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FORORD
2021 ble nok et år med pandemi, og dette har også preget kriminalitetsbildet i Nordland politidistrikt. Antall 
anmeldte saker går ned, spesielt saker som omhandler kriminalitet i det offentlige rom, narkotika,  
skadeverk og vinning. Det er likevel et område vi er mer oppmerksom på enn de øvrige – og det er  
kriminalitet som involverer unge mennesker.

Vi ser av kriminalitetsstatistikken at noe har endret seg blant de unge. Først og fremst er det en nedgang 
i antall anmeldelser knyttet til ungdomskriminalitet. Mye av denne nedgangen har sammenheng med at 
politiet ikke lenger prioriterer mindre alvorlige narkotikasaker, hvilket er i tråd med Riksadvokatens føringer 
for 2021. Vi er likevel bekymret for at ungdom som bruker narkotika også er i risikogruppen for annen type 
kriminalitet, og at vi ikke kommer i posisjon til å avdekke det. Politiet har en stor verktøykasse vi kan bruke 
for å hjelpe ungdom som er på feil vei, men jo lengre tid det tar før vi fanger det opp, jo vanskeligere er det 
å endre retning. 

Det som likevel bekymrer meg mest, er saker som omhandler seksuelle overgrep der barn og unge er 
involvert. På landsbasis har anmeldte seksuallovbrudd økt med 16,5 % det siste året, og vi ser de samme 
tendensene i Nordland (13 %). Det er en økning i antall overgrep mot barn på internett, og vi ser i økende 
grad at barn og unge bruker sosiale medier til deling og omsetning av egenprodusert seksualisert  
materiale. Her er det sannsynligvis også mørketall, idet oppdagelsesrisikoen er lav og både fornærmede 
og gjerningsperson ofte motiveres av profitt. Vi ser også at ungdom i økende grad er å finne både som 
mistenkt og som fornærmede i disse sakene. 

Dette leder meg videre til det arbeidet som Nordland politidistrikt for alvor har satt i gang i 2021, som  
omhandler seksuelle overgrep mot barn og unge på internett. Herunder nedlasting og deling av  
overgrepsmateriale og direkteoverførte bestillingsovergrep på nett. Dette er kriminalitetsområder som 
utfordrer politiet med tanke på kompetanse, erfaring, teknologi, sporsikring og samarbeid med andre land, 
men som er for alvorlig til at vi kan prioritere det bort. Jeg frykter at politiet bare har sett toppen av isfjellet 
på et kriminalitetsområde som har lovens strengeste strafferamme på inntil 21 år.

Hvordan har så barn og unge det i dag? Hva kan vi gjøre for at de skal ha en trygg hverdag hjemme, på 
skolen, i bybildet og ikke minst på sosiale medier? Vi må trygge barn og unge alle steder de oppholder 
seg, men politiet kan ikke gjøre denne jobben alene. Vi trenger at alle gode krefter jobber sammen med 
oss i dette viktige arbeidet!

Heidi Kløkstad, politimester i Nordland



ANMELDTE STRAFFESAKER I NORDLAND POLITIDISTRIKT 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring 

2020-
2021 

Endring 
2016-
2021 

ØKONOMI 763 800 744 816 739 783 6 % 3 % 

VINNING 2 315 1 949 1 855 1841 1826 1639 -10 % -29 % 

VOLD 1 695 1 592 1 593 1530 1316 1276 -3 % -25 % 

SEDELIGHET 525 477 458 413 424 481 13 % -8 % 

NARKOTIKA 1 972 1 715 1 782 1590 1434 847 -41 % -57 % 

SKADEVERK 660 679 606 731 695 660 -5 % 0 % 

MILJØ 201 159 134 148 193 155 -20 % -23 % 

ARBEIDSMILJØ 55 48 56 51 36 57 58 % 4 % 

TRAFIKK 2 888 2 700 2 528 2500 2540 2280 -10 % -21 % 

ANNEN 1 793 1 801 1 542 1530 1387 1453 5 % -19 % 

UNDERSØKELSE
SSAKER 

697 669 584 559 549 472 -14 % -32 % 

Sum 13 564 12 589 11 882 11709 11139 10103 -9 % -26 % 

 

