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4 / sammendrag

Formål
Formålet med å evaluere miljøkoordinatorrollen er å frem-
skaffe beslutningsgrunnlag vedrørende fremtidige roller 
og oppgaver innen fagområdet miljøkriminalitet, herunder 
drøfte fordeler og ulemper ved miljøkoordinatorrollen.

Oppfølging av Politidirektoratets miljørundskriv (2008/008)
Hovedinntrykket er at alle distrikter formelt sett har etablert 
miljøkoordinator-, miljøkontakt- og miljøjuristfunksjonene, 
men at disse i flere distrikter ikke alltid fungerer i praksis. 

Miljøkoordinatorrollen
Evalueringen viser at miljøkoordinatorrollen fungerer godt:

 � i distrikter der koordinator har tilnærmet 100 % stilling
 � der miljøkoordinator er lokalisert sentralt nær 

politimester og etterforskningsressurser 
 � der det finnes miljøjurist med lav turnover 

Miljøkoordinator har mange funksjoner og ansvarsoppgaver 
som krever kompetanse innenfor en rekke områder uten å 
være tildelt tilsvarende myndighet. Dette gjør at miljøko-
ordinators påvirkningskraft er avhengig av politimesterens 
prioritering av miljøområdet og delegering av myndighet. 

Miljøforaene
Miljøforaene fungerer på varierende måte. Deres arbeid bør 
bli mer fremtidsrettet og brukes til felles risiko- og sår-
barhetsanalyse, samt til styrking og koordinering av felles 
kontrollinnsats. 

Miljøkontaktene
Miljøkontaktene (og i flere tilfeller også miljøkoordinato-
rene) er ofte tilfeldig utpekt. Evalueringen viser at kontak-
tene har problemer med å kombinere sin primæroppgave 
med kontaktrollen når de går på tjenestelister.

Nasjonal miljøkoordinator
I evalueringen pekes det på forhold som sår tvil om nasjonal 
miljøkoordinators organisatoriske plassering i Økokrim er 
hensiktsmessig. Økokrim har fokus på etterforskning av 
større og egne signalsaker, mens nasjonal miljøkoordinator 
skal arbeide forebyggende og samlende. 

1  SAMMENDRAG

Ledelse og styring
Innsatsene mot miljøkriminalitet mangler sentrale mål 
og det er få politidistrikter som har utarbeidet lokale mål. 
Evalueringen viser at området ikke har vært tema i styrings-
dialogen mellom Etatsledelsesavdelingen i Politidirektoratet 
og underliggende etater. 

Miljøarbeidet synes å være organisert som en parallell orga-
nisasjon ved siden av den normale organiseringen av øvrige 
kriminalitetsområder. 

Fremtidig organisering
De fleste respondentene i evalueringen ønsker å beholde 
koordinatorordningen, men gir uttrykk for at miljøkoordi-
nator bør inngå i et større øko- og miljøteam med dedikerte 
juridiske ressurser.
 
Det er evalueringens vurdering at en slik organisering ikke 
trenger å vente på en strukturreform, men kan gjennomføres 
raskt i større politidistrikter. I mindre distrikt bør miljøkoor-
dinator knyttes tett opp til felles etterforskningsenhet eller 
operativ enhet. 
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2  INNLEDNING

2.1 Formål
I Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev til 
Politidirektoratet for 2013 heter det at «JD ønsker en evalu-
ering av miljøkoordinatorrollen». Dette er blitt tolket til at 
departementet ønsker en gjennomgang av miljøkoordinator-
rollen for å finne læringspunkter for eventuelt å endre funk-
sjonen og rollens innhold. Formålet er derfor gitt følgende 
presisering:

  Miljøkoordinatorrollen skal evalueres for å fremskaffe 
beslutningsgrunnlag vedrørende fremtidige roller og 
oppgaver innen fagområdet, herunder diskutere fordeler 
og ulemper ved miljøkoordinatorrollen.

2.2 Innretning og avgrensning
Evalueringsrapporten omhandler i hovedsak hvordan miljø-
koordinatorordningen og eksisterende rundskriv har fungert 
frem til i dag, og diskuterer hvordan ordningen kan organi-
seres og utvikles for fremtiden. Evalueringen er i samarbeid 
med evalueringens eier blitt noe utvidet slik at miljøjuris-
tene, miljøkontaktene og miljøforaenes rolle også er tema 
for evalueringen. 

Rammene for politiets arbeid innen miljøområdet er formu-
lert i rundskriv fra riksadvokaten, samt Politidirektoratets 
rundskriv 2008/008. Føringene i Politidirektoratets 
rundskriv danner det viktigste utgangspunktet når evalu-
eringens funn skal vurderes. I tillegg er anerkjent organi-
sasjonsteori en referanse når rollen skal diskuteres ut fra et 
organisasjonsperspektiv. 

