
Norsk Narkotikapolitiforenings  
31. utdanningskonferanse på Gardermoen 

Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen 2022

Viktigere enn noen gang

Invitasjon  

til NNPFs UTDANNINGSKONFERANSE



program  
Fredag 21. oktober 2022: 
Kl 1000 -> Registrering starter 
Kl 1330 Åpning med innlegg fra  

inviterte gjester 
Kl 1630 Landsmøte 
Kl 2000 Uformell middag og sosial aften 

Lørdag 22. oktober 2022: 
Kl 0900 Foredrag i to saler 
Kl 1300 Lunsj 
Kl 1400 Foredrag i tre saler 
Kl 1930 Festbankett (pent antrekk) 
 

Søndag 23. oktober 2022:  
Kl 0900 Foredrag/fellesforedrag 
Kl 1215 Fellesforedrag 
Kl 1330 Avslutning 
Kl 1345 Lunsj 
 

NNPFs utdanningskonferanse er en årlig arena for formidling av fagkunnskap og kompetanseoverføring innen forebygging  
og bekjempelse av alvorlig, organisert kriminalitet. 
 
Konferansen har et særlig fokus på narkotikakriminalitet, etterretning, metodebruk og kriminelle nettverk.  
Konferansen et sted for gode møter mellom fagfolk, beslutningstakere og kollegaer. 
 
Gjennom utdanningskonferansen ønsker NNPF å bidra med kunnskaps- og erfaringsdeling mellom motiverte kollegaer  
i kontrolletatene. 
 
Konferansen arrangeres på Scandic Oslo Airport hotell  fra 21-23. oktober 2022. NNPFs landsmøte blir også avholdt denne helgen. 
 
Velkommen til årets konferanse! 
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foredragene 

ROTTERDAM HAVN  
HARC TEAMET  
ved Bram Teerds & Emil Van Der 
Windt 
 
Kollegaer fra politi og toll i Nederland 
skal forklare det unike samarbeidet 
mellom politi, tollvesen, tollundersø-
kelsesavdelingen og påtalemyndighe-
ten for å bekjempe den massive 
smuglingen av narkotika til havnen i 
Rotterdam.  
 
I oktober 2020 fikk HARC informa-
sjon om at en ansatt i et av selskape-
ne i havnen flyttet kokain i arbeidsti-
den sin. Etterhvert kom HARC i posi-
sjon til å bygge flere straffesaker mot 
han og andre ansatte i samme sel-
skap, som i kraft av sine ulike stilling-
er i havnen muliggjorde å få store 
mengder kokain ut derfra.  
 
Under etterforskningen tok HARC 
beslag i 45 kg kokain.

KRYPTOTELEFONER 
ved Rune Utne Reitan og  
Richard Beck Pedersen  
 
Organiserte kriminelle har behov for å 
kommunisere, og aller helst vil de gjø-
re dette uten at politiet lytter på. 
Burner-telefoner er byttet ut med 
krypterte apper, og de siste årene har 
såkalte kryptotelefoner vært den sik-
reste måten for kriminelle å kommu-
nisere. SkyEcc og Encrochat var to av 
de største og sikreste tjenestene i 
markedet. Helt til nå. Gjennom flere 
internasjonale politiaksjoner har poli-
tiet nå fått tilgang til millioner av mel-
dinger mellom tunge kriminelle som 
trodde de var på trygg grunn. 
Materialet gir en uhyre detaljert inn-
sikt i hvordan de kriminelle i Norge 
opererer, grov kriminalitet og hvilke 
kontakter de har i utlandet. 
Foredragsholdere er politioverbetjent 
Rune Utne Reitan og politiadvokat 
Richard Beck-Pedersen ved Kripos. 
De vil ta oss gjennom hvordan slike 
telefoner funger, hva materialet har 
resultert i og hvilke juridiske problem-
stillinger som har oppstått på veien. 