Oppklaringsprosent 
Oppklaringsprosent 2017 2018 2019 2020 2021 Endring 2020-

2021 

Landsbasis  52,6 % 52,3 % 50,9 % 49,4 % 48,8 % -0,6 % 

Nordland 65,4 % 63,3 % 62,0 % 61,9 % 58,2 % -3,7 % 

Sedelighet 60,9 % 64,0 % 62,2 % 65,3 % 57,2 % -8,1 % 

Voldtekt 43,4 % 40,2 % 36,4 % 39,6 % 32,0 % -7,6 % 

Seksuell omgang og voldtekt av 
barn u/14 år 

72,9 % 75,0 % 78,7 % 69,0 % 73,8 % 4,8 % 

Prioriterte voldssaker  51,3 % 64,3 % 50,9 % 67,7 % 50,0 % -17,7 % 

U18 78,9 % 80,3 % 82,2 % 85,3 % 82,8 % -2,5 % 

 

Saksbehandlingstid 
Saksbehandlingstid 
(gjennomsnitt) 

2017 2018 2019 2020 2021 Endring 2020-
2021 

Landsbasis  73 77 75 71 70 -2 % 

Nordland 96 84 92 84 83 -1 % 

Sedelighet 200 206 227 194 135 -30 % 

Voldtekt 194 216 204 193 136 -30 % 

Seksuell omgang og voldtekt av 
barn u/14 år 

232 207 273 229 158 -31 % 

Prioriterte voldssaker (maks 90 
dager) 

130 149 175 125 164 31 % 

U18 (maks 42 dager) 48 63 52 40 41 3 % 

 



Restanser 

Restanser 2017 2018 2019 2020 2021 Endring 2020-2021 

Ikke påtaleavgjorte saker 2961 2897 2983 2457 2145 -13 % 

Eldre enn 3 måneder 1467 1426 1 646 1 230 1 111 -10 % 

Eldre enn 12 måneder 192 238 254 262 180 -31 % 

 

Tilrettelagte avhør 
Tilrettelagte avhør 2017 2018 2019 2020 2021 Endring 2020-2021 

Gjennomførte avhør 489 396 396 423 319 -25 % 

 

Straffereaksjoner 
 

2017 2018 2019 2020 2021 Endring 
2020-
2021 

Dommer totalt 2494 3 247 3 026 2524 2822 12 % 

Ubetingede 
dommer 

915 1 258 1072 1074 1419 32 % 

Betingede 
dommer 

442 560 556 331 737 123 % 

Samfunnsstraff 218 260 262 276 258 -7 % 

Saker til 
konfliktrådet 

216 204 211 179 168 -6 % 

Inndragning 
(beløp) 

 kr 1 140 
052  

 kr 1 864 
692  

 kr 2 160 
585  

 kr     2 374 
398  

 kr     2 655 
224  

12 % 

 

  



UTVALGTE KRIMINALITETSTYPER  

Narkotika 
  2017 2018 2019 2020 2021 Endring 

2020-2021 

NARKOTIKA 1 715 1 782 1590 1434 847 -41 % 

Narkotikalovbrudd etter 
legemiddelloven 

1 173 1 243 1 037 866 439 -49 % 

Narkotikaovertredelse etter 
straffeloven 

475 475 480 516 356 -31 % 

Grov narkotikaovertredelse 
etter straffeloven 

32 34 47 18 16 -11 % 

Dopinglovbrudd etter 
legemiddelloven 

17 12 14 15 4 -73 % 

Dopinglovbrudd etter 
straffeloven 

18 18 14 21 32 52 % 

 

