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POLITIETS LOKALE STRUKTUR I NORDLAND
Mandag 22. mai vedtok Stortinget at Gratangen kommune skulle bli en del av Nordland
politidistrikt. Onsdag 24.mai 2017 ble Justis- og beredskapsdepartementets behandling av
klagene som kom inn etter at Politidirektoratet besluttet lokal struktur for politiet kjent. Det
betyr at lokal struktur for politiet i Nordland nå er endelig besluttet.
Politiet i Nordland skal ha 24 tjenestesteder og 11 politistasjonsdistrikt/lensmannsdistrikt
fordelt på 5 geografiske driftsenheter, og et hovedsete med operasjonssentral i Bodø. De
tjenestestedene/lokasjonene som blir sammenslått med andre / nedlagt i Nordland blir dermed
Ballangen, Hadsel, Lødingen, Bø, Sømna, Beiarn, Saltdal, Hamarøy, Steigen, Gildeskål og
Rødøy.
Det skjer ingen umiddelbare endringer i politiets tjenestetilbud som følge av beslutningene.
Politidistriktet vil i løpet av året sluttføre arbeidet med hvordan vi organiserer arbeidet i vår
geografiske struktur og alle kommunene vil bli orientert om tjenestetilbudet /endringer.
Alle kommunene vil innen 15.juni få underretning hvem som er kommunens politikontakt, og
vi vil etablere dialog om samarbeid mellom kommunen og politikontakten, samt hvordan vi
kan samarbeide i politirådene.
I nord Salten har vi en spesiell situasjon i og med at den nye løsningen betinger et fysisk
kontor på Innhavet som i er der i dag.
Oppsigelse av den enkelte leiekontrakt vil skje etter nærmere avtale med kommunene.
Det er relativt få ansatte som berøres av endringene.
For ansatte som mister sitt tjenestested vil det skje et personalløp i henhold til retningslinjene
for omstilling i staten. Politidistriktet vil søke å finne gode løsninger for alle våre medarbeidere
og de vil bli holdt godt informert om hva som skjer med deres arbeidssted og arbeidssituasjon.
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Politiet i Nordland er fortsatt inne i en betydelig omstillingsprosess, og målet er politi som kan
møte den nye tid og totalt sett levere bedre tjenester. Jeg imøteser et fortsatt godt
samarbeid.

Med hilsen
Tone Vangen,
Politimester i Nordland politidistrikt
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