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invitasjon
Norsk Narkotikapolitiforenings

UTDANNINGSKONFERANSE
Scandic Oslo Airport Hotel, 20. - 22. oktober 2017

Velkommen til
Norsk Narkotikapolitiforenings
27. utdanningskonferanse i Oslo 2017

NNPFs utdanningskonferanse er en arena
for formidling av fagkunnskap og kompetanseoverføring om alt som rører seg innen
fagfeltet narkotika. I tillegg er konferansen
et sted for gode møter mellom fagfolk,
beslutningstakere og kollegaer.
Vi legger til rette for å skape motivasjon
og optimisme i arbeidet mot narkotika!
I år arrangers konferansen på Scandic Oslo
Airport Hotel 20.- 22. oktober 2017.
Velkommen til årets konferanse!

PÅMELDING VIA POLITINETTET
FUNGERER IKKE OG MÅ IKKE BENYTTES!

PÅMELDINGSFRIST: TORSDAG 31. AUGUST.
All påmelding skjer på www.nnpf.no under fanen «Utdanningskonferansen».
Betaling kun med kredittkort.
Følg forøvrig instruksjonene i bookingløsningen.
For eventuelle endringer etter 31. AUGUST påløper et endringsgebyr på kr 300,-.
Priser pr person:
Enkeltrom:
3.950,Dobbeltrom: 2.950,Dagpakke:

1.950,-

(Konferanseavgift, bespisning og overnatting
i enkeltrom)
(Konferanseavgift, bespisning og overnatting
i dobbeltrom)
(Konferanseavgift og bespisning)

program
Fredag 20. oktober 2017:

Søndag 22. oktober 2017:

Kl 1000 -> Registrering starter
Kl 1330
Åpning med innlegg
fra inviterte gjester
Kl 1630
Landsmøte
Kl 1630
Miniseminar Narkotikakunnskap
Kl 2000 Uformell middag og sosial aften

Kl 0900
Kl 1215
Kl 1330
Kl 1345

Lørdag 21. oktober 2017:
Kl 0900
Kl 1300
Kl 1400
Kl 1930

Foredrag i tre saler
Lunsj
Foredrag i tre saler
Festbankett (pent antrekk)

Foredrag i tre saler
Fellesforedrag
Avslutning
Lunsj

Trivsel og atmosfære gir en god konferanseopplevelse. Med spennnende underholdningsinnslag og musikk videreføres tidligere års
sammenkomster. Fredag kveld blir det en
uformell sammenkomst, mens det lørdag
kveld dekkes opp en stilfull bankett.

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 hjemmeside.

Velkommen til
Norsk Narkotikapolitiforenings
27. utdanningskonferanse i Oslo 2017

innkalling til NNPFs

landsmøte
I hht. NNPFs vedtekter §3 innkalles du med dette til NNPFs landsmøte på Scandic Oslo Airport Hotel fredag 20. oktober
2017 kl. 16:30.

agenda:
a)
b)
c)

d)
e)

Valg av dirigent
Valg av 2 referenter
Valg av 2 representanter som
skal undertegne protokoll
fra Landsmøtet
Godkjenne de fremmøtte
representanter
Godkjenne saksliste og forretningsidé

f)
g)
h)
i)
j)

Styrets årsberetning*
Regnskap*
Budsjett*
Valg av styre
Godkjenning av revisor

Valgkomitéens innstilling til nytt styre 2017-2018
sendes ut elektronisk etter sommerferien.
Valgkomitéen vil gjerne ha forslag på kandidater
til styret. Forslag sendes leder for valgkomiteen:
werner.male@nnpf.no

* Årsberetning, regnskap og budsjett
utleveres på landsmøtet.