Sedelighet 
  2017 2018 2019 2020 2021 Endring 

2020-2021 

SEDELIGHET 477 458 413 424 481 13 % 

Voldtekt 127 112 113 89 109  22 % 

Seksuell omgang og voldtekt av barn u14 
år 

59 63 57 53 50 -6 % 

Seksuell omgang med barn 14-16 år 35 34 33 38 37 -3 % 

 

Trafikk 
 

2017 2018 2019 2020 2021 Endring 2020-2021 

TRAFIKK 2 700 2 528 2 500 2 540 2 280 -10 % 

Promillekjøring 525 565 591 585 514 -12 % 

Trafikkuhell med personskade 157 161 163 141 135 -4 % 

Kjøring uten gyldig førerkort 582 527 490 477 430 -10 % 

Hastighet 369 398 395 439 360 -18 % 

 

Vinning 
 

2017 2018 2019 2020 2021 Endring 2020-
2021 

VINNING 1 949 1 855 1 841 1 826 1 639 -10 % 

Grove tyveri fra bolig 27 43 19 20 15 -25 % 

Ran 5 5 10 3 4 33 % 

Tyveri av sykkel 216 245 292 359 314 -13 % 

Grovt tyveri fra bil, kjøretøy, 
fartøy 

20 12 5 5 2 -60 % 

Brukstyveri av bil 62 66 80 56 51 -9 % 



Vold 
 

2017 2018 2019 2020 2021 Endring 
2020-
2021 

VOLD 1 592 1 593 1 530 1 316 1 276 -3 % 

Familievold 368 304 413 420 432 3 % 

Mishandling i nære relasjoner 191 157 156 118 126 7 % 

Drap 0 1 1 0 0 0 % 

Voldssaker med særskilt 
saksbehandlingsfrist 

102 112 114 92 78 -15 % 

Trusler 482 477 438 346 304 -12 % 

 

Ungdomskriminalitet 

UNGDOMSKRIMINALITET 2017 2018 2019 2020 2021 Endring 
2020-
2021 

ANNEN 120 76 63 99 66 -33 % 

ARBEIDSMILJØ 
    

1 100 % 

MILJØ 2 1 1 2 2 0 % 

NARKOTIKA 110 126 112 93 42 -55 % 

SEDELIGHET 93 90 81 96 80 -17 % 

SKADEVERK 94 42 56 74 24 -68 % 

TRAFIKK 71 87 86 88 62 -30 % 

UNDERSØKELSESSAKER 7 9 6 12 2 -83 % 

VINNING 88 96 88 77 49 -36 % 

VOLD 131 100 98 126 118 -6 % 

ØKONOMI 6 10 14 11 6 -45 % 

Totalsum 2 637 605 678 452 -33 % 
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2021 har vært nok et år preget av nedstengte  
samfunn og strenge smittevernsrestriksjoner. Dette 
gir seg også utslag i kriminalitetsbildet i Nordland. 

Antall anmeldte saker går ned fra 11 709 i 2019, til  
11 139 saker i 2020. I 2021 er tallet ytterligere  
redusert til 10 103 anmeldte saker. 

ANMELDTE STRAFFESAKER

Kakediagrammene viser fordelingen av det totale antall ameldelser pr kategori som politiet har jobbet med i 2021. TIl venstre 
er fordelingen i Nordland, og til høyre ser man fordelingen av anmeldelser pr kategori på nasjonalt nivå. 

belastning for de fornærmede. Sedelighetssakene 
utgjør 5 % av den totale saksmengden til politiet 
i Nordland, men ressurs- og tidsmessig utgjør 
disse sakene en vesentlig høyre andel av politiets 
arbeidsoppgaver. 

Vi skiller oss også noe ut fra resten av landet, 
der sedelighetssakene utgjør 3% av de anmeldte 
sakene.

