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1. Sammendrag 
 

Med bakgrunn i blant annet riksadvokatens bekymring for prioritering, ressursbruk, 
kompetanse og rekruttering til politiets etterforskningsarbeid nedsatte 
Politidirektoratet november 2013 en arbeidsgruppe som skulle utarbeide en rapport 
til Justis- og beredskapsdepartementet om status, samt fremme forslag om tiltak. 
Gruppen skulle avgi rapporten før årsskiftet.  
 
Arbeidsgruppen har forsøkt å gi en oversikt over status i etterforskningshverdagen i 
politietaten. Dette er basert på det innsamlede materialet som er beskrevet nærmere i 
rapporten, forskning fra Politihøgskolen (PHS) om kvaliteten i etterforskningen og en 
besøksrunde hos utvalgte politidistrikt og særorgan. Arbeidet må ses på som det 
første trinn i arbeidet med å styrke etterforskningen. Dette vil imidlertid fordre 
grundigere analyser og igangsetting og oppfølging av flere tiltak. Det innsamlede 
materialet viser at vi står overfor betydelige utfordringer. Særlig pekes på behovet for 
å heve status, bedre rekrutteringen og tilrettelegge for et karriereløp innenfor 
etterforskningsfagene.  
 
Det oppfattes i dag som lavere status å arbeide som etterforsker enn det å utføre 
operativ uniformert polititjeneste. Dette avspeiles gjennom rekruttering, lønn og 
karrieremulighet. Det er en sentral problemstilling i politidistriktene at etterforskere 
oftere må avgis for å oppfylle distriktets behov for vakt og beredskap. Dette hemmer 
kontinuitet av etterforskningen og går ut over både kvalitet og fremdrift.   
 
Flere trekker frem å jobbe som gruppe, eller i prosjekter, gjerne på tvers av dagens 
politidistriktsgrenser som positivt.  NOKAS- og Lommemannsaken  nevnes som gode 
eksempler hvor det settes inn de ressursene som kreves for å få gjennomført de 
nødvendige etterforskningsskritt. Lommemannsaken brukes som eksempel på at 
politiet lokalt hadde for lite ressurser, men at samordning over distriktsgrensene, 
dedikerte etterforskere, tydelig ledelse og nok ressurser, gir resultater. Lokalt trekker 
politidistriktene frem eksponerte prosjekter som for eksempel; ”Grenseløs”, 
”Majorstuen-prosjektet” (boliginnbrudd), og ”lommetyveriprosjektet” i Oslo sentrum. 
 
Med mange unge etterforskere med liten erfaring har politiførstebetjent rollen som 
etterforskningsleder endret seg. Mange fremhever at de bruker det meste av tiden til 
å gi etterforskere grunnleggende veiledning i elementær etterforskning. 
Arbeidsmengden, samt lite tid for ledere til å gi nødvendig tilbakemelding gjør også 
at en god del oppsøker påtalejuristene for politifaglig veiledning.  
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På organisasjonsnivå vises det til at dagens arbeidstidsbestemmelser, «ATB», 
oppfattes mer som en svakhet og hinder enn som et redskap for å skjerme om den 
ansattes arbeid og fritid.  
 
De innsamlede data i arbeidet gir et tydelig og ensartet bilde. Det kan synes som om 
den negative utviklingen i etterforskningsarbeidet har eskalert og at det bør settes inn 
tiltak for å forbedre rekruttering, kompetanse og styrke rammebetingelser for øvrig.  
 
Tidsbegrensninger har ikke gjort det mulig for arbeidsgruppen å gå nærmere inn i de 
ulike forslag til tiltak som har fremkommet. Ut fra mandatet er det pekt på noen tiltak 
som det anbefales å følge opp. Flere av forslagene innebærer behov for ytterligere 
systematiserte kartlegginger og analyser.  
 
 
 
 

2. Innledning 
 
Riksadvokaten har de senere år, bl.a. i rapporteringen til Justis- og 
beredskapsdepartementet i 2013, gitt uttrykk for bekymring for 
etterforskningssituasjonen i politiet. Den knytter seg til prioritering, ressursbruk og 
kvalitet. Riksadvokaten har i ulike sammenhenger vist til negative utviklingstrekk ved 
organisering av etterforskningen, kompetanse og rekruttering.  
 
Justis- og beredskapsdepartementet har på bakgrunn av riksadvokatens bekymring 
gitt Politidirektoratet i oppdrag å fremlegge en rapport før årsskiftet som utdyper og 
kommenterer utviklingen og tilstanden i politiets straffesaksbehandling. Videre er det 
ønskelig at rapporten fremmer forslag om tiltak.  
 
Den høyere påtalemyndighet (riksadvokaten og statsadvokatene) er den etat som 
foretar systematisk og generell kontroll og vurdering av politiets oppgaveløsning av 
de enkelte straffesaker. Dette ligger utenfor Politidirektoratets ansvarsområde. 
Rapporten er derfor utarbeidet i nært samarbeid med riksadvokaten.  
 
Kvaliteten i etterforskningen må her forstås ut over kvaliteten i enkeltsaker, mer som 
et resultat av struktur, rammer, organisering, ressurser og kompetanse. Målsettingen 
med rapporten har vært å beskrive dagens situasjon og peke på ulike tiltak for blant 
annet å sikre god organisering og tilstrekkelig kompetanse. 
 
Arbeidet har vært organisert som et prosjekt med en styringsgruppe og en 
arbeidsgruppe. Styringsgruppen har bestått av; avd. dir. Knut Smedsrud (leder), ass. 
riksadvokat Knut Erik Sæther, ass. sjef PHS Nina Skarpenes, visepolitimester Hans 
Halvorsen (Oslo pd) og sjef Kripos Ketil Haukaas.  
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Videre har arbeidsgruppen bestått av; Morten Hojem Ervik (leder), 
førstestatsadvokat Harald Strand (ra), forsker Trond Myklebust (PHS) og påtaleleder 
Reinert Ottesen (Kripos). 
 
Den knappe tidsfristen har gitt noen begrensninger i muligheten for å innhente nye 
data, og til å vurdere nærmere aktuelle tiltak. Det er således i stor grad sett hen til 
allerede kjent informasjon, som riksadvokatens arbeidsgruppe om avhørmetodikk i 
politiet, Politidirektoratets rapporter om elektroniske spor og cyberkriminalitet, og 
Politidirektoratets evaluering av Økoteamene. Det er imidlertid vist til noen av de 
resultater som fremkommer i det forskningsarbeidet som pågår ved PHS om 
kvaliteten i etterforskningen og påtaleledelsen. Dette er tidligere ikke publisert, og vil 
bli presentert i sin helhet i løpet av 2014. I tillegg har Kripos bidratt med et innspill 
som reflekterer deres erfaringer på utvalgte områder. 
 
Medlemmer av arbeidsgruppen som ble nedsatt har også besøkt Oslo pd, Østfold pd, 
Sør-Trøndelag pd og Salten pd, i tillegg til Politiets utlendingsenhet. Rapporten 
bygger også på den informasjon som der ble innhentet. 
 
Arbeidsgruppen har redigert de ulike bidragene som er mottatt fra Politidirektoratet, 
Kripos, PHS og Oslo politidistrikt, og står selv ansvarlig for de utvalg som er gjort. 
 
 
 
 

3. Begrepsavklaring  
 
Etterforsking er en formålsstyrt virksomhet, som angitt i straffeprosessloven § 226 
annet ledd: 
 

”Formålet med etterforskingen er å skaffe til veie de nødvendige opplysninger for 
avgjørelsen av spørsmålet om tiltale, og å tjene som forberedelse for sakens 
behandling ved retten.” 

 
Den faktainnsamling som etterforskningen består i skjer med rettslige rammer som 
bakgrunn, ramme og mål. Etterforskningsbegrepet er nærmere behandlet i 
riksadvokatens rundskriv nr. 3/1999. Her trekkes de nærmere grenser mellom 
etterforskning og annen politivirksomhet, og hvor ansvaret for virksomheten ligger. 
Her nevnes at ordinær ordenstjeneste ikke er etterforsking, heller ikke om det foretas 
anholdelse, innbringelse eller visitasjon etter bestemmelser i politiloven. Men 
kommer politiet under ordenstjenesten over forhold som fører til at det settes i gang 
undersøkelser for å avklare om det er begått eller begås straffbart forhold, er man 
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over i etterforsking. Dette har ikke skapt problemer i praksis, og problematiseres 
heller ikke her. 
 
 
 
 

4. Riksadvokatens situasjonsbeskrivelse  
 
Som nevnt innledningsvis har riksadvokaten de senere år gitt uttrykk for bekymring 
for etterforskingssituasjonen i politiet. Bekymringen er basert på en rekke 
tilbakemeldinger fra ulike hold på alle nivåer i politi- og lensmannsetaten og på 
rapporteringer og opplysninger fra mange av statsadvokatembetene, herunder flere 
av statsadvokatenes inspeksjonsrapporter. 
 
