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REGIONALT POLITIRÅD I NORDLAND POLITIDISTRIKT 

1) Velkommen v/politimester Kløkstad 

Politimester ønsket velkommen og presenterte deltakerne. Dette er årets første møte i Regionalt 

politiråd. Tema i dag er blant annet kriminalitetsbildet i Nordland - utvikling og trender, 

forebyggende politiarbeid, nasjonal trusselvurdering og kriminelle MC-miljøer. 

 

2) Status politiet i Nordland v/politimester Heidi Kløkstad  

Grunnprinsipper i norsk politi er å være tilstede der folk bor og ferdes. Disse prinsippene er 

uendret og har vært det over mange år. Politiet er tilsted for publikum, men treffer politiet i 

forhold til tillit og forventninger til befolkningen? Politimester Kløkstad gikk kort innom resultatet 

av innbyggerundersøkelsen for Nordland. I 2021 svarte 78 % at de har tillit til politiet i Nordland. Ca 

40 % svarer at deres tillit er basert på at det de har lest i media og ca 40 % svarer at de baserer sitt 
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svar på det de har hørt om politiet. Politiet i Nordland er glad for å se at tilliten holder seg stabil i 

Nordland, men spesielt glad for å se at den går opp på noen punkter vi har jobbet med over tid, slik 

som politiets tilstedeværelse i sosiale media og synlighet i lokalmiljøet. Der politiet får dårligs 

tilbakemelding (3 av 10) så er det knyttet til vår evne til å håndtere digital kriminalitet – dette 

gjelder over hele Norge. 

 

Kløkstad presenterte deretter hovedlinjene i organisasjonen Nordland politidistrikt 

• Vi har en befolkning som er svært spredt og politidistriktet er langstrakt. Det betyr at vi må 

rigge polititjenesten deretter. I dag har vi 13 patruljeområder, til sammenligning har Oslo 

politidistrikt ett patruljeområdet. 

• Pr i dag ca 740 ansatte. Over 500 av disse er politistillinger 

• 71 % av politiressursene ligger i de geografiske driftsenhetene. 27 % av ressursene ligger i 

fellesenhetene, og 2 % i stabene. 

• 22 % av ressursene er på hovedsete. De øvrige er spredt i politidistriktet. 

• 79 % av mannskapene har kombinerte roller (både operativ og etterforskere). 

Landsgjennomsnittet er på 35 % 

• I Nordland har vi aldri hatt flere politiårsverk enn vi har i dag. De tre siste årene har vi økt 

med 67 nye stillinger. Det er et nasjonalt krav om at vi skal holde en stabil politibemanning 

gjennom året. 

• I 2022 styrkes de geografiske driftsenhetene med 11 stillinger. I tillegg styrkes den digitale 

satsningen med 6 nye stillinger (fire til å etterforske seksuelle overgrep på nett og to til 

nettpatruljen) 

• Når det gjelder responstid og aksesstid så når Nordland politidistriktet målkravet på alle tre 

områdene i dag. Tilbake i tid er det de største områdene at Nordland politidistrikt har slitt 

med å nå responstidskravet. Dette skyldes samtidskonflikter. Glad for at vi nå oppfyller 

målkravet på alle områder. 

 

Diskusjon og utveksling av erfaring og tips til hvordan ordningen politikontaktordningen fungerer. 

 

Løkkebakken gikk deretter gjennom kriminalitetsbildet for 2021 med utvikling og trender innenfor 

kriminalitetsbilde. 

 

Bodø kommune v/Pinnerød viste til at kommunen har hatt opplæring for ansatte i barnehagene. Et 

samarbeid med Stine Sofies Stiftelse. Anbefales som et forebyggende tiltak for flere. 

 

 

Oppfølging 

✓ Politikontakten oppgaver og kommunens oppgaver kommuniserer tydelig slik at alle er kjent 

med hverandres oppgaver og forventninger. Følges opp i politirådene. 
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3) Forebyggende arbeid i Nordland v/ Finn Erik Rødsand, leder etterretning, forebygging og 

etterforskning 

Hovedstrategien til politiet er å forebygge kriminalitet. Det er utarbeidet en nasjonal plan for dette 

arbeidet som danner utgangspunktet for Nordland politidistrikt sin lokale plan "Forebygging som 

hovedstrategi i Nordland 2021-2025"  

Planen skal: 

➢ Bidra til en mer enhetlig forståelse av og tilnærming til forebygging i politiet 

➢ Forankre at forebygging er et felles ansvar for alle fagområder og funksjoner i politiet – 

sammen med andre 

➢ Tydeliggjøre behovet for samarbeid og samhandling for å styrke det forebyggende 

arbeidet, både internt i politiet og med aktører utenfor politiet 

 

I forlengelsen av dette er det utarbeidet en plan for forebygging av barne- og 

ungdomskriminalitet. 