TVANGSMIDLER OG  
STRAFFEUTMÅLING   
 - NARKOTIKASAKER 
Ved Alf Butenschøn Skre og Olav 
Helge Thue, Riksadvokatembetet 
 
Bruk av tvangsmidler i mindre alvorli-
ge narkotikasaker reguleres i dag av 
et sett av lovregler og retningslinjer. I 
brev av 9. april 2021 har riksadvoka-
ten kommet med presiseringer og på-
legg av betydning for politiets bruk av 
ransaking i saker om erverv og besit-
telse av mindre mengder narkotika, 
samt bruk. Etter at Høyesterett i april 
2022 avsa tre dommer om utmåling 
av straff for rusavhengige i mindre al-
vorlige narkotikasaker har riksadvo-
katen i brev av 13. mai 2022 utferdi-
get ytterligere retningslinjer og veiled-
ning om etterforsking i denne typen 
saker.  
 
Statsadvokat Alf Butenschøn Skree 
og førstestatsadvokat Olav Thue ved 
Riksadvokatembetet vil si mer om 
retningslinjene og de tre Høyeste -
retts dommene.    
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POLITIKORRUPSJON 
Ved Guro Kleppe 
Spesialenheten 
 
«Politikorrupsjon og annen klanderver-
dig opptreden som kan være straffbart 
– erfaringer fra Spesialenhetens sa-
ker» 
  
Guro Glærum Kleppe har lang erfaring 
fra Spesialenheten for politisaker. Hun 
begynte i enheten få år etter at den ble 
opprettet, jobbet først som juridisk 
rådgiver for sjefen for Spesialenheten 
og fra 2011 har hun vært assisterende 
sjef. Hun har vært aktor i flere av de 
mest alvorlige sakene som 
Spesialenheten har ført for retten. 
 

NARKOTIKATRENDER 
ved seksjon for narkotikaanalyse/ KRI-
POS 
 
Seksjon for narkotikaanalyse ved 
Kripos forteller om de nyeste narkoti-
ka og dopingtrendene slik de speiler 
seg i beslagstallene i Norge. Hvilke 
stoffer er kommet for å bli og hvilke 
viste seg å være døgnfluer på natte-
himmelen. 
 
Seksjonen jobber til daglig med regis-
trering, undersøkelse og analyse av 
alle narkotika, doping og legemiddel-
beslag av i Norge og er ansvarlig for 
den nasjonale beslagsstatistikken 
vår. 

FRA ÅPEN NARKOTIKA- 
OMSETNING TIL VEKSLINGS- 
KONTOR  
ved Stefan Steiner,  
spaningsleder org. Krim Malmø:  
 
Spaning og etterforskning med skjul-
te metoder som dro over i tre ulike 
saker i 2020. Omfattende gatesalg 
medførte at flere personer i Malmø 
ble dømt for grov narkotikaovertre-
delse. Hovedmannens depotholdere 
ble samme år dømt for det samme. 
Gjennom EncroChat oppdaget politiet 
en lukrativ og gjennomtenkt modus 
operandi for håndtering av penger og 
logistikk i forbindelse med narkotika -
omsetning, som igjen åpnet dørene til 
en verden av svart bankvirksomhet 
på  vekslingskontorene i Malmø. 

RUS OG VOLDSRISIKO 
ved Randi Rosenqvist 
rettspsykiater  
 
E ̀n av Norges fremste rettspsykiatere 
vil dele av sin kunnskap om rus, psy-
kisk lidelse, kriminalitet og voldsrisi-
ko. Hvordan skal samfunnet best 
håndtere personer som er eller kan 
utgjøre en risiko for andre?  
Psykose og rus – hva er hva? For 30 
år siden var det ikke så ofte schizo-
frene pasienter hadde et omfattende 
rusmisbruk. Nå er det heller regelen. 
Tilstandene er vanskelig å diagnosti-
sere, og rask diag nose medfører at 
svært dårlig fungerende pasienter blir 
skrevet ut raskt.  
Hva kan gjøres fra politiets side? 

INNDRAGNING  
DET SKAL IKKE LØNNE SEG 
Ved Inger A.E. Coll, PHS 
  
Det skal ikke lønne seg å begå krimi-
nelle handlinger. Hvordan kan norsk 
politi bli bedre på inndragning av ut-
bytte fra organisert kriminalitet.  
 
Org.krim er åpenbart motivert av pro-
fitt, og for å forebygge er det helt sen-
tralt å ta pengene ut av den kriminelle 
økonomien.  
 
