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1 Innledning

Utviklingen i den alvorlige og organiserte krim- 
inaliteten går i retning av stadig større mobilitet 
og tettere samarbeid mellom norske og inter- 
nasjonale kriminelle. Den teknologiske utviklin-
gen forventes å forsette. Situasjonen i andre land, 
spesielt i Sør- og Øst-Europa, påvirker kriminal-
itetsbildet i Norge, og Norge er et attraktivt  
marked for kriminelle. 

Dette utgjør en utfordring for politiet og andre  
kontrolletater, blant annet med hensyn til rask  
politirespons, prioritering, helhetlig innsats og 
tverretatlig samarbeid. 
Samordningsorganet, som ble opprettet 1. juni 
20101 for å styrke bekjempelsen av alvorlig og  
organisert kriminalitet, har i 2012 tildelt øko-
nomisk støtte til 11 prosjekter. 

Ved tildeling av støtte har Samordningsorganet 
lagt vekt på samhandling og koordinering mel-
lom politidistriktene og særorgan, internasjonalt 
politisamarbeid, metodeutvikling, budsjettmes-
sige forhold, nye alvorlige utfordringer, prioriterte 
utfordringer og ny kunnskap.

Formålet med denne rapporten er å gi et innblikk 
i prosjekter som er behandlet av organet i 2012. 
Rapporten inneholder også oppdaterte resultater 
fra prosjekter som er påbegynt i 2010 og 2011. 
Eksempler på oppdaterte resultater fra prosjekter 
som er påbegynt før 2012, er rettsavgjørelser i 
ankesaker. 

Rapporten beskriver også resultater og erfaringer 
fra samordnede narkotikaaksjoner (tidligere  
SKO-aksjoner) som er gjennomført av Oslo politi-
distrikt i samarbeid med lokale politidistrikter.

Samarbeid mellom politidistrikter og særorganer 
har blant annet gitt ny kunnskap om metodebruk  
og tverrfaglig samarbeid.

Organet vil ta initiativ til å styrke samarbeidet  
mellom politiet, andre kontrolletater og nærings-
livet. Mindre politidistrikter oppfordres til aktivt å 
innlede regionalt samarbeid. Politimesteren i Oslo 
inngår som fast medlem i Samordningsorganet fra 
2013. 

Rapporten er basert på innrapporteringer fra 
politidistrikter og særorgan som er tildelt  
økonomisk støtte fra Samordningsorganet.

1 Instruks for politidirektoratets og riksadvokatens samordningsorgan, vedlegg 1
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Samordningsorganet har i 2012 hatt særlig fokus 
på bekjempelse av narkotika, kriminelle  
MC-gjenger og mobil vinningskriminalitet. 

Totalt 22 politidistrikter2, Økokrim og Kripos har 
vært involvert i prosjekter som har mottatt øko-
nomisk støtte fra Samordningsorganet. I mange 
av prosjektene har samarbeid med offentlige og 
private aktører vært en suksessfaktor. De fleste 
prosjektene har involvert flere politidistrikter og 
hatt internasjonale forgreninger, noe som viser be-
hovet for nasjonalt og internasjonalt samarbeid. 

Prosjektene har vist gode resultater i 2012, og 
dette skyldes i stor grad distriktsovergripende og 
tverretatlig samarbeid. Flere politidistrikter ser ut 
til å følge de strategiske anbefalingene, noe  
Samordningsorganet ser som svært positivt.  
De fleste politidistriktene som har mottatt øko- 
nomisk støtte fra Samordningsorganet, mener at 
det er viktig med økonomisk støtte for å lykkes 
med bekjempelse av alvorlig, organisert og  
distriktsovergripende kriminalitet. 

Flere prosjekter er avsluttet, mens det i andre  
prosjekter er berammet hovedforhandling i 2013. 
Innrapporteringer fra prosjektene viser at omtrent 
30 personer er dømt (både rettskraftige og ikke 
rettskraftige dommer), 21 personer er/har vært 
tiltalt, 451 personer er/har vært siktet og 81 per-
soner er/har vært varetektsfengslet.