Evalueringens formål er ikke å vurdere politiets totale 
innsats på miljøkriminalitetsområdet eller juridiske 
problemstillinger. 

2.3 Metode og datagrunnlag
Evalueringen baserer seg på kvalitativ metode der syste-
matiske intervjuer av 18 respondenter ved hjelp av inter-
vjuguide er den viktigste kilden. Av de intervjuede er  
9 miljøkoordinatorer, 2 miljøkontakter, 5 ledere i distrikt og 
særorgan, samt 2 «miljøjurister». 

I tillegg er sentrale deler av eksisterende dokumentasjon 
blitt gjennomgått. Under en nasjonal miljøkonferanse 
fikk evaluator anledning til å bruke ca. 2 timer til å høre 
deltakernes syn på organisering av miljøkoordinatorrol-
len. Referatet fra denne diskusjonen er også en del av 
datagrunnlaget. 

I evalueringen er det også blitt brukt statistikk over antallet 
registrerte miljøsaker for å få oversikt over området. 

For å redusere faren for personlig tolkning av dataene har 
to personer gjennomført intervjuene, deretter har en tredje 
person overført intervjuet fra lydopptak til papir. Deretter 
har de to intervjuerne, hver for seg, analysert alle intervjuer. 
Til slutt har intervjuerne i felleskap formulert de sentrale 
funnene.
 
Det har også vært gjennomført to arbeidsseminarer der 
representanter (eksperter) fra miljøfaget har hatt mulighet 
til å komme med innspill samt kvalitetssikre rapporten. 

2.4 Organisering av arbeidet
Eier av evalueringen er seksjonssjef for Seksjon for fore-
bygging og kriminalitetsbekjempelse i Politidirektoratets 
Politifagavdeling. Ansvarlig for gjennomføringen av 
evalueringen er Bertil Nordstrøm (evaluator) ved 
Analyseavdelingen. Jarl Martin Pedersen ved Seksjon 
for forebygging og kriminalitetsbekjempelse i 
Politifagavdelingen har også intervjuet og bidratt i evalu-
eringsarbeidet forøvrig.

Evaluator er blitt støttet av en arbeidsgruppe bestående av:
Miljøkoordinator Steinar Sunde (Agder pd), tidligere 
miljøkoordinator Nils Roger Duna (Nord-Trøndelag pd), 
teamleder ved ØKOKRIM Tarjei Istad, tidligere nasjonal mil-
jøkoordinator Reene Nilsen (nå ved PHS). Arbeidsgruppen 
har hatt en avgjørende innflytelse på evalueringens design, 
samt fungert som kvalitetssikrere i hele prosessen.

I tillegg har politimester Trond Prytz gitt viktig informasjon 
om hvordan politiets innsats mot miljøkriminalitet har utvi-
klet seg gjennom historien.
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Med miljøkriminalitet menes kriminalitet som rammer så vel 
det ytre som det indre miljø. Kriminalitet som rammer det 
ytre miljø omfatter natur- og faunakriminalitet, forurens-
ningskriminalitet og kulturminnekriminalitet. Kriminalitet 
som rammer det indre miljø, er arbeidsmiljøkriminalitet. En 
ny kriminalitetsform er næringsmiddelkriminalitet som gjel-
der ulovlige og gjerne helseskadelige tilsettingsprodukter i 
matvarer og dyrevelferd. Kriminaliteten rammer som regel 
fellesgoder mer enn enkeltpersoner. I de alvorligste tilfellene 
kan kriminaliteten ramme hele lokalsamfunn og få globale 
konsekvenser. 

Miljøkriminalitet er et dynamisk område der samfunnsutvik-
lingen skaper nye kriminalitetsformer. 

Sammenlignet med vold- og vinningskriminalitet har arbei-
det mot miljøkriminalitet en kort historie i politiet. Det har 
gjennom årene vært en rekke forskjellige tilsynsordninger 
innenfor miljøområdet i Norge som f. eks. større grunnei-
ere, jeger- og fiskeorganisasjoner og fylkesmannen. Disse 
ordningene har utviklet seg i forskjellige retninger, avhengig 
av lokale forhold.

I siste halvdel av 1900-tallet begynner staten å vise et større 
engasjement innen området hvilket synliggjøres ved at: 

 � Reinpolitiet i Nord-Troms og Finnmark etableres 
 � Fjelltjenesten i Nord-Norge etableres
 � ØKOKRIM etableres i 1989
 � Politiets rolle og ansvar ble i større grad klarlagt  

fra ca. 1990 
 � Naturoppsyn på Hardangervidda etableres 1991
 � Indre kystvakt etableres i 1994 
 � Miljøkoordinator- og miljøkontaktordningen blir  

etablert i 1995
 � Statens naturoppsyn etableres i 1996 

Et stort antall statlige etater har i dag offentlig tilsyn og 
kontroll på ulike miljøområder, hvorav de viktigste er 
Riksantikvaren, Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, 
Arbeidstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Mattilsynet, 
Petroleumstilsynet og Kystverket. Lokalt er både kommune, 
fylkesmann og fylkeskommune tillagt myndighet. 