“Størst er nedgangen i antall  
anmeldte narkotikasaker, hvor det er en 

reduksjon på 41% sammenlignet med 2020”

Det er nedgang innen de aller fleste saksfelt, med 
noen få unntak. Størst er nedgangen i antall  
anmeldte narkotikasaker, hvor det er en reduksjon 
på 41% sammenlignet med 2020 - fra 1434 saker i 
2020 til 847 saker i 2021. 

Størst økning ser vi på saker knyttet til saksfeltet 
sedelighet. Her er det 13% økning fra 424 saker i 
2020 til 481 saker i 2021. 

Utviklingen er i tråd med politiets prioriteringer de 
senere år. Vi ønsker å avdekke flest mulig av de 
mest alvorlige sakene, som utgjør en stor  

Kriminalitetsbildet i Nordland har i 2021 vært påvirket av et 
nedstengt samfunn og strenge smittevernrestriksjoner.
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Når det gjelder saksbehandlingstiden i Nordland 
politidistrikt så er denne redusert med 1 %,  
sammenlignet med 2020. 

Lang saksbehandlingstid utgjør en ekstra  
belastning for de involverte, særlig for de  
fornærmede. Det er derfor svært gledelig at politiet i 
Nordland har klart å minske antall eldre saker.

Det er også svært gledelig å se at saksbehandlings-
tiden innen de mest alvorlige sakskategoriene i

Når det gjelder seksuell omgang og voldtekt av 
barn under 14 år og seksuell omgang og voldtekt 
av barn 14 til 16 år, så ser vi at nedgangen i antall 
saker dessverre er ytterligere redusert i 2021, med 
en nedgang på 6 % sammenlignet med 2020. 

Vi sier dessverre, fordi vi ikke har noen indikasjoner 
på at det er færre barn som utsettes for seksuelle 
overgrep. Vi frykter derimot at mørketallene har økt 
ytterligere under pandemien. 

Med smittevernsrestriksjonene har barna vært mer 
isolert hjemme og gjerningspersonene har hatt et 
større handlingsrom. Nettverket som skal bistå i å 
fange opp om barn har det bra, har hatt en  
vanskelig jobb.

SEKSUELLE OVERGREP
Totalt sett har antall seksuallovbrudd økt med  
13 %, fra 424 saker i 2020, til 481 saker i 2021. Går 
vi nærmere inn på tallene ser vi at anmeldte saker 
som gjelder voldtekt av voksne har økt med 22 % i 
2021, sammenlignet med 2020. 

Ser vi derimot utviklingen over de siste fem årene, 
så er antallet mer normalt. Det antas at  
nedgangen i 2020 i det vesentlige skyldes  
nedstengningen som følge av koronapandemien, 
samt et redusert uteliv i deler av året.

“Vi sier dessverre, fordi vi ikke har 
noen indikasjoner på at det er færre 
barn som utsettes for seksuelle  
overgrep”

“Saksbehandlingstiden for de  
prioriterte voldssakene har dess-
verre har økt med 31 % til tross for at  
saksmengden er redusert”

sedelighet og seksuelle overgrep er redusert med 
henholdsvis 30 % og 27 %. 

Saksbehandlingstiden for de prioriterte voldssak-
ene har dessverre har økt med 31 %, til tross for at  
saksmengden er redusert. I 2022 må vi derfor jobbe 
med å redusere saksbehandlingstiden på dette 
prioriterte saksfeltet. 

OPPKLARTE SAKER, 
RESTANSER OG  
SAKSBEHANDLINGSTID

Nordland politidistrikt har i 2021 hatt en  
oppklaringsprosent på 58,2 %. Dette er en nedgang 
på 3,7 % sammenlignet med 2020. Nasjonalt er  
oppklaringsprosenten 48,8 % for samme periode. 

