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EVALUERING AV "TRAN SOCEAN-SAKEN" — OPPFØLGING  AV UTVALGETS
RAPPORT

Utvalget nedsatt av riksadvokaten for å evaluere "Transocean-saken" overleverte som kjent

sin rapport 13. juni d.å.

Som ledd i oppfølgningen av rapporten bes det om at Økokrim gir sin vurdering av de

læringspunkter utvalget har identifisert og forslagene i kapittel 16 til "tiltak som kan bidra

til en bedre oppgaveutførelse" ved Økokrim. Det må i denne forbindelse gis en beskrivelse

av i hvilken grad det allerede er gjort organisatoriske eller andre endringer som

imøtekommer anbefalingene i rapporten.

Videre bes det redegjort for om det foreligger planer for ytterligere oppfølging av de ni

tiltakene utvalget foreslår. En imøteser også Økokrims vurdering av om det  —  i lys av det

som har fremkommet i forbindelse med evalueringen  -  er annet som bør gjøres for å bedre

kvaliteten i straffesaksarbeidet ved enheten.

Økokrim forutsettes for øvrig å vurdere i hvilken grad funnene i rapporten tilsier nærmere

oppfølgning av allerede pågående straffesaker.

Den videre oppfølgingen av den strafferettslige siden av "Transocean-saken" bør sees i

sammenheng med skatteetatens arbeid med sakskomplekset, som etter hva en er kjent med

også er under evaluering. Riksadvokaten har ved brev d.d. (kopi vedlagt) oversendt

evalueringsrapporten til Skattedirektoratet, med anmodning om at direktoratet gir sin

uttalelse innen 1. september d.å. Det bes om at Økokrim oversender sin uttalelse innen
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samme dato. Riksadvokaten vil deretter  -  som varslet i evalueringsutvalgets mandat-

sende evalueringsrapporten på høring, sammen med førstestatsadvokat Morten Eriksens

tilsvar og uttalelsene fra Økokrim og S tedirektoratet.
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