Hva er egentlig verdier, hvordan finner 
vi dem og hvordan kan vi sikre dem 
under etterforskningen? 
 
Inger Coll sier: «Gå etter pengene»!

RUSTESTING 
ved Vigdis Vindenes,  
overlege/ PhD Oslo 
Universitetssykehus 
 
Hva er siste utvikling innen rustes-
ting? Kunnskap om dette er viktig i 
trafikksaker og andre saker hvor rus-
påvirkning er relevant. Kan man for 
eksempel enkelt sammenligne ruspå-
virkning på alkohol med andre ru-
smidler?  
 
Vigdis Vindenes har blant annet ledet 
Samferdselsdepartementets referan-
segrupper for revidering av forskrift 
om  faste grenser for påvirkning av 
andre   berusende eller bedøvende 
middel enn  alkohol.   

RANSAKING AV DATABÆRERE 
ved Line Presthus, Øst pd 
 
Ransaking av databærere som inne-
holder digitalt materiale det ikke er 
lov å ta beslag i etter straffeprosess-
loven § 119, for eksempel advokat-
korrespondanse, byr på spesielle ut-
fordringer. Hvordan skal politiet gå 
frem når bevis skal sikres fra en data-
bærer med et slikt innhold?  
 
Politiadvokat Line Presthus tar oss i 
gjennom riksadvokatens direktiv av 
9. juni 2021 og Høyesteretts kjennel-
se av 30. juni 2022 hvor regelverket 
og fremgangsmåten beskrives i de-
talj. 

ETTERFORSKNINGSLEDELSE 
ved Werner Male, Øst pd 
 
I større og komplekse straffesaker tas 
det ofte beslag i betydelige mengder 
dokumenter. Disse vil ikke sjelden kun-
ne utgjøre sentrale bevis under etter-
forskingen og ikke minst i retten. 
Under hovedforhandling er det derfor 
svært viktig at presentasjonen av do-
kumentbevisene gjøres på en effektiv 
og pedagogisk god måte slik at retten 
tar poengene. Politioverbetjent Werner 
Male, Øst politidistrikt, har lang erfa-
ring med å presentere store mengder 
dokumentbevis under hovedforhand-
ling og han vil komme med innspill og 
tips på hvordan dette kan gjøres på en 
hensiktsmessig måte. Se neste side



Følg med på nettsidene våre for ytterligere informasjon: www.nnpf.no  
Henvendelser vedrørende konferansen sendes til: konferanse@nnpf.no
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AGENDA 
a)  Valg av dirigent  
b)  Valg av 2 referenter  
c) Valg av 2 representanter som skal undertegne  
     protokoll fra Landsmøtet  
d)  Godkjenne de fremmøtte representanter  
e)  Godkjenne saksliste og forretningsidé  
f)  Styrets årsberetning *)  
g)  Regnskap *)  
h)  Budsjett *)  
i)   Valg av styre  
j)   Godkjenning av revisor  
 
*) Årsberetning, regnskap og budsjett utleveres  
     på landsmøtet.  
     Valgkmitéens innstilling til nytt styre sendes ut elektronisk 
     om kort tid.  

innkalling til NNPFs landsmøte

NB - vær tidlig ute for å sikre deg plass! 
Detaljert informasjon og kart over hotellet, samt veibeskrivelser, finner du på www.nnpf.no eller på hotellets egen hjemme side.    

PÅMELDINGSFRIST ER 15. SEPTEMBER  
Deltakelse i enkeltrom ............................................................................................4.650,- 
Deltakelse i dobbeltrom..........................................................................................3.950,- 
Dagpakke (alt utenom overnatting) ......................................................................2.900,- 
 
Enkeltrom: 
https://www.trippus.net/nnpf22-enkelt 
Dobbeltrom:  
https://www.trippus.net/nnpf22-dobbelt 
Dagpakke: 
https://www.trippus.net/nnpf22-konferanse 
Påmelding via politinettet fungerer ikke. Følg forøvrig instruksjonene i  
bookingløsningen.  På nettsiden www.nnpf.no finnes ytterligere informasjon.

I hht. NNPFs vedtekter § 3 innkalles du med 
dette til NNPFs landsmøte på Scandic airport 
Hotel, Gardemoen fredag 21. oktober kl 16.30. 




