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1. I NNLEDNI NG 
 
Samordningsorganet ble opprettet 1. juni 2010 og representerer en viktig satsing på sentralt 

nivå for å styrke bekjempelsen av alvorlig og organisert kriminalitet.1 Samordningsorganet 

erstatter ROK (Rådet for samordnet bekjempelse av organisert kriminalitet), men har et 

videre mandat enn ROK. Hensikten med opprettelsen er å bedre samarbeidet og lette 

samhandlingen mellom politidistriktene.2 

 

I 2010 og 2011 har Samordningsorganet tildelt økonomisk støtte til politidistrikt og særorgan 

for å styrke innsatsen mot alvorlig kriminalitet, særlig organisert kriminalitet og/ -eller 

kriminalitet som begås over flere politidistrikt. Tildelingen er i utgangspunktet en 

engangsutbetaling i forbindelse med oppstart og forventes å dekke prosjektperioden. 

 

Ved tildeling av økonomisk støtte har organet lagt vekt på samhandling og koordinering 

mellom politidistriktene, internasjonalt politisamarbeid, metodeutvikling, budsjettmessige 

forhold, nye alvorlige utfordringer, prioriterte områder og ny kunnskap. 

 

Samordningsorganet tildeler også midler til politidistrikt som har påtatt seg /  er blitt pålagt 

sentraliserte etterforskningsoppdrag, samt til kriminalitetsdempende tiltak som ikke er av 

etterforskningsmessig karakter innenfor de samme kriminalitetsområdene. Ett eksempel er 

fjorårets tildeling til Asker og Bærum politidistrikt i forbindelse med det internasjonale 

arrangementet Extrema Outdoor 2011. 

 

Innsatsen for å bekjempe alvorlig og organisert kriminalitet kan styrkes ytterligere i 2012 ved 

at politidistrikt som påtar seg særskilt etterforskningsansvar, tildeles økonomisk støtte fra 

Samordningsorganet. Det er organets ønske at tildelingene skal være forutsigbare når 

politidistriktene tar ansvar for omfattende distriktsovergripende etterforskningsprosjekter. 

Hensikten med tildeling av økonomiske midler er også å bidra til å stimulere gode initiativ og 

nytenking, både innen metodikk og organisasjonsformer.  

 

  

                                                        
 

 
1 Instruks for Politidirektoratets og Riksadvokatens Samordningsorgan, vedlegg 1 
2 Meld.St.7 (2010-2011) Kampen mot organisert kriminalitet 
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2. SAMORDNI NGSORGANETS SAMMENSETNI NG 
 

Samordningsorganet har i 2011 bestått av: 

 

• førstestatsadvokat Knut Kallerud /  førstestatsadvokat Kjersti Kvande  
(fra september 2011) 
 

• assisterende politidirektør Vidar Refvik /  Otto Stærk (fra 15.september 2011) 
 

• Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård  
 

3. SEKRETARI ATETS SAMMENSETNI NG 
 

Samordningsorganets sekretariat er lagt til Kripos, og har i 2011 bestått av personer fra ulike 

fagmiljø, blant annet etterretning, etterforskning og strategisk analyse ved Taktisk 

etterforskningsavdeling. Arbeidet ledes av Atle Roll-Matthiesen, leder for Taktisk 

etterforskningsavdeling. 

 

4. BUDSJETT 
 
Samordningsorganet har  i 2011 disponert et budsjett på 18 millioner kroner. 

 

Organet har i 2011 besluttet å gi særlig prioritet til bekjempelse av kriminelle MC-gjenger, 

mobil vinningskriminalitet og narkotika. 

 

Tildelte midler per prosjekt fordeler seg fra 250 000 til 2 millioner kroner. Per 31.12.11 hadde 

Samordningsorganet tildelt politidistrikt og særorgan til sammen 14 396 987 kroner. Dette 

inkluderer tildeling av SKO-midler på 985 000 kroner. 

