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Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN) er det centrale
referencecenter for narkotikarelaterede oplysninger i Den Europæiske Union. Centret, som blev oprettet
i 1993 med hjemsted i Lissabon, har til formål at forsyne EU og dets medlemsstater med objektive,
pålidelige og sammenlignelige oplysninger på europæisk plan om narkotika- og narkotika-
misbrugsproblemerne. Det er et af EU’s decentrale agenturer.

Evidensbaseret information om narkotika er i dag et af de vigtigste værktøjer til at imødegå denne globale
udfordring. Gennem formidling af disse oplysninger i EU hjælper EONN politiske beslutningstagere,
forskere og specialister på området med at forstå problemets omfang og udarbejde passende
foranstaltninger.

Centrets arbejde er koncentreret om at øge sammenligneligheden af narkotikaoplysningerne i Europa og
udarbejde metoder og værktøjer til dette formål. Takket være den hidtidige indsats kan landene nu se,
hvor de er placeret i det samlede europæiske billede, og undersøge de fælles problemer og mål.

Narkotikafænomenet er skiftende og dynamisk, og en af EONN’s centrale opgaver er at opspore de nye
udviklingstendenser. I løbet af de første ti år (1993-2003) registrerede centret forandringer både i selve
narkotikaproblemet og i landenes foranstaltninger og politikker. Centret identificerede centrale forskelle i
denne periode og var ligeledes vidne til fremkomsten af nye fælles mønstre og tendenser.

En hjørnesten i centrets arbejdsprogram for 2004-06 er at give et præcist og aktuelt billede af dette
landskab under konstant forandring. Selv om der allerede er opnået mange resultater, er arbejdet med at
forbedre overvågningsinstrumenterne og udvikle et »fælles sprog« til beskrivelse af dette europæiske og
globale fænomen endnu ikke afsluttet.

Det Europæiske Overvågningscenter 
for Narkotika og Narkotikamisbrug



Vigtigste opgaver

EONN’s målsætninger omfatter fire centrale opgaver:

• indsamling og analyse af bestående
oplysninger

• forbedring af metoderne for sammenligning af
oplysninger

• formidling af data og oplysninger

• samarbejde med EU-institutioner, internationale
partnere og lande uden for EU.

De oplysninger, der indsamles, analyseres og
formidles af EONN, fokuserer på:

• narkotikaefterspørgslen og begrænsningen
deraf

• strategier og politikker på nationalt plan og på
EU-plan

• internationalt samarbejde og den geopolitiske
fordeling af udbuddet

• kontrol med handelen med narkotika,
psykotrope stoffer og prækursorer

• narkotikaproblematikkens indvirkninger i
producent-, forbruger- og transitlande.
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Lovbestemte organer

EONN’s vigtigste beslutningstagende organ er dets
bestyrelse bestående af: en repræsentant for hver 
EU-medlemsstat; to repræsentanter for Europa-
Kommissionen; to videnskabsmænd, der er særligt
kvalificerede på narkotikaområdet, udpeget af
Europa-Parlamentet; en række observatører, bl.a.
Norge og internationale organisationer.

Forsamlingen af nationale repræsentanter sikrer,
at europæiske borgeres interesser bliver fuldt ud
repræsenteret i EONN’s beslutningstagning.
Bestyrelsesformand og -næstformand vælges for en
treårig periode.

EONN’s videnskabelige integritet sikres af
Det Videnskabelige Udvalg, som yder formel
rådgivning og bistand i alle videnskabelige
spørgsmål, som forelægges af direktøren eller
bestyrelsen. Udvalgets formand og næstformand
vælges for en treårig periode.
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Arbejdsgrupper

EONN’s arbejde er opbygget omkring fire centrale
programgrupper, der fokuserer på:

• overvågning og analyse af narkotikasituationen

• overvågning og analyse af foranstaltninger
over for narkotikasituationen

• overvågning og vurdering af nye former for
syntetiske stoffer

• overvågning og analyse af strategier og
politikker på nationalt plan og på EU-plan og
deres indvirkning på narkotikasituationen.

