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FORORD
Kriminalitetsbildet i 2019 har vært relativt likt året før. Det er små endringer i
sakstallene innenfor de ulike kriminalitetstypene.
Antallet anmeldte saker knyttet til seksuelle overgrep har økt gjennom flere år. Saker
der barn er fornærmet har vært prioritert aller høyest, og i 2019 hadde vi en
betydelig nedgang i saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn.
Politiets arbeid påvirkes i stor grad av endringer i samfunnet. Informasjons- og
kommunikasjonsteknologi er nå en del av nesten alt vi foretar oss. Smarttelefoner,
internett og sky-teknologi er integrert i livene våre, og dette kompliserer også politietterforskningene. Det har vært en viktig prioritet i 2019 å styrke digitalt politiarbeid.
Nordland politidistrikt oppsto som følge av sammenslåing av tre politidistrikt, og var
ferdig bygget i 2018. Vi arbeider fortsatt med å bedre vår arbeidsmetodikk, herunder
å styrke politiets forebyggende arbeid. Det er viktig at politiet jobber mer kunnskapsbasert. Vi videreutvikler vår evne til å innhente, bearbeide, og analysere informasjon
for å bli mer treffsikker med tanke på prioriteringer og tiltak.
Politiet i Nordland jobber hver dag for å sikre mest mulig trygghet og rettssikkerhet
for de som bor og ferdes i Nordland. Vi oppklarer ca. 10 % flere straffesaker enn
landsgjennomsnittet, men vi skulle ønske vi klarte å behandle sakene raskere. Å
styrke kapasitet knyttet til straffesaksarbeidet vil være en særlig prioritet for
politidistriktet i 2020.

Tone Vangen,
politimester i Nordland

STRAFFESAKSBEHANDLINGEN
Anmeldte straffesaker Nordland politidistrikt
ØKONOMI
VINNING
VOLD
SEDELIGHET
NARKOTIKA
SKADEVERK
MILJØ
ARBEIDSMILJØ
TRAFIKK
ANNEN
UNDERSØKELSESSAKER
Totalt for

2016

2017

2018

2019

763
2 315
1 695
525
1 972
660
201
55
2 888
1 793
697
13 564

800
1 949
1 592
477
1 715
679
159
48
2 700
1 801
669
12 589

744
1 855
1 593
458
1 782
606
134
56
2 528
1 542
584
11 882

816
1841
1530
413
1590
731
148
51
2500
1530
559
11709

Endring 20182019
10 %
-1 %
-4 %
-10 %
-11 %
21 %
10 %
-9 %
-1 %
-1 %
-4 %
-1 %

Kilde: JUS066 (fryste tall)
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14 %
SKADEVERK
6%

SEDELIGHET
4%

Oppklaringsprosent
Oppklaringsprosent

2017

2018

2019

52,6 %
65,4 %
60,9 %
43,4 %
72,9 %

52,3 %
63,3 %
64,0 %
40,2 %
75,0 %

50,9 %
62,0 %
62,2 %
36,4 %
78,7 %

Endring 20182019
-1,4 %
-1,3 %
-1,8 %
-3,8 %
3,7 %

51,3 %
78,9 %

64,3 %
80,3 %

50,9 %
82,2 %

-13,4 %
1,9 %

2017

2018

2019

73
96
200
211
130

77
84
206
218
149

75
92
227
226
175

Endring 20182019
-2,1 %
9,2 %
10,2 %
3,7 %
17,2 %

48

63

52

-17,1 %

Restanser

2017

2018

2019

Ikke påtaleavgjorte saker
Eldre enn 3 måneder
Eldre enn 12 måneder

2961
1467
192

2897
1426
238

2983
1 646
254

Endring 20182019
3,0 %
15,4 %
6,7 %

2017

2018

2019

489

396

396

Landsbasis
Nordland
Sedelighet
Voldtekt
Seksuell omgang og voldtekt av
barn u/14 år
Prioriterte voldssaker
U18

Saksbehandlingstid
Saksbehandlingstid
(gjennomsnitt)
Landsbasis
Nordland
Sedelighet
Seksuelle overgrep
Prioriterte voldssaker (maks 90
dager)
U18 (maks 42 dager)

Restanser

Tilrettelagte avhør
Tilrettelagte avhør
Gjennomførte avhør

Endring 20182019
0,0 %

Straffereaksjoner
Straffereaksjoner
Dommer totalt
Ubetingede dommer
Betingede dommer
Samfunnsstraff
Saker til konfliktrådet
Inndragning (beløp)

