
 

 

  

 

 

Høringssvar fra Antidoping Norge – forskrift om vareførsel – ref 22/08745 b 

Det vises til tolletatens høringsbrev av 11.03.2022 med frist for høringsuttalelse den 13.06.2022. 
 
Antidoping Norge (ADNO) er en privat stiftelse, stiftet av Kulturdepartementet (KUD) og Norges 
Idrettsforbund (NIF) i 2003. Stiftelsen er opprettet for å sikre at kontroll- og påtalevirksomheten 
for dopingsaker organiseres uavhengig av NIF og olympiske og paralympiske komite og staten. 
Vårt formål er blant annet å drive kontrollvirksomhet og innhente faktiske opplysninger for å 
påvise brudd på NIFs straffebestemmelser knyttet til doping.  
 
Stiftelsen finansieres av Kulturdepartementet (idrettsporteføljen) og Helsedirektoratet 
(folkehelseporteføljen). ADNO er nasjonal antidopingorganisasjon i Norge og rapporterer til 
World Anti-Doping Agency (WADA). 
 
ADNO gjennomfører dopingkontroller av norske idrettsutøvere samt utenlandske utøvere i 
Norge. ADNO kan teste alle medlemmer i Norges Idrettsforbund.  Stiftelsen driver etterforskning 
av dopingsaker, risikomiljøer og utøvere.  ADNO har en uavhengig påtalenemnd som behandler 
og påtaler dopingsaker og fører disse for idrettens domsorganer Domsutvalget og 
Appellutvalget. 
 
Vi bidrar også til etterlevelsen av UNESCOs antidopingkonvensjon og Europarådets 
antidopingkonvensjon i Norge. 
 
ADNO vil konsentrere vårt høringssvar til forskriftens bestemmelser om utlevering av 
opplysninger til offentlige myndigheter, og særlig § 7-11. 
 
Av WADAs internasjonale regler (WADC) samt i Norges Idrettsforbunds Antidopingregelverk 
artikler 2.6, 2.7 og 2.8 fremgår at utøvers besittelse, omsetning og administrasjon av 
dopingmidler er forbudt og er grunnlag for dopingsak og eventuell utestengelse.  
 
For å kunne opprette sak, gjennomføre etterforskning og eventuell påtale, er ADNO avhengig av 
å kjenne til sakene og hvilke utøvere som er involvert. ADNO har i dag en samarbeidsavtale med 
toll, men det er ikke klar hjemmel for utlevering av opplysninger fra toll til ADNO. Dette 
medfører at det kan oppstå situasjoner der tollvesenet avdekker at personer som er medlem av 
idretten, også toppidrettsutøvere, for eksempel innfører ulovlige dopingmidler uten at ADNO får 
kjennskap til dette. Vedkommende vil da ikke bli utestengt fra idretten, men kan fortsette å 
konkurrere, også i internasjonale konkurranser. Dette er av åpenbare grunner svært uheldig.  



 
For at ADNO skal kunne drive en effektiv gjennomføring av våre oppgaver og forpliktelser i 
samsvar med vårt formål og i samsvar med WADC og NIFs lov, foreslås at ADNO i forskriftens 
forstand likestilles med Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, jfr § 7-11, 2, bokstav b. 
 
Vår virksomhet kan sammenlignes med Tilsynsrådets ansvars- og kontrollområde.  
ADNO utøver, som eneste organ i Norge, kontroll og tilsyn med at idrettsutøvere ikke har 
befatning med ulovlige dopingmidler. I tillegg kommer politiets behandling av dopingsaker etter 
straffelovens bestemmelser, men denne etterforskningen retter seg ikke mot å avdekke hvorvidt 
mistenkte er medlem i idretten. Dommer som avsier som følge av Påtalenemndens 
påtalebegjæringer, innebærer blant annet utestengelse fra idretten samt tap av premier og 
resultater. Denne type reaksjoner tilligger ADNO å vurdere og behandle. 
 
Vi er videre tett knyttet til Kulturdepartementet som stifter og finansiør av vår virksomhet innen 
idrett. Vi har et styre som delvis oppnevnes av KUD og delvis av NIF. ADNO er underlagt 
taushetsregler og praktiserer strenge personvernregler i tråd med GDPR. 
 
Vi foreslår at forskriften endres slik at tolletaten gis anledning til å dele relevant informasjon 
med Antidoping Norge. 
 
Forslag til endring av § 7-11, 2. ledd: 

Utlevering av opplysninger til offentlige myndigheter:  

b) til offentlig myndighet for bruk i forbindelse med håndheving av lovgivningen om inn- og 

utførsel av varer, regnskapsplikt og regnskapsførere, revisjonsvesen, valutaregulering eller 

aksjeselskaper, eller som reviderer offentlig virksomhet, samt til Tilsynsrådet for 

advokatvirksomhet til bruk for tilsynsformål og Antidoping Norge til bruk for formål om å 

avdekke doping i idretten. 