Aktiviteterne på disse områder støttes eller fremmes
af følgende supplerende programmer:

• Reitox-koordination

• kommunikation og formidling

• informationsteknologi

• støttefunktioner.

Arbejdsprogram for 2004-06

EONN’s arbejdsprogram for 2004-06 tager
udgangspunkt i politisk fornyelse og forandring,
karakteriseret ved EU-udvidelsen og EU’s nye
narkotikastrategi og -handlingsplan.

Hovedaktiviteterne i det treårige program er:

• overvågning og analyse af data og forbedring
af datakvaliteten

• identificering og sammenfatning af nye
udviklingstendenser

• gennemførelse af videnskabelige og tematiske
analyser i overensstemmelse med nye tendenser
og politiske interesser.

Oprettelsen af et omfattende system til lagring og
genfinding af kvantitative og kvalitative data
vedrørende narkotika er et af programmets
hovedmålsætninger. Systemet skal omfatte centrets
voksende videndatabase om narkotika-
problematikken, hvorved dets rolle som lager for
pålidelige og sammenlignelige narkotikarelaterede
oplysninger i det udvidede EU styrkes.

Arbejdsprogrammet findes i sin helhed på:
http://www.emcdda.eu.int
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Effektive politikker og foranstaltninger forudsætter en indsigt i narkotikaproblemets natur
og omfang. Overvågning og analyse af EU-narkotikasituationen er derfor en af EONN’s
hovedaktiviteter.

Indsamlingen af pålidelige, sammenlignelige og aktuelle oplysninger om stofbrug er en udfordring, både metodologisk
og i praksis. EONN samarbejder således med nationale eksperter om udviklingen af passende infrastruktur og
teknologi, således at landene kan foretage en ensartet dataindsamling. Disse instrumenter giver landene et »fælles
sprog«, hvormed de kan fortolke og sammenligne et fælles problem. De hjælper også de politiske beslutningstagere i
EU med at identificere centrale spørgsmål, træffe foranstaltninger og bedømme resultatet af deres arbejde.

Prioriteterne i arbejdsprogrammet for 2004-06 omfatter: forbedring af datakvaliteten ved hjælp af
nøgleindikatorer, konsolidering af dataindsamlingsstrategier og fuld udnyttelse af mulighederne for analyse af de
oplysninger, der er indsamlet af EONN og dets partnere.

Nøgleindikatorer

EONN’s informationssystem er bygget op omkring fem harmoniserede epidemiologiske nøgleindikatorer:
standardværktøjer til indsamling og rapportering af sammenlignelige data.

Disse omfatter:

• hyppighed og mønstre for stofbrug i den almindelige befolkning

• hyppighed og mønstre for problematisk stofbrug

• narkotikarelaterede smitsomme sygdomme

• narkotikarelaterede dødsfald og dødelighed blandt stofbrugere

• efterspørgsel efter narkotikabehandling.

Ved hjælp af disse indikatorer opnår centret øget forståelse for Europas narkotikaproblemer og kan formidle den
information, der er nødvendig for en effektiv beslutningstagning.

Narkotikasituationen
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Udvidelse af videnbasen

EONN udvider sin videnbase ved at udvikle
dataindsamlingsstrategier på nye politiske områder.
På nogle af områderne er der allerede en høj
datatilgængelighed, mens den på andre områder
varierer alt efter projektudviklingsfasen.

Disse områder omfatter:

• narkotikarelateret kriminalitet

• narkotikamarkeder og -tilgængelighed

• unge og sårbarhed

• narkotikarelateret social udstødelse

• stofbrugsmønstre og nye narkotikatendenser.

Centret gennemgår ligeledes videnskabelige
forskningsrapporter om disse emner med henblik på
at supplere og kontekstualisere egne data.