Oppklaringsprosenten i Nordland må sees i  
sammenheng med det arbeidet som har vært gjort 
i 2021 for å bygge ned restanser. Politidistriktet har 
i denne perioden hatt sælig fokus på å bygge ned 
de eldste sakene (saker som er eldre enn 12 mnd), 
og vi har klart å redusere denne restansekatego-
rien med hele 31 %. Saker med lang saksbehan-
dlingstid i etterforsknings-sporet og/eller i påtale-
sporet kjennetegnes ofte ved at de er krevende, 
komplekse og vanskelig å komme til bunns i. 
 
Gjennom den noe roligere kriminalitetsperioden 
som pandemien har ført med seg, har politiet klart 
å sette av ressurser til å jobbe ut mange av disse 
sakene. Dessverre er det slik at komplekse saker 
ofte har lavere oppklaring, og når mange av disse 
sakene blir avgjort gir det seg utslag i at  
oppklaringsprosenten går ned. 
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2021 ble året da politiet i Nordland for alvor startet å jobbe 
for å avdekke og etterforske seksuelle overgrep mot barn 
på internett.

“I Nordland politidistrikt ble det i 
2021 gjennomført 319 tilrettelagte 
avhør”

TILRETTELAGTE AVHØR
SEKSUELLE OVERGREP 
MOT BARN PÅ INTERNETT

Tilrettelagte avhør skal gjennomføres i saker hvor 
barn og særlig sårbare fornærmede og vitner 
avhøres i saker om seksuallovbrudd, kjønns- 
lemlestelse, mishandling i nære relasjoner, drap og 
kroppsskade. Det kan også gjennomføres  
tilrettelagte avhør i saker som omhandler andre 
typer straffbare forhold. 

I Nordland politidistrikt ble det i 2021 gjennomført 
319 tilrettelagte avhør. Dette er en reduksjon på 
25% sammenlignet med 2020, da det ble gjennom-
ført 423 tilrettelagte avhør. Dette er ikke en styrt 
nedgang, men mer et resultat av at færre saker har 
kommet inn til oss med behov for avhør av barn. 

Selv om samfunnet har måtte leve med smittevern-
restriksjoner som har påvirket kriminalitetsbildet, så 
har politiet i Nordland strukket seg langt for å ikke 
la dette gå ut over barna. Vi har prioritert å gjen-
nomføre avhør av barn i alle saker der det har vært 
aktuelt. Vi frykter imidlertid at nedstengingen har 
ført til færre saker hvor barn er skadelidende, har 
blitt avdekket.

I 2021 har Nordland politidistrikt økt fokuset på  
internettrelaterte seksuallovbrudd; herunder  
nedlasting og deling av overgrepsmateriale, og  
direkteoverførte bestillingsovergrep på nett (DOBO).

I starten av 2021 opprettet politidistriktet en  
stilling som politifaglig etterforskningsleder, som 
skulle jobbe dedikert med dette kriminalitets- 
området, og i løpet av året ble arbeidet styrket.  
Satsningen skaffet politidistriktet verdifull  
erfaring og kompetanse om hvordan disse sakene 
bør håndteres.

“Dette er svært alvorlige straffesaker 
med opptil 21 års strafferamme, og 
sakstypen utfordrer oss med tanke 
på teknologi og elektroniske spor”

Samarbeid på tvers både nasjonalt og 
internasjonalt
Politidistriktet har arbeidet sammen med Kripos og 
internasjonale samarbeidspartnere, og hatt flere 

aksjoner og pågripelser både i eget og andre  
politidistrikt. Dette har blant annet resultert i en 
dom på 3 år og 4 måneder for voldtekt av barn  
under 14 år via internett. Vi etterforsker per tiden  
flere saker som omhandler nedlasting og deling 
av overgrepsmateriale, og direkteoverførte bes-
tillingsovergrep (DOBO). Dette er svært alvorlige 
straffesaker med inntil 21 års strafferamme, men 
sakstypen utfordrer oss med tanke på teknologi og 
elektroniske spor. 