2017

2018

2019

2494
915
442
218
216
kr 1 140 052,00

3 247
1 258
560
260
204
kr 1 864 692,00

3 026
1072
556
262
211
kr 2 160
585,00

Endring 20182019
-6,8 %
-14,8 %
-0,7 %
0,8 %
3,4 %
15,9 %

UTVALGTE KRIMINALITETSTYPER
Narkotika
NARKOTIKA
Narkotikalovbrudd etter legemiddelloven
Narkotikalovbrudd etter straffeloven
Grov narkotikaovertredelse
Dopinglovbrudd etter legemiddelloven
Dopinglovbrudd etter straffeloven

2017

2018

2019

1 715
1 173
475
32
17
18

1 782
1 243
475
34
12
18

1590
747
480
47
14
14

2017

2018

2019

477
127
59
77

458
112
63
71

413
113
57
33

Endring 20182019
-10,8 %
-39,9 %
1,1 %
38,2 %
16,7 %
-22,2 %

Sedelighet
SEDELIGHET
Voldtekt
Seksuell omgang og voldtekt av barn u/14 år
Seksuell omgang/ handling med barn 14-16
år

Endring 20182019
-9,8 %
0,9 %
-9,5 %
-53,5 %

Trafikk
TRAFIKK
Kontrollerte førere
Reaksjonsprosent
Promillekjøring
Trafikkuhell med personskade
Drepte i trafikken

2017

2018

2019

Endring 20182019
-1,1 %
-8,3 %
1,6 %
4,6 %
1,2 %
300,0 %

2 700
29 024
6,76 %
525
157
6

2 528
21 682
9,84 %
565
161
4

2 500
19 876
10,00 %
591
163
16

2017

2018

2019

1 949
27
5
5

1 855
43
6
5

1 841
19
5
10

2017

2018

2019

1 592
368
0
102

1 593
304
1
112

1 530
413
1
114

Endring 20182019
-4,0 %
35,9 %
0,0 %
1,8 %

482

477

438

-8,2 %

Vinning
VINNING
Grove tyveri fra bolig
Grovt tyveri fra person på offentlig sted
Ran

Endring 20182019
-0,8 %
-55,8 %
-16,7 %
100,0 %

Vold
VOLD
Familievold
Drap
Voldssaker med særskilt
saksbehandlingsfrist
Trusler
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OPPKLARINGSPROSENT
Nordland politidistrikt har en relativt høy
oppklaringsprosent. Vi ser en liten
nedgang totalt sett, men en økt
oppklaringsprosent på det området som
har høyest prioritet: seksuell omgang og
voldtekt av barn under 14 år. Der har vi
en oppklaring på 78,7 %, noe som er et
svært positivt resultat.
Vi ligger også høyt på U-18, det vil si
saker der gjerningspersonen er under
18 år. Å hjelpe ungdommen til å ta gode
valg og lose dem ut av dårlige, er en
jobb politiet deler med mange. Arbeidet
vi legger inn her har stor betydning i
forhold til å forebygge kriminalitet i
samfunnet.

SAKSBEHANDLINGSTID
OG RESTANSER

Det er et mål å ha et synlig politi som er der når folk trenger
det. Det jobber vi for hver eneste dag. Her fra patruljen i
Brønnøysund.

vil si saker som har vært jobbet med over
tid, men som ikke er blitt påtaleavgjort.

Det har vært fokus på å få avgjort de
Nordland ligger over landsgjennomsnittet eldste sakene, de som overstiger 12
når det gjelder saksbehandlingstid totalt. måneder. Selv om vi har jobbet bevisst
Dette er vi ikke fornøyd med og skulle
med dette, så har vi ved årsskiftet en
gjerne sett at vi hadde et bedre resultat. liten økning. Restansenedbyggingen
som vi har foretatt gjennom året har
Det at saksbehandlingstiden er høy
likevel bidratt til å holde kontroll på
henger sammen med hvilke type saker
mengden gamle saker, slik den ikke har
som prioriteres. Saker som krever store
økt mer.
ressurser over lang tid er blant annet
familievold og sedelighetssaker, samt
Her skulle vi gjerne hatt lavere tall å
større narkotikasaker.
vise til. Det er krevende for fornærmede
at sakene ikke får sin avgjørelse innen
“ Det at saksbehandlingstiden er
rimelig tid. Det er også krevende for
høy henger sammen med hvilke
politiet å jobbe med gamle saker, men
type saker som prioriteres ”
våre ressurser må samtidig håndtere
ferske saker og saker av mer alvorlig
Gjennom 2019 har politidistriktet jobbet
karakter.
målbevisst for å få ned restansene, det
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SEKSUELLE OVERGREP OG
TILRETTELAGTE AVHØR
Antallet sedelighetssaker har gått noe
ned de siste par årene, noe som antas å
være en naturlig svingning etter en topp.
Dette er likevel de sakerne som
prioriteres aller høyest, og som vi bruker
mye av våre ressurser til.
Blant annet ser vi at antall tilrettelagte
avhør (dvs. avhør av barn) er like høyt
som i fjor, selv om saksantallet har gått
ned. Også sammenlignet med tallene på
landsbasis, så ligger Nordland på topp i
mengde tilrettelagte avhør.
“Det at Nordland ligger i
landstoppen når det gjelder
tilrettelagte avhør er styrt aktivitet
fra vår side.”