Analyse, vurdering og prognose

Formidling af et evidensbaseret grundlag for aktuelle,
metodologisk pålidelige og politisk relevante analyser
af narkotikasituationen er en central drivkraft for
dataindsamlingen. For at opnå maksimal værdi af
dataresultaterne foretager EONN dybtgående
analyser med henblik på at opnå ny indsigt i vigtige
politiske områder.

Analyserne omfatter:

• nye tendenser for stofbrug samt indvirkning og
konsekvenser

• omfanget af stofbrug og relaterede problemer

• forbindelsen mellem brugsmønstre og deres
konsekvenser

• risiko-/beskyttelsesfaktorer, individuelle og
sociale faktorer, markeds- og
økonomispørgsmål

• epidemiologiske metoder til at opnå øget
kendskab til indsatsernes og andre faktorers
effekt på narkotikasituationen.
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Med henblik på at udforme effektive tiltag må de politiske beslutningstagere oplyses om, hvilke
indsatser der virker bedst på et specifikt narkotikaområde. Overvågning og analyse af tiltag mod
narkotikaproblemet er derfor en af EONN’s centrale opgaver.

En af centrets største udfordringer er formidlingen af aktuelle, evidensbaserede oplysninger om indsatsmuligheder
på det sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og strafferetlige område. Centret hjælper også med at
udnytte forskning og fremme videnskabelig viden om indsatser som et grundlag for politisk og praktisk
beslutningstagning.

Prioriteterne i arbejdsprogrammet for 2004-06 omfatter: analyse af tendenser og ny udvikling på indsatsområdet,
videreudvikling af strukturerede informationsbehandlingsteknikker samt formidling af eksempler på bedste praksis
og kvalitetsstyringsværktøjer.

Centrale spørgsmål

EONN overvåger og analyserer tilgængeligheden og kvaliteten af indsatser inden for narkotikaforebyggelse 
og -behandling, social rehabilitering og skadesbegrænsning. Centret dækker også de tiltag, der er tilgængelige
for stofbrugere i det strafferetlige system.

Det undersøger navnlig indsatser, som:

• afholder børn og unge fra at påbegynde stofbrug

• forebygger overgangen fra eksperimenterende til problematisk stofbrug

• forebygger og reducerer narkotikarelaterede sundhedsskader og dødsfald

• hjælper kriminelle stofbrugere i og uden for fængsler

• behandler problematisk stofbrug og stofmisbrug

• sørger for social integrering af problematiske stofbrugere

• forebygger hvidvaskning af penge og omdirigering af prækursorer.

Ti l tag
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Informationsværktøjer og -instrumenter

Fremme af bedste praksis og evaluering af indsatser
mod narkotikaproblemet får særlig opmærksomhed i
EONN’s arbejdsprogrammer.

Centrets mest specifikke dataindsamlingsværktøj
vedrørende bedste praksis er udveksling af tiltag på
narkotikaefterspørgselsområdet (Exchange on Drug
Demand Reduction Action — EDDRA).
Dette flersprogede onlineinformationssystem
indeholder detaljer om en lang række evaluerede
forebyggelses-, behandlings- og skadesreducerende
programmer i EU og fremmer udvekslingen
af faglig ekspertise.

Servicevurderingen lettes ved hjælp af centrets
databank over evalueringsinstrumenter (Evaluation
Instruments Bank — EIB). I dette flersprogede
onlinedokumentarkiv lagres standardiserede metoder
og værktøjer, som benyttes af de berørte parter til at
vurdere deres programmer.

Centret offentliggør ligeledes retningslinjer
i papirversion og online med henblik på at fremme
systematisk projektplanlægning, -overvågning og -
evaluering.

Analyse, bedste praksis og kvalitet

EONN analyserer og fortolker en lang række
indsatser på narkotikaområdet med det formål at
vejlede politiske beslutningstagere og fagfolk om,
hvordan problemet kan behandles mere effektivt.

Centret formidler ligeledes information om bedste
praksis og kvalitetssikring, som er blevet opnået
gennem omhyggelig planlægning, systematisk
gennemførelse, overvågning og evaluering samt
solid videnskabelig dokumentation.

