til innsatspersonall 
kategori 3 (IP3) 

“Vi jobber aktivt innenfor 
forvaltningshjemlene som gir  
politiet muligheter til å forebygge  
kriminalitet og dermed skape økt 
trygghet”