Blant narkotikabeslag inngår blant annet heroin, 
kokain, amfetamin/ metamfetamin, hasjisj og  
marihuana. Av dopingmidler er det beslaglagt 
store mengder med tabletter, ampuller og flytende 
stoffer. Det er beslaglagt skytevåpen og tyvegods 
samt valuta. Nærmere beskrivelse gis i kapittelet 
Prosjekter– resultater, side 9 flg.

Samordningsorganet har gjennom prosjektenes 
års- og sluttrapporter inntrykk av at de fleste 
politidistrikter og særorgan gjennom distrikts-
overgripende og tverretatlig samarbeid har fått 
ny kunnskap og kompetanse innen metodebruk. 
Distriktene har gjennom deltakelsen i prosjektene 
tilegnet seg ny kunnskap om kriminalitetsbildet, 
for eksempel om omfanget og utbredelse av narko-
tika og dopingmidler samt omfanget av samarbeid 
mellom de kriminelle. Samordningsorganet anser 
økt kompetanse og kunnskapsheving i politiet som 
særlig viktig, og tillegger dette stor betydning for 
en effektiv kriminalitetsbekjempelse og et kunn-
skapsstyrt politiarbeid. 

2 Sammendrag

2 agder, asker og Bærum, Follo, Gudbrandsdal, Hedmark, Helgeland, Haugaland og sunnhordland, Hordaland, Midtre Hålogaland,  
Nordmøre og romsdal, oslo, rogaland, romerike, salten, sunnmøre, søndre Buskerud, sør-trøndelag, telemark, troms,  
Vestfinnmark, Vestfold og Østfold
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3 Samordningsorganets sammensetning

Samordningsorganets sekretariat, som er lagt til 
Kripos, har i 2012 bestått av personer fra ulike 
fagmiljøer, blant annet

etterretning

etterforskning

strategisk analyse

administrasjon

Sekretariatet ledes av lederen for Taktisk  
etterforskningsavdeling, Kripos. 

4 Sekretariatets sammensetning

Samordningsorganet har i 2012 bestått av:

assisterende politidirektør Vidar Refvik

assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther 

Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård3

3 Ketil Haukaas erstattet odd reidar Humlegård etter Humlegård ble utnevnt til ny politidirektør
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5 Budsjett

4 Meld. st.7 (2010-2011) Kampen mot organisert kriminalitet – en felles innsats

Samordningsorganet har, som i 2011, disponert  
et budsjett på 18 millioner kroner.
De tildelte midlene per prosjekt spenner fra  
750 000 kroner til tre millioner kroner. 
Hele beløpet er benyttet i tråd med formålet som  
er å styrke politiets bekjempelse av alvorlig  
kriminalitet, særlig organisert kriminalitet og/ 
eller kriminalitet som begås over flere politi-
distrikt4. 

Følgende politidistrikter og særorgan mottok  
økonomisk støtte fra Samordningsorganet i 2012:

Rogaland – 1 %-miljøet i regionen.

Kripos – organisert kriminalitet knyttet til Hells 
Angels. I tillegg til å bistå fordelte Kripos  
økonomisk støtte til følgende distrikter: Troms, 
Midtre Hålogaland, Vestfold, Sør-Trøndelag,  
Agder, Telemark og Hedmark.

Oslo – kriminelle vestafrikanske miljøer.

Sør-Trøndelag – doping.

Romerike – ran av verditransport.

Oslo – samordnede narkotikaaksjoner 2012. I 
tillegg til å bistå fordelte Oslo økonomisk støtte  
til følgende distrikter: Agder, Asker og Bærum, 
Follo, Hedmark, Hordaland og Rogaland. 

