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TJENESTETILBUD TIL KOMMUNEN I NY STRUKTUR
Arbeidet med å finne frem til ny struktur for den lokale organiseringen av politiet i Nordland har pågått
siden våren 2016, både gjennom interne prosesser i politidistriktet og i dialog med kommunene mfl.
Våren 2016 møtte politimester og prosjekt PNP Nordland alle regionrådene og Nordland fylkesting1. Videre
møtte politiets lokale ledere alle kommunestyrene. Målet med møtene var å gi informasjon om status i
nærpolitireformen og legge til rette for et godt samarbeid i arbeidet med endringene i lokal struktur. Det
ble etablert en styringsgruppe av representanter fra de sju regionrådene, politidistriktets ledelse, prosjekt
PNP Nordland og lokale fagforeninger i politiet.
Etter en omfattende prosess, inkludert høringsrunde, sendte politimesteren 15. desember 2016 tilrådning
til lokal organisering av politiet i Nordland, til Politidirektoratet. 13. januar 2017 besluttet Politidirektoratet
at Nordland politidistrikt skulle ha 23 tjenestesteder og 11 lensmanns/politistasjonsdistrikt. Dette var to
tjenestesteder flere enn hva politimesteren hadde i sin tilrådning.
Kommunene har hatt adgang til å klage på Politidirektoratets beslutning jf. forskrift "klageordning for
berørte kommuner".2 Innen klagefristen 10.mars 2017 hadde fem kommuner i Nordland sendt inn klage. I
tillegg hadde Gratangen kommune i Troms sendt klage der de fremmer ønske om å tilhøre Nordland
politidistrikt. 22. mai 2017 besluttet Kongen i Statsråd at Gratangen kommune skulle tilhøre Nordland
politidistrikt og to dager seinere, den 24. mai 2017 kom avgjørelsen på klagebehandlingen fra Justis og
beredskapsdepartementet. Det ble da klart at Nordland politidistrikt skulle opprettholde et tjenestested i
Hemnes kommune.

I tillegg har driftsenhetslederne i Nordland politidistrikt besøkt alle kommunene i Nordland, der de har redegjort for alternative forslag til fremtidig
organisasjonsstruktur.
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Lenke til forskriften i Lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-06-22-815?q=forskrift%20om%20klageordning%20for%20kommuner
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Nordland politidistrikt består dermed at 24 tjenestesteder fordelt på 11 lensmannsdistrikt/
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.
Nordland politidistrikt begynner å ta form
1. mai 2017 ble de funksjonelle enhetene og stabene i Nordland politidistrikt satt i drift. 31. mai 2017 var
det oppstart at den nye felles operasjonssentralen i Nordland og fra 1. juni var lederne av de geografiske
driftsenhetene på plass, dog med noen midlertidige tilsettelser i påvente av fast tilsetning som vi skje i
løpet av høsten 2017.
15. juni var politikontaktene på plass i alle kommunene i Nordland politidistrikt(se brev sendt til
kommunene 6. juni 2017), men det gjenstår fremdeles en god del arbeid i nærpolitireformen.
Politidistriktet har i mai etablert to arbeidsgrupper som skal jobbe med henholdsvis organisering av de
geografiske driftsenhetene og organisering av den sivile rettspleien. Arbeidsgruppene vil levere sin
innstilling til politimesteren i løpet av høsten 2017. Deretter vil arbeidet med personalløpet i de geografiske
driftsenhetene gjennomføres.
Nordland politidistrikt planlegger med å kunne sette i drift hele den nye organisasjonen og tjenestetilbudet
fra sommeren 2018.
Kartet nedenfor viser lensmanns- og politidistriktene og tjenestestedene i Nordland politidistrikt
Inndeling i geografiske driftsenheter (GDE)
Antall GDE og plassering av hovedsete i GDE
var ikke en del av beslutningen til
Politidirektoratet. Etter gjennomført prosess
endte det interne forhandlingsresultatet med
en beslutning om 5 geografiske driftsenheter
(GDE) i Nordland politidistrikt.
Nordland politidistrikt deles inn i følgende
geografiske driftsenheter;

