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RIKSADVOKATENS FØRINGER FOR STATSADVOKATENES FAGLEDELSE I 2022 

Det følger av riksadvokatens rundskriv 3/2020 (fagledelsesrundskrivet) at overordnede 
føringer for hvilke områder statsadvokatene skal vie særlig oppmerksomhet i det 
kommende året, skal formidles innen 1. oktober. Generelle retningslinjer for 
statsadvokatenes tilsyn med straffesaksbehandlingen i politiet og annen fagledelse vil som 
tidligere også bli gitt i det årlige mål- og prioriteringsdirektivet. Statsadvokatene må ved 
planleggingen av fagledelsen også ta hensyn til de kravene til rapportering som vil følge av 
disponeringskrivet mv. 

Vi minner om at embetets plan for fagledelsen i 2022 skal sendes riksadvokaten innen 15. 
desember 2021, jf. kvalitetsrundskrivet kapittel 6. 

For 2022 gis følgende overordnede føringer for fagledelsen: 

1. Oppfølgning av statsadvokatenes undersøkelse om tvangsmiddelbruk i mindre 
narkotikasaker 

En tar sikte på å foreta en oppfølgende undersøkelse av tvangsmiddelbruken i 
narkotikasaker i første halvår. Detaljene om hvordan undersøkelsen skal gjennomføres vil 
først bli klart etter at embetenes rapporter om de pågående undersøkelser er klare og 
analysert her. 

2. Kvalitetsundersøkelse rettet mot inndragning 

Riksadvokaten tar sikte på at det skal gjennomføres en begrenset kvalitetsundersøkelse 
rettet mot inndragning i annet halvår 2022.  

Det vil bli opprettet en arbeidsgruppe som skal foreslå hvordan undersøkelsen kan 
gjennomføres på mest mulig hensiktsmessig måte. Planen er at undersøkelsen blir vesentlig 
nedskalert i forhold til tidligere kvalitetsundersøkelser. 

3. Arbeidslivskriminalitet 

Politiets innsats mot arbeidslivskriminalitet skal prioriteres under statsadvokatenes 
inspeksjoner.  
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Riksadvokaten vil utarbeide en veileder for inspeksjonene på dette området. Det planlegges 
også en fagdag for statsadvokatene i forkant av at inspeksjonene gjennomføres. 

4. IKT-kriminalitet 

Statsadvokatene bes, i forbindelse med inspeksjoner og eventuell annen fagledelse, sette 
seg inn i arbeidet til politidistriktenes enheter for digitalt politiarbeid (DPA). Formålet er å 
legge grunnlag for større aktivitet på fagledelsessiden rettet mot IKT-kriminalitet. 
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førstestatsadvokat 
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førstestatsadvokat 
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Mottakere 
Det nasjonale 
statsadvokatembetet 

Postboks 2101 Vika 0125 OSLO 

Hedmark og Oppland 
statsadvokatembeter 

Postboks 4457 2326 HAMAR 

Hordaland, Sogn og 
Fjordane 
statsadvokatembeter 

Markeveien 4 c 5012 BERGEN 

Møre og Romsdal 
statsadvokatembeter 

Postboks 2517 6404 MOLDE 

Nordland 
statsadvokatembeter 

Postboks 273 8001 BODØ 

Oslo statsadvokatembeter Postboks 2100 Vika 0125 OSLO 
Rogaland 
statsadvokatembeter 

Postboks 180 4001 STAVANGER 

Troms og Finnmark 
statsadvokatembeter 

Postboks 2503 9267 TROMSØ 

Trøndelag 
statsadvokatembeter 

Postboks 4733 Torgarden 7468 TRONDHEIM 

Vestfold, Telemark og 
Buskerud 
statsadvokatembeter 

Postboks 2630 3129 Tønsberg 

 

Gjenpart 
Politidirektoratet Fridtjof Nansens vei 14-16 0369 OSLO 
Økokrim Postboks 2096 Vika 0125 OSLO 
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