


Ved etablering av Trøndelag politidistrikt ble rammer og retningslinjer for 
etablering av nye politidistrikt fulgt. Dette reformarbeidet, som startet i 
2015, hadde som mål å etablere færre, men mer robuste politidistrikter, 
og understøtte målet om et mer enhetlig politi som leverer likere 
polititjenester med bedre kvalitet i hele landet. 

Trøndelag politidistrikt dekker 38 kommuner i Trøndelag og Bindal i 
Nordland. Politidistriktets hovedsete er lokalisert i Trondheim der også 
politidistriktets operasjonssentral ligger. Trøndelag politidistrikt har tre 
lederstøttestaber, PST-enhet, seks funksjonelle driftsenheter, tre 
geografiske driftsenheter, sju tjenesteenheter og 20 tjenestesteder. 

Stab for virksomhetsstyring, Stab for HR og HMS samt Stab for 
kommunikasjon skal støtte politimesteren og ledergruppen i ledelsen av 
distriktet. 

Politiets organisasjon er bygd opp etter geografisk prinsipp hvor 
politidistriktene deles inn i lensmanns- og politistasjonsdistrikter. De 
geografiske driftsenhetene har det overordnede ansvaret for å lede og 
koordinere ressursene ved de underlagte tjenesteenhetene.

Det er et uttalt mål i Trøndelag politidistriktene at de geografiske 
enhetene i størst mulig grad skal være uavhengige og levere en helhetlig 
tjeneste. Dette består av:
− Politipatruljer
− Politikontakt i hver kommune.
− Personell som har forebygging som sin primæroppgave
− Etterforskning av et bredt spekter av straffesaker
− Forvaltningsoppgaver, herunder mottak av pass i Nærøy, Namsos, 

Steinkjer, Ørland, Stjørdal, Trondheim, Heimdal, Orkdal og Oppdal.
− Sivile rettspleie. Fra 1.1.21 ble namsmyndigheten i Trøndelag 

politidistrikt sentralisert til namsfogden i Trøndelag. Saksbehandlerne 
er stedsplassert ved tjenesteenhetene og gir et tilbud til innbyggerne 
innen sivil rettspleie ved alle tjenesteenhetene.

De funksjonelle enheter er Felles enhet for operativ tjeneste, Felles enhet 
for etterretning og etterforskning, Felles enhet for 
kriminalitetsforebygging, Felles enhet for utlending og forvaltning, Felles 
enhet for sivil rettspleie og Felles enhet for påtale. De funksjonelle 
enhetene har et distriktsovegripende ansvar for egne oppgaver, samt at 
de fungerer som en støtte for de geografiske enhetene med veiledning og 
bistand innen fagområdet og fag- og opplæringsansvar.