Ved Riksadvokatembetet behandles alle de alvorligste straffesakene i landet. Det skal 
tilføyes at kvalitet og fremdrift i disse sakene pr. i dag gjennomgående fremstår som 
god eller tilfredsstillende. Uroen knytter seg til de alvorlige – men ikke aller 
alvorligste – sakene, blant dem både voldtektssaker og saker som gjelder seksuelle 
overgrep mot barn, samt til det store antall straffesaker som ikke faller inn under 
riksadvokatens sentrale og landsdekkende prioriteringer. 
 
Resultatene for politiets straffesaksbehandling annet tertial 2013 viser økende 
restanser og at færre forbrytelser oppklares. Om dette heter det i riksadvokatens 
rapport for annet tertial 2013 om straffesaksbehandlingen i politiet: ”Men det er intet 
i den foreliggende situasjon som svekker riksadvokatens uttalte bekymring om at økt 
innsats mot beredskap og sikkerhet synes å gå på bekostning av bl.a. etterforsking og 
iretteføring, snarere tvert i mot.”  
 
Riksadvokatens henvisning til forholdet mellom økt oppmerksomhet mot beredskap 
og sikkerhet kontra etterforskning og iretteføring vises det til nedenfor. Blant annet i 
høringsuttalelsen til Politianalysen understreker imidlertid riksadvokaten at hans 
bekymring ble uttalt lenge før 22. juli-saken. I uttalelsen heter det at bekymringen 
knytter seg til prioritering, ressursbruk og kvalitet.  
 
 

4.1 Manglende politifaglig etterforskingsledelse 
Riksadvokaten viser til ”en negativ utvikling flere steder i landet ved at 
etterforskningen er mer oppstykket enn den burde være, og at det ofte ikke finnes en 
hovedetterforsker eller politifaglig person med oversikt over hele saken og styring av 
denne i samråd med påtalemyndigheten.” Det vises til at denne utviklingen er 
forsterket de senere år, og at rollen til den tradisjonelle førstebetjenten er svekket, til 
dels i alvorlige saker. Riksadvokaten har også vist til at det under det årlige 
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landsdekkende påtaleledermøtet høsten 2013 ”kom frem at påtalejuristene nå bruker 
mye tid til politifaglig veiledning av etterforskere, veiledning som tidligere hørte 
under en førstebetjent å gi” (iflg. referat fra riksadvokatens etatsstyringsmøter i 
oktober og november 2013). 
 
 

4.2 Rekruttering og kompetanse 
I nevnte høringsuttalelse uttaler riksadvokaten følgende: ”Riksadvokaten registrerer 
samtidig at det er problemer med å rekruttere personale til etterforsking. Det kan 
være tilgang til personer med nødvendig erfaring og kompetanse, enkelte steder er 
det vanskelig å rekruttere etterforskere i det hele tatt. Årsakene er sammensatte, men 
lønn, arbeidsbelastning og muligheter for kompetanseutvikling gjennom regelmessig 
kursing mv antas å være viktige momenter.” 
 
 

4.3 Prioriteringer, ressursbruk og kvalitet 
Riksadvokaten sier samme sted: ”Fremdriften i saker avbrytes for eksempel ved at 
etterforskere avgis fra etterforskning for å oppfylle distriktets behov for vakt og 
beredskap. Mangelen på kontinuitet går naturligvis ut over etterforskingens kvalitet 
og effektivitet, og den økte tidsbruken er en belastning for fornærmede, pårørende og 
andre berørte.”  Bruddet på kontinuitet medfører i flere tilfeller, basert på 
tilbakemeldinger fra statsadvokater, bruk av etterforskere som ikke er kjent med 
saken fra før, settes til å ta avhør, hvilket innebærer risiko for at avhørene ikke blir 
grundige nok. Riksadvokaten viser også til at ”i fagledelsen opplever statsadvokatene 
oftere at etterforskningsmiljøer ikke makter å utføre oppgavene med de krav til 
kvalitet som er ønskelig.” Med dette siktes særlig til at statsadvokatene overfor 
riksadvokaten opplyser at de i økende utstrekning må returnere saker – som 
oversendes til påtalemessig avgjørelse – til politiet for innhenting av ytterligere 
informasjon før de finner det forsvarlig å treffe påtaleavgjørelse. Årsaken antas i stor 
grad å skyldes arbeids-/ressurssituasjonen for politiets etterforskere. 
 
 

4.4 Forholdet til innsatsen mot beredskap og sikkerhet 
I tillegg til det som der er omtalt, har riksadvokaten uttalt bekymring for at 
nøkkelpersonell trekkes ut fra etterforsking til andre oppgaver som understøtter økt 
satsing på beredskap og sikkerhet. Riksadvokaten har i konstaterende ordelag gitt 
uttrykk for at ”betoningen av sikkerhet og beredskap etter 22. juli 2011 har forsterket 
presset mot etterforskning”, og at ”politiets evne til å etterforske – og derved 
oppklare og iretteføre – straffbare handlinger som rammer enkeltmennesker og 
samfunnet, er under press og faren for en negativ utvikling er åpenbart til stede.” 
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5. Kriminalitetsutviklingen  
 
I perioden fra 1997 til 2012 har omfanget av den anmeldte kriminaliteten ligget på 
mellom 380.000 og 450.000 anmeldte lovbrudd (forbrytelser og forseelser) pr. år. 
Trenden viser at mengden anmeldte lovbrudd har gått noe ned, men siden 2004 har 
det skjedd en utflating av den nedadgående tendensen. I perioden fra 1997 til 2012 er 
det en nedgang i anmeldte lovbrudd pr. 1.000 innbyggere.  
 

 
 

  
Nedgangen for anmeldte forbrytelser kan særlig knyttes til vinningskriminalitet. I 
2012 utgjorde den nesten 60 prosent av alle forbrytelser.  
 

Når anmeldt kriminalitet ses i forhold til innbyggertallet var det 98 anmeldte 
lovbrudd pr. 1.000 innbyggere i 1997, mens det i 2012 var 78,1 (forseelser og 
forbrytelser samlet). 
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Ser vi på 2. tertial 2013 ble det anmeldt 177 531 forbrytelser. Antall anmeldte 
forbrytelser viste en nedgang på 3,3 prosent sammenlignet med 2.tertial 2012. 
Nedgangen gjelder for de fleste kriminalitetstypene. 
 
Gjennomsnittlig oppklaringsprosent ved utgangen av 2. tertial 2013 var 37,5 prosent, 
1,4 prosentpoeng høyere enn ved 2. tertial 2012, da den lå på 36,1 prosent.  
 
Selv om den totale oppklaringsprosenten ligger på et høyere nivå ved utgangen av 
2.tertial i år sammenlignet med i fjor, har samtlige lovbruddkategorier lavere 
oppklaringsprosent i år enn i fjor. Dette har sammenheng med at andelen (og 
antallet) vinningsforbrytelser er redusert fra i fjor til i år. Samtidig har andelen (og 
antallet) narkotikaforbrytelser økt, fra 16 til 18 prosent fra i fjor til i år. 
Oppklaringsprosenten for narkotikaforbrytelser ligger så høyt at økningen i 
saksmengde trekker den totale oppklaringsprosenten opp. Det er altså 
kombinasjonen av nedgang i vinningsforbrytelser med lav oppklaringsprosent og 
økning i narkotikaforbrytelser med (særlig) høy oppklaringsprosent som bidrar til økt 
oppklaringsprosent totalt sett. Voldssaker og seksualforbrytelser hadde 
oppklaringsprosent på henholdsvis 56,9 prosent og 62 prosent ved utgangen av 2. 
tertial i 2013, sammenlignet med 57,3 og 62,5 i fjor på samme tidspunkt. 
 
Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for forbrytelser var 113 dager, fire dager 
mer enn på samme tid i 2012. Saksbehandlingstiden er en indikator for tempoet i 
politidistriktenes straffesaksbehandling.  
 
Det ble påtaleavgjort 174 060 saker ved utgangen av 2. tertial 2013. Det totale antall 
påtaleavgjorte saker var dermed redusert sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, 
da antallet saker var 180 906. 
 
Det er viktig at det er balanse mellom innkomne og utgående saker for at politiet skal 
ha god oversikt over straffesaksbehandlingen. Statistikken over saker under arbeid 
viser beholdningen av saker i politidistriktene, både forseelser og forbrytelser. Politiet 
hadde 174 526 saker under arbeid ved avslutningen av 2. tertial 2013. Begge 
kategorier saker under arbeid har økt fra 2. tertial i 2012 til i år. Antall saker under 
arbeid totalt økte med nær 7 500, fra 167 061 ved utgangen av 2. tertial i fjor. Den 
største andelen restanser er de ikke påtaleavgjorte sakene. Disse utgjorde 92 781 
saker, mens de påtaleavgjorte, ikke rettskraftige sakene utgjorde 81 745. Den delen av 
politiets saksbeholdning som er blitt eldre enn tolv måneder karakteriseres her som 
restanser.  
 