Ved hjælp af disse aktiviteter håber centret at
bidrage til en produktiv og gensidig fordelagtig
videnudveksling på europæisk plan, at øge
informationen om valg af positive foranstaltninger
og yde rådgivning inden for optimal anvendelse
af ressourcer og færdigheder.



Tidlig varsling

Det tidlige varslingssystem for nye former for
syntetiske stoffer udgør første fase af gennemførelsen.
Så snart en ny form for syntetisk stof opdages på det
europæiske marked, sender EU-medlemsstaterne
oplysninger om fremstilling, ulovlig handel med og
forbrug af stoffet til Den Europæiske Politienhed
(Europol) og EONN via Europols nationale enheder
og de nationale Reitox-knudepunkter.

Oplysningerne sendes efterfølgende til Europa-
Kommissionen og Det Europæiske Agentur for
Lægemiddelvurdering (EMEA) i London til
orientering. 

Endelig udarbejder EONN og Europol en fælles
rapport, som fremsendes til Rådet for Den
Europæiske Union, hvor den danner grundlag for
afgørelsen om iværksættelse af en
risikovurderingsprocedure.
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Overvågning af nye syntetiske stoffer

Nye former for syntetiske stoffer kan medføre
betydelige sundhedsrisici og sikkerhedsproblemer,
navnlig for unge mennesker. EONN spiller en central
rolle i sporingen og vurderingen af disse stoffer i EU
i henhold til en fælles aktion, som blev vedtaget af
Rådet for Den Europæiske Union i 1997 (1).

Den fælles aktion om »udveksling af oplysninger,
risikovurdering og kontrol med nye former for
syntetiske stoffer«:

• indfører en ordning til hurtig underretning om
nye former for syntetiske stoffer, så snart
stofferne dukker op i en af EU-medlemsstaterne

• omfatter en mekanisme til vurdering af de
sundhedsmæssige og sociale risici forbundet
med disse stoffer

• indeholder en beslutningsproces, hvorigennem
disse produkter kan underlægges kontrol i
samtlige EU-medlemsstater.
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Risikovurderinger

Risikovurderinger udføres efter anmodning fra 
mindst én EU-medlemsstat eller Europa-
Kommissionen.

EONN’s videnskabelige udvalg — suppleret af ekstra
eksperter udpeget af EU’s medlemsstater, Europa-
Kommissionen, Europol og EMEA — vurderer mulige
risici ved de nyidentificerede syntetiske stoffer og
konsekvenserne af at underlægge dem kontrol.

Rådet og Europa-Kommissionen forelægges en
risikovurderingsrapport, med et sammendrag af
resultaterne, til overvejelse i næste fase.

Følgende syntetiske stoffer er blevet risikovurderet:
MBDB, 4-MTA, GHB, ketamin, PMMA, 2C-I, 2C-T-2,
2C-T-7 og TMA-2.

Beslutningstagning

På grundlag af risikovurderingsrapporterne og på
initiativ af Europa-Kommissionen eller en medlemsstat
kan Rådet for Den Europæiske Union enstemmigt
træffe beslutning om, at kontrolforanstaltninger og
strafferetlige sanktioner i samtlige EU-lande skal
anvendes på det syntetiske stof.

Den fælles aktion forsyner EU med et fleksibelt og
hurtigt system til overvågning af nye syntetiske
stoffer, men forhindrer dog ikke de enkelte
medlemsstater i at indføre passende nationale
kontrolforanstaltninger, når et nyt stof er blevet
identificeret.

Den fælles aktion vedrører nye former for syntetiske
stoffer, der ikke på nuværende tidspunkt er opført på
nogen af listerne i FN-konventionen af 1971 om
psykotrope stoffer.