Et stort antall statlige etater har i dag offentlig tilsyn og 
kontroll på ulike miljøområder, hvorav de viktigste er 
Riksantikvaren, Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, 
Arbeidstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Petroleumstilsynet og 

Kystverket. Lokalt er både kommune, fylkesmann og fylkes-
kommune tillagt stor myndighet. Frem til rundt 1990 ble det 
inngitt veldig få anmeldelser på miljøområdet, og mange 
av sakene som ble anmeldt ble henlagt. Fortsatt anmelder 
en del tilsynsorganer få saker, og deres anmeldelsespraksis 
spriker mye. Dessuten har mange av tilsynsorganene i dag 
relativt vidtrekkende fullmakter til å ilegge overtredelsesge-
byr som trer i kraft i stedet for anmeldelse og straffesak.

Økt saksantall og bedre og flere anmeldelser er også et 
resultat av bedre lovgivning. I 1978 kom kulturminneloven, 
i 1981 viltloven og forurensningsloven og siden er mange 
kommet til. I dag er det over 20 spesiallover som regulerer 
området, hvorav naturmangfoldsloven fra 2009 særlig bør 
nevnes. I tillegg er straffeloven § 152b om alvorlig miljøkri-
minalitet, som kom i 1993, sentral.

Høyesterett har i flere dommer påpekt at allmennpreven-
tive hensyn gjør seg sterkt gjeldende i saker om miljøkri-
minalitet, og straffene er betydelig skjerpet på 2000-tallet. 
Riksadvokaten har i sine årlige mål- og prioriteringsrund-
skriv løftet frem alvorlig miljøkriminalitet som et prioritert 
område. Et funn i evalueringen er at politiet ikke i samme 
grad har gitt området oppmerksomhet og gjort det til en del 
av dets alminnelige kriminalitetsbekjempelse.

Bortsett fra straffeloven § 152 b som har 10 års fengsel som 
øvre strafferamme (15 år i 2005-loven § 240), er strafferam-
mene lave sammenlignet med annen kriminalitet. Det er 
normalt bare bøter eller ett, to eller tre års strafferamme. 
Personstraff har tradisjonelt vært brukt i liten grad, og ilagte 
forelegg til foretak har ofte vært lave. Dette kan være et 
resultat av – og ha innvirkning på – prioriteringen av feltet 
og den status området har.

3  KORT OM MILJØKRIMINALITET
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4.1 Miljørundskrivet
Miljørundskrivet (Politidirektoratets rundskriv 2008/008 om 
miljøkriminalitet) gir føringer for hvilke oppgaver miljøkoor-
dinatorene, miljøkontaktene, miljøjuristene og miljøforaene 
skal ha. Sammen med Riksadvokatens rundskriv utgjør det 
rammen for hvordan miljøkriminalitetsarbeidet skal organi-
seres og hvordan politiet skal arbeide mot miljøkriminalitet. 
Viktige rundskriv fra Riksadvokaten på miljøområdet er:

 � 1/96 Arbeidsmiljøkriminalitet
 � 4/89 Forurensningskriminalitet
 � 4/86 Natur og miljøvern – Særlig om vern av kulturminner

Rundskrivet er implementert i varierende grad 
Evalueringen finner at rundskrivet om miljøkriminalitet 
er implementert i varierende grad. Det er funnet enkelte 
distrikter som oppfyller rundskrivets krav. Hovedinntrykket 
er at alle distrikter formelt sett har etablert funksjonene som 
kreves i rundskrivet, men at det i flere distrikter ikke alltid 
fungerer i praksis.

Evalueringen vil peke på at:
 � I flere distrikt er miljøkoordinators stillingsprosent for 

lav for å kunne hevde at rundskrivets krav er innfridd 
 � Flere miljøkoordinatorer har i tillegg andre oppgaver 

som er vanskelige å kombinere med koordinatorrollen. 
Miljøkoordinatorrollen fungerer dårlig når man samtidig 
har en tjeneste som er styrt av tjenestelister 

 � I mange distrikt er det stor turnover, hvilket gjør at det 
i perioder ikke finnes noen koordinator. Dette gjelder i 
enda større utstrekning for miljøjuristfunksjonen 

 � Evalueringen har funnet få eksempler på at miljøarbeidet 
er innarbeidet i distriktenes virksomhetsplanlegging

Det forebyggende miljøarbeidet blir i stor grad utført av 
miljø koordinatorene og miljøkontaktene. Evalueringen 
finner at miljøkoordinatorene har store utfordringer med å 
engasjere andre ressurser i konkurransen med annen fore-
byggende kriminalitetsbekjempelse.