Antall restanser økte fra 2. tertial 2012 til 2. tertial 2013. Med restanser sikter en til 
saker eldre enn tre måneder. En skiller mellom ikke-påtaleavgjorte og påtaleavgjorte 
saker (i restanse). De ikke påtaleavgjorte restansene er de som påvirker 
saksbehandlingstiden (når de senere avgjøres).  
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Antall ikke-påtaleavgjorte restanser økte med 11,6 prosentprosent fra 2012 til 2013 
(pr. 2. tertial). Det vil si med 5 979 saker (fra 42 890 til 47 869). Spesielt bemerkes 
økningen i restanser eldre enn 12 måneder fra 7 719 til 9 965 saker, hvilket er en 
økning på 2 246 saker, eller 29,1 prosentprosent, i denne gruppen eldste ikke avgjorte 
saker. Det var også en viss økning av restanser i gruppen påtaleavgjorte, ikke 
rettskraftige saker. 
 
 
 
 

6. Erfaringer fra møte med 4 utvalgte politidistrikt 
og Politiets Utlendingsenhet  

 
Arbeidsgruppen ved Morten Hojem Ervik og Harald Strand besøkte i uke 48/2013 
politidistriktene Salten, Sør-Trøndelag, Østfold og Oslo. Ved sistnevnte oppsøkte vi 
politistasjonene Sentrum og Stovner i tillegg til et møte med politidistriktets ledelse. 
Gruppens representanter besøkte også Politiets utlendingsenhet (PU). 
 
 

6.1 Politidistriktene 
Oslo politidistrikt var et naturlig valg på grunn av distriktets størrelse og andel av den 
anmeldte kriminaliteten, med 25,4 prosentprosent av anmeldte forbrytelser (2012). 
Østfold ble valgt fordi distriktet representerer utfordringer knyttet til 
grenseoverskridende kriminalitet, Sør-Trøndelag som en representant for de større 
politidistriktene, og Salten som et eksempel på et lite distrikt (i antall ansatte og 
anmeldt kriminalitet) i distrikts-Norge. Oslo politidistrikt er i en særstilling og kan på 
mange måter vanskelig sammenlignes resultatmessig med andre. Salten politidistrikt 
har gode resultater etter de sentrale parametere, Østfold sliter med restansene, mens 
Sør-Trøndelag politidistrikt scorer svakt per 1. desember 2013 etter flere av 
måltallene i PSV’en. Etter gruppens oppfatning er disse politidistriktene samlet sett 
representative for landet som helhet.  
 
På forhånd hadde gruppen blitt orientert om temaer som vi ønsket å rette 
oppmerksomhet mot under møtene, og som en vil gjenfinne i fremstillingen 
nedenfor.  
 
Gruppen møtte politimesterne og deres nærmeste medarbeidere, i all hovedsak 
knyttet til etterforsking. Ved stasjonene i Oslo hadde vi samtaler med stasjonssjefene 
og aktuelle medarbeidere der. Alle samtalene skjedde som fellessamtaler. 
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6.1.1 Hovedtrekk 
Etter gruppens syn varierer utfordringene i kriminalitetsbekjempelsen ikke 
ubetydelig de fire politidistriktene i mellom. På denne bakgrunn er det mest slående 
ved gruppens samtaler med ledelsen i alle de aktuelle distriktene (og stasjonssjefene 
med flere i Oslo) det tilnærmet samstemmige bildet som ble tegnet av 
etterforskingens vilkår, selv om det også var lokale forskjeller. Med grunnlag i 
samtalene er det mulig å gi en så godt som felles situasjonsrapport.  
 

6.1.2 Rekruttering og kompetanse 
Det var en samstemmig oppfatning at etterforsking har tapt status til fordel for 
operativ tjeneste og generelt sett ikke fremstår som attraktivt. Dette gir seg utslag i 
erfaring og kompetanse, i rekruttering og turn over. Fra besøket i Salten politidistrikt 
oppsummeres i den sammenheng at det er færre erfarne som søker seg til 
etterforsking, nye etterforskere er ofte nyutdannet, det er økt turn over og erfarne 
etterforskere søker seg bort og ”forsvinner”. Ved de to stasjonene i Oslo politidistrikt 
beskrives det at det er vanskelig å rekruttere etterforskere, de er gjennomgående 
unge, de begynner som nyutdannede for så å søke seg til operativ tjeneste. Stasjonene 
beholder etterforskerne maksimalt i tre år. For Oslos del skjer det også ”lekkasje” av 
etterforskere til spesialseksjonene og Kripos. Også for Østfold og Sør-Trøndelag 
beskrives utfordringer med å rekruttere til etterforsking, gjennomtrekk og turn over.  
 
Felles kriminalenhet i Østfold, som har ansvar for bekjempelsen av alvorlig 
kriminalitet er eksempelvis preget av å være sammensatt av nyutdannede 
tjenestemenn og-kvinner. Avsnittet for organisert kriminalitet skal bestå av 10 
medarbeidere inklusiv en avsnittleder. Pr. dags dato er avsnittsleder og 4 
etterforskerstillinger besatt (50 prosentprosent). Avsnittsleder har lang erfaring, men 
bortsett fra én PB1 som har tre til fire års erfaring, er de tre øvrige PB1 uteksaminert i 
2013. Den 2. januar 2013 kommer ytterligere en PB1 fra det samme kullet, og den 13. 
januar kommer en PB2 med noen års erfaring. 
  
To etterforskingsledere er lyst ut (Pfb), men kort tid før søknadsfristen utløper er det 
ennå ikke kommet inn søknader. Det vises til at de tidligere har hatt flere 
etterforskere som har hatt lang erfaring, men at disse har søkt seg til andre oppgaver 
som operasjonsledere og spanere.  
 
Alle steder gruppen besøkte ble det understreket at de nyutdannede politifolkene 
gjorde en god jobb. Likevel er det slik at sammensetningen av etterforskere fordrer 
betydelig støtte både politifaglig og påtalemessig. Det dreier seg her om unge 
medarbeidere i en tidlig periode i en karriere i politiet. 
 
På nivået over de unge etterforskerne fikk gruppen formidlet et mer nyansert bilde. 
For eksempel betegnes førstebetjentene ved begge stasjonene i Oslo som erfarne. 
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Tilsvarende gjelder for gruppelederne ved kriminalseksjonen i Salten (6 gruppeledere 
og 18 etterforskere). Her er utfordringene annerledes enn for etterforskerne (i Salten 
er utfordringene for denne gruppen knyttet til muligheten for å beholde dem på 
grunn av nye krav til operasjonssentraler). Men også for denne kategorien personell 
meldes det om rekrutteringsproblemer. Det er få søknader til ledige stillinger, i sterk 
kontrast til tilsvarende stillinger i den operative tjeneste. Det ble oppgitt eksempler 
på skjevfordelinger i størrelsesorden fra 1:10 til 1:30.  
 
Arbeidsmengden vanskeliggjør muligheten for de erfarne til å gi de unge den støtte og 
veiledning de trenger. 
 
Arbeidssituasjonen og utfordringene ved etterforskingsenhetene ble, naturlig nok, 
fremstilt noe forskjellig. Felles de fleste steder var en beskrivelse av en presset 
situasjon. Blant annet ble det formidlet at de mange etterforskere som håndterte den 
såkalte mengdekriminaliteten, ikke minst i Oslo, på grunn av sakspresset opplevde 
oppgavene som lite tilfredsstillende ved at de ikke ga muligheter for annet enn noen 
enkle og derved lite motiverende gjøremål (beskrevet som ”saksbehandling” i stedet 
for ”etterforsking”). Her nevnes det at Stovner politistasjon opplyste per 20. 
november 2013 å ha henlagt i alt 1 048 saker på grunn av manglende 
saksbehandlingskapasitet (393 etter kode 025 og 655 etter kode 078). Andre steder 
hadde et sterkere fokus på en uforutsigbar hverdag på grunn av bruken av 
etterforskere til å fylle huller i tjenestelister med mer. 
 
Det hører med i den beskrivelse som ble gitt at gjennomstrømningen av etterforskere 
fra etterforskningsenheter til operativ tjeneste (orden) hadde den positive effekt at 
den innebar en styrking av den såkalte straksetterforskningen ved økt bevisstgjøring 
og kunnskap om bevissikring når de uniformerte patruljene møtte straffbare forhold. 
Det var likevel noe motstridende signaler/vurderinger mellom politidistriktene  om 
kvaliteten i dette arbeidet. 
 
På plussiden skal det også nedtegnes at de etterforskere som deltar i grupper som er 
gitt et særskilt ansvar for å bekjempe spesialiserte eller prioriterte former for 
kriminalitet, gis muligheter for meningsfullt og utfordrende etterforskningsarbeid, 
hvilket styrker motivasjonen. Det ble vist til eksempler som lommetyverier, 
skimming og familievold.   
 