(1) Efter en ekstern evaluering forelagde Europa-Kommissionen
et lovgivningsinitiativ om at styrke mekanismens omfang
og effekt.
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I årenes løb har EONN spillet en rolle som brobygger mellem videnskab, praksis og strategi.
Overvågning og analyse af narkotikastrategier på nationalt plan og på EU-plan samt disses
indvirkning på narkotikasituationen er derfor et grundlæggende aspekt af centrets arbejde.

På dette område undersøger centret de eksisterende retlige, institutionelle og finansielle rammer på nationalt plan
og på EU-plan med henblik på at afhjælpe narkotikaproblemet. Det orienterer ligeledes de politiske
beslutningstagere om relevante spørgsmål på området gennem syntetiserede undersøgelser og analyser.

Prioriteterne i arbejdsprogrammet for 2004-06 omfatter: udvikling af værktøjer til overvågning af
narkotikastrategier, forbedring af retlige analyser og politikanalyser samt medvirken ved evalueringen af EU’s
narkotikastrategier og -handlingsplaner.

Narkotikalovgivning

EONN indsamler beskrivende hoveddata om narkotikalovgivningen på nationalt plan og på EU-plan. 
Centrets europæiske juridiske database om narkotika (European Legal Database on Drugs — ELDD) er et
uundværligt værktøj til overvågning og analyse af disse data på nationalt plan og på EU-plan.

Dette gratis offentlige arkiv på EONN’s websted giver direkte adgang til oplysninger om narkotikarelateret
lovgivning i EU, Norge og kandidatlandene. Det giver bl.a. adgang til originale lovtekster og landeprofiler
vedrørende retlige forhold og nylige tendenser.

Der findes også detaljerede sammenlignende undersøgelser af narkotikabestemmelser vedrørende specifikke
emner af videnskabelig og politisk relevans.

Narkotikastrategier og -politikker på nationalt og på EU-plan
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Strategier og handlingsplaner

De nationale narkotikastrategier og -handlingsplaner
og nationale koordineringsmekanismer tillægges
stigende betydning i bekæmpelsen af
narkotikaproblemet. EONN følger disse på nært hold
og foretager sammenlignende undersøgelser af:
målsætninger, koordineringsaktiviteter, evaluering,
narkotikainformation og gennemførelse af politikker.

EONN deltager også i overvågningen af de
europæiske narkotikastrategier og -handlingsplaner
og gennemførelsen heraf ved af yde væsentlig teknisk
bistand til Europa-Kommissionen ved udarbejdelsen
af evalueringsrammer.

Et af centrets hovedbidrag til evalueringsprocessen er
formidlingen af grundlæggende informationer eller et
øjebliksbillede (»snapshot«), som giver en oversigt
over narkotikasituationen og de eksisterende politiske
foranstaltninger ved iværksættelsen af en
handlingsplan. Dette sammenlignes med et lignende
øjebliksbillede ved planens afslutning, som gør det
muligt at følge udvikling og tendenser.

Policy studier

Information og analyse er afgørende for en vellykket
gennemførelse af narkotikastrategier og -politikker.
EONN sigter derfor mod at kontekstualisere og
fortolke de observerede tendenser og udviklinger
gennem analytiske policy studier.

Disse omfatter en lang række emner, f.eks. aktuelle
spørgsmål inden for narkotikalovgivning, offentlige
udgifter, narkotikastrategier og koordinerings-
mekanismer samt EU’s instrumenter på
narkotikaområdet.

Ved hjælp af disse undersøgelser kan
EONN præsentere aktuelle oversigter og lande-
sammenligninger vedrørende narkotikastrategiske
spørgsmål med henblik på at yde et fordelagtigt
bidrag til evaluerings- og beslutningsprocesserne.
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EONN ville ikke være fuldstændigt uden Reitox, det europæiske informationsnet for narkotika og
narkotikamisbrug. Dette højtudviklede system indsamler og udveksler oplysninger om narkotika i
Europa og består af narkotikaspecialiserede knudepunkter i EU-medlemsstaterne, Norge,
kandidatlandene og Europa-Kommissionen. Reitox er selve rygraden i centrets arbejde.