4   DAGENS 
MILJØKOORDINATORORDNING

Rundskrivet er tydelig, klart og lett å forstå
Evalueringens funn gir enhetlig og tydelig informasjon om at 
rundskrivet er godt formulert fordi:

 � Det er konkret på hvilke oppgaver og hvilken tilknytning 
til politimester miljøkoordinatoren skal ha

 � Beskrivelsen av miljøkoordinatorens rolle er udiskutabel 
da man bruker «skal» og ikke «bør» i kravbeskrivelsen

 � Føringene er klare og entydige
 � Det gir miljøkoordinatorene støtte i den interne 

«kampen» om ressursene

Flere respondenter påpeker at kravene til miljøjuriste-
nes oppgaver bør formuleres like forpliktende som for 
miljøkoordinatorene. 

4.2 Miljøkoordinatorrollen
I distrikter der rundskrivet er reelt implementert fungerer 
miljøkoordinator best
Evalueringen viser at miljøkoordinatorrollen fungerer godt:

 � I distrikt der koordinator har tilnærmet 100 % stilling
 � Der miljøkoordinator er lokalisert sentralt nær 

politimester og etterforskningsressurser
 � Der det finnes miljøjurist med lav turnover

Miljørundskrivet tildeler miljøkoordinator flere ansvarsom-
råder og funksjoner som krever flere ulike kompetanser. I 
følge rundskrivet skal miljøkoordinator være politimesterens 
nærmeste rådgiver i miljøspørsmål og delta i distriktets 
planprosesser. Vedkommende skal også være faglig rådgiver 
i større og/eller prinsipielle saker, ha ansvaret for miljørela-
tert etterretning og holde seg oppdatert på den til enhver tid 
løpende portefølje av miljøsaker i distriktet. Vedkommende 
skal også delta i etterforskning av utvalgte miljøsaker 
og sørge for at det gjennomføres trusselvurderinger. 
Miljøkoordinator er også ansvarlig for bruk av nasjonale og 
lokale IKT-løsninger for miljøområdet. Foruten disse oppga-
vene har miljøkoordinator en sentral rolle i det tverrfaglige 
samarbeidet med andre etater og befolkningen. 
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Miljøkoordinator skal være god både på virksomhetsplan-
legging og strategisk analyse. I tillegg skal koordinator 
ha kunnskap om etterforskning og etterretning innen 
området, være en relasjonsbygger samt ha utstrakt evne 
til å organisere samarbeidet mellom ulike aktører innen 
området. Alle disse oppgavene skal vedkommende klare 
i en deltidsstilling, hvilket er tilfellet i de fleste distrikt. 
Rundskrivet beskriver relativt detaljert hvilket ansvar 
miljøkoordinator har, men nevner ikke noen steder hvilken 
myndighet rollen er tildelt.

Det vil være utfordrende å finne en person som besitter 
kompetanse som dekker alle ansvarsområdene. Det er også 
krevende å være i en rolle som er tildelt et hovedansvar 
uten å ha myndighet til å fatte nødvendige beslutninger. 
Miljøkoordinatorens gjennomføringsevne vil under slike 
forhold være avhengig av politimesterens interesse for 
saksområdet og dennes delegering av myndighet. Selv en 
miljøkoordinator med «status» i egen organisasjon og med 
velutviklet evne til å skaffe seg en «maktbase» på grunnlag 
av kompetanse eller liknende, vil ha problemer med å oppnå 
tilstrekkelig påvirkningskraft.

Geografisk lokalisering er viktig
I noen distrikter sitter miljøkoordinator geografisk langt 
unna politimester, slik at den nære kontakt som trengs for 
å fylle rollen blir vanskelig. I andre distrikter er koordina-
torrollen kombinert med oppgaver som vanskelig lar seg 
kombinere. For eksempel er det vanskelig å kombinere rol-
len dersom man arbeider på et lite lensmannskontor eller på 
operasjonssentralen. 

Av de politidistrikter evaluator har hatt innsyn i er det kun 
noen få som behandler miljøområdet i sin virksomhets-
plan. Det er også få politidistrikter som har formulert mål 
for innsatsene mot miljøkriminalitet. En gjennomgang av 
distriktenes rapportering i PSV (Politimesterens styrings-
verktøy)1 viser at med få unntak er miljøområdet overfladisk 
behandlet.

4.3 Hva arbeider miljøkoordinator med?
Miljøkoordinatorene arbeider mest med det ytre miljøet
Evalueringen har vist at det er det ytre miljøet i form av 
miljøkontroll, samt annen forebyggende virksomhet som 
dominerer miljøkoordinators arbeidsdag, men også her fin-
ner vi variasjoner mellom distriktene. 

Det området som synes minst dekket er arbeidsmiljø-
kriminalitet. 

