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TTRETTMESSIG STRAFFORFØLGING ETTER ANMELDELSER T'RA NAV
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Vedlagt følger til orientering vårt brev av i dag til statsadvokatene og politimestrene med ordrer
om videre håndtering av berørte anmeldelser i politiet og påtalemyndigheten. Lister mottatt fra
NAV Kontroll25. oktober d.å. følger brevet. Riksadvokaten forutsetter at listene er
kvalitetssikret. Dersom det avdekkes feil eller ytterligere saker som berøres av den
lovanvendelsesfeil som nå er konstatert, må dette umiddelbart meddeles vårt kontor.

I tråd med de opplysninger riksadvokaten har mottatt fra direktoratet har vi foreløpig lagt til
grunn at den avdekkede rettsanvendelsesfeilen kun hefter ved anmeldelser inngitt etter at EØS-
forordning 88312004 ble inkorporert i norsk rett den 22. juni20l2.I følge g 2 er forskriften gitt
tilbakevirkende kraft og gjelder fra 1. juni s.å. Med andre ord synes sistnevnte tidspunkt âvære
det avgjørende, og det anmodes om direktoratets merknader til forståelsen.

Fra ulike hold er det reist spørsmål om holdbarheten av at skjæringspunktet fastsettes til omtalte
tidspunkt. Med utgangspunkt i det ansvar som følger for offentlige myndigheter ved å inngi
anmeldelser mot enkeltpersoner, må riksadvokaten be om at direktoratet hitsender - så snart som
mulig - en rettslig betenkning som underbygger at nevnte tidspunkt er avgjørende hva gjelder
omtalte feil. Riksadvokaten vil deretter vurdere om redegjørelsen foranlediger en ytterligere
aktivitetsplikt fra påtalemyndighetens side inn mot avsagte dommer før 1. juni 2012.

Videre bes direktoratet i en uttalelse hit klaryjøre om andre sakstyper omfattes av forordningen
og således kan være beheftet med tilsvarende feil. Av hensyn til de berørte er det også her viktig
med en snarlig tilbakemelding.

Med tanke på fremtidige saker og det ansvar som følger av det å inngi anmeldelser, jf. overfor,
henstiller riksadvokaten til direktoratet âklarg¡øre overfor sin etat at påtalemyndighetens leder
snarest skal underrettes dersom det reises tvil av faktisk eller rettslig karakter om holdbarheten
ved anmeldelser som er inngitt.

Postadresse:
Postboks 2102 Vika
0125 Oslo

Kontoradresse:
Stortorvet 2
0155 Oslo

Telefon: +47 2247 78 50
Telefaks: +47 22 33 3l 12

E-post: postmottak@riksadvokaten.no



Riksadvokaten forutsetter at politidistriktene gis nødvendig bistand fra NAV i det arbeid som nå
iverksettes, jf. vedlagte brev.
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Vedlegg: Riksadvokatens brev til statsadvokatene og politimestrene

Gjenpart: 1. Justis- og beredskapsdepartementet
2. Statsadvokatene
3. Politidirektoratet
4. Politimestrene
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