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Mandat til utvalg som skal gjennomgå forholdet mellom politiet og Norsk 

narkotikapolitiforening (NNPF) 

 

Bakgrunn 

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har mottatt en anmodning fra Politidirektoratet 

(POD), der Politidirektøren ber JD om å overta arbeidet med å nedsette et utvalg som skal 

vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i dialogen med offentlige eller 

private organisasjoner som har hatt kontakt med NNPF. 

Norsk politi har svært høy tillit i befolkningen. For å bevare den tilliten, er det blant annet 

viktig at det ikke er tvil om at politiansatte kun utfører sin jobb i kraft av sin stilling i politiet, 

og at deltakelse i en privat organisasjon som NNPF ikke skaper tvil om hvilken funksjon som 

utøves.  

Bakgrunnen for vurderingen som skal gjøres, er at det fra flere hold er stilt stilles spørsmål 

ved Norsk narkotikapolitiforenings (NNPF) virksomhet og medlemmenes rolle som ansatte i 

politiet. Det har også vært flere medieoppslag om forholdet mellom Politidirektoratet (POD) 

og NNPF. 

Politiets deltakelse i den offentlige debatt og politiansattes organisasjons- og ytringsfrihet, 

herunder om forhold som berører politiets virksomhet, er ikke gjenstand for vurdering.  

 

Nærmere om oppdraget 

Denne saken inneholder flere ulike aspekter. Mandatet er derfor formulert relativt vidt slik at 

utvalget har nødvendig handlingsrom til å vurdere de sider ved saken som utvalget mener er 

av interesse. 

 

Et sentralt tema er å vurdere om politiet og politiansatte i NNPF i sin dialog og arbeid med 

ulike samfunnsaktører, har vært tilstrekkelig klare på at de representerer en privat 

organisasjon og ikke politiet.  

Det bør videre vurderes om POD og politiet har opptrådt ryddig og korrekt når det gjelder 

bevilgninger og pengestøtte til NNPF. 

Politiets bruk av NNPF til opplæring av politiansatte bør også vurderes, inkl. om politiet har 

sikret en tilstrekkelig faglig kvalitetssikring av grunnlaget for opplæringsarbeidet.  

Avgrensing 

Utvalget avgrenser sitt arbeid mot granskningen som er igangsatt av riksadvokaten når det 

gjelder politiets ransakingspraksis i narkotikasaker.  

 

Anbefaling og tidsramme 

Utvalget skal komme med anbefalinger til tiltak for å rette opp eventuelt kritikkverdige 

forhold og for å unngå dette for fremtiden. 

 

Utvalget skal levere sin utredning innen 6 måneder fra oppstart av arbeidet.  