Det varierer mye om koordinatoren jobber mest med fore-
byggende kontrollvirksomhet eller etterforskning.
Hvilken rolle miljøkoordinator har varierer også i stor grad. 
For noen dominerer forebyggende kontrollvirksomhet, 
andre driver mest med etterforskning. Alle respondentene 
nevner at de også gir råd og veiledning i forbindelse med 
etterforskning av miljøsaker.
 
De færreste miljøkoordinatorer ser ut til å delta i virksom-
hetsplanarbeidet. Videre er det er få koordinatorer som er 
politimesterens nærmeste rådgiver i miljøspørsmål.

Miljøkoordinator er et viktig kontaktpunkt mot 
tilsynsmyndigheter
Miljøkoordinator har en viktig funksjon i politiets sam-
handling med eksterne tilsynsmyndigheter. Der de lokale 
miljøforaene fungerer finner evalueringen eksempler på 
god samhandling mellom politi og tilsynsmyndigheter. 
Inntrykket er imidlertid at samhandlingen er av varierende 
kvalitet.

4.4 Miljøforaene
Nasjonalt forum og fylkesmiljøforaene er implementert, men 
de lokale foraene er i svært varierende grad fungerende
På miljøområdet er det mange aktører som har tilsyns- og 
kontrolloppgaver og som på selvstendig grunnlag kan ilegge 
administrative sanksjoner og andre avbøtende tiltak. For å 
sikre god samhandling mellom alle aktørene er det etablert 
miljøfora på tre ulike nivå: sentralt, fylke og lokalt. Disse 
sammenkalles av politiet. 

1   PSV inngår i politiets system for å følge opp måloppnåelse og aktivitetsnivå. 
Dataverktøyet gir også mulighet til å gjennomføre visse analyser. PSV er basert 
på metodikken i «Balansert målstyring». 



dagens miljøkoordinatorordning / 9

Samarbeidsforaene oppleves som svært viktige kontakt-
punkter av samtlige respondenter, men det er stor variasjon 
i hvordan de fungerer. Respondentene gir uttrykk for at fora-
ene fungerer mest som en arena for utveksling av historisk 
informasjon om hva som har hendt i de ulike etatene. Man 
deler også ofte informasjon om hverandres rolle og oppgaver. 

Informasjonsutbyttet gir mulighet for nettverksbygging og for 
å lære hverandre å kjenne. Effekten av informasjonsutveksling 
er at man på denne måten kan forebygge mulige misforståel-
ser og uenigheter. Informasjonsutbyttet gjør også at foraene 
fungerer som en arena for gjensidig kompetanseoppbygging. 

Miljøforaene bør bli mer fremtidsrettet
Funnene viser at miljøforaene i liten grad brukes til felles ana-
lyse og planlegging for å utarbeide felles strategier og gjennom-
føre felles aksjoner. Mange av respondentene ønsker at foraene 
skal bli mer proaktive enn de er i dag. De mener at foraene i 
langt større grad bør brukes til planlegging av felles aksjoner. 
 

4.5 Miljøkontaktene
I følge rundskrivet skal det finnes miljøkontakt på hver 
drifts enhet, eller i hver region der det er mest hensiktsmes-
sig. Kontakten skal være en faglig pådriver og inspirator på 
driftenhets- eller regionsnivå og arbeide for at det etableres 
et fruktbart samarbeid med aktuelle etater og organisa-
sjoner. Miljøkontakten skal også være et kontaktledd til 
politidistriktets miljøkoordinator, samt til påtalejurist og 
etterforsker i konkrete saker.

Miljøkontaktene er ofte tilfeldig utpekt og har lite tid til 
oppgaven
Inntrykket er at miljøkontaktene ofte er tilfeldig utpekt, 
noe som i flere tilfeller også gjelder miljøkoordinatorene. 
Kontaktene har problemer med å kombinere sin primæropp-
gave med kontaktrollen fordi de må gå på tjenestelister.

Evalueringen har funnet få eksempler på at kontaktene 
fungerer som faglig pådriver og inspirator, slik rundskrivet 
krever. Deres oppgave med å etablere fruktbart samarbeid 
med andre etater har vi også funnet få eksempler på.

Det er imidlertid eksempler som viser at funksjonen er godt 
ivaretatt. 

4.6 Økokrim og nasjonal miljøkoordinator
For lav stillingsandel
I utgangspunktet ble Økokrim tildelt 2 stillinger til å fylle 
rollen som nasjonal miljøkoordinator, men i dag er funk-
sjonen satt opp med bare ett årsverk. På samme måte som 
for distriktenes miljøkoordinatorer, tildeler rundskrivet 
nasjonal miljøkoordinator ansvaret for en rekke funksjoner. 
Evalueringens funn tyder på at med 2 stillinger ville det i 
større grad vært mulig å tilfredsstille de krav som stilles til 
funksjonen.

