Levanger og Verdal lensmannskontor
Faktaopplysninger:
➢ Passutstedelse overføres til Steinkjer fra 1. april 2019.
➢ Tvang, utlegg og andre sivile gjøremål mv overføres til Steinkjer så snart lokalene er
klare, medio mai måned 2019.
➢ Dagens krimvaktordning videreføres hvor ansvaret ligger hos etterforskning. Den er
tilgjengelig pr telefon mandag – fredag kl. 0800 – 1500. Hovedoppgaven til krimvakta
er å gi råd og veiledning i straffesaker, samt mottak av anmeldelser.
➢ Telefonnummeret til lensmannskontoret er via politidistriktets sentralbord,

tlf .73 89 90 90 eller 02800, og epost er post.trondelag@politiet.no
➢ Adressen er: Møllegata 4, 7650 Verdal.

Åpningstider
Ekspedisjonen har åpent mandag, onsdag og torsdag kl. 0900 – 1500.

Tjenestetilbud
Tjenestetilbudet på lensmannskontoret inneholder blant annet:
• Innlevering av anmeldelser
• Rådføring generelt og om politiets tjenestetilbud, samt prosessene videre i systemet
• Innlevering våpensøknader
• Innlevering av våpen mm
• Innlevering av skilter
• Hittegods
• Mottak forkynnelser
• Bekreftelse av tilstrekkelig inntekt opp mot utenlandsbesøk
• Bekreftelse av eksistens opp mot mottak trygd fra utlandet
• Tap av kjennemerke og mobil
• Lokalt forliksråd

Politikontakten
Politikontaktene vil være et viktig bindeledd mellom lokalt politi og kommunens ledelse og
andre sentrale aktører i kommunene Levanger og Verdal.
Politikontakten i Levanger er politioverbetjent Anne B. Ulvin. Hun er tilgjengelig mandag
til fredag og har sitt faste arbeidssted ved Levanger og Verdal lensmannskontor.
Epost: anne.birgit.ulvin@politiet.no og telefon 92 66 71 40.
Politikontakten i Verdal er avsnittsleder Knut Olav Røstad. Han er tilgjengelig mandag til
fredag og har sitt faste arbeidssted ved Levanger og Verdal lensmannskontor.
Epost: knut.olav.rostad@politiet.no og telefon 48 16 22 90.
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Politikontaktens hovedoppgaver
Sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende strategi og politiet sin nærpolitirolle
Være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i aktuelle kommuner
Være et av de viktigste kontaktpunktene mellom politiet, befolkningen og de ulike aktørene i
den enkelte kommune
Gi råd om og følge opp rett bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak
Være et supplement til det øvrige kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen
Politikontakten vil være en viktig innhenter av informasjon. Sammen men SLT-koordinator
vil politikontakten være bindeleddet mellom politi, kommuner, næringsliv og frivillige med
hensyn til hva som rører seg.
Basert på kriminalitetsanalyse, forventede utfordringer og annen kunnskap har
Levanger kommune, Verdal kommune og politiet for perioden 2019 – 2020 blitt enige
om følgende satsningsområder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Videreutvikle det gode tverretatlige samarbeidet som eksisterer i kommunen og
etablere nye kontakter der det er nødvendig
Barn og ungdom, herunder utfordrende ungdomsmiljøer og vold og seksuelle overgrep
mot barn og unge
Familievold og vold i det offentlige rom
Problemorienterte tiltak rettet mot oppståtte situasjoner, eller forebygging av slike
Ha fokus på ansvarlig alkoholhåndtering i samarbeid med nærliggende kommuner
Fokus på forebyggende rusarbeid
Samfunnssikkerhet og beredskap særlig tilknyttet større arrangementer
Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Anmelde tyveri eller skadeverk
Hva som har skjedd, alder og statsborgerskap har betydning for hvordan du kan levere
anmeldelse. Noe kan anmeldes på nett, i andre tilfeller må du møte hos politiet.
På nett (politiet.no) kan følgende forhold anmeldes:
•
•
•
•

Tyveri av mobiltelefon på offentlig sted
Tyveri av sykkel
Tyveri av flere gjenstander som veske og lommebok på offentlig sted. Tyveri av mobil
meldes på eget skjema.
Skadeverk, hærverk, tagging på privat eiendom, bil eller båt.

Andre tyveri eller hendelser
For andre tyverier eller hendelser må du møte opp hos politiet for å anmelde, for eksempel :
•
•
•
•
•
•
•

Kortsvindel eller tyveri av kredittkort
Tyveri av båt eller kjøretøy eller lignende
Ordensforstyrrelser privat/offentlig sted – vold i nære relasjoner – osv.
Svindel
Trusler, vold
ID-tyveri
Annet
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