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RIKSADVOKATENS FØRINGER FOR STATSADVOKATENES F'AGLEDELSE I 2O2O

Generelle retningslinjer for statsadvokatenes tilsyn med straffesaksbehandlingen i politiet
og annen fagledelse vil som tidligere bli gitt i det årlige mål- og prioriteringsdirektivet. Av
hensyn til planlegging og innretning av denne viktige siden av virksomheten ved

statsadvokatembetene vil en for det kommende året alt nå formidle riksadvokatens sentrale

føringer for statsadvokatenes fagledelse, spesifikt for 2020. Disse kommer i tillegg til de

alminnelige direktiver om inspeksjon og annen fagledelse.

Det vises til vårt brev 18. november d.å. hvor fristen for embetenes fagledelsesplaner for
2020ble satt til 15. desember 2019.I samme brev ble det også gitt mulighet til å søke om

konstitusjon i et tidsrom av tre til seks måneder, og hvilken eventuell merverdi for
fagledelsen i 2020 dette ville gi. Slik redegjørelse skulle sendes inn innen samme frist.

Vi beklager at herværende brev kommer ut for sent, og det gis således fristutsettelse til 20.

desember d.å. med begge ovenstående frister. Dersom denne frist ikke lar seg overholde

bes vi kontaktet.

Kvalitets undersøkels en 2020
Som kjent har riksadvokaten besluttet at de regionale statsadvokatembetene i 2020 skal

foreta en landsomfattende undersøkelse av kvaliteten i etterforsking og påtalebehandling i
politiet av voldtektssaker, herunder fremdrift av de ulike fasene i etterforskingen og ved

påtalebehandlingen. Kompetansen og kompetansebehov i politiet hos de som har befatning

med straffesaksbehandlingen av voldtektssaker, organisering av etterforskingen og

påtalebehandlingen av sakene og ressursdisponeringen av disse i politiet bør også omfattes.

Undersøkelsen skal innbefatte påtaleavgjorte saker, og fordelingenbør være relativt jevn

mellom saker med avgjørelser som telles som oppklart og avgjørelser som regnes som ikke
oppklart.

Denne undersøkelsen vil være en vesentlig del av statsadvokatenes fagledelse i2020, og

nærlnere informasjon vil sendes ut fra førstestatsadvokat Katharina Rise.
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Systematisk kvalitetssikring og erfaringslæring - evaluering av straffesaker
Tiltaket er en del av etterforskingsløftet og videreføres som en forutsetning for at
påtalemyndigheten skal være en lærende organisasjon. I tråd med føringene i vårt
ovennevnte brev gis følgende pålegg om hvilke sakstyper statsadvokatembetene skal vie
særlig oppmerksomhet ved den systematiske erfaringslæring i 2020:

Menneskehandel
Arbeidslivskriminalitet
Alvorlig miljøkriminalitet
Alvorli g organisert kriminalitet

Dersom statsadvokatene gjennom sin behandling av enkeltsaker, inspeksjoner eller andre
omstendigheter ser at lokale forhold tilsier at andre saksfelt bør belyses vil riksadvokaten
også godta dette.

Læringspunktene fra evalueringene skal oppsummeres i embetenes årsrapporter.

Terje Nybøe
førstestatsadvokat
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