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EVALUERING  AV "TRANSOCEAN-SAKEN" -  OPPFØLGING  AV  UTVALGETS

RAPPORT

Utvalget som var nedsatt av riksadvokaten for å evaluere behandlingen av den såkalte

Transocean-saken overleverte som kjent sin rapport til riksadvokaten 13. juni d.å. (vedlagt

sammen med førstestatsadvokat Morten Eriksens tilsvar s.d.).

Evalueringsrapporten vil  -  som varslet i utvalgets mandat  -  bli sendt på en offentlig

høring. Som grunnlag for høringen vil det også inngå en uttalelse fra Økokrim om hva som

så langt er gjort og hva som gjenstår for å følge opp rapportens anbefalinger.

Riksadvokaten har i brev til enheten d.d. (kopi vedlagt) bedt om en slik redegjørelse. Slik

en vurderer det, ville det dessuten være ønskelig om en vurdering fra Skattedirektoratet av

to sentrale spørsmål kunne inngå i høringsgrunnlaget.

Det første spørsmålet knytter seg til utvalgets siste anbefaling i kapittel 16, som lyder:

"Tiltak  9  -  Forholdet til andre myndigheter

Der andre myndigheter trekkes inn i etterforskningen, bør dette skje ved formaliserte

avtaler i den enkelte sak for å sikre objektivitet og nødvendig ansvarsfordeling. Det

må skilles mellom personer som inngår i etterforskningen av saken og personer som

handler på vegne av andre myndigheter. Påtalemyndigheten må sørge for å holde

personer fra andre myndigheter som har selvstendig interesse i saken, utenfor

etterforskningen og iretteføringen av saken."

Det vil være av interesse å motta direktoratets foreløpige vurdering av hvordan samarbeidet

mellom skatteetaten og påtalemyndigheten kan og bør skje. Ikke minst er det i denne

sammenheng sentralt å ta stilling til spørsmålet om involvering i straffesaken av personer

som arbeider med å treffe li gningsvedtak i den underliggende skattesak.

Det andre spørsmålet gjelder hva som er Skattedirektoratets syn på hvorvidt og eventuelt i

hvilken grad det er ønskelig at forvaltningsmessig og strafferettslig behandling av en
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skattesak pågår samtidig. Et sentralt delspørsmål i denne sammenheng er om det kan være

forsvarlig og hensiktsmessig å  avvente anmeldelse fra Skatteetaten til det foreligger et

ligningsvedtak i saken.

Av hensyn til fremdriften i høringen av evalueringsrapporten og den videre oppfølging

tillater en seg å  anmode om Skattedirektoratets uttalelse om de ovennevnte spørsmål innen

l. september  d.å.
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