 

Følgende politidistrikt og særorgan har mottatt økonomisk støtte fra Samordningsorganet: 

 

Asker og Bærum Søndre Buskerud 

Hordaland Telemark 

Rogaland Troms 

Romerike Vestfold 

Sunnmøre Kripos 
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5. ARBEI DSFORM 
 
Samordningsorganet har hatt seks møter i 2011. Ved ett av møtene var flere politidistrikt og 

særorgan invitert til diskusjon om Samordningsorganets rolle og funksjon.  

 

Søknadene til Samordningsorganet forberedes av sekretariatet før behandling ved organets 

møter.  

 

Organet mottar og behandler års- og sluttrapporter fra politidistrikt og særorgan som har 

mottatt økonomisk støtte.  

 

Det ble i 2011 utarbeidet en veileder som er distribuert til politidistriktene, og som blant 

annet inneholder informasjon om kriterier for å søke Samordningsorganet om økonomisk 

støtte.  

Relevant informasjon om Samordningsorganet er lagt ut i KO:DE. 

 

6. SEKRETARI ATETS ROLLE 
 
Kripos er sekretariat for Samordningsorganet, og utarbeider analyser for organets strategiske 

saksutvelgelse. 

 

Søknader fra politidistrikt og særorgan om økonomisk støtte sendes til sekretariatet, som 

forbereder sakene før behandling i Samordningsorganet. Sjefen for Kripos påser at sakene 

som behandles i Samordningsorganet, er tilfredsstillende forberedt. 

 
I 2011 har sekretariatet, som en del av saksbehandlingen, hatt dialog med politidistriktene 

om veiledning og innhenting av informasjon. Hensikten med dette har vært å bidra til et godt 

beslutningsgrunnlag samt å sikre at søknadene fyller kriteriene, og har preg av strategisk og 

nasjonal kriminalitetsbekjempelse. 

 

Sekretariatet ble i 2011 styrket ved at Gruppe for strategisk analyse ble involvert i 

behandlingen av søknadene før de ble presentert for Samordningsorganet. Nasjonale trender 

og utviklingstrekk innen organisert kriminalitet er benyttet som en del av analysegrunnlaget i 

saksbehandlingen av søknader som er forelagt organet. 

 

7. SAKSTYPER OG NETTVERK  
 
Samordningsorganet behandlet 20  nye prosjektsøknader i 2011. Tre av søknadene kom inn 

mot slutten av året, og ble ikke endelig avgjort før i februar 2012.  

Det var 10  søknader som fikk innvilget økonomisk støtte, og 6 søknader ble avslått. 
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I tillegg fikk Oslo politidistrikt og andre berørte politidistrikt tildelt midler til gjennomføring 

av SKO –  aksjoner 3 i 2011.  

Samordningsorganet har prioritert søknader som er i tråd med nasjonale satsningsområder 4.  

 

Prosjektene har hovedsakelig vært rettet mot følgende kriminalitetsområder: 

- narkotikakriminalitet 
- MC-kriminalitet 
- mobil vinningskriminalitet  
- menneskehandel   
- sedelighetskriminalitet 
- økonomisk kriminalitet  

 
Prosjektene har omfattet både norske og utenlandske sentrale aktører, grupper og nettverk. 

 

8. UTVALGTE SAKER -  RESULTATER 
 
Det er oppnådd gode resultater ved koordinert ressursutnyttelse mellom politidistrikt og 

særorgan. I dette kapitlet presenteres utvalgte saker som Samordningsorganet har behandlet 

i 2011. Øvrige saker omtales kort i kapittel 9, side 13. 

 

Flere politidistrikt har fremhevet at de har fått økt kunnskap, spesielt når det gjelder 

metodeutvikling, samhandling mellom politidistriktene, internasjonalt politisamarbeid og 

hvordan nye utfordringer kan løses i eget politidistrikt. Eksempler på dette er voldtektssaken 

i Hedmark, menneskehandelssaken i Hordaland og mobil vinningskriminalitet i prosjekt 

Grenseløs. 