Under møtene med politidistriktene søkte vi å innhente synspunkter på årsaker til 
den situasjon som er beskrevet ovenfor. 
 
Lønnsforskjellene mellom etterforskere og operativt personell ble trukket frem. 
Forskjellige størrelser ble oppgitt, varierende fra 60-70 000 til 100 000 kroner på 
grunn av turnustillegg og tilgang til overtid. 
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Også arbeidsbelastningen ble nevnt som en medvirkende faktor. 
 
Videre ble det fra de fleste fremhevet at kompetansehevende tiltak i politiet nå i det 
alt vesentlige knyttes til andre sider av politiets virksomhet enn etterforsking, ikke 
minst til uniformert, operativ tjeneste. Det ble også formidlet at lønnsfremmende 
tiltak i politiet har vært, og er, knyttet til operativ tjeneste og beredskap. Mange trakk 
frem utviklingen av kompetansekriterier for stillinger som politibetjent 2 og 3 som 
karrierefremmende (og lønnsfremmende) tiltak som i resultat har styrket 
ordenstjenesten og svekket etterforskingsdelen i politiet. I den forbindelse ble det fra 
flere understreket overfor arbeidsgruppen at den situasjon en nå opplever, med en 
svekket etterforskningstjeneste, er et resultat av en villet eller styrt utvikling over 
flere år.  
 

6.1.3 Politifaglig etterforskningsledelse 
Det fremgår av det som er beskrevet allerede at utfordringer ligger i arbeidsmengde 
og arbeidspress som begrenser mulighetene for veiledning og utvikling av 
etterforskere som gjennomgående har godt potensial, men som på grunn av kort 
erfaring har behov for ikke ubetydelig faglig støtte. Flere steder er det utfordringer på 
sikt forbundet med å beholde den politifaglige etterforskingskompetansen. 
Besøksrunden har også understøttet de opplysninger som kom frem under høstens 
landsdekkende møte for påtaleledere, nemlig den at etterforskerne nå i et helt annet 
omfang enn tidligere, i mangel av egne ledere på relevant nivå med ledig 
tid/kapasitet, oppsøker påtalejuristene for politifaglig veiledning. 
 

6.1.4 Påtale  
Et velfungerende, integrert påtaleledd er ansett å være viktig i 
straffesaksbehandlingen. I budsjettproposisjonen for 2011-2012 fremheves et godt 
samspill mellom etterforsker og påtalejurist som en av de viktigste suksessfaktorene 
for en god og riktig etterforskning. Videre heter det der at det er viktig at det blir lagt 
til rette for at påtalejuristen leder etterforskningen i riktig og formålstjenlig retning. 
 
Besøksrunden ga ikke grunnlag for en felles situasjonsrapport om situasjonen på 
påtalesiden. Det er, slik gruppen oppfattet det, ulike utfordringer de ulike steder, og 
således begrensede muligheter for å trekke slutninger av generell art. 
 
Hyppig utskifting av påtalejurister representerer utfordringer særlig ved de aktuelle 
stasjoner i Oslo politidistrikt, likeledes arbeidsmengde og derved kapasitet til å fylle 
den rolle som stillingene krever. I Sør-Trøndelag oppfattet vi utfordringer knyttet til 
påtalejuristenes aktive deltakelse i straksetterforskning på kriminalvakten og utøvelse 
av påtaleledelse. I Østfold politidistrikt står en overfor endringer ved samling av 
påtalegrupper, som har vært spredt, til en felles geografisk plassert enhet. I Salten 
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politidistrikt ble det særlig understreket at ny ATB gir mindre fleksibilitet ikke bare 
for etterforskerne, men også for påtalejuristene. 
 
Viktigheten av at påtalejuristene deltar tidlig i prosessen med å sette ut saker til 
etterforskning, og sile ut saker som ikke kan gis prioritet/oppfølging, kom tydelig 
frem i samtalene. Likeledes at organisering og gjennomføring på dette punkt er 
varierende. 
 

6.1.5 Ressurser, prioriteringer og forholdet til annen tjeneste 
Gjennomgående i møtene med politidistriktene ble det formidlet at prioriteringer og 
ressurssituasjonen innebærer betydelige utfordringer for etterforskingen. 
Kompleksiteten i moderne politietterforskning ble ofte fremhevet, og da i 
sammenheng med at tilgjengelige ressurser ikke står i forhold til de behov den 
økende kompleksiteten medfører. Den beskrivelsen gruppen fikk de fleste steder er at 
kapasiteten er strukket til det ytterste, og således er svært sårbar. En kortere 
besøksrunde av den type arbeidsgruppen har hatt muligheter til å gjennomføre, gir 
ikke grunnlag for noen egen vurdering av kvaliteten på organiseringen av 
etterforskningen de enkelte tjenestesteder. Vi sitter likevel tilbake med et klart 
inntrykk av at viljen til å finne og utvikle gode organisatoriske og kvalitetsfremmende 
løsninger er klart til stede. Likeledes en ikke ubetydelig frustrasjon over de 
begrensninger som ressurssituasjonen, arbeidsmengden og kolliderende behov 
skaper. 
 
For de tjenestesteder der problemstillingen er særlig aktuell ble det gitt eksempler på 
at etterforskningsavdelinger, på grunn av jevnlig tilbakevendende 
kapasitetsproblemer andre steder i organisasjonen, presses til å avgi mannskaper for 
å fylle ”hull” for eksempel i ordenstjenesten, på operasjonssentralen eller i 
kriminalvakten med mer. I dette ligger en prioritering hvor etterforskningen stiller 
bakerst. Dette øker presset både på avdelingene og den enkelte medarbeider som 
føler et ansvar for fremdriften i egne saker, og det vanskeliggjør planlegging og 
effektiv drift. I et lite politidistrikt som Salten merkes presset mot styrking av 
beredskapskompetanse med mer trolig sterkere enn de andre 
tjenestestedene/distriktene gruppen besøkte. Det er i alle fall gruppens inntrykk av 
samtalene. Her ble det tegnet et tydelig bilde av at krav til innsatspersonell fører til at 
erfarne etterforskere forflyttes og at krav til vedlikeholdstrening IP3 og IP4 fører til 
tapping av tiltrengte etterforskningsressurser. Det nevnes at økt krav til betjening av 
operasjonssentralen i 2014 i dette distriktet vil innebære behov for å hente seks 
stillinger fra organisasjonen, og at kompetansen – slik det ble fremstilt – ser ut til i 
vesentlig grad å måtte hentes fra etterforskningsavdelingen (18 etterforskere og 6 
gruppeledere med erfaring). 
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6.1.6 Et tidsaspekt 
Det fremgikk med tydelighet av samtalene at det øyeblikksbildet som ble gitt av 
situasjonen for etterforskningen er et resultat av en utvikling over mange år, samt at 
det særlig eller i alle fall enkelte steder merkes et ytterligere press på grunn av den 
økte oppmerksomheten i politiorganisasjonen mot beredskap og sikkerhet. 
 

6.1.7 Gode initiativ og tiltak 
I samtalene gruppen hadde kom det frem flere eksempler på gode initiativer og tiltak, 
en vilje til å gjøre det beste ut av en vanskelig arbeidssituasjon og til å strebe etter 
forbedringer. Likeledes at det ikke er vanskelig å finne eksempler på vellykket styring 
og utførelse av etterforsking, både organisatorisk og i de enkelte saker. Vi sitter også 
igjen med et tydelig inntrykk av en etat med medarbeidere, fra den enkelte 
etterforsker til øverste ledelse, med engasjement og ønske om å gjøre en solid og 
samfunnsnyttig innsats i kriminalitetsbekjempelsen. Utfordringene ligger i 
arbeidsbetingelsene.    
 
 

6.2 Politiets utlendingsenhet 
Politiets Utlendingsenhet (PU) ble etablert i 2004 som politiets nasjonale 
kompetansesenter på utlendingsfeltet. PUs hovedoppgaver er registrering og 
identifisering av asylsøkere samt iverksetting av alle vedtak som medfører en 
utreiseplikt fra Norge. PUs arbeid på utlendingsfeltet er i dag begrenset til 
forvaltnings- og kontrolloppgaver. PU forestår således ikke etterforskning i 
straffeprosesslovens forstand, og er derfor ikke tillagt påtalemyndighet. PU avdekker 
imidlertid regelmessig straffbare forhold i tilknytning til det daglige arbeid. Sakene 
oversendes lokalt politidistrikt i form av en anmeldelse.  
 
PU peker på at påtalemessig behandling i saker som omfattes av deres virkeområde 
blir nedprioritert i politidistriktene. PUs erfaring er at dette særlig gjelder i de sakene 
hvor utlendingen søker eller tidligere har søkt om asyl i Norge, og hvor PU har ansvar 
for den forvaltningsmessige oppfølgingen. Det er for eksempel svært sjelden at 
langvarig ulovlig opphold i Norge iretteføres.  
 
