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NÆRPOLITIREFORMEN I NORDLAND – STATUS OG AVSLUTNING
Den overordnede målsetningen for nærpolitireformen er omfattende og berører store deler av politiets
virksomhet. Nærpolitireformen skal gi et nært politi som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har
kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggernes
trygghet. Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor. Samtidig som
det skal utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens
kriminalitetsutfordringer1
I forbindelse med gjennomføring av nærpolitireformen og etablering av ny struktur for lensmanns- og
politistasjonsdistrikt i Nordland politidistrikt, er det tidligere gjort kjent fra Politidirektoratet og Nordland
politidistrikt at det skal inngås et mer forpliktende samarbeid mellom politi og den enkelte kommune. Et
viktig element i et slikt forpliktende samarbeid er etableringen av en politikontakt for hver kommune, jfr
brev fra politimesteren av 6. juni 2017.
Strukturen som omhandler plassering av politistasjoner og lensmannskontorer i Nordland politidistrikt ble
avgjort før sommerferien 2017. Denne nye strukturen ble kommunene orientert om gjennom brev fra
politimesteren 29. juni 2017. I brevet som ble sendt alle kommunene i Nordland politidistrikt ble det
orientert om at vi planla å sette vår nye organisasjon i drift fra sommeren 2018. Det ble i samme brev
skissert hvordan vi så for oss tjenestetilbudet i forhold til åpningstider, vakt- og beredskap og innenfor
områder som etterforskning, forebyggende tjeneste, sivil rettspleie mv.
Gjennom høsten og vinteren har politidistriktet vært igjennom et omfattende personalløp for alle som
jobber i de geografiske driftsenhetene. Dette personalløpet, som blant annet innebærer innplassering og
fordeling av arbeidsoppgaver til hovedtyngden av de ansatte i politidistriktet, var ferdig nå i medio februar
2018. Parallelt pågår et betydelig organisasjonsløp hvor vi jobber ut fra en målsetting om at startskuddet
for nye Nordland politidistrikt blir 1. mai 2018.
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Tjenestetilbudet, som vi i brev av 29. juni beskrev, var en skisse over hva innbyggerne skal kunne forvente
av politidistriktet og lokalt politi i fremtiden. Konkrete detaljer rundt tjenestetilbudet i den enkelte
kommune vil bli utformet av den enkelte geografiske driftsenhet i nær dialog med kommunene. De nye
lederne i politidistriktet vil sammen med politikontaktene ta kontakt med vedkommende kommune med
tanke på å opprette et godt og forpliktende samarbeid, og kommunene vil bli invitert til å inngå en skriftlig
og forpliktende samarbeidsavtale mellom politi og kommune. Det er viktig å være oppmerksom på at vi i
det nye politidistriktet i større grad enn tidligere, skal løse oppgavene gjennom et fellesskap. Med ulik
ressursinnsats og ulik kompetanse, alt etter hvilke utfordringer vi står ovenfor.
I noen kommuner skal det eksisterende lensmannskontoret samlokaliseres med et annet lensmannskontor.
Det vil da være steder hvor det er behov for å finne nye lokaler for å kunne huse flere medarbeidere.
Arbeidet med å analysere og kartlegge arealbehov er vi i full sving med, i tett samarbeid med Politiets
Fellestjenester (PFT) som er ansvarlig for etablering av nye lensmannskontorer.
Noen nye lensmannskontorer vil bli etablert i løpet av 2018. Andre vil det ta lengre tid å etablere. Det
henger sammen med leiekontrakter som er inngått på eksisterende bygninger og muligheter for å etablere
nye kontorer som innfrir kravspesifikasjoner og økonomi.
Det er likevel grunn til å understreke at når den nye organiseringen av Nordland politidistrikt trer i
kraft 1. mai 2018, så vil organisasjonsutviklingen av politidistriktet fortsette i lang tid. Alt vil altså ikke være
på plass med en gang, og det ber vi kommunene ha forståelse for.
Vi ser fram til å iverksette og videreutvikle nærpolitireformen til beste for publikum, kommuner og politiet.
Skulle det være at noen har spørsmål eller ønsker mer informasjon er det bare å ta kontakt med
prosjektleder i PNP Nordland, Jan Tore Hagnes. Hagnes kan kontaktes på epost adresse
jan.tore.hagnes@politiet.no

Med hilsen
Tone Vangen
Politimester i Nordland politidistrikt

Jan Tore Hagnes
Prosjektleder PNP Nordland

Side 2/2