Spenn mellom nasjonal miljøkoordinators oppgaver og 
Økokrims kjernevirksomhet
Det kan også diskuteres om nasjonal miljøkoordinators 
organisatoriske plassering i Økokrim er hensiktsmes-
sig. Økokrim har fokus på etterforskning av større egne 
signalsaker, mens nasjonal miljøkoordinator skal arbeide 
forebyggende og samlende. Det kan virke som om de 
forskjellige målsetningene har virket hemmende for 
utviklingen av den nasjonale miljøkoordinatorrollen. De 
internasjonale oppgavene er det spesialister i Økokrim som 
har ansvaret for.

Varierende forventninger til nasjonal miljøkoordinator
Respondentene formidler ulike forventninger til nasjo-
nal miljøkoordinator. Noen ønsker en rådgiver og svar på 
konkrete spørsmål, andre forventer at nasjonal miljøkoordi-
nator skal fremstå som deres talsmann overfor overordnet 
myndighet. 

Omtrent halvparten av respondentene er fornøyde med 
den støtte de har fått, mens den andre halvparten ønsker 
ytterligere støtte. Behovet for støtte til risiko- og sårbar-
hetsanalyser synes å være spesielt sterkt. Kontinuitet 
og erfaring fra saksfeltet synes nødvendig for å kunne 
fylle rollen som nasjonal miljøkoordinator godt nok, 
noe som også langt på vei gjelder miljøkoordinatorene i 
distriktene.
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4.7 Ledelse og styring
Miljøkriminalitet har ikke inngått i Politidirektoratets 
styringsdialog med distriktene
Styringsdialogen innenfor fagområdet har fra 
Politidirektoratets side stort sett blitt ivaretatt av 
Politifagavdelingen. Evalueringen finner ikke spor av at 
miljøspørsmålene har vært tema for diskusjon i den sentrale 
styringsdialogen mellom Etatsledelsesavdelingen og politi-
distriktene. Det finnes heller ikke spor av at den nasjonale 
miljøkoordinatorrollen har vært tema i styringsdialogen 
mellom Politidirektoratet og Økokrim.

Ingen sentrale mål, få lokale mål
Evalueringen har funnet at det ikke finnes noen sentrale mål 
innen området, og som tidligere nevnt finnes mål mot miljø-
kriminalitet i kun et par politidistrikter. Det er nærliggende å 
anta at denne mangelen har bidratt til at miljøområdet ikke 
er prioritert sammenlignet med kriminalitetsområder med 
presise og tydelige mål, for eksempel trafikkontroll. 

I de fleste distrikter savnes det også risiko- og sårbarhetsana-
lyser. Det kan derfor synes noe tilfeldig hvilke saker som blir 
henlagt og hvilke som blir etterforsket. 

Miljøkriminalitetsbekjempelse inngår i liten grad i den 
normale organiseringen som gjelder for alle de andre 
kriminalitetsområdene
Evalueringen ser at miljøarbeidet langt på vei er orga-
nisert som en parallellorganisasjon ved siden av den 
normale organiseringen som gjelder for alle de andre 
kriminalitetsområder: 
  Nasjonal miljøkoordinator har direkte kontakt med mil-

jøkoordinatorene for, som rundskrivet sier, å «samordne 
politiinnsatsen på tvers av etats-, politidistrikt- og fylkes-
grenser». Miljøkoordinatorene har i sin tur direkte kontakt 
med miljøkontaktene. 

4.8  Fordeler og ulemper med  
koordineringsrollen?

Alle måter å organisere en funksjon på har både fordeler og 
ulemper. Evalueringen har funnet at dagens utforming av 
miljøkoordinatorrollen har følgende fordeler:

 � Koordinator har i utgangspunktet mulighet til selv 
å prioritere oppgaver etter distriktets spesielle 
forutsetninger og behov

 � Funksjonen gjør at miljøområdet ikke blir glemt. 
Det er grunn til å tro at dersom ordningen med 
miljøkoordinatorer ikke hadde eksistert, ville politiets 
innsats mot miljøkriminalitet vært betydelig svakere enn 
den er i dag

 � Funksjonen fremstår som et samlende og koordinerende 
kontaktpunkt for andre etater

Evalueringen vil peke på følgende ulemper:
 � Den enkelte miljøkoordinators mulighet til å påvirke 

og fylle rollen er helt avhengig av vedkommendes 
personlige kompetanse, personlige egenskaper og 
politimesternes personlige preferanser 

 � Det er fare for at miljøkoordinator blir stående alene om 
å fokusere på miljøkriminalitet

 � Miljøkoordinatorfunksjonen kan i verste fall ha fungert 
som en «sovepute» for distriktet 
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Evalueringen har vært opptatt av ulike perspektiver på 
hvordan miljøkoordinatorrollen bør utvikles, men har også 
sett på hva sentrale dokumenter angir for utvikling innen 
miljøområdet.

Det er blitt publisert flere viktige og sentrale utrednin-
ger og analyser det siste året som peker på at politiet 
har behov for store endringer. Det er imidlertid bare 
Politiets omverdensanalyse (Politidirektoratet, 2012) og 
Politianalysen (NOU 213:9) som behandler miljøområdet 
spesielt. 