Ofte foreligger det grunnlag for både straffesak og utlendingssak – og bruk av 
tvangsmidler i begge spor - mot en og samme utlending. Dette gjelder ikke bare når 
utlendingen blir involvert i kriminalitet, men også når utlendingens handlinger i 
utlendingssaken gir grunnlag for straffeansvar.  
 
De færreste som søker asyl i Norge dokumenterer sin identitet ved fremleggelse av 
godkjent reisedokument. Mange gir uriktige identitetsopplysninger og fremlegger 
falske dokumenter. Vedtakene fra Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda tar 
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derfor utgangspunkt i en uriktig identitet. Alle utlendinger har etter utlendingsloven 
§ 83 annet ledd plikt til å bidra til å avklare sin identitet. Brudd på denne plikten er 
straffbart, jf. utlendingsloven § 108 annet ledd bokstav a. Det å gi uriktige 
opplysninger i asylsøknaden og benytte seg av falske dokumenter rammes i tillegg av 
andre straffebestemmelser. Det å avdekke, etterforske og iretteføre de ulike 
identitetsstraffebestemmelsene fremheves ikke å være et tilstrekkelig prioritert 
område i dag.  
 
PU viser til at de ofte påtreffer utlendinger hvoretter det avdekkes straffbare forhold i 
tilknytning til selve utlendingssaken. Det vil kunne medføre prosessøkonomiske 
fordeler om straffesaken kan etterforske og iretteføre parallelt med at 
utlendingssaken behandles.  
 
Avslutningsvis berører PU forholdet til Nasjonalt ID-senter (NID) etter spørsmål fra 
arbeidsgruppen. NID er som kjent et selvstendig faglig senter som har som mål å 
utvikle seg til et ekspertorgan. Det skal kunne brukes av alle virksomheter som driver 
med identitetsspørsmål.  
 
PU fremhever at uklar organisatorisk tilknytningen og manglende tilgang til politiets 
systemer utgjør et hinder for et effektivt samarbeid mellom NID og PU. Disse 
anførslene var bakgrunnen for standpunktet om at NID bør legges inn under Kripos 
og PU – henholdsvis ID-dokument til Kripos og øvrig virksomhet til PU. 
 
Etter PUs oppfatning bidrar ikke anbefalingen i sluttevalueringen om at NID legges 
inn som et selvstendig forvaltningsorgan under Justis- og beredskapsdepartementet 
til en løsning av disse utfordringene.  
 
Forslaget vil etter PUs mening bidra til ytterligere distansering mellom NID og 
politiets operative enheter innen utlendingsforvaltningen – noe som igjen vil 
medvirke til å redusere anvendeligheten av NID som samarbeidspartner. 
 
 
 
 

7. Avhørsmetodikk 
 
Riksadvokaten nedsatte sommeren 2012 en arbeidsgruppe som fikk i mandat å 
utrede ulike aspekter ved norsk avhørsmetodikk. Gruppen var sammensatt av 
representanter for politiet med særlig kompetanse innen taktisk etterforskning, 
påtalejurister i lederposisjoner og statsadvokater. Den avga rapport 30. september 
2013. Rapporten er sendt på høring. 
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Rapporten favner videre enn å være en ren utredning om avhørsmetodikk og gir 
atskillig mer informasjon om etterforskningens vilkår i politiet i dag. 
 
Det ble gjennomført en spørreundersøkelse hos fem statsadvokatembeter, fem 
politidistrikter, ØKOKRIM og Kripos. Målgruppen for politipersonellet som deltok 
var ansatt i stillinger hvor det ble forventet at man tok avhør (herunder 
kriminalvakten). I tillegg ble også alle taktiske etterforskingsledere og politijurister 
ved de berørte politidistriktene omfattet av undersøkelsen. 576 av et utvalg på 1 486 
personer besvarte spørreundersøkelsen. Det ble også innhentet utvalgte enkeltsaker 
og foretatt dybdeintervjuer av ansvarlige på ulike nivå i hver enkelt sak – i alt 23 
intervjuer. 
 
For vår undersøkelse er de funn arbeidsgruppen for avhørsmetodikk registrerte med 
mer generell adresse til etterforskningen i politiet av størst interesse. På side 67 i 
rapporten heter det: 
 
”Fraværet av en tilstedeværende, engasjert og kompetent etterforskingsledelse er, 
sammen med fraværet av et forpliktende system for tilbakemeldinger og utvikling, 
kanskje det nærmeste arbeidsgruppen kommer et hovedfunn. Med 
etterforskingsledelse menes her både den politifaglige og påtalemessige ledelsen av 
en straffesak. Manglene eller svakhetene på dette området er utførlig beskrevet i 
rapporten vår …” 
 
I rapporten tilføyes det at ”mangelen på en tilstedeværende og deltagende saksledelse 
preger mange av sakene som får et uheldig utfall i rettssystemet grunnet sviktende 
kvalitet på avhørene”, jf. side 5. 
 
Av interesse for vår arbeidsgruppe er også utsagnene i rapporten på side 47 og 52: 
 
”Riksadvokaten har de siste par årene ved flere ulike anledninger understreket 
betydningen av god etterforskingsledelse, og har i den forbindelse etterlyst den gamle 
første betjenten og de tunge fagmiljøene. Dette samsvarer meget godt med 
arbeidsgruppens egne opplevelser, og en av våre arbeidshypoteser har nettopp vært 
at mange saker i for stor grad blir overlatt til den enkelte etterforsker.” 
 
”Arbeidsgruppen sitter med en ganske klar oppfatning av at etterforskere i betydelig 
(og kanskje økende) grad i de såkalte ”mengdesakene” er overlatt til seg selv, og at 
politiførstebetjent/påtalejurist i begrenset grad involveres eller involverer seg i 
avhørene.” 
 
Arbeidsgruppen for avhørsmetodikk har i sin rapport funnet grunn til et eget avsnitt 
om etterforskningsfagets status. Innledningsvis uttaler gruppen om dette (side 62): 
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”Mange av respondentene peker (til dels uoppfordret) på utfordringer som 
innholdsmessig kan rubriseres under overskriften ”etterforskningsfagets manglende 
status.” Signalene peker i en for faget uheldig retning, og i sum fremstår dette som 
bekymringsfullt.” 
 
Samme sted i rapporten har gruppen sammenfattet innspill den mottok knyttet til 
arbeidsbetingelsene for etterforskning: 
 
”Flere respondenter fremhever at etterforskningsfaget har kommet litt i "bakevja", at 
betingelsene er for dårlige, og at det ”negative” er i ferd med å bli selvforsterkende. 
De viktigste innspillene fra respondentene sammenfattes slik: 
 

• Intern opplæring/kompetansehevende tiltak: Fravær av rutiner og 
kompetanseplaner for etterforskere i politidistriktene. Flere 
avhørsinstruktører melder om varierende forståelse for behovet for 
oppdatering av deres kompetanse. Det er ikke gitt at de får delta på årlige 
fagsamlinger for å tilegne seg ny kunnskap om metode og forskning. 
Ulikhetene politidistriktene i mellom er stor. 

 
• Manglende kompetansekrav: Utover Bachelorutdanningen på 

Politihøgskolen oppstilles det ikke kompetansekrav for en etterforsker, eller 
årlige krav om obligatorisk opplæring eller godkjenningsvurderinger. I teorien 
kan nær sagt alle utføre etterforskning og ta avhør (med unntak av 
dommeravhør). 

 
• Arbeidspress: Mange respondenter viser til et betydelig arbeidspress 

grunnet stor saksportefølje – både i omfang og kompleksitet. Flere hevder de 
blir mer saksbehandler enn detektiv, med et stadig press på å få sakene og 
avhørene gjort. 

 
• Mentalt krevende: Mange opplever etterforskningsfaget som mentalt 

krevende, og tidvis ensomt.  Det kan være vanskelig å legge arbeidet fra seg 
etter arbeidstidens slutt. 

 
• Manglende fagmiljø: Mange savner at politidistriktet legger til rette for 

utvikling av større/mindre fagmiljøer. K.R.E.A.T.I.V.-instruktørene opplyser 
også at de i liten grad benyttes i ledelsens strategiarbeid for å løfte avhørsfaget.  

 
• Team: Det er et uttrykt ønske fra mange om å kunne jobbe mer i team. Økt 

kvalitet/effektivitet, kompetansedeling, samt det å kunne dele opplevelser, 
fremheves. 

 



21 

 

• Karrierevei, lønn og betingelser: Mange etterforskere gir uttrykk for at 
etterforskningssporet er ensbetydende med en begrenset karrierevei, og at 
etterforskningsfaget taper terreng lønnsmessig sammenliknet med de 
operative disiplinene. Noen sier rett ut at de ikke har råd til å være etterforsker 
på heltid. 

 
Arbeidsgruppen har ikke sett det som sin oppgave å etterprøve substansen i disse 
argumentene. Samtidig registrerer vi den relativt unisone beskrivelsen som gis av 
ulike aktører og profesjoner. Etter vårt syn blir det en utfordring for etaten fremover 
å klare å snu denne uheldige utviklingen.” 
 
