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URETTMESSIG STRAFFEFORFØLGNING FOR TRYGDEBEDRAGERI OG FALSK 

FORKLARING – BEHOV FOR SETTERIKSADVOKAT 

 

Som kjent er Riksadvokatembetet gjort oppmerksom på at NAV Kontroll i tiden fra 2012 

til 2019 har lagt til grunn feil lovanvendelse ved anmeldelser knyttet til utbetaling av 

arbeidsavklaringspenger i forbindelse med midlertidig opphold i utlandet. Dette har som 

kjent medført at det er avsagt en rekke uriktige dommer som må gjenåpnes til gunst for den 

domfelte, og kompetansen til å begjære slik gjenåpning ligger til Riksadvokatembetet. I 

brev 30. oktober d.å. (vedlagt) påla tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch statsadvokatene 

og politiet en rekke tiltak for å rette opp feilen, og sakskomplekset vil også i tiden som 

kommer kreve atskillig oppfølging fra vårt kontor. 

 

Jeg finner det av disse grunner nødvendig allerede nå å gjøre departementet oppmerksom 

på et forhold av betydning for min habilitet i dette sakskomplekset. Min samboer, Hanne 

Inger Bjurstrøm, var arbeidsminister fra 20. oktober 2009 til 20. september 2012, og i den 

egenskap ansvarlig statsråd da forskrift 22. juni 2012 nr. 585 om inkorporasjon av nye 

trygdeforordninger i norsk rett ble gitt, jf. vedlagte statsrådsforedrag. 

 

På denne bakgrunn anser jeg meg ugild til å ha befatning med disse sakene, 

jf. straffeprosessloven § 60 første ledd annet punktum og § 61 første ledd første punktum. 

Dette innebærer at også mine underordnede ved Riksadvokatembetet er inhabile, 

jf. straffeprosessloven § 60 annet ledd. Sakskomplekset krever som nevnt videre 

oppfølging på riksadvokatnivå, og jeg legger således til grunn at departementet vil 

oppnevne en setteriksadvokat til å forestå dette. 

 

 

 

Jørn Sigurd Maurud 
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