EONN og dets medlemsstater fremmer — gennem repræsentation i bestyrelsen og Det Videnskabelige Udvalg —
Reitox-arbejdsprocesserne og er ansvarlige for at sikre kvaliteten af netværkets produkter og resultater.

Prioriteterne i arbejdsprogrammet for 2004-06 omfatter: konsolidering og forbedring af Reitox-rapporterings-
processer og -datakvalitet samt forøget kapacitetsopbygning i det udvidede EU.

Informationsknudepunkter

De nationale Reitox-knudepunkter er den vigtigste informationsgrænseflade mellem EONN og medlemsstaterne og
har således en dobbeltfunktion. På den ene side er de, under regeringernes ansvar, den nationale myndighed,
der formidler narkotikaoplysninger til centret. På den anden side fungerer de, under EONN’s ledelse, som Reitox-
»ambassadører« i hjemlandet, hvor de repræsenterer og fremmer netværket.

På samme måde som EONN er afhængig af knudepunkterne som kilde til oplysninger og ekspertise, er
knudepunkterne selv afhængige af egne nationale netværk af narkotikaovervågningsenheder for data og
knowhow.

Reitox
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Resultater og rapportering

Knudepunkterne formidler, med henblik på EU-
analyse, regulære statistikker, kvalitative oplysninger
og nationale årsrapporter om centrale
narkotikatendenser og -udviklinger i deres respektive
lande til EONN. De formidler også europæiske
narkotikaoplysninger på nationalt plan.

Reitox-rapporteringsprocesser og -strukturer giver
knudepunkterne større mulighed for elektronisk
indlæsning af nationale oplysninger i EONN’s
datalagrings- og søgningssystemer. 

Informationskvaliteten sikres hovedsageligt gennem
de i fællesskab fastlagte retningslinjer og
dataindsamlingsværktøjer. EONN bedømmer
kvaliteten af samtlige data, der modtages fra
netværket, og drøfter resultaterne individuelt med
knudepunkterne.

Kapacitetsopbygning

Ekspertisen på visse narkotikarelaterede områder
kan variere betydeligt landene imellem.
Kapacitetsopbygning, såsom uddannelseskurser og 
-udvekslinger, er derfor integreret i Reitox-
programmerne. Ved hjælp af disse kan mindre
specialiserede knudepunkter udnytte de mere erfarne
partneres ekspertviden. Knudepunkternes taskforcer,
som er specialiseret på særlige områder, arbejder
ligeledes med udformning af nye indikatorer,
hoveddatasæt og nye arbejdssfærer.

Netværksstyring

Som netværkskoordinator organiserer EONN
regelmæssigt møder med lederne af de nationale
knudepunkter med henblik på planlægning,
udveksling af synspunkter og drøftelse af tematiske
udviklingstendenser. Den daglige kommunikation
mellem EONN og knudepunkterne lettes gennem
Reitox-extranet, et internt websted for udveksling
af information og dokumentation mellem
netværkspartnerne.



Publikationer

EONN’s publikationsprogram er en af de vigtigste
formidlingskanaler for centrets resultater. De trykte
publikationer består af årsberetninger om
narkotikasituationen og specialiserede videnskabelige
og tematiske udgivelser, som kan inddeles i fire
kategorier. Der offentliggøres mere sammenfattede
data i nyhedsbreve og briefinger hver anden måned.
Programmet stræber efter at opnå balance og
komplementaritet mellem trykt og onlinemateriale.

Onlineaktiviteter

EONN’s websted (http://www.emcdda.eu.int) er en
gateway til alle centrets oplysninger. Målet er at
bringe narkotikaoplysningerne hurtigt ud til samtlige
EONN-målgrupper ved hjælp af den nyeste
teknologi. Centrets vigtigste onlineaktiviteter omfatter:
udvidede onlineårsberetninger, publikationer og
pressemateriale, som kan downloades,
narkotikarelaterede databaser, abonnementer,
præsentationer af EONN’s arbejdsprogrammer samt
links til partnerorganisationer i hele verden.
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Information af høj kvalitet

EONN ønsker at forsyne EU og dets medlemsstater
med information af høj kvalitet om narkotika og
stofmisbrug i Europa. Kommunikation og formidling
udgør derfor centrale aktiviteter.

