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1.
BAKGRUNN
Norge har siden opprettelsen i 1996 deltatt i det regionale samarbeidsorganet «Baltic
Sea Task Force on Organised Crime» (BSTF). BSTF koordinerer operative prosjekter
mellom politi og tollmyndigheter i de 11 medlemslandene. Mandatet til
samarbeidsorganet er nylig forlenget på ubestemt tid.
BSTF er formelt sett et frittstående politisk samarbeidsorgan, som styres gjennom
oppnevnte «personlige representanter» for statslederne i medlemsstatene. I Norge har
det vært praksis for at en statssekretær i JD ivaretar rollen.
Det var tidligere flere land som oppnevnte politikere som personlige representanter.
Utviklingen har ført til at det nå er nesten bare embetsmenn fra departementene eller
ledere fra sentrale politiorganisasjoner som oppnevnes.
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Departementet har på denne bakgrunn besluttet å delegere oppgaven med å utnevne en
personlig representant til POD.
2.
OPPDRAGET
Politidirektoratet bes ta ansvaret fremover for å oppnevne en personlig representant til
å representere Norge i BSTF.
POD bes ivareta vertskapsrollen under årsmøtet (annual strategic meeting) ved
avslutningen av den norske formannskapsperioden som løper fra juli 2021 til juli 2022.
Vi gir for øvrig vår tilslutning til det foreslåtte opplegget for gjennomføringen av
formannskapet, der de sentrale oppgaver vil bli utført av sekretariatet etablert ved
Kripos.
Med hilsen
Unni Gunnes
ekspedisjonssjef
Jonas Leirset
avdelingsdirektør
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