Asker og Bærum – narkotika

Politidistrikter og særorganer som er tildelt øko-
nomisk støtte, har i de fleste prosjektene også 
dekket ekstraordinære kostnader for deltakende 
politidistrikter. Antallet politidistrikter som har 
mottatt støtte er derfor høyere enn det som frem-
kommer ovenfor.
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Samordningsorganet har hatt seks møter i 2012.  
I tillegg har organet hatt møte med Justis- 
departementet, Økokrim og Oslo politidistrikt 
med tanke på revidering av instruksen for  
Samordningsorganet av 1. juni 2010.

Sekretariatet forbereder og saksbehandler  
søknadene for behandling i organet. Sjefen for 
Kripos påser at sakene som behandles i organet,  
er tilfredsstillende forberedt. Kripos utarbeider 
analyser for strategisk saksutvelgelse og bistår 
med etterretningsinformasjon.

Samordningsorganet behandler års- og slutt-
rapporter fra politidistrikter og særorgan som har 
mottatt økonomisk støtte.

6 Arbeidsform
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7 Prosjekter – resultater

Samordningsorganet behandlet 18 prosjekt- 
søknader i 2012, hvorav 11 ble innvilget og sju  
ble avslått.

Prosjektene, som er omtalt i rapporten, har i 
hovedsak vært rettet mot kriminalitetstyper 
og problemområder omhandlet og prioritert i 
overordnede styringsdokumenter, blant annet i 
Regjeringens handlingsplaner5, Prop. 1 S (2012-
2013), Politidirektoratets handlingsplaner6 og 
disponeringsskriv til politi- og lensmannsetaten. 

kriminelle gjenger  

kriminelle MC-gjenger   

kriminelle vestafrikanske miljøer    

menneskehandel   

mobil vinningskriminalitet 

narkotikakriminalitet

dopingkriminalitet

ran (verditransport)  

sedelighetskriminalitet (seksuelle overgrep  
mot barn)

økonomisk kriminalitet (grove bedragerier)

5 regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011-2014), regjeringens handlingsplan mot  
økonomisk kriminalitet (2012-2013)

6 politiets bekjempelse av narkotika, kriminelle gjenger og kriminelle MC-gjenger i perioden 2011-2015
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Romerike politidistrikt

Bekjempelse av narkotikakriminalitet og krimi-
nelle gjenger er prioritert, jf. blant annet gjen-
nom Politidirektoratets handlingsplaner for 
2011–2015. 

Det er avsagt fem narkotikadommer7 og domfelt 
syv personer. 17 personer er/har vært tiltalt,  
10 personer er/har vært varetektsfengslet og 41  
personer er/har vært siktet.

Det er beslaglagt følgende type/mengde  
narkotika:

amfetamin 2,4 kg  

marihuana 4,6 kg 

hasjisj  600 g

Kriminelle gjenger

7 straffeloven§ 162 andre ledd
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Kripos

Bekjempelse av kriminelle MC-gjenger er priori-
tert, jf. blant annet Politidirektoratets handlings-
plan Politiets bekjempelse av kriminelle MC-gjenger  

i perioden 2011 til 2015. 

Et delmål er å bidra til erfaringsutveksling med 
hensyn til forebygging av kriminalitet og rekrut-
tering til de kriminelle MC-miljøene.

Det er avsagt flere dommer, blant annet i en rekke 
saker som er en direkte følge av prosjektet eller av 
lokale delmål. I løpet av 2013 vil det bli gjennom-
ført flere hovedforhandlinger prosjektet har kastet 
av seg. 

Dommer som er verdt å nevne:

Presidenten i Hells Angels MC Tromsø ble dømt 
til fem års fengsel for voldtekt. 

Lederen av Hells Angels MC Norge ble dømt til 
tre år og ni måneder og ett år og tre måneder, en 
samledom for blant annet narkotikaforbrytelse, 
trusler og økonomisk kriminalitet. I tillegg ble 
det inndratt 1 250 000 kroner, en bil og en  
motorsykkel.

Presidenten i Hells Angels MC Oslo ble dømt til 
fem års fengsel for overtredelse av narkotika-
lovgivningen.

