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Invitasjon til Regionalt politiråd i Nordland

Hei!
Politimester i Nordland, Heidi Kløkstad inviterer med dette til Regionalt politiråd i Nordland.
Opprinnelig var det planlagt å invitere til møte våren 2020, men på grunn av situasjonen knyttet til
korona så valgte vi å utsette dette.
Vi ser nå at å møtes fysisk ikke kommer til å bli gjennomførbart i 2020, så vi velger derfor denne
gangen å invitere til et videomøte, fredag 25. september kl 09.00. Vi setter av tre timer til møtet,
men legger inn godt med pauser.
Fra Nordland politidistrikt møter; Politimester Heidi Kløkstad, visepolitimester Arne Hammer, leder av
fellesoperativ tjeneste, Jan Tore Hagnes, leder av etterretning, forebygging og etterforskning, Finn Erik
Rødsand, leder av utlending, forvaltning og sivil rettspleie, Hilde Pettersen og leder av stab for
kommunikasjon, Tove Kaspersen.
Vi håper dere har anledning til å møte oss på denne måten!
Ber om tilbakemelding på om du kan delta eller ikke innen 18. september 2020. Dersom du ikke
kan møte selv er det fint om du videresender denne invitasjon til din vara.
Dersom du har innspill til programmet eller tema du ønsker vi skal ta opp ber vi om at du sender disse
innen 16. september.
Tilbakemelding sendes undertegnede. Detaljert informasjon om videomøtet sendes ut til deltakerne i
god tid før møtet. Det du trenger av utstyr er en datamaskin med kamera, mikrofon og tilgang til
internett (helst nettleseren Chrome).
Foreløpig program
09.00 – Velkommen og presentasjon av deltakerne, ved politimester, Heidi Kløkstad
09.15 - Status Politiet i Nordland (straffesaksarbeidet, responstid, kriminalitetsutfordringer mm)
09.30 – Spørsmål
09.45 - Pause
10.00 - Status arbeidet med å evaluere den geografiske driftsstrukturen i Nordland politidistrikt v/
visepolitimester Arne Hammer
10.15 - Spørsmål
10.30 – Felles namsfogd i Nordland og status arbeidet med Felles forliksråd v/ leder utlending,
forvaltning og sivil rettspleie, Hilde Pettersen
10.45 - Spørsmål
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11.00 – Pause
11.30 – Forebyggende arbeid i Nordland v/ leder av etterretning, forebygging og etterforskning, Finn
Erik Rødsand
11.45 – Spørsmål og avslutning
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