5.1 Sentrale dokumenter
Omverdensanalysen
Det dokumentet som går lengst i å si noe om fremtiden 
innen miljøområdet er Politidirektoratets omverdensana-
lyse, der Økokrim hadde en sentral rolle som bidragsyter. 
Analysen beskriver en fremtid som gjør at det er nød-
vendig å ta miljøkriminalitetsområdet alvorlig. I kapit-
tel 4 vises det at miljøarbeidet ofte har vanskelig for å 
«konkurrere» mot mer «tradisjonelle» kriminalitetstyper. 
Miljøkriminalitetsområdet trenger aktører som driver et 
aktivt og forebyggende arbeid mot denne typen kriminali-
tet. Tilsynsmyndigheter kan gjøre mye, men disse er avhen-
gig av et politi som følger opp sine oppgaver og ansvar.

Politianalysen
Politianalysen diskuterer ikke miljøkoordinatorrollen. 
Den foreslår imidlertid at økonomi- og miljøetterfors-
kning samles i samme enhet og organiseres sammen 
med andre etterforskningsområder. Formålet er å skape 
robuste enheter. 

5.2 Miljøkoordinatorenes syn på fremtiden
Evalueringens respondenter viser til to trender som begge set-
ter press på følsomme naturområder. Den ene trenden er økt 
bebyggelse i tidligere ubebygde områder med påfølgende krav 
om nye veier og tilgang til service. Den andre trenden er økt 
bruk av naturen til sport og spenningsfylte opplevelser. 

Begge trendene leder til økt motorferdsel, økt trussel 
mot artsmangfold, økt belastning på naturområder der 
sår i naturen tar lang tid å lege samt økt forventning om 
redningstjeneste.

Respondentene ser også at import og eksport av utryddings-
truede arter, egg, planter etc., tiltar.

Miljøkriminalitet og økonomisk kriminalitet er ofte sammen-
flettet, da begge kriminalitetstypene oftest har vinning som 
motiv. I den senere tid har media i økende grad omtalt flere 
tilfeller av økonomisk motivert arbeidsmiljøkriminalitet i 
form av «sosial dumping» og økt forurensing fra omreisende 
og tilfeldig arbeidskraft. Disse trendene er også evaluerin-
gens respondenter opptatt av. 

Miljø handler også om beredskap. Flere respondenter 
poengterer at samfunnet ikke har tatt innover seg hvilken 
potensiell miljørisiko en del virksomheter kan ha for vår 
eksistens. Som en respondent uttalte det: «Å «fuske» med 
sikkerheten kan gi store økonomiske gevinster for eierne, men 
være katastrofalt for miljøet».

Mange respondenter peker også på økende produktkriminali-
tet. Med produktkriminalitet menes for eksempel innførsel og 
omsetting av ulovlige produkter som inneholder farlige stoffer 
for mennesker og miljø.
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5.3 Politiets rolle
Sprik mellom politiets ressursbruk og konsekvensene av 
miljøkriminalitet
Evalueringen viser at det er diskrepans mellom politiets res-
surser og de konsekvenser miljøkriminaliteten kan påføre 
landet, og at det er diskrepans mellom hvor mange som 
arbeider med tilsyn og kontroll i de ulike kontrollmyndighe-
tene og hvor få det er i politiet som skal møte deres behov for 
etterforskning og rettslige reaksjoner. Skjevheten mellom kon-
troll- og tilsynsetater og politiet har økt betydelig ettersom økt 
bevissthet om klima og miljø har gitt større og bedre regelverk 
og styrket forvaltning, samtidig som politiets innsats ikke har 
økt nevneverdig siden begynnelsen av 1990-tallet.

Ulikt syn hvordan politiet bør arbeide
Evalueringen finner at våre respondenter kan deles i to grup-
per når det gjelder synet på politiets rolle innenfor miljøkri-
minalitet i fremtiden. Den ene gruppen mener at politiet bør 
ha en ledende og koordinerende rolle på alle områder og 
steder der kriminalitet foregår. Den andre gruppen mener 
at på områder der det finnes kontroll- og tilsynsmyndigheter 
bør disse ha en ledende rolle på kontroll og oppsynsvirksom-
het. Denne gruppen mener at politiets primærrolle bør være 
å etterforske saker og å støtte andre myndigheter. 

5.4 Fremtidig organisering
Miljøkoordinatorordningen ønskes videreført
Nesten alle våre respondenter ønsker å beholde 
koordinatorordningen.