Prosjektet har, i tillegg til å drive egne saker, 
bistått distriktene med både etterforskning og 
økonomisk støtte. Antallet tiltaler og siktelser som 
følge av etterforskningen i prosjektet, og tiltaler i 
saker der det er gitt bistand, vil kunne overlappe. 
Årsrapporten omtaler kun enkelte eksempler på 
tiltaler som har ført til domfellelse, eller som er av 
prinsipiell betydning. 
 
I forbindelse med et delprosjekt, ble det pågrepet 
mer enn 30 personer. Åtte av disse, deriblant 
presidenten i Hells Angels MC Oslo og fungerende 
president i Hells Angels MC Tromsø, ble siktet 

for omfattende handel med narkotika, en over-
tredelse av straffeloven § 162 tredje ledd. Det er 
også tatt ut tiltale for overtredelse av straffeloven 
§ 60a. 

Det er beslaglagt ca. 10 kg metamfetamin,  
300 g kokain, 6,5 kg hasjisj, 19 skytevåpen og  
ca. 300 000 kroner.

Prosjektet har påvist en sammenblanding mellom 
legal og illegal forretningsvirksomhet innen blant 
annet tatoveringsvirksomhet. 
Det er også avdekket bruk av trusler og vold for å 
overta forretningsdrift.

Rogaland

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom politi-
distriktene Rogaland, Hordaland, Agder og Hauga-
land og Sunnhordland. 

To medlemmer fra en nyopprettet avdeling i Out-
laws ble dømt for overtredelser av narkotikalov-
givningen i 2012 (Haugaland og Sunnhordland).

Samarbeid med kommuner og lokalt næringsliv 
har hatt stor effekt.  
Spesielt nevnes en avtale med utestedene, som nå 
nekter 1 %-medlemmer og støttegruppene adgang 
når de er iført vester med ryggmerker.

Prosjektet har hatt fokus på forebyggende og for-
valtningsmessige tiltak. Slike tiltak synes å være 
viktige i den totale bekjempelsesstrategien.
 
Prosjektet har dokumentert behovet for felles, 
langsiktig og enhetlig bekjempelsesstrategi.

Kriminelle MC-gjenger
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Oslo politidistrikt

Krimområdet anbefales prioritert i Kripos- 
rapportene Den organiserte kriminaliteten i Norge 

– Trender og utfordringer, både 2011–2012 og 
2013–2014.  
Rapporter fra Europol beskriver også store  
utfordringer knyttet til disse miljøene.

Det var per 24. oktober 2012 pågrepet 263 perso-
ner for overtredelse av narkotikalovgivningen og 
utlendingsloven. Sakene gjelder straffeloven  
§§ 318 og 162 andre ledd (19 saker), og § 162 
første ledd (140 saker). Per 24. oktober 2012 var 
23 personer varetektsfengslet. I løpet av hele 
prosjektperioden har 41 personer vært varetekts-
fengslet.

Prosjektet hadde gjort følgende beslag per  
24. oktober 2012:

Kokain  12 094 gram 

Heroin  7 754 gram

Marihuana  4 669 gram 

Hasjisj  5 378 gram

Amfetamin  177 gram

Valuta   920 335 norske kroner

Oslo politidistrikt fattet 285 utvisningsvedtak i 
2012 mot 200 i 2011. Antall uttransporterte økte 
fra 56 personer i 2011 til 120 personer i 2012. 
Denne økningen kan være resultat av prosjektets 
fokus. 

Samarbeidsprosjektet omfatter distriktene Oslo, 
Østfold, Romerike og Vestfold, samt Kripos.  
Bidragene fra politidistriktene til Kripos i forbin-
delse med årsrapporten Den organiserte kriminali-

teten i Norge – Trender og utfordringer 2013-2014, 
viser imidlertid at det er utfordringer knyttet til 
det vestafrikanske miljøet, at omsetning av narko-
tika går igjen i de fleste distrikt, og at problemet er 
omfattende. Samtlige distrikter med flyplass har 
slike utfordringer, spesielt Hordaland, Rogaland 
og Sør-Trøndelag.

