
NORDLAND POLITIDISTRIKT

Regionalt politiråd

22.februar 2022

Heidi Kløkstad, politimester

Stig Morten Løkkebakken, påtaleleder

23.02.2022 Side 1
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Grunnprinsipper i norsk politi

➢Politiet skal avspeile samfunnets idealer

➢Politiet skal ha et sivilt preg

➢Vi skal ha et enhetspoliti

➢Politiet skal være desentralisert

➢Polititjenestepersonell skal være generalister

➢Politiet skal virke i samspill med publikum

➢Politiet skal være integrert i lokalsamfunnet

➢Politiet skal ha bred rekruttering

➢Politiet skal prioritere forebyggende virksomhet

➢Politiet skal være underlagt effektiv kontroll fra samfunnets side
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Innbyggerundersøkelsen 2021

• 78 % (79%) av befolkningen i Nordland 
har stor tillit til politiet

• Størst tillit i de største kommunene, hos 
innbyggere med høy utdanning, kvinner og de 
som ikke har vært i kontakt med politiet

• Lavest tillit i de minste kommunene og hos 
de som har vært utsatt for kriminalitet

• Økende tilfredshet blant de som har hatt 
kontakt med politiet på sosiale media

• 64 % (59) mener at politiet er regelmessig 
synlig i lokalområdet

• 3 av 10 mener politiet håndterer 
nettrelatert kriminalitet på en god måte
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Nordland politidistrikt

Bemanning og beredskap
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Nordland politidistrikt

➢ 41 kommuner

➢ 243 000 innbyggere 

➢ Spredt  befolkning og mange øysamfunn

➢ 800 km fra Sømna til Andøy

➢ ¼ av Norges kystlinje

➢ Ca 740 ansatte – over 500 politi pr feb22  

➢ 5 GDE, 5 FDE

➢ 11 tjenesteenheter

➢ 24 tjenestesteder – av svært ulik størrelse

➢ 13 patruljeområder
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Politiårsverk: FDE 27% - GDE 71% - STAB 2%

Politiårsverk: Hovedsete 22% - Tjenestested 78 %



Bemanning
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79 % av våre 
mannskaper har 
kombinerte roller.
Landssnittet er 
35 %

40 %

35 %

13 %

12 %

Operativt Straffesak

Sivil/forv Annet



Bemanning forts.

741 årsverk

2020 - 23,5 stillinger

2021 - 20,5 nye stillinger

2022 - 23 stillinger

• Krav om jevn politibemanning

• GDE prioriteres

• Styrker digital tilstedeværelse
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Responstid og aksesstid 2021 

➢For områder med 20 000 innbyggere eller mer  
10 min – vi bruker 7,6 min (12,2)

➢For områder med mellom 2000-19 999 innbyggere  
17 min – vi bruker 13,2 min (13,7)

➢For områder med færre enn 2000 innbyggere 
42 min – vi bruker 38,8 min (41,6)

➢Aksesstid 112 – minst 95% innen 20 sek  
vi besvarer 99,3% (99,1)
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Politireformen
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Har politiet blitt bedre etter reformen?

• Mer hensiktsmessig organisering – beredskap hele døgnet

• Mer digital tilstedeværelse – service, patrulje, etterforsking

• Flere politifolk – økt med ca 10% de tre siste årene

• Bedre utdanning – grunn/etter/videreutdanning

• Bedre politibiler – uniformerte og sivile

• Bedre digitale verktøy, verneutstyr og annet utstyr

• Politibygg med bedre standard 

• Politikontakter i alle kommunene

• Tettere samarbeid med kommunene
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Det er ingen driftsenheter i 
Nordland som kan klare seg alene!

Nye oppgaver lar seg ikke løse med gamle strukturer!

Våre tjenester strekker seg langt ut over det antall 
politifolk som publikum kan se og telle i lokalsamfunnet

Politiets tjenester består av mye mer enn 

det publikum kan se!
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Samarbeid mellom GDE/FDE- et eksempel

➢Voldtekt meldt til politiet via tredjeperson onsdag 

➢OPS styrte ressursene innledningsvis i dialog med FSI, påtale(Svolvær), lokalt lensmannskontor 

➢Lensmann kontaktet fornærmede samme dag -> avhørt på Hamarøy lensmannskontor

➢Fornærmede transportert fra Hamarøy til Bodø til undersøkelse på overgrepsmottak

➢Mistenkte pågrepet samme kveld –> bistand til pågripelse/transport fra Fauske lensmannskontor

➢Avsnitt for digital sporsikring i Bodø sikret elektroniske spor

➢Kriminaltekniker fra Fauske tok åstedet

➢FSI bistod med etterforskningsplan og avhør av vitner

➢Bodø politistasjon bistod med avhør av siktede torsdag, samt 
arrestopphold, fremstilling og varetektsfengsling fredag 

➢Støttesenter for kriminalitetsutsatte i Mosjøen kontaktet fornærmede 

➢Utlendingsseksjonen opprettet utlendingssak
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Nordland politidistrikt

Kriminalitet og straffesaksresultater
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Kriminalitetsbildet i Nordland pd de siste 5 år

• 25 % nedgang i antall anmeldelser

• 50 % nedgang i tradisjonell 
vinningskriminalitet

•Økning i antall seksuallovbrudd

• Stor økning i digital kriminalitet
◦ Kjøp og salg av narkotika 

◦ Vinningskriminalitet

◦ ID-tyverier

◦ Seksuelle overgrep

•Økt antall unge som begår alvorlig kriminalitet
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Straffesaksresultater 2021

• Antall anmeldelser totalt: 10 103 saker – nedgang på 9% fra 2020

− Det ble avgjort flere saker enn det kom inn -> reell restansenedgang

• Oppklaringsprosent: 58,2% - nedgang på 3,7%

− Landsgjennomsnitt 48,8%

• Saksbehandlingstid: 83 dager – nedgang på 1%

− Landsgjennomsnitt 70 dager

• 2822 dommer totalt i 2021 – økning på 12%
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Straffesakssammensetning

Avvik i forhold til resten av landet:

• Sedelighet 2% høyere

• Vold 3% høyere

• Trafikk 6% høyere

• Vinning 12% lavere
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Utviklingstrekk

• Stor økning generelt i seksuallovbrudd med 13% økning

− 2020 spesielt år i forhold til voldtektssaker

• Markert nedgang i narkotikasaker med 41% nedgang

− Brukersaker har en nedgang med 49%

− For ungdom er nedgangen 55%

• Seksuallovbrudd på nett øker

− Stor økning i bilde/videodelingsaker
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Ungdomskriminalitet

• Stor nedgang i ungdomskriminalitet generelt – 33% reduksjon

• Narkotika nedgang på 55%

• Økonomi og vinning nedgang på 35%

• Skadeverk nedgang på 68%

• Sedelighet nedgang på 17%
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Felles utfordringer
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Noen felles utfordringer

• Ungdomskriminalitet og ungdomsforebyggende arbeid

• Narkotikakriminalitet

• Kriminelle nettverk, herunder kriminelle MC-miljø

• Seksuelle overgrep mot barn – fysisk og på nett

• Useriøse aktører i arbeidslivet

• Psykisk ustabile personer

• Radikalisering og ekstremisme – kommende SIAN-
arrangement

• Lokale beredskapsråd
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Spørsmål/innspill
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