Relevant for vår arbeidsgruppes oppdrag er følgende sammenfatning i rapporten om 
avhørsmetodikk (i sammendraget på side 5): 
 
”Arbeidsgruppen har bestrebet seg på å gi en virkelighetsbeskrivelse og foreslå tiltak 
som ikke representerer ”luftslott”, men som tar innover seg de rammene norsk politi- 
og påtalemyndighet har/kan forventes å få i årene fremover. Samtidig er vi opptatt av 
at etterforskningsfaget generelt, og avhørsfaget spesielt, må synliggjøre behovene og 
manglene som eksisterer. Etter vårt syn er det helt avgjørende og på høy tid at 
etterforskningsfagets status løftes, og at relevante tiltak og ressurser settes inn (vår 
kursivering). Her er vi helt på linje med Riksadvokaten og de synspunkter embetet 
over tid har forfektet om behovet for å revitalisere de tunge etterforskningsmiljøene 
og de dedikerte etterforskningslederne.”  
 
I rapporten anbefales ni tiltak, noen av dem særlig innrettet mot avhør- og 
avhørsmetodikk, andre av mer generell karakter i etterforskningssammenheng. 
 
 
 
 

8. Datakriminalitet og elektroniske spor 

8.1 Datakriminalitet  
Norge er blant de fremste land i verden når det gjelder å ta i bruk IKT og Internett til 
kommunikasjon, handel, offentlige tjenester og sosial omgang. Dette gjør oss sårbare 
for datakriminalitet og angrep mot IKT-systemene. Datakriminalitet her omfatter to 
type tilfeller: 
 

a) Kriminalitet rettet mot datasystemer og/eller datanettverk, for eksempel 
datainnbrudd og tjenestenektangrep. 

 
b) Kriminalitet hvor sentrale elementer av handlingsforløpet begås ved hjelp 

av datautstyr og/eller datanettverk. Dette vil i mange tilfeller være 
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tradisjonell kriminalitet, men den endrer karakter, omfang og effekt på 
grunn av ny teknologi, for eksempel trusler, bedragerier og spredning av 
overgrepsbilder.  
 

Det er i dag registrert få anmeldelser av datakriminalitet, og tallene gjenspeiler nok i 
liten grad realiteten.  Mørketallene antas å være betydelige.  
 
Tre viktige faktorer fremheves: 1) det er vanskelig å angi tapene, 2) frykt for 
omdømmetap og 3) manglende tiltro til politiets kompetanse og evne til å 
straffeforfølge gjerningspersoner.  
 
Kripos har i sin rapport ”Trender og utfordringer 2013-2014” pekt på at det i løpet av 
det siste året har blitt mer utfordrende å holde tritt med IKT-kriminaliteten. 
”Utviklingen skjer raskt, metodene avanseres og angrepene øker i omfang. Kriminelle 
finner hele tiden nye og komplekse måter å angripe teknologien på, samtidig som 
kreativiteten i å utnytte teknologien for å gjennomføre nye typer lovbrudd er stor. I 
dag er situasjonen relativt uoversiktlig. I tillegg er kunnskapen om aktørene 
mangelfull. Aktørene spenner fra profesjonelle, organiserte kriminelle til amatører 
som angriper fra ”gutterommet”. 
 
Politidirektoratet har fremlagt to rapporter som viser noen av de utfordringer norsk 
politi står overfor. Kompetansen og ressursene som stilles til rådighet er varierende. 
Politidirektoratet jobber nå aktivt med å fremlegge en strategi som skal legge til rette 
for en videre satsning. Dette er et viktig arbeid. Det kan være en sammenheng 
mellom politiets manglende ressurser og kompetanse på bekjempelse av 
datakriminalitet og det begrensede antall anmeldelser.  
 
 

8.2 Elektroniske spor 
Datateknologien har endret hvordan vi kommuniserer med hverandre, deler 
opplysninger og lagrer informasjon. Det kommer stadig nye enheter for 
kommunikasjon, bruk av Internett og lagring av data. Vi handler, kommuniserer med 
myndighetene, har sosial omgang og utøver andre oppgaver ved hjelp av IKT og 
Internett.  
 
Elektroniske spor er informasjon i elektronisk form som kan knyttes til en bruker, 
person, elektronisk enhet, sted eller hendelse. Det kan være noe så enkelt som 
dokumenter, bilder eller annet som brukeren har lagret på en PC, men bruk av 
datautstyr genererer også en mengde elektroniske spor som ikke bevisst lages av 
brukeren. 
 
De elektroniske sporene finnes på PC’er og servere, i andre elektroniske enheter som 
mobiltelefon og navigasjonsenheter (GPS), og i nettskyen. Sporene finnes også i 
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datasystemer hos tjenestetilbydere som tilbyr e-post, blogger, elektroniske 
banktjenester, mobiltjenester, sosiale medier, bedriftsinterne tjenester med videre. 
De lagrede dataene kan for eksempel være dokumenter, bilder, regnskap, 
abonnementsdata, trafikkdata, weblogger og transaksjonslogger. Disse sporene sikrer 
politiet ved datatekniske undersøkelser. 
 
Mengden av data i straffesaker er sterkt økende. Beslagene inneholder både 
strukturerte og ustrukturert data, noe som gjør dem vanskelig å tolke. Håndtering av 
”big data” ansees internasjonalt for å være kritisk for straffesaksbehandlingen 
fremover. De store datamengdene gir utfordringer og muligheter for politiet. En 
hovedutfordring fremover vil være at det blir vanskeligere å finne de data som er 
relevant i straffesaksbehandlingen. Store datamengder gir også politiet nye 
muligheter. Blant annet kan politiet finne skjult informasjon, nettverksinformasjon 
og sammenhenger som politiet ellers ikke ville funnet, for eksempel spor etter 
organiserte kriminelle nettverk og den kriminelle virksomheten de bedriver. 
 

I dag er det mulig å finne elektroniske spor i omtrent alle straffesaker. Politiets evne 
og kapasitet til å håndtere elektroniske spor synes ikke å ha økt i takt med 
utviklingen.  
 
I politidistriktene har det tilsynelatende vokst frem små miljøer som arbeider med 
elektroniske spor. I hovedsak som et resultat av enkeltpersoners interesse for 
teknologi, og hva dette kan gi for etterforskning. Politiet undersøker elektroniske spor 
i lagringsenheter i de fleste av de mest alvorlige straffesakene, men tilsynelatende 
ikke i samme grad i øvrige straffesaker. Elektroniske spor på Internett synes i liten 
eller ingen grad å bli undersøkt. ”Network forensics” benyttes ikke i politiet og politiet 
har ingen særskilte systemer for å analysere store datamengder. 
 
Det er viktig at politiet evner å utnytte elektroniske spor på samme måte som andre 
spor. Uten en slik utvikling, vil det oppstå kriminalitetsområder hvor politiet ikke har 
den nødvendige kompetanse eller kapasitet til å etterforske. Manglende teknologisk 
kompetanse i etterforskning og påtale vil kunne lede til at man ikke finner eller 
feiltolker data. 
 
Åstedet for kriminalitet er ikke lengre kun en kjeller, et gatehjørne eller et banklokale. 
Åstedet er digitalt og sporene befinner seg på mobiltelefoner, datamaskiner og på 
Internett. Dette stiller krav til tverrfaglig teknologisk-, juridisk- og 
etterforskningsfaglig kompetanse. 
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9. Bekjempelse av økonomisk kriminalitet i 
politidistriktene – Økoteamene  

 
Politidirektoratet utarbeidet i 2012 en rapport om organisering av Økoteamene. 
Denne i tillegg til direktoratets og høyere påtalemyndighets kontakt med 
kontrolletatene danner grunnlaget for arbeidsgruppens innspill på dette området. 

Økoteamene ute i politidistriktene er svært ulike både med hensyn til antall ansatte, 
skjerming, samlokalisering og saksportefølje. Økoteamene har også store variasjoner 
i organisasjonsmessig plassering, målsettinger for teamets virksomhet, modenhet, og 
i graden av samarbeid med kontrolletatene.  

Politidirektoratet undersøkte blant annet hvor mange årsverk det burde være ved 
Økoteamene gitt dagens arbeidsmengde. Evalueringen pekte på at Økoteamene 
(eksklusive Oslo) hadde behov for en bemanningsøkning i størrelsesorden 44 årsverk, 
fordelt på 28 polititjenestemenn, 8 politijurister og 8 revisorer, for å løse oppgavene 
på en hensiktsmessig måte gitt dagens struktur.  

Rapporten avdekket at de fleste teamene gjerne utvidet sitt saksfelt, sin bistand til 
andre enheter og utførte nye oppgaver som for eksempel forebygging. 
Ressurssituasjonen ble imidlertid fremhevet som krevende.  