Hovedfokuset har vært kriminelle nigerianere som 
synes å være øverst i et hierarki. Gambiere frem-
står som underleverandører for nigerianere og 
omsetter gjerne direkte på det norske markedet. 
Nigerianere benytter kurerer fra Øst-Europa  
(Polen og Litauen) for å gjøre seg minst mulig 
synlig.

Kriminelle vestafrikanske miljøer
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Hordaland politidistrikt

Bekjempelse av menneskehandel er prioritert,  
jf. blant annet Regjeringens handlingsplan mot 
menneskehandel (2011-2014). 

Prosjektet har medført domfellelser for grov  
menneskehandel.
Dommen av 5. juli 2012 ble rettskraftig etter at 
anken til lagmannsretten ble trukket.
Seks rumenere fra romfolket ble dømt til feng-
sel i henholdsvis to år og fire måneder, ett år og 
ti måneder, tre år og seks måneder, to år og to 
måneder, ett år og seks måneder og tre år og seks 
måneder. I tillegg er det inndratt kjøretøy, penger 
og andre gjenstander, og de tiltalte ble idømt 
kontaktforbud, tap av førerrett samt oppreisning 
til fornærmede.

Omfattende etterforskning og bevisopptak ble 
gjennomført i Romania. I tillegg har Hordaland 
politidistrikt fått bistand fra svensk politi til  
etterforskning i Sverige. Det er videre innhentet 
informasjon om de siktedes straffbare virksomhet 
i andre europeiske land, herunder Danmark, Polen 
og Tyskland.  

Gulating lagmannsrett og Høyesteretts grun-
dige drøftelser av forståelsen og rekkevidden av 
straffeloven § 224 og begrepet tvangsarbeid/
tvangstjenester når dette utføres av mindreårige 
har gitt viktige juridiske avklaringer. Det sentrale 
ved vurdering av tvangstjenester/tvangsarbeid vil 
være om vedkommende ikke har kommet frivillig 
inn i arbeidsforholdet eller tjenesteytelser og/eller 
ikke kan komme frivillig ut av det.

Det har vært politiets mål å avdekke hvordan 
det kulturelle aspektet påvirker politiets etter-
forskning av lovbrudd begått av medlemmer fra en 
bestemt folkegruppe. Rapporter fra Barnevernet 
og annen informasjon fra etterforskningen viser at 
de domfelte i en periode klarte å skjule utnytting 
og overgrep mot mindreårige ved at de ”over- 
beviste” politi og barnevern om at deres virksom-
het er en del av deres kultur. Den vanligste  
straffereaksjonen har vært å gi de siktede forelegg. 

De domfelte benyttet fullmakter fra de for-
nærmedes foreldre som ga dem rett til å ta med 
seg barna på reise i Europa i en periode på inntil 
to år. Da barna ble pågrepet, viste de domfelte 
disse fullmaktene til politiet og barnevernet, og 
slik fikk de ”tilbakelevert” barna uten at politiet 
og barnevernet tilsynelatende gjorde ytterligere 
undersøkelser. 

De tiltalte hadde vært aktive i samtlige politi-
distrikter foruten Finnmark. Dette var en  
utfordring for etterforskningen. 

De domfelte hadde utnyttet mindreårige både  
i Norge og Sverige helt tilbake til 2007. Flere var 
også domfelt og bøtelagt for straffbare handlin-
ger i andre land, blant annet i Romania, Sverige 
og Polen. De hadde foretatt valutatransaksjoner/
vekslinger på til sammen omtrent 800 000 kroner 
i Norge og Sverige.

Menneskehandel
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Vestfold politidistrikt 

Bekjempelse av mobil vinningskriminalitet er  
prioritert, jf. blant annet Prop, 1 S (2012-2013). 