Information produceret af centret tilpasses de
forskellige målgruppers behov, bl.a.:

• politiske beslutningstagere og deres rådgivere

• praktiserende læger og fagfolk

• forskere på narkotikaområdet.

Medierne og den almindelige befolkning er også en
del af målgrupperne.

Centret henvender sig i stigende grad til EU-borgerne
på deres eget sprog ved hjælp af en stor mængde
flersproget materiale.

Samtlige produkter udarbejdes i henhold til et klart
virksomhedsimage.
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Medierelationer

At fremme EONN’s profil som europæisk reference-
punkt på narkotikaområdet og forsyne journalisterne
med kvalitetsoplysninger vedrørende narkotika er de
to grundlæggende principper i centrets
medieprogram. Aktiviteterne omfatter etablering af
gode forbindelser til pressen, formidling af
medievenlig information samt presseovervågning.
I News and media services-sektionen på EONN’s
websted kan journalister få direkte adgang til de
seneste pressemeddelelser og nyheder.

Markedsføring

EONN’s markedsføringsaktiviteter er koncentreret om
tre områder: dialog med kunder, fremstød og
distribution. Samspil med kundegrupper via
markedsundersøgelser hjælper centret med at tilpasse
produkterne efter brugernes behov. Gennem en lang
række reklamekanaler — såsom brochurer,
produktlanceringer og public relations —
offentliggøres resultaterne, mens en målrettet
distribution sikrer, at det rette produkt hurtigt og
omkostningseffektivt når ud til den rette bruger.

Begivenheder

Centret organiserer konferencer på højt plan
vedrørende emner af politisk interesse eller relateret
til egne arbejdsprogrammer. Disse arrangementer er
uvurderlige for EONN i udvekslingen af synspunkter
og ekspertviden med nøgleaktører på
narkotikaområdet og til fremme af dets rolle som
ekspertisecenter.

Formidling til myndigheder på
nationalt plan og på EU-plan

EONN beskæftiger sig hovedsageligt med formidling
af oplysninger til nationale og europæiske
myndigheder, navnlig de politiske beslutningstagere
og deres rådgivere. Centret understøtter deres
beslutningsproces proaktivt og reaktivt gennem
særlige informationsbriefinger og -tjenester.
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IT og støt tefunktioner

Informationsteknologi (IT)

Informationsteknologigruppen er ansvarlig for at udvikle og vedligeholde EONN’s IT-infrastruktur, formidle 
IT-rådgivning til projekter og administrere onlinetjenester og -databaser.

Støttefunktioner

Supportgruppen har ansvaret for menneskelige og materielle ressourcer, økonomi og regnskabsførelse,
planlægning og evaluering samt dokumentation og arkiver.

Dokumentationsafdelingen er ansvarlig for EONN’s Dokumentations- og informationscenter, et specialiseret
bibliotek, som er åbent for offentligheden, bestående af en omfattende dokumentationssamling om narkotika.
Der er ligeledes stillet en elektronisk informationstjeneste til rådighed for EONN’s personale og eksterne brugere
via nye teknologier. Herigennem opnås adgang til bibliotekskataloger, eksterne narkotikadatabaser og
onlinetidsskrifter.

Personale og budget

Ved iværksættelsen af arbejdsprogrammet for 2004-06 ansatte EONN en gruppe på ca. 80 medarbejdere fra
hele EU. I spidsen for personalet står den administrerende direktør, som foreslås af Europa-Kommissionen og
udnævnes af bestyrelsen for en fireårig periode med mulighed for forlængelse.

EONN modtager stabil finansiering via EU’s almindelige budget. EONN’s bestyrelse vedtager budgettet.
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