 

Kriminalitetsanalyser fra Kripos og andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere 

har, i tillegg til sekretariatets saksbehandling av søknadene, utgjort viktige deler av 

Samordningsorganets beslutningsgrunnlag. Flere av kriminalitetsområdene og sentrale 

kriminelle aktører er beskrevet i Kripos’ rapport ”Den organiserte kriminaliteten i Norge –  

trender og utfordringer i 2011-2012”.  

                                                        
 

 
3 Det Sentrale Koordineringsorganet (SKO) har tidligere gitt støtte til samordnede 

narkotikaaksjoner over hele landet. 
4 Den organiserte kriminaliteten i Norge (Kripos 2011), Disponeringsskrivet for 2011 

(Politidirektoratet) 
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Foto- og videogruppen, Kripos 
 

HORDALAND POLI TI DI STRI KT – MENNESKEHANDEL  
Hordaland politidistrikt har siden 2010 etterforsket et nettverk-, bestående av syv rumenske 

statsborgere, som er mistenkt for grov menneskehandel, voldtekt av mindreårige samt 

tvangsekteskap. Gjennom etterforskningen har politiet avdekket at nettverket har bedrevet 

denne kriminelle virksomheten i Norge og Sverige helt tilbake til 2007. 

 

I mai 2011 gjennomførte Hordaland politidistrikt i samarbeid med rumensk politi en 

omfattende etterforskning i Romania. 

 

Gjennom etterforskningen har politiet og påtalemyndigheten støtt på noen juridiske 

utfordringer, blant annet når det gjelder begrepet ”tvangsarbeid/ tvangstjenester” i saker som 

omhandler menneskehandel og hvor ofrene er mindreårige. Det foreligger per i dag ingen 

rettskraftige dommer  i saker hvor barn er utnyttet/ tvunget til å utføre straffbare 

handlinger/ begå kriminalitet. 

 

Det har vært politiets mål å avdekke hvordan 

det kulturelle aspektet påvirker politiets 

etterforskning av straffesaker begått av 

medlemmer fra en bestemt folkegruppe. På 

bakgrunn av materialet som etterforskerne ved 

EXIT-gruppen har gjennomgått, synes det som 

om de siktede har prøvd å skjule utnytting og 

overgrep mot mindreårige ved forsøk på å 

overbevise politi og barnevern at deres 

virksomhet er en del av deres kultur. 

 

EXIT-gruppen har i forbindelse med 

etterforskningen av saken bidratt til 

kompetanseoverføring ved å holde foredrag for 

andre politidistrikt og offentlige etater, blant 

annet Bergen kommune  

(Helse og Sosialetaten) og Barne-, likestillings- 

og inkluderingsdepartementet. 

 

Hovedforhandling er berammet til mars 2012. 
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SØR-TRØNDELAG POLI TI DI STRI KT – NARKOTI KA  
Sør-Trøndelag politidistrikt startet i 2009 etterforskning mot den antatte presidenten i Hells 

Angels MC Norge. Gjennom etterforskningen har politiet avdekket at Hells Angels i 

Trondheim har stått i spissen for etablering av støttegrupper, kjent som AKT 81 (Alltid Klar 

Trondheim), etter modell fra dansk Hells Angels.  

 

Kunnskapen om at den antatte presidenten i Hells Angels MC Norge styrte denne 

etableringen medførte at politiet kunne iverksette målrettede tiltak.  

Dette resulterte i at etableringen av støttegrupper ble stanset.  

Vedkommende ble i november og desember 2011 dømt til totalt fem års ubetinget fengsel. 

Dommene er rettskraftige. 

Foto: Kripos  Faksim ile fra politiet (publisert 25.03.2011) 
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MI DTRE HÅLOGALAND POLI TI DI STRI KT – DOPI NG  
Midtre Hålogaland politidistrikt har i samarbeid med flere andre politidistrikt etterforsket et 

kriminelt nettverk som har innført ingredienser til produksjon av dopingpreparater.  

 

Det er bestilt råvarer via Internett, blant annet flytende steroider og olje fra Kina, som 

deretter har blitt sendt per post til adresser i Sverige. Ingrediensene har blitt hentet av 

personer fra det norske nettverket og smuglet via grenseoverganger i Nordland og Troms.  