To personer er domfelt. Tre personer er/har vært 
tiltalt, fire personer er/har vært siktet og tre per-
soner er varetektsfengslet i Norge. Flere involverte 
er også varetektsfengslet i Polen. 

Det ble beslaglagt 13 stjålne påhengsmotorer i en 
aksjon i Sverige, hvor politiet fulgte gjernings- 
mennene i flere dager. Tyveriene skjedde i Østfold 
og Strømstad, og transportøren ble pågrepet i Sør-
Sverige.  Motorene lå i en varebil som igjen stod 
inne i en trailer. 

Polsk politi har beslaglagt 23 stjålne båtmotorer 
og pågrepet flere personer med tilknytning til mil-
jøet.8 Disse motorene ble stjålet i Vestfold i oktober 
2012. Polsk politi har pågrepet personer for tyveri, 
heleri og omsetning av motorer. Det er avdekket at 
motorene blant annet ble omsatt på  
www.allegro.pl9. 

Det er startet prosess vedrørende utvisning av to 
polske borgere. 

Prosjektet har fokusert på samarbeid med polske 
myndigheter. Det har vært en målsetning for pro-
sjektet å få straffeforfulgt objektene ved hoved-
forhandlinger i Polen.

Prosjektet har illustrert hvordan vinnings- 
kriminelle forflytter seg over relativt store  
avstander for å begå kriminalitet. 

Mobil vinningskriminalitet

8 Januar 2013 
9 tilsvarende www.finn.no

http://www.allegro.pl
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Sunnmøre

Bekjempelse av narkotikakriminalitet er priori-
tert, jf. blant annet gjennom Politidirektoratets 
handlingsplan om politiets bekjempelse av narko-
tikakriminalitet for perioden 2011-2015.

En estisk borger dømt til fem års fengsel. 
En litauisk borger dømt til fem års fengsel.

Det er inndratt 9 000 kroner.

Det er beslaglagt 6 kg amfetamin.

Prosess for varig utvisning av de domfelte er 
påbegynt.
 
Narkotikabildet forandret seg da det kriminelle 
miljøet etablerte seg i distriktet. De lokale krimi-
nelle underordnet seg de utenlandske og handlet 
ikke lenger med narkotika fra Osloområdet. 

Søndre Buskerud politidistrikt

Hovedmannen, en dansk borger, er dømt til syv år 
og seks måneder for brudd på narkotikalov- 
givningen med mer. Han ble også dømt til tap av 
førerett. Medhjelperen, en norsk borger, er dømt 
til tre år og syv måneder for brudd på §§ 162, 317 
med mer. Hovedmannens norske samboer er dømt 
til 279 timer samfunnsstraff for brudd på § 317.  
Kureren, en norsk borger, er dømt til tre år.

Det ble beslaglagt 70 kg hasjisj i Norge etter  
spaning fra Malmø via Svinesund og inn i Norge.

Finansiell analyse viste et gap mellom inntekt  
og forbruk på over 1,4 millioner kroner.

Det er inndratt 1 340 000 kroner.

Nettverket har forgreninger til politidistriktene 
Vestfold, Telemark og Søndre Buskerud. De dom-
felte har levert hasjisj til mottakere i østlands- 
området, Oslo, Larvik og Skien. Prosjektet av-
dekket samarbeid og kontakter med kriminelle 
miljøer i København.

Da medhjelperen/kureren ble pågrepet, ble det 
beslaglagt en ladd pistol i en jakke, en Sten Gun  
maskinpistol og en ladd revolver .44 Magnum i 
boligen.

Narkotikakriminalitet
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Midtre Hålogaland

Prosjektet er avsluttet med domsavsigelse etter 
ankesak i 2012. 

Én person ble domfelt til to års fengsel hvorav 
ett år ble gjort betinget. Den andre personen ble 
domfelt til ett år og ni måneders fengsel hvorav ett 
år ble gjort betinget på grunn av lang saksbehand-
lingstid.

Den antatte hovedmannen ble vurdert til utilreg-
nelig i gjerningsøyeblikket og kunne således ikke 
dømmes.