foredragene
MINISEMINAR:
NARKOTIKAKUNNSKAP OG INNGANGER
Er du rusten på nye trender, deltar du på en av
dine første konferanser eller vil du friske opp dine
kunnskaper om narkotika? Her er foredraget som
er laget spesielt for deg og som vi med stor
suksess viderefører hvert år. Dyktige kollegaer fra
Gatepatruljen i Oslo og Seksjon for narkotika
analyse på KRIPOS samarbeider om å vise deg
ulike narkotiske stoffer, brukerutstyr og rus
trender. Dette er et svært populært foredrag,
så her bør du være tidlig ute!
OP RUBICON
Politiet i Vestfold etablerte våren 2014 skjult
etterforskning mot en litauisk gruppering, mistenkt for over tid å ha innført og distribuert store
mengder metamfetamin/amfetamin i Norge.
Etterforskningsprosjektet fikk navnet Operasjon
Rubicon. Målet med OP Rubicon var å avdekke
en hel kjede av kriminelle aktører; bakmenn i
Litauen, kurerer, litauiske «kundebehandlere» i
Norge og norske mottakere. Etterforskningen
avdekket raskt at det kriminelle nettverket var av
en slik kapasitet og størrelse at prosjektet måtte
utvides med flere politidistrikt. Man etablerte
også et tett samarbeid med litauiske myndigheter, som blant annet bisto med utveksling av en
litauisk tjenestemann til etterforskningen i Norge.
Operasjon Rubicon resulterte i domfellelse av 25
nordmenn og litauere. Dommene er rettskraftige
og det er idømt fengselsstraffer på til sammen
124 års fengsel.
Politiinspektør Kjell Johan Abrahamsen og prosjektleder pob. Henning Fosaas vil dele erfaring
fra etterforskningen og fortelle om bruk av KAPmodellen som analysemetode for utvelgelse av
sak.

FALSK ID
Marit Nordsveen Bjørndal er politiutdannet og
startet sin karriere i tidligere Romerike politidistrikt hvor hun arbeidet med generell utlendingsforvaltning og etterhvert
menneskesmugling/menneskehandel og IDrelaterte utfordringer tilknyttet grensekontrollen
på Gardermoen. Hun har også vært ansatt ved
utlendingsseksjonen i Oslo politidistrikt og vært
norges representant i Frontex. Bjørndal har siden
2012 vært ansatt som ID-spesialist i
Skatteetaten og har de siste årene bidratt til
oppbyggingen av Skatteetatens ID-kontroll og
ID-forvaltning.
Misbruk av ID er en allsidig og effektiv metode for
organisert kriminalitet. Det er også et utmerket
hjelpemiddel for å oppnå rettigheter man ikke har
krav på, økonomiske gevinster, hvitvasking og
skjule bruk av egen identitet og midler som stammer fra straffbare handlinger og minske risikoen
for å bli oppdaget. Misbruk av ID inntar mange
former og formålene varierer. Skadepotensialet
kan være stort og her ligger mye nyttig metode å
ta med seg hjem.
FØRSTEINNTRYKKET – EN VIKTIG FAKTOR
Påstanden til førstetollinspektør Morten F
Ulgenes er at den første kommunikasjonen som
oppstår mellom mennesker er den aller viktigste.
Evnen til å skape et godt grunnlag for god og
målrettet kommunikasjon er basis for all kontrollvirksomhet. Ulgenes er instruktør på Tollskolen i
«kroppsspråk og samtaleteknikk» samt «kommunikasjon i konflikthåndtering». Han vil belyse hva
som skjer i det første møtet mellom mennesker,
hvordan vi kan påvirke situasjonen og bruke kommunikasjonen under både kontroll- og konflikt.
Et spennende tema!

OP MARCO POLO
Sommeren 2015 ble flere norske narkotikaselgere
fra det såkalte mørke nettet pågrepet. Kripos vil
presentere hvordan anonym netthandel skjer
med bruk av anonymiseringsnettverk, skjulte
markedsplasser og kryptovaluta, samt hvordan
norske selgere kunne identifiseres gjennom etterforskningen. Her blir du oppdatert på hvordan
narkotikaomsetningen på dark web fungerer!
Foredragsholder er Richard Beck Pedersen, jurist
ved Seksjon for organisert kriminalitet, KRIPOS.
NARKOTIKABESLAG PÅ TRAILER
Beslagstall fra toll og politi, etterretning og etterforskning tilsier at størstedelen av den beslaglagte mengden narkotika i Norge blir smuglet med
trailer. Oslo Toll har de siste 10 år jobbet målrettet
med etterretning og kontroll av trailere, og har
opparbeidet god kompetanse og et stort nettverk
på området.
Kenneth Karlsson og Tor Fagersand kjenner fagfeltet svært godt og vil gi et innblikk i arbeidsmetoder, modus og erfaringer. Det vil bli vist til konkrete saker som resultat av disse arbeidsmetodene. Samtidig vil de også gi enn innføring om samarbeidsprosjektet «Troika» i Europol, om avdekking
av store narkotikatransporter og objekter i godstransport på landeveien.
INFORMANTBEHANDLING
- EN METODE I KRYSSILD
Politiet trenger informasjon. Det er ubestridt.
Informanter kan bidra med kritisk og ofte avgjørende informasjon, informasjon som kan avverge
eller oppklare kriminalitet. Denne våren har politiets omgang med informanter stått i et offentlig
flomlys vi aldri før har opplevd.
Ole Jørgen Arvesen har jobbet med informantbehandling i 20 år og hatt flere sentrale stillinger