Driftsenhet Lofoten og Vesterålen,
administrasjonssted Sortland

Driftsenhet Ofoten,
administrasjonssted Narvik

Driftsenhet Salten,
administrasjonssted Bodø

Driftsenhet Rana,
administrasjonssted Mo i Rana

Driftsenhet Helgeland,
administrasjonssted Mosjøen
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Tjenesteenhet

Administrasjonssted

Tjenestesteder

Kommuner

Vest-Lofoten
lensmannsdistrikt

Sortland



Vest-Lofoten lensmannskontor

Svolvær
politistasjonsdistrikt
Vesterålen
lensmannsdistrikt

Sortland



Svolvær politistasjon






Flakstad kommune
Moskens kommune
Vestvågøy kommune
Vågan kommune

Sortland





Sortland lensmannskontor
Øksnes lensmannskontor
Andøy lensmannskontor

Ofoten
politistasjonsdistrikt

Narvik





Narvik politistasjon
Evenes lensmannskontor
Tysfjord lensmannskontor

Indre Salten
lensmannsdistrikt

Bodø




Innhavet lensmannskontor
Fauske lensmannskontor

Bodø
politistasjonsdistrikt

Bodø

Ytre Salten
lensmannsdistrikt

Bodø






Bodø politistasjon
Værøy lensmannskontor
Røst lensmannskontor
Ørnes lensmannskontor

Rana
politistasjonsdistrikt

Mo i Rana



Lurøy og Træna
lensmannskontor
Nesna lensmannskontor
Mo i Rana politistasjon
Hemnes lensmannskontor
Mosjøen politistasjon
Grane og Hattfjelldal
lensmannskontor
Alstahaug og Leirfjord
lensmannskontor
Herøy og Dønna
lensmannskontor
Brønnøysund
lensmannskontor
Vega lensmannskontor










































Andøy kommune
Øksnes kommune
Lødingen kommune
Hadsel kommune
Sortland kommune
Bø kommune
Tjeldsund kommune
Evenes kommune
Narvik kommune
Gratangen kommune
Ballangen kommune
Tysfjord kommune
Hamarøy kommune
Steigen kommune
Sørfold kommune
Fauske kommune
Saltdal kommune
Beiarn kommune
Bodø kommune
Værøy kommune
Røst kommune
Gildeskål kommune
Meløy kommune
Rødøy kommune
Træna kommune
Lurøy kommune
Nesna kommune
Rana kommune
Hemnes kommune
Vefsn kommune
Grana kommune
Hattfjelldal kommune
Leirfjord kommune
Alstahaug kommune
Herøy kommune
Dønna kommune
Vevelstad kommune
Brønnøy kommune
Sømna kommune
Vega kommune