I rapporten fra direktoratet fremgår det at i de fleste av politidistriktene er juristene 
ikke skjermet, og graden varierer. Når det gjelder politietterforskerne var heller ikke 
disse skjermet i alle politidistriktene. Øvrige tjeneste bestod i stor grad av helgevakter 
eller at medlemmene er satt opp på fremstillingslister. Manglende skjerming 
oppleves som negativt for kontinuiteten og dermed også produksjonen i teamet.  

Flere av økoteamene er ikke samlokalisert. Graden av manglende samlokalisering er 
varierende, og spenner fra at medlemmene deler samme kaffeautomat til at 
medlemmene sitter i ulike byer.  

De enkelte teamenes saksporteføljer har en kjerne av økonomisk kriminalitet. Utover 
dette er de ulike både med hensyn til type saker og med hensyn til hvilke 
beløpsgrenser som er satt. ulike. 

Alle teamene tilbyr, i ulik grad, sin kompetanse til andre enheter i distriktet. Den 
mest etterspurte tjenesten er revisorkompetansen i forbindelse med økonomiske 
analyser i narkotikasaker. Alle teamene tilbyr også sin øvrige tjeneste. 
Ressurssituasjonen i Økoteamene synes imidlertid å begrense muligheten for bistand.  

Rapporten utarbeidet for Politidirektoratet indikerer at lønn oppleves som den 
største enkeltfaktoren for at medarbeidere slutter ved Økoteamene.  Det å bygge opp 
kompetanse som går over til annen og bedre betalt tjeneste i distriktet, eller til annen 
stilling utenfor etaten, er åpenbart krevende.  
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Rapporten pekte også på at velfungerende team som viser til gode resultater, 
herunder gjennom domfellelse, mottar et økende antall anmeldelser, særskilt fra 
kontrolletatene. Noe som igjen krever mer ressurser for å følge opp.  
 
Asymmetri i ressursfordelingen mellom kontrolletatene og politi og påtalemyndighet 
er påpekt ved en rekke anledninger. Tilsynelatende ser det ut til at dette faktum 
legges til grunn av alle involverte parter. Imidlertid har denne situasjonen ikke endret 
seg. Arbeidsgruppen mener det ville være svært hensiktsmessig fra et 
samfunnsperspektiv om man nå benyttet anledningen til å se nærmere på denne 
problemstillingen. Det er utfordrende for det løpende samarbeidet at ikke politi og 
påtalemyndighet i tilstrekkelig grad har anledning til å følge opp kontrolletatenes 
innsats på sine ansvarsområder. 
 
 
 
 

10. Kripos   
 
Oppgaveporteføljen til Kripos gir samlet sett kontinuerlig og oppdatert kunnskap om 
hvilke utfordringer norsk politi står overfor. Gjennom sin sentrale rolle i norsk politi 
har Kripos erfart at det er store forskjeller i de enkelte politidistrikts kompetanse og 
kapasitet innenfor eksempelvis etterforskning, metodeutvikling og internasjonalt 
politisamarbeid. Kripos har gitt innspill til arbeidsgruppen innenfor et stort antall 
erfaringsområder. I det følgende fremheves et utvalg gjort av arbeidsgruppen 
innenfor noen særlige områder.  
 
 

10.1 Voldtektsgruppen 
Kripos erfarer at politidistriktene er tilbakeholdne med å be om bistand i 
voldtektssaker, til tross for oppfordringer om å benytte voldtektsgruppen. Dette kan 
skyldes manglende forståelse for eller erfaring med å be om bistand i denne type 
saker.  
 
Kripos har i flere saker opplevd at politidistriktene bruker uerfarne etterforskere, 
avhørere og påtalejurister. Initialfasen er kritisk og enkelte politidistrikt synes i for 
liten grad å bruke kriminalteknikere på et voldtektsåsted. Samtidig benyttes lovverket 
med hensyn til å ta DNA-personprøver i for liten grad i denne typen saker. Kripos 
viser også til at enkelte politidistrikt i mindre grad benytter seg av de teknologiske 
metodene som er tilgjengelig, slik som innhenting av trafikkdata. Dette kan skyldes 
manglende kunnskap om eller ressurser til selve behandling av dataene, eller at 
innhentingen er for kostnadskrevende. Trafikkdata kan påvirke sporsikring, 
muligheten til å verifisere hendelsesforløp og innhenting av forklaring fra involverte. 
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Manglende forståelse for betydningen av etterretningsinformasjon i denne typen 
saker svekker også muligheten til bruk av opplysninger som politiet allerede har 
tilgjengelig. 
 
Voldtektsgruppen har erfart at det å se etter likhetstrekk og på mulige gjengangere 
har gitt resultater. Brede sammensatte team (analytikere, krimteknikere, 
etterforskere, jurister) med gode samarbeidsrelasjoner fremheves som en viktig 
suksessfaktor for etterforskningen av voldtektssaker. Der dette ikke lar seg gjøre, kan 
gode samarbeidsløsninger avhjelpe utfordringer. Tilgang til de sentrale funksjonene 
ved behov er avgjørende.  
 
 

10.2 MC-satsing 
I perioden 2010 til 2012 ledet Kripos Prosjekt Alecto, som hadde som hovedformål å 
bekjempe organisert og annen alvorlig kriminalitet begått av Hells Angels MC. 
Erfaringer fra prosjektet viser at bekjempelsen av denne type kriminalitet i særlig 
grad krever en kontinuerlig og samordnet innsats, samtidig som politiledere bidrar 
internt og eksternt til å skape felles forståelse for nasjonal samhandling. Det trekkes 
også frem som en suksessfaktor for prosjektet at Samordningsorganet så tydelig 
prioriterte bekjempelse av MC-gjenger. En klar erfaring fra prosjektet var 
utfordringene knyttet til den begrensede tilgangen til spaningsressurser i Norge. 
Tilgjengeligheten og kostnadene skapte utfordringer, og prosjektet erfarte at 
distriktene ikke ville vært i stand til å benytte nødvendige tjenester uten midler fra 
Samordningsorganet.  
 
 

10.3 Operativ kapasitet 
Kripos trekker frem den begrensede spaningskapasiteten som en generell utfordring 
ved etterforskning av alvorlig kriminalitet. Organisert kriminalitet er ofte 
distriktsovergripende og har internasjonale forgreninger. I slike saker er det viktig 
med forutsigbarhet hva gjelder tilgang til spaningsressurser. Andre viktige metoder 
innenfor denne delen av kriminalitetsbekjempelsen forutsetter spaningsressurser for 
at politiet skal ha kontroll på objektet mens operasjonen pågår. Det er ikke unaturlig 
å tenke seg at spesialistbistand er vederlagsfri og settes inn der hvor den er 
hensiktsmessig. Dagens ordning, hvor det faktureres for disse bistandsfunksjonene, 
er utfordrende for distriktene og kan medføre at metoder velges bort av økonomiske 
hensyn, med den konsekvens at bevisbildet og derigjennom 
kriminalitetsbekjempelsen svekkes.    
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10.4  Internasjonalt politisamarbeid 
For å utnytte de muligheter internasjonalt politisamarbeid gir, er det nødvendig at 
etterforskere og påtalejurister kjenner dem, vet i hvilke tilfeller de kan benyttes og 
hvor man henvender seg for å få bistand. Politidistrikt som kjenner til og har erfaring 
med Desken, Interpol, Europol og det nordiske politisamarbeidet (PTN) samt hvilke 
kontaktnett Kripos har, bruker disse kanalene aktivt. Andre politidistrikt tar ikke 
kontakt i det hele tatt eller i svært liten grad.   
 
I større saker hvor politidistriktene ikke prioriterer hovedetterforsker erfarer Kripos 
manglende overordnet styring og kontroll med arbeidsoppgavene. Ansvaret blir 
pulverisert og fremgangsmåten i kontakten med Kripos og med internasjonale 
kontakter fremstår tilfeldig. Kripos registrerer at det i en sak kan komme flere 
henvendelser fra ulike etterforskere som ikke er koordinert. Dette kan gå ut over 
sakens progresjon, samtidig som det er utfordrende å forholde seg til etterforskere 
som stadig byttes ut og erstattes av nye. 
 
Kripos erfarer for øvrig saker hvor politidistriktene tilsynelatende ikke følger opp 
spor til utlandet fordi det kan bli for ressurskrevende. Etterforskere i politidistriktene 
har ved flere anledninger uttrykt bekymring for at etterforskningen må avgrenses på 
et tidlig tidspunkt.  

Et stadig større fokus på effektivitet i etterforskningen gjør at politidistriktene i en del 
tilfeller unnlater å be om bistand. Dette kan føre til dårligere kvalitet i 
etterforskningen. Det er flere eksempler på at utenlandske personer som er ustraffet i 
Norge har blitt dømt til forvaringsdommer på bakgrunn av tidligere dommer i andre 
land. Dette ville ikke skjedd dersom man hadde unnlatt å innhente straffehistorikk 
fra utlandet. 
 