STØTTEVERKTØY TIL
ETTERFORSKNING OG OSINT FOR DUMMIES
Alf Nissen jobber på KRIPOS og er fagspesialist i
informasjonsbehandling i store etterforskningssaker. Han har de siste årene vært inolvert i prosjektet «Støtteverktøy til etterforskning» i POD og
vil presentere verktøy og metoder som er tilgjengelig for norsk politi. Her vil du få se hvordan
BL, Indicia prosjektmodul, iBase og Analyst
Notebook kan brukes sammen til å lede, etterforske og analysere komplekse straffesaker.
Kunnskap om mulighetene for informasjonsinnhenting på internet blir stadig viktigere i etterforskningen av straffesaker. Nissen har gjennomført et to-dagers OSINT-kurs i regi av britisk politi
og vil vise hvordan du kan benytte deg av den
samme kunnskapen!
NYE RUSTRENDER
Selv om noen stoffer alltid vil være tilstede på
markedet, dukker det innimellom opp stoffer som
man ikke har sett tidligere. Dette gir nye utfordringer både ved gjenkjennelse av om noe er narkotika, samt at utstyr som ved første øyekast kan
se uskyldig ut kan skjule farer for den som først
skal håndtere det. Senioringeniør Pernille H.
Vollsund ved Seksjon for narkotikaanalyse ved
KRIPOS, vil gå gjennom både nye og gamle stoffer med fokus på hva som rører seg ute i markedet. Her får du svar på det meste om narkotiske
stoffer!
JAKTEN PÅ 1000 KG
– EN SAK TIL INSPIRASJON!
Tonje Kielland har jobbet som narkotikahundefører i Oslo i over 17 år og har gjort store beslag av
både hasj, amfetamin og kokain. En glødende interesse for narkotikajobbing og hundeinteresse
over flere år har gitt henne mange erfaringer på
fagområdet, men også NM-seier for narkotikahunder. Som hundefører har praktisk bruk av
hund, og mulighetene dette gir, vært hennes store styrke. Kielland vil fortelle om praktisk arbeid
med narkotikahund, muligheter og begrensninger,
og ikke minst inspirere kollegaer. Hun og hunden
Fia-Maria har allerede inspirert og imponert
mange gjennom tv-serien «Hundepatruljen».

PORTUGALMODELLEN
I sine partipolitiske programmer til høstens stortingsvalg har omtrent samtlige politiske partier
fremmet forslag om endring i den norske ruspolitikken. En rekke partier viser til Portugalmodellen,
dog uten å spesifisere denne modellens innhold.
NNPF sendte derfor en delegasjon til Lisboa for å
møte både de som styrer ruspolitikken og de som
gjennomfører den i praksis. Hva er egentlig situasjonen i Portugal? Hva kan vi lære av Portugalmodellen, hva er egentlig politiets rolle, hva fungerer og hva bør vi styre unna når Norges fremtidige ruspolitikk skal etableres? Foredragsholdere
er Tolloverinspektør Sveinung Skjørsæter og generalsekretær i NNPF Lars Holmen.
SAMARBEID MED PAKISTAN
- UTFORDRINGER OG MULIGHETER
Nordmenn med tilknytning til Pakistan har vært
sentrale i flere straffesaker. Gjennom Tøyenløftet
gjorde Oslo politidistrikt gode erfaringer som andre kan dra nytte av. Jan Erik Bresil fra Oslo PD
og Roy Lindholt, sambandsmann i Pakistan og
Oberst Chemma fra Anti Narcotic Force, vil sammen gi oss et innblikk i hvordan dette bildet ser ut.
Vi vil få høre om narkotikasituasjonen i Pakistan
og Afghanistan, Pakistan sin rolle som transittland til resten av verden, innenriks og utenrikspolitikk, korrupsjon, kvinners rettigheter, fengselssystemet, dødsstraff, utfordringer og muligheter.
Suksesskriterier i samarbeidet er blandt annet
personlige relasjoner som spiller en større rolle en
i øvrige samarbeid vi er vant til. Avslutningsvis vil
foredragsholderne gi en redegjørelse for Tøyenløftet, hvor det å fryse verdier for mange millioner
kroner viste seg å være en ypperlig metode.
UNGDOM PÅ RETT KJØL
Godt samarbeid mellom politiet og helsevesenet
er avgjørende for å endre kurs på ungdommer
som har fått problemer med rus. I foredraget vil vi
blant annet følge ungdom fra de blir tatt for narkotika til de er tilbake til en rusfri ungdomstid.
Foredraget vil ha fokus på det tverrfaglige samarbeidet og hvilke faktorer som er viktig for at arbeidet lykkes. Foredragsholdere er helsesøster i
Porsgrunn kommune, Inger Elisabeth Næs
Andersen, og politibetjent ved Grenland politistasjon, Guri Solbakken Myhre
EN MORS KAMP
Når tiden stopper og frykten for å miste ditt barn
tar overhånd. Det er hjelp å få, men dagene alli-