Ønske om tilstrekkelige, dedikerte ressurser
I de større distriktene ønsker man at miljøkoordinator inn-
går som en del av et øko-miljøteam med dedikerte juridiske 
ressurser. Forslagene minner om den organisering som nylig 
er gjennomført i Østfold politidistrikt, der det er etablert en 
Felles kriminalitetsenhet. På lik linje med alle de andre kri-
minalitetsområdene vil den ha ansvaret for alle miljøsaker. I 
tillegg til miljøkoordinator vil miljøetterforskningen styrkes 
med to årsverk. To jurister vil også ha et spesielt ansvar for 
miljøsakene som en del av sin stilling. På den måten vil mil-
jøarbeidet ivaretas av dedikerte personer som har mulighet 
til å arbeide i team. 

I de mindre distriktene ønsker man at miljøkoordinator blir 
plassert tett sammen med felles etterforskningsenheter eller 
felles operativ enhet og være sentralt plassert i distriktet tett 
opp til politimester og påtaleressurser. 

Med utgangspunkt i politianalysen, som mener at antal-
let politidistrikt bør kraftig reduseres, er det evalueringens 
vurdering at det vil være formålstjenlig å organisere arbeidet 
mot miljøkriminalitet etter Økokrim-modellen. Det vil si at 
dedikerte etterforskere og jurister på miljøområdet inngår 
i et større øko- og miljøteam. Miljøressursene i teamet må 
være så store at de ikke «drukner» i økonomisakene og ender 
opp med å jobbe mest med økonomi, slik situasjonen er for 
en del miljøkoordinatorer i økoteam i dag. 

Det vil være naturlig at miljøkoordinator er en del av denne 
skjermede delen av øko- og miljøteamene, og at det ikke 
settes likhetstegn mellom miljøkoordinator og miljøetterfor-
sker, slik det gjøres i flere distrikter i dag.
 
Miljøkontaktordningen ønskes videreført, men må styrkes
Nesten samtlige respondenter ønsker å beholde ordningen 
med miljøkontakter, men peker på at det er viktig at perso-
ner med interesse for og kompetanse innen miljøområdet 
blir utpekt. Evalueringen viser også til at miljøkontaktene 
bør stå friere i forhold til innplassering på tjenestelistene enn 
de er i dag, men dette er naturligvis et spørsmål om priorite-
ring av ressurser. 

Økt status gjennom særlig stillingsplassering og lønn er 
nødvendig for å sikre kontinuitet
I mange distrikter har det vært problem med å beholde 
samme miljøkoordinator i stillingen over tid. Flere respon-
denter tror at kontinuiteten kan bli bedre dersom man 
gir stillingen høyere status gjennom stillingsplassering 
og lønn. Evalueringen er kjent med at det ikke er uvan-
lig at distriktets narkotika- eller familievoldskoordinator 
er politioverbetjent, mens miljøkoordinatoren innehar en 
politibetjentstilling. I utgangspunktet kan en tenke seg 
at miljøkoordinator bør ha samme plass, stilling, stil-
lingsandel og status som koordinatorene innen andre 
kriminalitetsområder. 
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100 prosent stilling med hovedvekt på fagutvikling og 
koordinering
Respondentene ser for seg en miljøkoordinator som har 
forebyggende oppgaver, koordinering og fagutvikling som 
primærfunksjoner, og som arbeider for å oppfylle kon-
krete mål, innarbeidet i distriktets virksomhetsplan. De er 
enige om at miljøkoordinator bør ha en 100 % stilling. En 
100 % stilling vil gi rom til alle de forebyggende oppga-
vene samtidig som det blir mulig å delta i noe etterfors-
kning for å vedlikeholde egen kompetanse og bidra med 
ekspertise.

Rollen som nasjonal miljøkoordinator bør vurderes 
nærmere
Når det gjelder funksjonen som nasjonal miljøkoordi-
nator, har evalueringen ikke entydige funn som tydelig 
peker på at det kreves en endring i forhold til dagens 
situasjon. Imidlertid mener noen respondenter at funk-
sjonen burde plasseres i Politidirektoratet fordi det ligger 
et viktig element av styring i rollen. Ut fra oppgavene 
kan det være mest tjenlig om nasjonal miljøkoordinator 
på en aller annen måte plasseres «i linjen», slik at ved-
kommende kan drive fagutvikling og koordinering med 
styringsmulighet. Det vil også kunne gi økt mulighet til å 
jobbe med risiko- og sårbarhetsanalyser.

5.5 Kompetanseutvikling
Politihøgskolen (PHS) har i de seneste årene utviklet et 
omfattende miljøstudium over flere moduler. 

PHS-utdanningen oppleves som vel omfattende
De fleste respondenter oppfatter PHS-utdannelsen som for 
omfattende i forhold til sine behov. Distriktenes miljøutfor-
dringer varierer i stor grad, og dermed også deres behov 
for kompetanse. En side av dette er at distriktene bør ha 
gode, spesifikke kompetanseplaner for sine ansatte. Slik 
sikrer man at de kun får relevant utdannelse og samti-
dig får brukt ny kompetanse når de kommer tilbake fra 
PHS-utdanninger.
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