Mosjøen
politistasjonsdistrikt

Mosjøen

Ytre-Helgeland
lensmannsdistrikt

Mosjøen









Sør-Helgeland
lensmannsdistrikt

Mosjøen




Tabell 1: Oversikt over tjenesteenheter og tjenestesteder i ny struktur
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Tjenestetilbudet
Innbyggerne i Nordland politidistrikt skal ha anledning til å levere anmeldelser ved alle politiets
tjenestesteder. Her vil de også få støtte og bistand knyttet til sivil rettspleie og forvaltningsoppgaver. I
tillegg skal de få veiledning om politiets tjenestetilbud.
Dersom det ikke er fagpersoner tilgjengelig på det aktuelle tjenestestedet (eks. i forhold til sivil rettspleie
eller forvaltningsoppgaver) så skal man få hjelp til å komme i kontakt med rett person.
Tjenesteenheten skal ha tilstrekkelig antall tjenestepersoner for å ivareta vakt- og beredskap, enten alene
eller i samarbeid med andre tjenesteenheter. Antall patruljer vil bli på samme nivå eller bedre enn det er i
dag. Når det gjelder etterforskning så skal tjenesteenheten ha ansvaret for det store flertall av straffesaker i
sitt distrikt. Tjenesteenhetene vil få faglig støtte og i noen tilfeller bistand fra den funksjonelle
driftsenheten "Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning".
Åpningstider
Tjenesteenhetene i Nordland politidistrikt vil ha åpent for publikum alle hverdager. Åpningstidene til
tjenestestedene vil variere noe utfra behov, men alle vil ha åpent minst to dager pr uke.
Forebyggende arbeid
Å forebygge kriminalitet er politiets hovedfokus. Det forebyggende arbeid skal styrkes i det nye Nordland
politidistrikt. Særlig er det et ønske å få til et enda tettere og mer forpliktende samarbeid med kommunene
knyttet til det kriminalitetsforebyggende arbeidet.
Nordland politidistriktet oppretter en egen funksjonell driftsenhet for etterretning, etterforskning og
forebygging. Forebygging vil være en egen seksjon i denne funksjonelle driftsenheten og seksjonsleder vil
være koordinator for de lokale politikontaktene. Denne organiseringen vil gi muligheter for en mer
målrettet, langsiktig og strategisk styring av alt forebyggende arbeid i Nordland politidistrikt.
Politiet skal i samarbeid med kommunene utarbeide planer for et mer målrettet og forpliktende samarbeid
mellom politiet og kommunen. Dette skal være gjensidige forpliktende handlingsplaner for det
forebyggende arbeidet som skal gjelder i hver tjenesteenhet. Ny lokal struktur er trolig ikke endelig på plass
før på i begynnelsen av 2018, men vi tar sikte på at de første handlingsplanene vil være gjeldende fra 2018.
Politikontakt og Politiråd
15. juni ble ordningen med politikontakt i hver kommune i Nordland politidistrikt etablert. Ved etableringen
av politikontaktordningen ble det sendt ut et eget brev til kommunene (sendt 6. juni 2017). I mange
kommuner har lensmannen ivaretatt en form for politikontaktrolle frem til i dag, og mange lensmenn vil
trolig være aktuelle for å bekle politikontaktrollen også i fremtiden.
Politikontakten vil initiere arbeidet med å lage en plan sammen med kommunen for å avklare hvilken rolle
politikontakten skal ha opp mot kommunene. Lokalt politi vil også initiere samarbeid om hvordan politiråd
skal fungere fremover. Det er et ønske fra politidistriktet at kommunene, der det er hensiktsmessig, inngår
samarbeid om politiråd. For eksempel kan det være naturlig å ha et politiråd per tjenesteenhet, men man
må lokalt finne de riktige løsningene. Vi ønsker et godt samarbeid mellom kommunene, fordi de
utfordringene vi skal løse sjelden kan isoleres til en kommune.
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Beredskap, herunder samarbeid med lokale, frivillige, beredskapsorganisasjoner
Tjenesteenheten skal enten alene, eller i samarbeid med andre tjenesteenheter, ha ansvar for 24/7
beredskap i sitt område. Alle mannskaper som benyttes i vakt- og beredskap skal minimum være