kevel bare går og går. Barnet ditt mister taket,
glipper unna og forsvinner stykkevis og delt inn i
en verden du ikke kan forstå eller nå, og de som
kan hjelpe bare toer sine hender.
Synne Bernhardt er ett menneske og en mamma
med en sterk historie rundt sin «kamp» mot flere
offentlige etater. Hun har opplevd alle foreldres
mareritt da sønnen ble rusavhengig. Mens hun
ventet på hjelp, en hjelp som aldri kom ble sønnen
bla straffedømt, og utgangspunktet for livet et
helt annet.
Bernhardt er selv lege og kjenner helsesystemet
godt. I denne sammenhengen vil hun gi et innblikk
i hvordan foreldres maktesløshet oppleves og
hvordan hjelpen og samarbeidet med det offentlige apparatet, herunder barnevern og politi fungerte,- eller ikke fungerte.
HVA SKJER I COLORADO?
I 2012 stemte innbyggerne i Colorado for legalisering av rekreasjonell cannabis innenfor delstatens grenser og 1. januar 2015 åpnet de første utsalgene. Nå er det gått nesten 3 år og en sterk
cannabis-industri har slått rot i Colorado.
Rapportene om hvordan tilstanden er og hva
konsekvensene har vært så langt, varierer stort
utifra hvem som er kilden til informasjonen.
Fortellinger om at bruken ikke har gått opp og at
det største problemet med cannabis var forbudet, er noe av det vi har hørt. NNPF har derfor
valgt å undersøke saken selv, nettopp med en
studiereise til Colorado. Foredraget blir et reisebrev om våre egne erfaringer knyttet til
Colorados legaliserings-eksperiment.
DOPING - TAR VI PROBLEMET PÅ ALVOR?
Doping har utviklet seg til et stort samfunnsproblem. Mangelen på kunnskap både hos brukere
og i samfunnet forøvrig gjør det vanskelig å nå
frem med de viktige forbyggende historiene.
Halvor Ekeland i Aftenposten erfarer at det er
manglende kunnskap i forskningsmiljøer, helsevesenet og politiet. De forskjellige miljøene har ulik
oppfatning av hvordan doping påvirker samfunnet.
Erik Håland har reist landet rundt og holdt
dopingforedrag for politiet. Hvordan kan kompetansen opprettholdes? Det er stor forskjell på
politidistriktenes aktivitet opp mot forebygging og
avdekking av doping. Gjennom sine erfaringer fra
flere steder i landet kan Håland trekke frem noen
suksesshistorier. Hvilke skadevirkninger ser man
og når vi frem med de forebyggende tiltakene?

Følg med på nettsidene våre for ytterligere informasjon: www.nnpf.no
Henvendelser vedrørende konferansen sendes til: konferanse17@nnpf.no
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innen faget. I sitt foredrag vil han forklare hvordan informantbehandlingen har endret seg det
siste tiåret. Foredraget handler om hvordan politiets bruk av informanter styres i dag, i forhold til
struktur, utdanning og klare etiske retningslinjer.