Nettverket har deretter framstilt og omsatt preparatene i Norge.  

Produksjonsutstyret er bestilt og importert fra USA. Kommunikasjonen mellom aktørene i 

forbindelse med utførelsen av de kriminelle handlingene er i stor grad utført på krypterte 

epostkontoer.  

 

De illegale dopingpreparatene er solgt til brukermiljøer over store deler av Norge. 
 

Statsadvokaten i Nordland har tatt ut tiltale mot åtte personer i saken som er berammet til 

mars 2012 i Ofoten tingrett i Narvik. Tiltalen dreier seg om innførsel/ forsøk på innførsel av 

32,5 kg anabole steroider. I 2010 ble det totalt beslaglagt 21 kg renstoffer av anabole steroider 

i Norge. 

 

Faksim ile fra NRK (publisert 10 .02.2011) 

  



Samordningsorganets årsrapport  2011                                                      

 

10  
 

Faksim ile fra Dagbladet (publisert 24.12.2011) 

Faksim ile fra Dagbladet (publisert 31.01.2012) 

VESTFOLD POLI TI DI STRI KT M.FL. – VI NNI NG  
Politidistriktene i Vestfold, Telemark, Søndre Buskerud og Asker og Bærum formaliserte i 

oktober 2009 et prosjektbasert samarbeid kalt ”Samarbeidsprosjektet Grenseløs” for å 

bekjempe mobile vinningskriminelle. Prosjektet fikk i 2010 tildelt økonomisk støtte fra 

Samordningsorganet for å redusere kriminalitet begått av mobile vinningskriminelle i 

regionen. 

 

Prosjektet har bidratt til økt politiinnsats rettet mot problemområdet, mer ensartet  

straffesaksbehandling i de samarbeidende politidistriktene og optimalisering av 

informasjonsutveksling. Politidistriktene har 

oppnådd økt kunnskapsdeling og utviklet 

metoder for samarbeid både nasjonalt og 

internasjonalt. Dette samarbeidet om å 

bekjempe organisert grenseoverskridende 

kriminalitet er et meget godt initiativ fra de 

nevnte politidistriktene, og bør vurderes 

iverksatt også i andre deler av Norge. 

 

 

I prosjektet har man pågrepet og etterforsket 

en rekke personer for vinningskriminalitet, 

noe som har resultert i 84 dommer hvor i alt 

131 personer ble domfelt.  

Statistikken viser en nedgang i antall 

vinningsforbrytelser i de aktuelle 

politidistriktene. Resultater fra prosjektet 

har dannet grunnlag for strategiske analyser 

som har bidratt til ytterligere å målrette 

politiets innsats ved bekjempelsen av mobile 

vinningskriminelle.   
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ASKER OG BÆRUM POLI TI DI STRI KT – NARKOTI KA  
I juni 2011 ble musikkfestivalen Extrema Outdoor 2011 arrangert på Kalvøya i Asker og 

Bærum politidistrikt. Politidistriktet hadde under arrangementet satt fokus på forebygging, 

samt å legge til rette for erfaringsoverføring ved senere arrangementer. Arrangementet ble 

vurdert som en risikoarena for narkotikadebut, og det var åpenlys omsetning og misbruk av 

narkotika.   

 

Hele 172 personer ble pågrepet for brudd på narkotikalovgivningen under arrangementet. 

De pågrepne kom fra 17 politidistrikt, og kun 14 % av de pågrepne kom fra Asker og Bærum 

politidistrikt. 

 

Arrangementet ga politiet økt kunnskap om misbruksmønstre, nye stofftyper og aktuelle 

miljøer.  

 

Foto: Asker og Bærum  politidistrikt  
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SUNNMØRE/ HEDMARK POLI TI DI STRI KT – VOLDTEKT  
Sunnmøre politidistrikt startet høsten 2009 etterforskning av en person som var mistenkt for 

trusler og utpressing av mindreårige. Saken hadde forgreninger til flere politidistrikt, og ble 

etter samarbeid mellom Kripos og politidistriktene Sunnmøre, Gudbrandsdal og Oslo, 

overtatt av Hedmark politidistrikt i november 2010.  