Ingen barn skal vokse opp i frykt. Hver og en av oss har et
ansvar for å melde fra dersom vi er bekymret for et barn.

Nordland ligger i landstoppen når det
gjelder tilrettelagte avhør er styrt
aktivitet fra vår side. Det får selvsagt
betydning for våre muligheter til å
prioritere annen kriminalitet, men
politidistriktet inngår ingen kompromisser
når det kommer til kriminelle handlinger
mot barn. De skal prioriteres først!

Dette er et bevisst valg fra vår side. Vi
forsøker med dette å få avdekket mest
mulig av denne kriminaliteten. Det er
viktig for de som er utsatt for overgrep,
men også et viktig forebyggende tiltak.
Vi mener at hver oppklarte sak bidrar til å
VOLD / FAMILIEVOLD
forebygge nye overgrep - og de som
utfører denne typen kriminalitet skal vite
Selv om det er en liten nedgang i
at det er stor sannsynlighet for at de
voldssaker totalt, så har antall familiekommer til å bli oppdaget og straffet for
voldssaker økt betydelig i 2019
det.
sammenlignet med året før.
Hvert eneste av disse avhørene
involverer et stort apparat som jobber for
å best mulig legge til rette for og ivareta
barnet, samt oppklare saker og bygge
solide straffesaker slik at gjerningspersoner kan stilles til ansvar. Det at

Dette er saker som krever betydelig
innsats fra politiet side og de er
krevende å oppklare. I 2019 har vi hatt
flere familievoldssaker som har endt i
dommer med mange års fengsel.
Familievoldssakene er omfattende å
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etterforske, av flere grunner. Det kan
være at forholdene har pågått over lang
tid, og at det derfor er mange hendelser
å kartlegge. Andre ganger kan det være
flere fornærmede og et stort antall vitner.
Det er heller ikke uvanlig at de som er
utsatt for vold er så preget av det de har
vært gjennom, at det påvirker framdriften
i saken.
Familievold er å betrakte som særdeles
skadelig for de som blir utsatt for det.
På grunn av den nære relasjonen til
volds utøver, avhengighetsforhold
mellom partene, samt det faktum at det
er i hjemmet det skjer, medfører ekstra
beslatning. Politiet tar disse sakene på
største alvor, men ser at vi må jobbe
enda raskere med å ferdigstille disse
sakene.

OMKOMMET I TRAFIKKEN
I året som gikk mistet 16 personer livet i
trafikken i Nordland. Det er en betydelig
økning. Politiet ser ingen åpenbar årsak
til at økningen er så stor. Det er ingen
fellesnevnere som peker seg ut.
De 16 omkom i 13 dødsulykker.
Ulykkene er spredt geografisk i hele
Nordland, og ulykkene er tidsmessig
jevnt fordelt utover hele året.
De omkomne er i aldersspennet 18-83
år, og fem av de omkomne er under 25
år. To av ulykkene involverte vogntog, og
den ene var en utforkjøring med
vogntoget.

NARKOTIKA
Nordland politidistrikt har en nedgang i
antall narkotikasaker på 10,8 %
sammenlignet med året før. Dette er ikke
ensbetydende med at det har blitt mindre
narkotika i samfunnet. Det er heller ikke
ensbetydene med at politiet ikke har
prioritert dette feltet.
“De grove sakene har en økning
på 38,2 %, noe som er positivt
med tanke på å bekjempe
narkotikakriminalitet”
I 2019 har vi likevel valgt å ikke fokusere
like mye på de små sakene, det vil si
bruk og besittelse av narkotika, som
tidligere.
Det har vært en økning i saker knyttet til
grov narkotikaovertredelse, det vil si mot
bakmenn, nettverk og beslag av større
mengder narkotika. De grove sakene har
en økning på 38,2 %, noe som er positivt
med tanke på å bekjempe mer alvorlig
narkotikakriminalitet.
De grove narkotikasakene er saker som
krever særdeles mye av politiets
ressurser innen etterretning,
etterforskning og straffeforfølgning, noe
som igjen gir utslag på saksbehandlingstiden totalt for politidistriktets
straffesaker. Mange av sakene går ut
over Nordlands grenser, enkelte også ut
over landets. Samarbeid nasjonalt og
internasjonalt i disse sakene er
nødvendig, men også ressurskrevende.