➢ I politiets arbeid med hovedstrategi fram mot 2025 skal barn og unge gis særskilt prioritet 

➢ Distriktets arbeid skal være kunnskapsbasert og utøves i tråd med nasjonale krav og 

forventninger 

➢ Planen understøtter "Forebygging som hovedstrategi i Nordland 2021-2025" 

 

Rødsand gikk deretter kort gjennom politikontaktordningen, politiråd og øvrige samarbeidsavtaler.  

 

Oppfølging 

✓ Vesterålen regionråd stilte spørsmål ved organiseringen av utlendingstjenesten i politiet. 

Mange som jevnlig må til Svolvær for å vise ansiktet sitt i forhold til 

biometri/oppholdstillatelse. Er dette nødvendig eller kan det håndteres lokalt av 

politikontakten? Nordland politidistrikt skal sjekke opp og komme tilbake med svar på dette. 

 

 

4) Nasjonal trusselvurdering 2022 v/ Kjærsti Helland, leder PST Nordland 

Helland tok en gjennomgang av hovedlinjene fra den nasjonale trusselvurderingen fra Politiets 

sikkerhetstjeneste 

 

Oppfølging 

✓ Ta kontakt med politiet dersom man ønsker en nærmere gjennomgang av trusselvurderingen, 

eller har problemstillinger man ønsker å diskutere med PST Nordland. 

 

 

5) Bekjempelse av kriminelle MC-miljø i Nordland v/ Erik Christensen, seksjon for etterretning, i 

felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning 

Christensen gikk kjapt gjennom de kriminelle MC klubbene som eksisterer og hvordan de opererer. 

Han gikk deretter nærmere inn på situasjonen i Nordland og hvordan den pågående etableringen 

arter seg og hvilke utslag den kan gi i lokalsamfunnet. 
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Politiet kan ikke håndtere disse problemene alene, men er avhengig av at kommunene står 

sammen i en felles front mot disse miljøene.  

 

 

Oppfølging 

✓ Alle kommuner oppfordres til å fatte vedtak om at kriminelle mc-miljø ikke er velkommen i 

kommunen. Regionrådene skal ta oppfordringen videre til kommunene. Eksempel på vedtak 

fra en kommune er vedlagt eposten som referatet sendes ut i. 

 

 

6) Kunnskapsbasert politiarbeid (KUBA) i Nordland v/ Knut Waldemar Solli, strategisk rådgiver Stab 

for virksomhetsstyring  

Kunnskapsbasert politiarbeid er et nasjonalt prosjekt som skal pågå i politiet i en toårsperiode. 

KUBA er en standardisert arbeidsprosess for å bruke etterretning som grunnlag for å prioritere og 

utarbeide kunnskapsbaserte forebyggende tiltak på tvers av virksomhetsområder, hvor målet er å 

redusere risiko for kriminalitet og uønskede hendelser. 

 

Målet er å få mest mulig kraft ut av politiet og samarbeidende forebyggende krefter. 

 

Solli forklarte kort prosessen som ligger til grunn for metoden som heter KUBA. 

 

Hvordan treffer dette kommunene? 

• Politiet deler kunnskap og løfter frem utfordringer.  

• Politirådene arbeider strategisk og prioriterer sammen.  

• For prioriteringene på distriktsnivå kan det bli aktuelt å bruke regionalt politiråd som 

strategisk arena.  

• Vi må løse utfordringene sammen.  

  

Oppfølging 

✓ Politiet og kommune må samarbeidet om å løse utfordringene. Politirådet blir hovedarenaen 

for dette arbeidet fremover. 
 

 

7) Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt 

 

Vi opprettholder plan om to møter pr år i Regionalt politiråd. Politimester forhørte seg om man 

ønsker å fortsette med digitale møter og i så tilfelle om kommunene i tillegg skulle bli invitert inn. 

Tilbakemelding fra de representantene som var i møte om at digitale møter fungere fint, men at 

man også innimellom må ha fysiske møter. Bare fint å invitere inn kommunene i de digitale 

møtene.  

 

Neste møtedato avtales etter sommeren. Politiet kommer med forslag til dato. Spill gjerne inn 

forslag til tema for dette møtet. 

 


