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HØRING – EVALUERING AV "TRANSOCEAN-SAKEN" 

Innledning 

 

Vi viser til riksadvokatens brev av 21. september d.å. og avgir med dette høringsuttalelse fra 

Innlandet politidistrikt. 

 

De foreslåtte tiltakene knytter seg som kjent til oppgaveutførelsen ved Økokrim. Enkelte av 

dem har imidlertid gyldighet for all straffesaksbehandling. Det er naturlig for oss å rette 

oppmerksomheten mot sistnevnte perspektiv. Samtlige tiltak støttes imidlertid herfra. 

 

 

Tiltak 1 ("Kompetanse på etterforskningsteamene") 

Tiltak 2 ("Forsvarlig bemanning på etterforskningsteamene") 

Tiltak 3 ("Rutiner for forsvarlig fremdrift") 

Tiltak 4 ("Klare krav til fremdrift og ressursbruk ved saksinntaket") 

Tiltak 5 ("Ansvar for fremdrift og ressursbruk under etterforskningen") 

Tiltak 6 ("Ledelsens ansvar for fremdrift, ressursbruk og kompetanse") 

 

Tiltakene støttes. Riksadvokaten har oppfordret høringsinstansene til å komme med konkrete 

forslag til hvordan tiltakene kan følges opp. Vi antar for vår del at aktiv bruk av 

etterforskningsplan – benyttet etter intensjonen og de gjeldende retningslinjer fra 

riksadvokaten og Politidirektoratet – vil representere en "rutine" som er egnet til å ivareta de 

grunnleggende forutsetninger som tiltakene omhandler. Hos oss tilflyter etterforsknings-

planene ledelsen – dvs. ledere opp til og med såkalt fungerende ledere (i interimsperioden) – i 

de mest alvorlige og/eller omfattende sakene, og en antar at det samme er tilfellet i andre 

politidistrikter. Behovet for embetslederens fortløpende kontroll i samtlige saker (i vårt tilfelle 

politimesteren) antas å være mer aktuelt for Økokrim enn for et politidistrikt. 

 

 

Tiltak 7 ("Særlig viktige påtalespørsmål må vurderes av flere statsadvokater og gå 

gjennom flere ledd") 
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Vi gir vår fulle støtte til dette tiltaket. For så vidt angår de sentrale prioriteringer som gjelder 

for vår egen virksomhet, vil vi vise til riksadvokatens tilrådning i brev av 15. februar 2008 om 

at "det i politidistriktene og ved statsadvokatembetene etableres systemer som sikrer at 

voldtektssaker som er bevismessig vanskelige, gjennomgås og vurderes av flere enn den 

politijurist eller statsadvokat som er ansvarlig for saken, før det treffes påtalemessig 

avgjørelse eller gis innstilling til statsadvokaten eller riksadvokaten". Tiltaket er godt egnet til 

å fremme hypotesetenkning og derigjennom bidra til å operasjonalisere uskyldspresumsjonen. 

 

 

Tiltak 8 ("Ryddig finansiering av etterforskning og iretteføring") 

 

Vi er enige i at det ikke må søkes midler direkte fra representanter fra fornærmede eller 

berørte instanser, da dette vil være egnet til å svekke tilliten til påtalemyndighetens 

uavhengighet. 

 

 

Tiltak 9 ("Forholdet til andre myndigheter") 

 

Arbeidsgruppens betraktninger under dette punkt støttes herfra. Fra egen erfaring kan vi 

trekke frem samarbeidet med barneverntjenesten, og hvor vi er regelmessig nødt til å være 

meget presise med hensyn til rolleavklaring og informasjonsflyt – særlig etter innføringen av 

ordningen med tilrettelagte avhør. Barneverntjenesten kan aldri være en del av 

etterforsknings- virksomheten. Hverken innenfor nevnte felt eller de problemstillinger hos 

Økokrim som er omtalt i arbeidsgruppens rapport, må påtalemyndigheten komme i den 

situasjonen at det stilles spørsmål ved de ulike myndigheters roller og påtalemyndighetens 

uavhengighet. Innenfor økofeltet – og hvor tverretatlig samarbeid i forbindelse med 

etterforskning er særlig aktuelt – er det derfor maktpåliggende at samarbeidet formaliseres. 

Slik formalisering synes også å ha vært en sentral del av Høyesteretts ankeutvalgs 

begrunnelse i Rt. 2012 side 1481 for å anse dokumenter produsert av skatteetaten i anledning 

deres oppdrag for politi og påtalemyndigheten som såkalte "interne dokumenter" i relasjon til 

straffeprosesslovens innsynsregime. 
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