
 

 

AVTALE OM PRINSIPPER FOR SAMARBEID MELLOM 

POLITI/PÅTALEMYNDIGHET, SKATTEETATEN OG NAV 

 

Riksadvokaten, politidirektøren, sjefen for Økokrim, skattedirektøren og arbeids- og 

velferdsdirektøren er enige om følgende prinsipper for samarbeidet mellom 

politi/påtalemyndighet, skatteetaten og NAV.  

1. Generelt 

Politi og påtalemyndighet, skatteetaten og NAV har alle som oppgave å bekjempe 

økonomisk kriminalitet i form av skatteunndragelser og trygdebedrageri. Det er ønskelig å 

videreutvikle det generelle samarbeidet mellom etatene. Samarbeidsavtalen 15. august 2005 

mellom politi og påtalemyndighet og skatteetaten, revidert 24. oktober 2010, videreføres 

med enkelte endringer foranlediget særlig av Skatteetatens omstrukturering. 

 

Det overordnede mål for samarbeidet er å styrke bekjempelsen av økonomisk kriminalitet, 

hovedsakelig innenfor skatte- og trygdeområdet. For å oppnå dette er riksadvokaten, 

politidirektøren, sjefen for Økokrim, skattedirektøren og arbeids- og velferdsdirektøren enige 

om å avholde sentrale og regionale samarbeidsmøter. 

 

Samarbeidet skal sikre at felles generelle problemer drøftes og løses, og at etatene utveksler 

generell informasjon av betydning for kriminalitetsbekjempelsen. 

2. Sentralt samarbeidsmøte 

 Riksadvokaten, politidirektøren, sjefen for Økokrim, skattedirektøren og arbeids- og 

velferdsdirektøren skal møtes minst en gang i året i et sentralt samarbeidsmøte. Lederne 

skal så vidt mulig møte personlig. På møtene deltar også i nødvendig utstrekning 

representanter fra etatsledernes stab. 

 

 Møtene holdes etter innkalling fra etatslederne etter tur. 

 

 I det sentrale samarbeidsmøtet diskuteres rammer og premisser for samarbeidet mellom 

politiet og påtalemyndigheten, skatteetaten og NAV på politidistriktsnivå. I møtet 

drøftes også om samarbeidet på politidistriktsnivå fungerer tilfredsstillende, herunder 

bør rapporteringer fra underordnede ledd gjennomgås. Eventuelle problemer bør 

adresseres av etatslederne. 

 

Erfaringene med økoteamene og bistandsrevisorordningen i politidistriktene bør jevnlig 

gjennomgås. 

 

 I samarbeidsmøtet skal det utveksles informasjon om spørsmål av felles interesse og 

diskuteres ideer og muligheter for å videreutvikle samarbeidet mellom etatene under 

iakttagelse av det overordnede mål, jf. ovenfor. 



 

 

3. Regionale samarbeidsmøter på politidistriktsnivå  

 Førstestatsadvokaten ved statsadvokatembetet i regionen, politimesteren, 

avdelingsdirektøren for skattekriminalitet og avdelingsdirektøren for regionen i NAV 

Kontroll skal minst en gang årlig, og ellers etter behov, møtes til et samarbeidsmøte på 

politidistriktsnivå. Lederne skal så vidt mulig møte personlig, dog slik at 

statsadvokatembetet kan være representert med en statsadvokat som har et særskilt 

ansvar for det aktuelle politidistriktet eller sakstypen. Dersom det er hensiktsmessig, kan 

også andre delta i møtet. 

 

Ved behov kan det avholdes ytterligere samarbeidsmøter på politidistriktsnivå, også uten 

at lederne er til stede.  

 

 I møtet drøftes felles innsats rettet mot identifiserte problemområder, for eksempel 

bransjer, unnlatt levering av pliktige oppgaver og bruk av uregistrert arbeidskraft. Videre 

bør etter behov følgende tas opp: 

- orientering om etatenes virksomhetsplaner, planlagte aksjoner mv. 

- orientering om prioriteringer, kapasitet mv., herunder anmeldelsespraksis 

- felles opplæringstiltak, hospiteringsordninger mv. 

- om samarbeidet fungerer tilfredsstillende og hva som eventuelt bør gjøres for å 

bedre dette 

- tiltak for å bedre kvalitet og effektivitet i bekjempelsen av skatteunndragelser og 

trygdebedragerier 

 

 Skatteetaten innkaller til møte og fører referat. 

 

 Innen 1. mars hvert år skal det avgis en felles rapport til de respektive foresatte om det 

regionale samarbeidet i det foregående år. 

 

 

Ovenstående prinsipper vil bli kommunisert i linjen av riksadvokaten, politidirektøren, 

skattedirektøren og arbeids- og velferdsdirektøren. 
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