 

Etterforskningen førte til domfellelse for voldtekt, og én person ble dømt til forvaring i ti år, 

fradømt retten til å praktisere som lege samt dømt til å betale oppreisning/ erstatning til 

fornærmede.  Vedkommende ble dømt for voldtekt etter straffeloven § 192 for å benytte 

mobiltelefon til å true noen til å ha seksuell omgang med seg selv.  

 

Saken har gitt politiet ny kunnskap om hvordan overgripere benytter mobiltelefon og andre 

sosiale medier i denne type saker. 

 
 

Faksim ile fra VG (publisert 22.06.2011) 
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9. ØVRI GE SAKER – RESULTATER JUNI  2010 –  
31. DESEMBER 2011)  

 

I dette kapitlet gis en kort omtale av de fleste saker som er behandlet i Samordningsorganet i 

2010-2011.  

Trom s polit idist r ikt  – m obile vinningskrim inelle 

Prosjektet var rettet mot mobile vinningskriminelle fra Øst-Europa. 

Prosjektet fikk tildelt midler i to omganger, 1,5 millioner kroner (juni 2010) og 750  000 

kroner (mars 2011). Det er fra prosjektet meddelt at de har oppklart en rekke vinningssaker 

som følge av etterforskningen. 

Vestoppland polit idist r ikt  – narkot ika 

Prosjektet gjaldt etterforskning av et lokalt narkotikamiljø. 

Prosjektet fikk tildelt 300 000 kroner (september 2010). Det ble tatt ut i alt 23 siktelser for 

overtredelse av narkotikalovgivningen. 

Hordaland polit idist r ikt  – gjengm iljø 

Prosjektet gjaldt etterforskning av et organisert kriminelt miljø på Vestlandet. 

Prosjektet fikk tildelt 2 millioner kroner (september 2010). I alt 11 personer ble domfelt,  med 

straffer fra 120 dager til 5 års fengsel. 

Hordaland polit idist r ikt  – sedelighet  

Prosjektet gjaldt etterforskning av en sedelighetssak. 

Prosjektet fikk tildelt 800 000 kroner (september 2010). Én person ble domfelt til 9 års 

fengsel. 

Trom s polit idist r ikt  – narkot ika 

Prosjektet gjaldt etterforskning av narkotikanettverk. 

Prosjektet fikk tildelt 300 000 kroner (oktober 2010). Fire personer ble domfelt til fengsel fra 

2 år og 8 måneder til 6 år og 6 måneder og 1,1 millioner kroner ble inndratt. 

Asker og Bærum  polit idist r ikt  – narkot ika 

Prosjektet gjaldt etterforskning av narkotikanettverk. 

Prosjektet fikk tildelt 500 000 kroner (oktober 2010). Det er reist tiltale for forsøk på 

innførsel av 7 kg heroin. 

Telem ark polit idist r ikt  – narkot ika 

Prosjektet gjaldt etterforskning av narkotikanettverk. 

Prosjektet fikk tildelt 500 000 kroner (november 2010). Det er tatt ut siktelse mot ca. 20  

personer og 6,5 kg hasjisj ble beslaglagt. 

Salten polit idist r ikt  – narkot ika 

Prosjektet gjaldt etterforskning av narkotikanettverk. 

Prosjektet fikk tildelt 250 000 kroner (januar 2011) 

Tre personer er tiltalt og 3,9 kg hasjisj ble beslaglagt. 
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INSTRUKS FOR POLITIDIREKTORATETS OG RIKSADVOKATENS 

SAMORDNINGSORGAN FOR TILDELING AV ØKONOMISK STØTTE TIL 

POLITIDISTRIKT VED BEKJEMPELSE AV ALVORLIG KRIMINALITET 

 

1. 