Sør-Trøndelag politidistrikt

Politiet skal også ha oppmerksomhet rettet mot 
produksjon av narkotika og dopingmidler, samt 
illegal handel og distribusjon av kjemikalier (pre-
cursorer) til slik produksjon, jf. Prop. 1 S (2012-
2013). 

Det er siktet 98 personer og 10 firma. Siktelsene 
er rettet mot personer fra ulike samfunnslag, også 
en rekke personer som ikke er kjent for annen 
kriminalitet. Det har vært 16 personer varetekts-
fengslet. 

Det er beslaglagt følgende dopingpreparater:

70 700 tabletter

6 500 ampuller (volum ca. 13 liter)

700 glass (volum ca. 7 liter)

Sør-Trøndelag politidistrikt har ledet prosjektet, 
men også samarbeidet med en rekke andre politi-
distrikter om konkrete gjøremål i prosjektet.  
I særlig grad har man samarbeidet med Østfold og 
Romerike politidistrikter hvor det har blitt aksjo-
nert og avdekket produksjonslokaler for doping. 

Prosjektet har samarbeidet med andre offentlige 
etater, blant annet Skatteetaten og NAV.     

Prosjektet har dokumentert hvordan dopingprepa-
rater importeres til Norge hvor det videreforedles 
til brukerdoser. Det er videre påvist hvordan et 
nettforum, Anabolic Forum, har vært en viktig 
omsetningsarena for kjøp og salg av dopingpre-
parater. Handelen har vært lagt opp slik at det har 
vært mulig å opprettholde stor grad av diskresjon 
mellom aktørene.

Prosjektet har vist at det for mange misbrukere er 
kort avstand fra bruk av legale kostholdsprodukter 
til bruk av illegale dopingpreparater. 

Prosjektet har brakt frem viktig informasjon for 
vurderingen av hvor omfattende dopingkriminal-
iteten er i det norske samfunnet.

Prosjektet har vist at dopingomsetningen er spredt 
utover hele Norge. 

Prosjektet har avdekket og blokkert tre innføsels-
årer av dopingmidler til Norge, samt avdekket to 
produksjonssteder.

Etterforskningen har dokumentert omsetning av 
preparater for ca. 50 millioner kroner, som igjen 
utgjør ca. 40 kg virkestoff. 
Omsetningsstedet Anabolic Forum er stengt av  
politiet. Nettstedet har vært en viktig rekrutte-
ringsarena for nye kjøpere av dopingpreparater.

Doping
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Romerike 

Kripos har i rapporten Den organiserte kriminal-

iteten - Trender og utfordringer 2011-2012 vurdert 
utenlandske ransmiljøer som en mulig trussel mot 
Norge. 

Etterforskning av ranet av en verditransport 10. 
oktober 2011 førte til tiltale mot fire ranere samt 
en vekter. I tillegg ble en vekter tiltalt etter utro-
skapsbestemmelsen i straffeloven. Det er også tatt 
ut siktelse mot en person som har mottatt utbytte 
fra ranet. Denne saken er per 1. januar 2013 ikke 
berammet, men vil gå som tilståelsessak i løpet av 
2013.

Fire av ransmennene og en vekter har sittet i vare-
tekt siden pågripelsen. Alle utenom én har erkjent 
sin rolle.

Da flere av gjerningsmennene var bosatt i Sverige, 
ble det innledet et samarbeid med Rikspoliti- 
sentralen i Sverige. 

Ranet av verditransporten på Romerike var det 
første av denne typen etter Nokasranet. Hoved-
målet til Romerike politidistrikt har hele tiden 
vært å oppklare ranet, men i tillegg også avdekke 
om det var et nytt eller gammelt miljø som sto bak. 

Hvorvidt det er en ny trend er usikkert. Prosjektet 
har dokumentert at et internasjonalt ransmiljø 
med utgangspunkt i et svensk ransmiljø har  
funnet Norge som et attraktivt sted å begå ran.