Kriminalitetstall og resultater - 2019

PASS

RESPONSTID
Politiet skal sikre trygghet og skape
trygghetsfølelse for innbyggerne. Det er
derfor viktig at politiet kommer raskt til
stedet når det trengs. Den tiden det tar
fra noen ringer politiets nødnummer 112,
til vi er framme på stedet, kaller vi
responstid. Politidistriktet har krav til
responstid på de alvorligste hendelsene
og kravene er delt inn i tre kategorier
utfra antallet innbyggere.

Sikkerhet knyttet til ID-arbeidet i Norge er høyt prioritert. Nye
passmaskiner og kompetanseheving til de ansatte har derfor
vært en prioritert oppgave i 2019.

I løpet av høsten 2019 har Nordland
politidistrikt tatt i bruk timebestillingsløsninger ved alle lokasjoner som
utsteder pass. Det er gjennomført
opplæring i regelverk og sikkerhetskultur
for alle saksbehandler i kontroll- og
vedtakslinjen.
Fra 1. november 2019 er det innført
manuell todelt saksbehandling, som vil
bidra til mer lik saksbehandling.
Høsten 2019 krevde flere banker at
kundene måtte møte opp i banken med
pass for å identifisere seg. Dette
medførte en betydelig økning av
søknader om pass, noe som utfordret
vår kapasitet. Resultatet ble at mange
måtte vente lenge i kø/vente lenge på
time, noe som medførte stor
frustrasjon hos mange av våre kunder.

“Den tiden det tar fra noen ringer
politiets nødnummer 112, til vi er
framme på stedet, kaller vi
responstid”
Nordland sine krav for 2019 var:
•
•
•

10 min i tettstedskategorien mer enn 20.000
innbyggere
17 min i tettstedskategorien mellom 200019.999 innbyggere
42 min i tettstedskategorien færre enn 2000
innbyggere

I 2019 hadde vi noe høyere tidsbruk på
responstiden enn det som er forventet. I
tettstedskategorien med mer enn 20.000
innbyggere brukte vi 11 minutter, mens vi
for de neste to kategoriene brukte
henholdsvis 22 minutter og 48 minutter.
Vi vil jobbe for å forbedre responstiden i
2020. Blant annet vil vi jobbe
systematisk opp mot oppdrag hvor vi
ikke har nådd responstidskravet, for å
analysere og avdekke årsakene slik at vi
kan forbedre oss.
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TILSTEDEVÆRELSE PÅ
NETT
Politiet i Nordland har vært på Facebook
i mange år allerede, men har i løpet av
siste året gjort en satsing for å
profesjonalisere vår tilstedeværelse på
nett. Vi har opprettet Nettpatruljen og
igangsatt et mer solid system for å holde
kontakt med publikum.

Nettpatruljen har i 2019 også vært
tilstede på fire festivaler på Snapchat,
hvor hensikten har vært å være lett
tilgjengelig for publikum, samt bidra med
forebyggende budskap.

TILLIT TIL POLITIET
Politiet har høy tillit i samfunnet, noe den
nye innbyggerundersøkelsen viser. På
landsbasis svarer 79 % at de har tillit til
politiet. At så mange har tillit til oss
betyr mye, og er utrolig viktig for at
politiet skal lykkes med den jobben vi er
satt til å gjøre.
Tillit og resultater henger nøye sammen.
For Nordland sin del viser tallene at det
er liten endring i publikums tillit til politiet.
I 2018 svarte 77 % at de har tillit til
politiet, mens tallene for 2019 viser at
76 % har tillit til Nordlandspolitiet.

Nettpatruljen var tilstede på Snapchat på festivalene; Verke,
Fæsterålen, Opptur og Parken. Bildet viser ett av innleggene
fra snapkontoen “Politiet på Fæsterålen”.

Nettpatruljen driftes av polititjenestefolk
fra mange ulike deler av politidistriktet, i
samarbeid med kommunikasjonsstaben.
I tillegg til å ha dialog med innbyggerne
er Nettpatruljen aktiv med å bidra med
forebyggende budskap på veggen.

Når det gjelder opplevd trygghet viser
undersøkelsen at 94 % av innbyggerne i
Norge føler seg trygge. Tallene for
Nordland viser at 93 % føler seg trygge
der de bor. Det er også verdt å merke
seg at den kriminalitetstypen som
innbyggerne har minst tillit til at
politiet klarer å håndtere er svindel og
bedrageri på nett. Her ligger Nordland
på landsgjennomsnittet hvor kun 29 %
mener politiet er god til å håndtere denne
typen kriminalitet.
For Nordland politidistrikt betyr dette at vi
må fortsette å stå på – hver eneste dag, i
hver eneste sak. Det skal være trygt og
oppleves trygt, å bo og ferdes i
politidistriktet vårt!

