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EVALUERING AV  "TRANSOCEAN-SAKEN" -  HØRING

Vi viser til riksadvokatens brev 21.09.17.

Riksadvokaten ba i brev 20.06.17 om ØKOKRIMs kommentarer og vurderinger til

evalueringsutvalgets Iæringspunkter og forslag til tiltak mv. Disse ble gitt ved ØKOKRIMs

brev 15.11.17.

ØKOKRIM er nå primært opptatt av å komme videre med kvalitetsutvikling og læring fra

evalueringen. Vi ønsker derfor i utgangspunktet nå bare å engasjere oss i sider av

evalueringsrapporten som peker framover. På denne bakgrunn, og gitt de spørsmål som

er behandlet i vårt brev 15.11.17, ser vi ikke grunn til å uttale oss om alle sider av
evalueringsrapporten. Noen få uttalelser i rapporten bør etter vårt syn likevel
kommenteres fordi de kan gi et noe misvisende bilde av konkrete faktiske forhold:

Bevisnotater mv:  I  pkt 9.3 (på side 82) heter det at "bevisnotater vedrørende de enkelte
siktede ble etterspurt under etterforskningen. Utvalget har ikke fått seg forelagt slike

bevisnotater." Siden dette kan forstås som at bevisnotater ikke har vært utarbeidet,

nevner vi at ØKOKRIM underveis i dialogen med utvalget ikke oppfattet å ha blitt bedt

om å framlegge bevisnotater. Det er på det rene at det ble utarbeidet bevisnotater.

Instruksjon mht anke: I pkt 14 (på side 106) heter det at "utvalget har fått opplyst at
ledelsen ga klar instruksjon om hvordan anken med tilhørende støtteskriv skulle

utformes. Støtteskrivet ble utformet i strid med ledelsens instruksjon." Vi presiserer at

det som ble formidlet var klare motforestillinger og innvendinger til utkast til støtteskriv,

med klare oppfordringer mht endringer. Omtalen av dette i pkt 12 (på side 101) er slikt

sett mer dekkende. Hadde det vært tale om en formell instruksjon, i den forstand at

embetsleder konkret instruerer en statsadvokat  i  et påtalespørsmål, ville den vært
nedfelt skriftlig i dertil egnet form.
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