I 2022 har politidistriktet valgt å satse ytterligere 
på internettrelaterte seksuallovbrudd. Vi har  
derfor opprettet fire faste stillinger som skal utgjøre 
et team som skal jobbe med seksuelle overgrep 
mot barn på internett (SOBI-team) for hele  
Nordland.
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NARKOTIKA
Det har fra 2020 til 2021 vært en klar nedgang i 
antall narkotikasaker. De siste årene har mindre 
narkotikasaker ikke vært en del av de prioriterte 
saksområdene som politiet skal jobbe med i  
henhold til Riksadvokatens prioriteringer. 

“Det har fra 2020 til 2021 vært en klar 
nedgang i antall narkotikasaker”

En klar nedgang i antall narkotikasaker knyttes til at det ikke 
har vært et prioritert saksfelt som politiet skal jobbe med i 
henhold til Riksadvokatens føringer.

VOLD

Tallene for 2021 viser at det har vært en reduksjon 
på 3 % i antall voldssaker sammenlignet med 2020. 
Ser vi derimot på utviklingen fra pandemiens start, 
så har det vært en reduksjon på 16 % sammen-
lignet med tallene fra 2019. Noe av forklaringen 
på denne nedgangen kan relateres til smittevern-
restriksjoner, skjenkeforbud og et nedstengt uteliv. 
Som en konsekvens av dette har det vært mindre 
såkalt “utelivsvold” i politidistriktet.

Når det gjelder familievold så har det imidlertid 
vært en jevn økning de siste tre årene, med en 
ytterligere økning på 3 % i 2021.  I de mest alvorlige 
familievoldssakene, kodet som Mishandling i nære 
relasjoner, ser vi at nedgangen fra 2020 har jevnet 
seg litt mer ut i 2021. Det er likevel et stykke fram til 
årene før pandemien. Vi har en generell bekymring 
for mørketall knyttet til disse kriminalitetstypene, 
som i utgangspunktet ikke er så synlige for 
omverden.  
 
Politiet registrer at det er mange av våre  
forebyggende samarbeidspartnere som deler 
denne bekymringen, og vi vil sammen med dem 
fortsette å jobbe for at alle skal ha det trygt i 
hjemmene sine, og ansvarliggjøre de som begår 
denne type handlinger.

På vårparten 2021 kom også Riksadvokaten med et 
brev til alle landets politidistrikter med en  
presisering og innskjerping av vilkårene for når og 
hvordan politiet kan gripe inn i mindre  
narkotikaforhold. Dette har medført at særlig saker 
som gjelder bruk og besittelse av mindre  
narkotikamengder har blitt redusert i antall. De 
fleste saker som gjelder bruk av narkotika har sitt 
utspring i andre straffbare forhold, f.eks.  
omsetning av narkotika eller ruskjøring. 

Når det gjelder grove narkotikaforhold, er det kun 
en mindre nedgang fra 2020 til 2021. Det betyr ikke 
at denne delen av narkotikakriminaliteten er ned- 
prioritert, men at man i mindre grad har klart å 
komme i posisjon for å avdekke denne type  
kriminalitet.

Økning i antall dopingsaker skyldes i stor grad at 
flere postforsendelser med doping har blitt stanset 
som en del av innførselskontrollen. 

Selv om det er en økning i antall familievoldssaker så er 
politiet fremdeles bekymret for mørketall. Det er fremdeles 
et stykke fram til tallene er tilbake på “normalen”
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UNGDOMSKRIMINALITET POLITIETS NETTPATRULJE 
I NORDLANDUngdom som begår kriminelle handlinger - såkalte 

U-18 saker, har særskilt prioritet hos politiet. Disse 
sakene skal behandles i løpet av 42 dager, og 
politiet har en større verktøykasse i oppfølgingen 
av disse sakene. Herunder er det forebyggende 
sporet langt mer fremtredende enn i de ordinære 
straffesakene. Politiet forsøker i samarbeid med 
en rekke andre forebyggende aktører å finne gode 
løsninger utenfor straffesaksporet, slik at 
ungdommen kan ledes bort fra den kriminelle 
utviklingen.

