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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 av fagledelsen ved statsadvokatembetene vil en for det kommende året formidle
riksadvokatens sentrale føringer for statsadvokatenes fagledelse i 2021. Disse kommer i tillegg
til de alminnelige direktiver om inspeksjon og annen fagledelse som vil fremgå av det

kommende rundskrivet om statsadvokatenes fagledelse.

Alle embetene skal sende plan for fagledelsen i 202I til riksadvokaten innen I5. desember 2020.

Systematisk kvalitetssikring og erfaringslæring - evaluering av straffesaker
Tiltaket er en del av etterforskingsløftet. Pålegget om at alle statsadvokatene skal delta på

systematisk erfaringslæring videreføres i 202I. Også i 2021 skal hver statsadvokat delta på

minst dn systematisk erfaringslæring. (Eller at embetet skal delta på minst så mange

erfaringslæringer som det er statsadvokater ved embetet).

12021skal det i den systematiske erfaringslæringen særlig vies oppmerksomhet mot enkelte

deler av politiets etterforskning av saker som gjelder vold i nære relasjoner (straffeloven $$ 282

og 283). Embetene bør søke å fordele sakene slik at flere fagmiljøerlenheter av

politidistriktet(politidistriktene) får anledning til å delta på den systematiske erfaringslæringen
med statsadvokatene. Under erfaringslæringen skal statsadvokatene særlig konsentrere seg om:

1) Kvaliteten på politiarbeid på stedet (PPS) der dette er aktuelt
2) Bruken av etterforskningsplaner.
3) Kvaliteten på enkelte sider av fornærmedeavhørene - bl. a:

a. Omfanget av avhørene
b. Om det stilles spørsmål om fornærmede kan peke på bevis som opplyser

forklaringen rundt enkelthendelser.
c. Om avhørene er tilstrekkelige rundt spørsmålet om det foreligger et "regime"

4) Sikring, håndtering og bruk av digitale (IKT) bevis i saken.r

I I mål- og prioriteringsrundskrivet for 2021 vil det bli gitt generelle føringer for påtalemyndighetens håndtering av IKT-
kriminalitet. Embetslederne bes merke seg dette ved planleggingen av regionale fagledelsestiltak for det kommende år.
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Det spørreskjemaet som Politidirektoratet (POD) har sendt ut til politidistriktene er ikke fullt ut
hensiktsmessig for den høyere påtalemyndighet. Riksadvokaten vil derfor utarbeide et

spørreskjem a for 2021 der de nærnere spørsmålene til erfaringslæringen vil fremgå. Dette vil
bli sendt ut til embetene før årsskiftet. Selv om spørreskjemaene som politiet og statsadvokatene

bruker vil være forskjellige, er det ikke meningen at dette skal medføre et økt antall møter. Det
forutsettes at begge skjemaene kan behandles på samme møte.

Dersom statsadvokatene gjennom sin behandling av enkeltsaker, inspeksjoner eller andre

omstendigheter ser at lokale forhold tilsier at andre saksfelt bør belyses, vil riksadvokaten også

akseptere dette. Temaene som er nevnt under I og 4 skal likevel søkes fulgt opp.

Læringspunktene fra evalueringene skal oppsummeres i embetenes årsrapporter

Kvalitetsundersøkelse som utføres i forbindelse med enkeltsaksbehandlingen - saker med
gierningsperson under 18 år

For å følge opp ett av funnene fra kvalitetsundersøkelsen fra 2020 ber riksadvokaten om at

statsadvokat ene i 2021 gj ennomfører re gional e begrens ede kvalitetsundersøkels er.

Undersøkelsene skal gjelde foreholdelse av rettigheter og spørsmål knyttet til tilkalling av verge

og ivaretakelse av vergens rettigheter i saker der gjemingspersonen er under 18 år.

Undersøkelsene skal gjennomføres i forbindelse med statsadvokatenes alminnelige
enkeltsaksbehandling. Riksadvokaten vil innen utløpet av 2020 utarbeide et spørreskjema som

skal brukes i forbindelse med undersøkelsen, og vil ved behov kunne gi veiledning mht.
gjennomføringen.

Det er ingen begrensning mht. hvilken sakstype undersøkelsen knytter seg til, men saken bør

være av et visst omfang. Hver statsadvokat skal gjennomføre undersøkelsen i tilknytning til
minst tre saker.

Resultatene fra undersøkelsen skal sendes til riksadvokaten innen utgangen av 2027
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