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REVIDERT RUNDSKRIV OM PROVOKASJON OG INFILTRASJON MV. 

 
Riksadvokatembetet har nettopp ferdigstilt et rundskriv om provokasjon, infiltrasjon og vederlag 

til politiets kilder. Rundskrivet ligger vedlagt til departementets orientering. Arbeidet har tatt 

atskillig tid, etter ulike drøftelser med politiet og statsadvokatene. Men rundskrivet som nå 

foreligger gir en samlet, oppdatert og offentlig tilgjengelig regulering av bruken av disse 

ekstraordinære etterforskingsmetodene både på og utenfor internett.  

 

En vil herfra særlig fremheve en krevende problemstilling, som gjelder spørsmålet om politiet 

som ledd i slik metodebruk kan dele overgrepsbilder med andre. Som det fremgår av rundskrivet 

del III pkt. 2.1, oppstilles det ikke et absolutt forbud mot dette. Men det går klart frem at 

adgangen er særdeles snever, og i praksis bare vil kunne være aktuell i nødrettslignende tilfeller 

av kortfattet varighet. Det understrekes også at spørsmålet, i de få tilfellene det kan være aktuelt, 

alltid skal forelegges statsadvokaten for godkjenning. Erfaring på området tilsier at deling av 

slikt materiale kan være en avgjørende forutsetning for at politiet skal kunne komme i posisjon 

til videre infiltrasjon og provokasjon, men det er riksadvokatens vurdering at dette kun i helt 

spesielle tilfeller kan godtas innenfor rammen av gjeldende rett. Riksadvokatembetet vil komme 

tilbake til om det er ønskelig at politiet gjennom lovendringer får noe videre fullmakter, men 

mothensynene er sterke, og en vil avvente erfaringene med rundskrivet som nå foreligger før en 

eventuelt tar et slikt initiativ overfor departementet herfra. 

 

Tor-Aksel Busch 

(sign) 

 

Knut Erik Sæther 

ass. riksadvokat 

 Vedlegg         (sign) 

Gjenpart: Sjefen for Kripos 

Statsadvokatembetene 

 

  

 