Samordningsorganet har som formål å styrke politiets bekjempelse av alvorlig kriminalitet, 

særlig organisert kriminalitet og/ eller kriminalitet som begås over flere politidistrikt. 

Samordningsorganet tildeler økonomisk støtte til politidistrikt i tråd med formålet. 

Etterforskingens kompleksitet, herunder hvor ressurs- og kostnadskrevende den er, og den 

alminnelige budsjettsituasjon i aktuelle politidistrikt, er momenter i vurderingen av om 

økonomisk støtte skal gis. Tilsvarende gjelder der hvor politidistrikt har påtatt seg/ er blitt 

pålagt sentralisert etterforskingsoppdrag. Det kan også gis støtte til kriminalitetsdempende 

tiltak som ikke er av etterforskingsmessig karakter innenfor de samme kriminalitetsområder. 

I spesielle tilfeller kan det gis økonomisk støtte til Oslo politidistrikt og særorgan. 

 

2. 

Samordningsorganet består av assisterende politidirektør, assisterende riksadvokat og sjef 

for 

Kripos, og ledes av assisterende politidirektør. 

Rapport om virksomheten skjer i kvartalsvise møter mellom politidirektøren og 

riksadvokaten. 

 

3. 

Sekretariatet legges til Kripos. 

Søknad om økonomisk støtte fra politimester(re) sendes sekretariatet ved Kripos. 

Sjef Kripos skal påse at saker som behandles i samordningsorganet er undergitt adekvat 

saksforberedelse av sekretariatet. 

Samordningsorganet har jevnlige møter der søknadene behandles. For å sikre notoritet over 

de 

beslutninger som fattes skrives referat fra møtene. 

I tilfeller der beslutninger må treffes raskt kan dette gjøres ved direkte kontakt mellom 

deltakerne i samordningsorganet. Sekretariatet er ansvarlig for at det etableres nødvendig 

skriftlighet og notoritet over beslutninger som blir truffet på denne måten. 

 

4. 

Samordningsorganet kan av eget tiltak beslutte økonomisk støtte til etterforsking som er 

iverksatt eller besluttet iverksatt. 

Dersom samordningsorganet ser behov for at etterforsking sentraliseres eller samordnes uten 

at spørsmålet er reist av f.eks politimester, kan organet på eget initiativ pålegge sekretariatet 

å 

utrede hensiktsmessigheten av en sentralisering/ samordning. Beslutning om sentralisering 

treffes i ordinær linje. 
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5. 

Samordningsorganet kan sette som vilkår for tildeling av økonomiske midler at politidistrikt 

som leder etterforskingen eller som berøres av denne, avgir bestemte ressurser, herunder 

personell, for et bestemt tidsrom. Tilsvarende gjelder der hvor det iverksettes andre 

kriminalitetsdempende tiltak, jf. pkt. 1 i.f. 

Samordningsorganet vurderer om det er hensiktsmessig at det inngås avtaler mellom 

aktuelle 

aktører bl.a. knyttet hvilken ressursavgivelse som forutsettes over en nærmere avtalt 

tidsperiode. 

 

6. 

Politidirektoratet avsetter årlig et beløp som fordeles på bakgrunn av søknad eller etter 

initiativ fra samordningsorganet. 

Samordningsorganet skal påse at det enkelte etterforskingsprosjekt har tilstrekkelig plan, 

ledelse og fremdrift der hvor det gis midler. 

 

7. 

Samordningsorganet utarbeider årlig rapport til politidirektøren og riksadvokaten om sin 
virksomhet. 

 

8 . 

Instruksen trer i kraft fra 1. juni 2010. Ved ikrafttredelsen av denne instruks opphører 

instruks 

for rådet for samordnet bekjempelse av organisert kriminalitet (ROK) av 10. april 2006. 

 

 

 

Oslo 2. mai 2010 

 

 

Vidar Refvik 

ass. politidirektør  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMORDNINGSORGANETS 

SEKRETARIAT

Telefon 23 20 86 00 
Brynsalleen 6 
Postboks 8163 Dep, 0034 Oslo
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