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Oppsummering fra møte med Politidirektoratet (POD) 10.10.18 
 
Tilstede som representanter fra POD: Sissel Hammer (avdelingsleder juridisk forvaltningsseksjon i 
POD), Heidi Toward (seniorrådgiver juridisk forvaltningsseksjon i POD), Karoline Lynne 
(fagansvarlig POD), Lars Moe (fagansvarlig hundetjenesten i Oslo), Inge Svae Grotlie 
(statsadvokat).  
 
Fra NKK: Janne Gregersen (saksbehandler NKK), Hilde Engeland (advokat, leder av NKKs 
Organisasjonsavdeling), Erik Engeland (leder NKKs Sportshundkomitè), Morten Larsen (leder 
NKKs Kompetansegruppe for RIK) 
 
Møtet gjelder status vedrørende IPO 
 
NKK ønsker å takke POD for invitasjonen til møte og har følgende oppsummering av møtet: 
  
NKK stilte innledningsvis spørsmål om status i saken. POD ønsket ikke å kommentere status i 
arbeidet, men kunne orientere om at de det er nedsatt en arbeidsgruppe i POD som skal fremme et 
forslag til Justisdepartementet(JD). Slik NKK oppfattet dette skulle dette forslaget inneholde et råd 
med detaljert beskrivelse av vilkår for å kunne drive IPO gruppe C- arbeid. 
 
Denne arbeidsgruppen har frem til dette møtet vært ukjent for NKK. Arbeidsgruppen består av 
Heidi Toward, Karoline Lynne, Lars Moe og Inge Svae Grotlie.  
 
Rådene arbeidsgruppen faller ned på vil først gjøres kjent for NKK når det er oversendt JD. På 
nåværende tidspunkt kunne ikke POD uttale seg om dette arbeidet og NKK gis ikke innsyn i 
saksdokumentene i dette arbeidet. POD kunne således ikke redegjøre for de forslag til vilkår de 
hadde jobbet frem. 
 
NKK vil bli gitt anledning til å uttale seg i forhold til hvilke råd og vilkår POD konkluderer med 
etter at dette er oversendt JD.  
 
NKK presiserte at IPO er et avlsprogram og et prøveprogram som ikke anses å falle inn under 
Hundelovens bestemmelser vedrørende farlige hunder, jf § 19. IPO gruppe C anses ikke som 
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trening hvor hunden «er gitt trening i eller for å angripe eller forsvare seg eller hundeholderen mot 
mennesker».   
 
NKK presiserte videre viktigheten av IPO som avlsverktøy sett i forhold til å kunne avle gode 
brukshunder som skal utføre en samfunnsnyttig tjeneste. Politiet kjøper hunder fra private 
oppdrettere for bruk i tjeneste og dette gjør at det settes høye krav til oppdretter med tanke på å avle 
hunder med gode bruksegenskaper. Hunder som er merittert innen IPO viser at de innehar mange av 
de egenskapene en god tjenestehund må ha.  
 
Det ble også forklart at hundene ikke skarptrenes (trenes til å bite et menneske), men at den trenes 
etter et fast program som følger av et internasjonalt regelverk i spor, lydighet og gruppe C. Ved 
prøver/ konkurranser teller hver gren like mye og det er ikke tillatt med prøver/ konkurranser i kun 
gruppe C.  
 
Treningsgruppene opererer med en streng selvjustis slik at det er ikke mulig å komme på treninger 
dersom formålet kun er å trene gruppe C. På denne måten utelukkes de elementer som ikke er 
seriøse. Videre utelukkes også fra trening i gruppe C de hunder som ikke egner seg.  
 
Det har vært avholdt IPO- prøver i Norge i over 20 år uten noen uhell. IPO utøves også 
internasjonalt, over hele verden, og det er ingenting som tyder på at hunder som er trent i IPO 
medfører en større fare i samfunnet enn andre hunder, heller tvert imot da disse hundene trenes og 
aktiviserer under svært kontrollerte former av dedikerte hundetrenere.  
 
NKK viste til at det i NKKs regelverk allerede foreligger vilkår for å kunne trene IPO gruppe C. 
Disse vilkårene er: 
 

• Medlemskap i klubb tilsluttet NKK 
• Gjennomført RIK Grunnkurs 
• Løst lisens på den/ de aktuelle hunder det skal trenes med 
• Treningen skal foregå i klubbregi og klubben skal ha egen RIK- ansvarlig.  

I tillegg til disse vilkårene forutsetter trening i gruppe C en figurant. Figuranten er gitt adekvat 
opplæring av en erfaren figurant, må ha tatt godkjent figurantkurs og har generelt lengre/ god 
erfaring fra å trene hund.  
 
Videre foreligger det et eget regelverk for RIK- prøver, et regelverk som for utøvelsen av prøver i 
IPO- programmet er internasjonale, men hvor NKK har inntatt egne særbestemmelser på flere 
områder. Eksempelvis foreligger det i NKK egne disiplinærregler som i tilstrekkelig grad ivaretar 
de tilfeller/ hendelser som er uønsket. I henhold til disse reglene foreligger muligheten til å ilegge 
disiplinære reaksjoner både ovenfor person og hund. Disse reaksjonene kan være alt fra en advarsel 
til at et medlem ekskludere og/ eller at hund/ person ikke gis anledning til å delta på arrangement/ 
treninger i regi av NKK, jf NKKs lover kap 7.  
 
Den internasjonale paraplyorganisasjonen FCI, som NKK er medlem av, vil også bli orientert slik at 
eventuelle alvorlige disiplinære forhold vil medføre utestengelse fra alle aktiviteter over store deler 
av verden. NKK mener at deres disiplinærsystem er bedre egnet for å kontrollere trening og 
utøvelse av denne prøveformen enn om dette skal legges til lokale politidistrikt med begrensede 
ressurser og til dels større restanser på andre områder. NKK mener også at for eksempel krav om 
politiattest vil medføre et unødvendig byråkrati og belastning på ressursene i politiet så lenge NKK 
har sitt system for å kontrollere og sanksjonere både utøvere, hund og funksjonærer. Ved mer 
alvorlige brudd på hundeloven vil det uansett kunne medføre anmeldelse til politiet og NKK er av 
den oppfatning at det er en langt mer fornuftig ressursbruk at politiet bruker sine ressurser på 
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eventuelle mer alvorlige saker enn byråkrati og saksbehandling rettet mot seriøse utøvere av 
verdens største brukshundsport. 
 
NKK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme 
positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. NKK 
skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når 
det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet, jf NKKs lover § 1-2. 
Dette innebærer at det legges til rette for aktiviteter med hund i organiserte former. NKK tilbyr 
derfor ulike aktiviteter som skal kunne ivareta de ulike interesser og hunderaser slik at det på denne 
måten legges til rette for å forebygge uheldige hendelser med hund på en god og trygg måte.   
 
Avslutningsvis forklarte NKK at de vilkårene som allerede foreligger for å kunne trene IPO gruppe 
C har vist seg adekvate da det har fungert i over 20 år uten uhell, samt at NKK har et godt system 
for å saksbehandle og sanksjonere uheldige hendelser i regi av NKK.  
 
NKK ser frem til et fortsatt samarbeid med POD. NKK bidrar gjerne med sin kompetanse i det 
videre arbeidet med å finne adekvate vilkår i henhold til bestilling gjort av Justisdepartementet.  
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Norsk Kennel Klub 

 
 
Janne Gregersen 
Aktivitetsavdelingen 
Tlf: 98690545 , E-post: janne.gregersen@nkk.no 
 
 
 