Ran
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Hordaland politidistrikt

Etterforskning av seksuelle overgrep mot barn er 
et prioritert område, jf. blant annet Prop. 1 S.

En norsk borger ble i herredsretten 2011 dømt til 
ni års fengsel for seksuell omgang med flere min-
dreårige gutter fra Argentina. Overgrepene fant 
sted i perioden 2001–2005. Dommen ble anket, og 
rettskraftig dom ved Gulating lagmannsrett forelå 
26. januar 2012. Straffen ble fastsatt til åtte års 
fengsel samt oppreisning til ofrene på til sammen 
600 000 kroner. Fornærmede og flere vitner var 
traumatiserte som følge av overgrepene.

Etterforskning ble gjennomført i Argentina. Sam-
arbeidet med argentinske myndigheter ble kana-
lisert gjennom Interpol og var primært knyttet til 
bevisopptak i Argentina. Det føderale argentinske 
politi bisto under hele oppholdet med blant annet 
åstedsbefaring og ikke minst ved viktig oppfølging 
av fornærmede og vitner under rettssaken. 

Etterforskningen i utlandet ga Hordaland politi-
distrikt god og ny kunnskap samt erfaring på dette 
området.

Sedelighetskriminalitet
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Telemark politidistrikt

Økonomisk kriminalitet innen fiskeribransjen er 
prioritert, jf. blant annet Prop. 1 S.

Målet var etterforskning av forhold med opp- 
rinnelse i omsetning av fisk og stål, import av  
hytter og metaller, bedrageri mot NAV m.m.

Tre nordmenn er siktet og flere russiske borgere er 
involvert.

Prosjektet har gjennomført omfattende finansiell 
etterforskning.

Det er gjennomført informasjonsmøte med  
russiske politimyndigheter og informasjonsdeling 
med østerriksk politi.

Den tverrfaglige etterforskningsgruppen er  
sammensatt av etterforskere, revisor og påtale-
ansvarlige i både Vestfinnmark og Telemark politi-
distrikt.

Forslag til tiltale er oversendt statsadvokaten.

Økonomisk kriminalitet
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Oslo politidistrikt fikk overført 1 million kroner 
fra Samordningsorganet i juni 2012 til fordeling 
blant distriktene hvor samordnede narkotika-
aksjoner skulle gjennomføres.

Oslo politidistrikt har ansvar for å utlyse, ta i mot 
søknader, innstille og gjennomføre samordnede  
narkotikaaksjoner. 

Ifølge Oslo politidistrikt har lokale forberedelser, 
gjensidige forventningsavklaringer i forkant av  
aksjonene og personlig samarbeid hatt innvirk-
ning på hvor vellykkede aksjonene har vært.

Agder

85 pågrepne for narkotikaforbrytelser under 
Hovefestivalen.

Asker og Bærum

137 pågrepne for narkotikaforbrytelser under  
Sensation Innerspace.

Hedmark

20 anmeldelser for bruk/besittelse av narkotika  
i Kongsvinger, fem anmeldelser for besittelse av  
våpen, anmeldelser for kjøring uten førerkort,  
kjøring uten førerkort, bilbrukstyveri, beslag 
av ca. 650 g amfetamin og 450 g hasjisj, mindre 
mengde heroin, syntetisk narkotika, beroligende 
tabletter, ca. 30 000 kroner og pågripelse av en 
etterlyst person. To personer ble varetektsfengslet 
(narkotika, vinning og vold).

Hordaland 

76 pågrepne, beslag av heroin, amfetamin, hasjisj, 
marihuana og tabletter. Stor aktivitet fra vest- 
afrikanere (asylsøkere).

Rogaland 

12 pågrepne, beslag av 23 liter GHB, 250 g 
amfetamin, 6,7 g cannabis, 283 tabletter, 26 200 
kroner, produksjonsutstyr for GHB og en pistol.

Follo 

Pågrepne personer, beslag og anmeldelser.

Samordnede narkotikaaksjoner
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Notater
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