I 2021 ser vi en reduksjon i antall ungdomssaker på 
33 %. I 2020 ble det registrert 678 ungdomssaker, 
mot 452 saker i 2021. Denne reduksjonen kan i stor 
grad knyttes til politiets reduserte innsats mot 
narkotikakriminalitet, samt lange perioder med 
nedstenging av samfunnet. 

I 2021 ble antall ungdomssaker knyttet til narkotika 
redusert med 55 % - fra 93 saker i 2020 til 42 saker 
i 2021. Politiet er av den oppfatning at  
kriminalitetsbildet blant ungdom har endret seg 
under pandemien. Ungdom har vært mer isolert og 
hatt færre fritidstilbud enn normalt. Dette mener vi 
gir seg utslag i en nedgang innen de kriminalitets-
områdene som ungdom tradisjonelt har vært 
knyttet til, slik som vinning (nedgang på 36 %) og 
skadeverk (nedgang på 68 %).  

Det som bekymrer politiet spesielt innenfor  
ungdomskriminalitet er et fortsatt høyt antall  
sedelighetssaker – dette selv om det i 2021 har 
vært en reduksjon på 17 %. Dette er et kriminalitets-
område som ofte gjør stor skade for de involverte, 
og vi ser at ungdom både er å finne i kategoriene 
fornærmet og mistenkt. Innenfor sedelighets-
området har vi hatt en stor økning i såkalte  
billeddelingssaker, hvor det er en økning på 48% fra 
2020 til 2021. Dette er et område vi vil vie økt  
oppmerksomhet i 2022.

“Politiet er av den oppfatning at  
kriminalitetsbildet blant ungdom har 
endret seg under pandemien”

Politiet skal være tilgjengelig der innbyggerne er. 
Råd, veiledning og forebyggende informasjon er 
Nettpatruljens hovedmål. I 2021 har Nettpatruljen 
i Nordland utvidet sin tilstedeværelse til også å 
inkludere Instagram.  Målet med denne kanalen er 
å nå flere unge innbyggere.

Nettpatruljen i Nordland har i 2021 også bidratt i 
arbeidet med å utvikle "Sikker chat"  som ble tatt i 
bruk på nyåret i 2022.
 
Politiet opplever at sosiale media er en arena hvor 
vi ønskes velkommen av innbyggerne, og hvor sta-
dig flere tar kontakt med oss. Politidistriktet valgte 
derfor å gjøre en midlertidig 
forsterkning for å se om vi kan få enda større trykk 
i denne satsningen. I 2021 har Nettpatruljen hatt en 
ekstra politiressurs store deler av året.
 
To nye stillinger til Nettpatruljen
I 2021 har Nettpatruljen i Nordland tatt i mot ca 160 
henvendelser på Facebook og 17 henvendelser på 
Instagram, og mer enn doblet antall innbyggere vi 
har nådd med innleggene vi har lagt ut. Mot slutten 
av 2021 ble det besluttet at Nettpatruljen fra 2022 
skulle forsterkes med to faste stillinger.

Politiet skal være synlig og tilstede der folk er. Det betyr 
både besøk i barnehager som her, eller tilstede med gode 
råd og veiledning på sosiale media.
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Grenseoppdraget har vært et krevende arbeid som politiet, 
selv med ekstra ressurser ikke hadde kunnet gjennomføre 
uten de gode samarbeidspartneren.

GRENSEKONTROLL
15. mars 2020 fikk politiet det første oppdraget 
med å etablere indre Schengen grensekontroll, et 
oppdrag som også pågikk gjennom hele 2021. 
Oppdraget har vært preget av et omfattende og til 
dels komplisert regelverk, som det har vært gjort 
hyppige endringer i. Det kompliserte regelverket og  
endringene som har blitt innført med korte tids-
frister er noe som har stilt særlig store krav til 
mannskapene ut på grenseoppdraget.
 