innsatspersonell kategori 4. Dette innebærer blant annet at de er godkjent for bevæpnet tjeneste.
Beredskapsordningen skal være minst på samme nivå eller bedre enn den var før nærpolitireformen. De
geografiske driftsenhetene (GDE) vil ha et overordnet totalansvar for vakt- og beredskap innenfor sitt
område. Det skal være tilgang på innsatspersonell kategori 3 i alle de geografiske driftsenhetene. Dette er
spesialtrente mannskaper som brukes til å løse skarpe hendelser.
31. mai 2017 ble Nordland politidistrikt operativt samlet i en felles operasjonssentralen på Albertmyra i
Bodø. Den nye operasjonssentralen i Bodø er samlokalisert med nødmeldesentralene til brann og helse.
Operasjonssentralens hovedoppgave er å styre politidistriktets operative ressurser og prioriterer bruken av
disse. Nasjonale krav til responstid i forhold til prioriterte oppdrag (fastsatt av Politidirektoratet) skal
overholdes, og politidistriktet vil hele tiden forsøke å oppfylle kravene og se etter muligheter for å forbedre
responstiden ytterligere.
Etterforskning
Det store flertallet av straffesaker som skjer lokalt, skal etterforskes lokalt i tjenesteenheten. Det skal
innenfor hver enkelt tjenesteenhet være dedikerte ressurser avsatt til etterforsking. Antall personer og
hvilken kompetanse disse skal besitte vil variere utfra kriminalitetsbildet.
Det skal etableres årlige rutiner for å ivareta kontinuerlig kvalitetshevning av etterforskningsfaget som alle
etterforskere skal gjennomføre.
Viktige bidrag for etterforskningsfaget som "Politiarbeid på stedet" og "Etterforskningsløftet" skal
bidra til bedre kvalitet i etterforskingen, herunder raskere saksbehandlingstid, lavere
restanser, høyere oppklaring og bedre publikumsservice.
Politidistriktet vil gjennom etableringen at den funksjonelle driftsenheten etterretning, forebygging og
etterforskning bidra til å bygge opp fagmiljø og styrke etterforsking på tjenesteenhetsnivå.
Denne enheten vil blant annet ha spesialkompetanse innenfor viktige fagområder som:
 Økonomisk kriminalitet
 Datakriminalitet
 Kriminalteknikk
 Etterretning
 Organisert kriminalitet
 Vold og seksuelle overgrep, herunder tilrettelagte avhør av barn
 Forebygging
Spesialistkompetansen i denne enheten vil være en faglig støtte og ressurs for tjenesteenhetene.
Sivil rettspleie
Oppgaver knyttet til Sivile rettspleie skal håndteres effektivt og med høy faglig kompetanse. Som
utgangspunkt vil oppgaver knyttet til sivil rettspleie bli utført på tjenesteenhetsnivå. Der det er fornuftig og
hensiktsmessig vil man vurdere om tjenesteenheter skal inngå samarbeid om disse oppgavene.
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Forvaltningsoppgaver
Utgangspunktet er at alle tjenesenheter vil kunne ta i mot søknader og gir råd og veiledning knyttet til
forvaltningsoppgaver. Unntaket er utlendingsforvaltning. Her vil det kun være tre oppmøtesteder i
Nordland politidistrikt. For å yte god kvalitet til publikum vil noe av saksbehandlingen på noen av
forvaltningsoppgaver bli samlet ett sted i distriktet. Dette gjelder oppgaver som:




Våpenforvaltning saksbehandles i Mosjøen, men alle tjenesteenheter kan ta i mot søknader og gi
råd og veiledning.
Førerkort saksbehandles i Mosjøen, men alle tjenesteenheter kan ta i mot søknader og gi råd og
veiledning.
Utlendingsforvaltning oppmøtested og saksbehandling skjer i Svolvær, Bodø og Mosjøen. Faglig råd
og veiledning fås via egen dedikert telefon direkte til saksbehandlerne.

Pass
Nordland politidistrikt har sendt inn sin anbefaling til Politidirektoratet om hvor i politidistriktet man mener
det bør utstedes pass i fremtiden. I utarbeidelsen av denne anbefalingen har balansen mellom kvalitet,
sikkerhet og tilgjengelighet for publikum vært de viktigste faktorene
Tjenestetilbudet når det gjelder pass er foreløpig ikke avklart, og politiet vil komme tilbake til dette når
beslutning er tatt.

Med hilsen

Tone Vangen
Politimester i Nordland
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