Politidistriktet har også brukt mye ressurser på å 
håndtere oppdraget. I store deler av perioden har 
kontrollene på grenseovergangen vært aktive  
gjennom hele døgnet. Fra oktober 2021 har  
kontrollene vært kunnskapsbasert, og vi har stått 
på grensa i tidsrommene med størst trafikk. 

Det er ikke tvil om at politiet alene ikke hadde  
maktet denne oppgaven, selv med de ekstra  
ressursene som vi har fått tilført. Heimevernet har 
vært en spesielt avgjørende samarbeidspartner 
for å lykkes med denne jobben, men også andre 
aktører har bidratt slik som helse, kommune,  
Forsvaret og Tollvesenet. Vi kan ikke annet enn å 
takke alle sammen for et svært godt samarbeid!
 
Det er registret 143.037 innpasserte/kontrollerte 
personer ved grenseovergangene i Nordland  
politidistrikt i 2021.

TILLIT TIL POLITIET

Politiets hovedoppgaver er å opprettholde  
alminnelig orden, forebygge og forhindre straffbare 
handlinger, beskytte borgerne og deres lovlydige 
virksomhet, samt å etterforske lovbrudd.
Vi er helt avhengige av å ha en grunnleggende høy 
tillit i befolkningen for å kunne utføre våre  
oppgaver. Det er helt avgjørende for en  
velfungerende polititjeneste.
 
I politiets innbyggerundersøkelse for 2021 svarer 
78% at de har svært stor eller ganske stor tillit 
til politiet i Nordland. Nasjonalt svarer 80% det 
samme. 

Selv om innbyggerne i Nordland har litt lavere tillit 
til politiet enn hva gjennomsnittet svarer nasjonalt, 
så er politidistriktet godt fornøyd med den høye 
tilliten som innbyggerne har til oss. I 2020 svarte 
79% at de hadde svært stor eller ganske stor tillit 
til politiet. I 2019 svarte 76% og i 2018 svarte 77% 
at de har de har svært stor eller ganske stor tillit til 
politiet i Nordland. Det er betryggende å se at  
innbyggerne over tid har hatt høy tillit til politiet i 
Nordland, men dette er absolutt ikke noen  
hvilepute for oss. 

“Det er et mål at alle skal oppleve at 
de har et rettferdig politi”

Det er også interessant å se hva som er mest 
avgjørende for deres tillit til politiet. Årets  
innbyggerundersøkelse viser at nordlendingene 
mener egne opplevelser (37%) og omtale av politiet 
i media (35%) er mest avgjørende. 

Politiet er godt kjent med at tillit tar lang tid å 
bygge opp, men kan forsvinne på et øyeblikk.  
Politidistriktet tar dette på alvor, og i 2022 vil vi 
implementere et nasjonalt treningsopplegg for våre 
operative mannskaper. Treningen tar opp hvordan 
vi kan jobbe for å bli enda dyktigere til å lytte og 
møte alle med respekt. Det er et mål at alle skal  
oppleve at de har et rettferdig politi.
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Nordland politidistrikt har over lengre tid arbeidet systematisk med å øke bevisstheten og kunnskapen 
om bruk av forvaltningshjemlene i det forebyggende arbeidet. 

Politidistriktet har klart å etablere en kultur for å melde fra om bekymringer hva gjelder tillatelser gitt av 
politiet. Dette gjelder saker som tilbakekall av våpenkort, rett til å føre motorvogn, kjøreseddel, pass,  
ordensvakt mm. Nordland politidistrikt går videre med ca 80 % av antall bekymringsmeldinger som vi  
mottar.

Utvikling i antall bekymringsmeldinger i Nordland politidistrikt; 
• 2017  253 bekymringsmeldinger
• 2018  388 bekymringsmeldinger
• 2019  603 bekymringsmeldinger
• 2020  871 bekymringsmeldinger
• 2021  604 bekymringsmeldinger

BEKYMRINGSMELDING