 

10.5 Overgrep mot barn på nett 
Kripos ser med bekymring på utfordringene knyttet til seksualisering og overgrep 
mot barn på nett, herunder den ekstreme økningen i overgrepsmateriale på nett. 
Identifisering av offer og overgripere ut fra bilder og film er et kontinuerlig arbeid 
hvor nasjonalt og internasjonalt samarbeid er helt avgjørende. Uten 
spesialprogramvare og særskilt erfarne etterforskere er dette et svært utfordrende 
fagfelt. Kripos opplever kapasiteten og kompetansen til norsk politi innenfor denne 
type dataetterforskning som varierende – og totalt sett bekymringsfull lav. Det er 
også mangel på felles retningslinjer for hvordan slike saker skal håndteres. Blant 
annet erfarer Kripos at politidistriktene behandler sakene svært ulikt selv om de for 
eksempel har utspring i en og samme distriktsovergripende aksjon. I noen distrikt 
varetektsfengsles siktede i flere uker i påvente av beslagsgjennomgang, mens andre 
distrikt løslater etter avhør der det er uvisst når beslaget vil bli gjennomgått.  
  



28 

 

Hva gjelder etterforskning av fremstillinger som seksualiserer barn (strl. § 204a), 
opplever Kripos at saker som synes å begrense seg til besittelse av overgrepsmateriale 
på nett ikke prioriteres og ofte taper i konkurranse med kriminalitet med høyere 
strafferamme. Restanser er ikke uvanlig og tidvis inndras eller utleveres beslag som 
ikke synes tilstrekkelig undersøkt.  
 
Kripos har etablert ”det omvendte bistandskonseptet” for at distriktene skal kunne 
gjennomgå bilder og film på en mest mulig effektiv og skånsom måte. Hensikten er 
blant annet å begrense dobbeltarbeid ved at man unngår å gjennomgå kjente filer på 
nytt, eller etterforske (identifisere) offer og gjerningsmenn som allerede er 
identifisert. Dessverre benyttes konseptet kun i fem til ti prosentprosent av sakene.  
 
 

10.6 Alvorlig vold mot barn 
Kripos vil i 2013 være involvert i ca. 10-12 saker med alvorlig vold mot barn. Antall 
anmodninger har vært stabilt de siste to til tre år. Sakene er spredt over hele landet. 
Status ved landets politidistrikt er at kunnskap og kompetanse har økt noe, men det 
oppleves flere steder at utskiftning av etterforskere gjør at distriktene fort står på ”bar 
bakke” igjen. I enkelte saker som gjennomgås av Kripos påpekes manglende avhør. 
Det kan synes som om noen etterforskningsskritt begrenses for å dokumentere et 
minimum. 
 
Kripos påpeker for øvrig at distriktene i større grad ber om konsultativ bistand 
fremfor stedlig. I enkelte tilfeller kan dette ha sammenheng med at stedlig bistand fra 
Kripos stiller krav til ressurser og at etterforskningen dermed blir mer omfattende 
enn om distriktet håndterer saken alene. Det synes også som om noen politidistrikt 
jobber for lenge med sakene selv, før de ber om bistand. For Kripos er det mer 
krevende å komme inn i sakene i etterkant. 
 

10.7 Dommeravhør av barn 
Kripos erfarer at det i mange saker fortsatt går for lang tid fra anmeldelse til 
dommeravhør tas. Kripos opplever å få anmodninger om bistand til dommeravhør i 
saker som er flere måneder gamle og hvor lite er gjort mellom anmeldelse og 
anmodning. Enkelte distrikter peker seg ut, og sakene gjelder ofte forhold hvor barna 
er små (tre til fire år). Dette kan skyldes at sakene har vært vurdert som vanskelig og 
man lokalt har vært usikre på den videre sakshåndtering. I nesten samtlige saker 
Kripos er involvert i er det fristbrudd.  
 
Kompetansen på dommeravhør i distriktene har generelt blitt bedre, men fortsatt er 
den mangelfull i flere distrikt. Særlig gjelder dette i forhold til forberedelser til 
dommeravhør, samt gjennomføring av andre etterforskningsskritt som bør gjøres i 
forkant av avhør av barnet. Samtidig erfarer Kripos at det på landsbasis er utdannet 
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et antall avhørere som burde være tilstrekkelig, i den grad bruk av disse organiseres 
og utnyttes på en god måte distriktene imellom. Her er det rom for forbedringer.  
 
Det er vesentlig at de som tar i mot anmeldelsen/meldingen har tilstrekkelig 
kompetanse til å vurdere hva som haster og til å iverksette nødvendige 
etterforskningsskritt og varslinger. Kripos erfarer at saker flyttes fra person til person 
uten en ansvarlig etterforsker og uten fullgode etterforskningsplaner. Mange saker 
blir også skadelidende av at skole, barnehage eller barnevern tar kontakt med 
foreldrene før politiet involveres.  
 
 

10.8 Drapsetterforskning 
Omfanget av bistandsanmodninger har holdt seg stabilt. Kripos ser behov for i større 
grad å prioritere kompetanseoverføring, verktøy og metodeutvikling. Kripos 
registrerer en tendens til at det nå er vanskeligere å få avgitt faste mannskaper i 
politidistriktet over tid. Årsakene synes sammensatte, men det nevnes IP-trening, 
oppdekking av lister, overtid og lang reisevei i enkelte distrikter. 
 
 

10.9 Operativ kriminalanalyse 
Bistandsanmodningene på dette området kommer fra både små og større 
politidistrikt. Mye av kompetanseoverføringen fra Kripos til politidistriktene skjer her 
ved bistand i konkrete saker og prosjekter. Det fremheves fra Kripos at enkelte 
politidistrikter synes å velge å be om bistand fremfor å omprioritere egne ressurser.   
 
 

10.10 Helsesaker 
Det oppleves store ulikheter i politidistriktenes kompetanse på området og i måten 
sakene håndteres på. Per i dag kan det fremstå som noe tilfeldig hvilke forhold som 
blir gjenstand for umiddelbar etterforsking med omgående åstedsundersøkelse. 
Videre erfares det fra flere saker at det ikke blir avsatt tilstrekkelige ressurser, og at 
det over tid byttes etterforskere på grunn av omprioriteringer. Det kan synes som om 
sakstypen ”taper” i konkurranse med andre saker. Det er også få politidistrikt som 
har avhørere med tilstrekkelig kompetanse. 
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11. Papirløs Straffesaksbehandling og iretteføring  

  
Oslo politidistrikt har siden 2009 utviklet og praktisert papirløs digital 
straffesaksbehandling og iretteføring av komplekse og omfattende økonomiske 
straffesaker. Metoden rapporteres å fungere både under etterforskningen og 
iretteføringen av sakene. Metoden er også benyttet av ØKOKRIM i flere saker. 
Arbeidsgruppen har selv ikke sett nærmere på metoden, men har mottatt 
informasjon fra Oslo politidistrikt og Justis- og beredskapsdepartementet. 
 
Metoden innebærer at alle saksdokumentene blir scannet og således dokumentert 
elektronisk. Under iretteføringen vil alle aktørene se det samme på hver sin skjerm, 
og det markeres fortløpende under hovedforhandlingen hva som er dokumentert.  
 
Det er muligheter til alt fra å markere tekst eller annet som oppmerksomheten ønskes 
rettet mot, å forstørre kopien mange ganger til å dele skjermen for å sammenholde 
signaturer på ulike dokumenter med mer.  
 
Hver side har et unikt dokumentnummer – i tillegg kan dokumentsamlingen utstyres 
med innholdsfortegnelse, bokmerker med mer. I tillegg til “fellesskjermen” har aktor, 
forsvarer og administrator også en egen dokumentsamling der det kan søkes, for 
eksempel for å forberede spørsmål eller kvalitetssjekke opplysninger.  
 
Systemet har vært benyttet ved flere store straffesaker i Oslo, og både dommere og 
forsvarere skal så langt være fornøyde. 
 
Tidsbesparelsene under hovedforhandlingen er rapportert å være betydelige. Det er 
svært mange dokumentoppslag i løpet av en hovedforhandling – også under 
vitneavhørene. I en større sak i Oslo tingrett ble det anslått å ha gått med ytterligere 
en til to uker om saken ikke hadde blitt fremlagt elektronisk.  
 
Saksdokumentene får plass på en CD-ROM, hvilket muliggjør enkel dokumenttilgang 
også utenfor rettssalen under hovedforhandlingen. I forhold til mobilitet og 
tilgjengelighet er fordelene åpenbare sammenlignet med ringpermer og pappesker 
med dokumenter.  
 
Arbeidsgruppen legger til grunn at dette arbeidet følges opp av Merverdiprogrammet 
i Politidirektoratet idet en antar at elektronisk saksbehandling inngår i et nytt 
straffesaksprogram. Videre synes det hensiktsmessig å øke den allerede eksisterende 
bruken da metoden synes å fungere også med dagens straffesakssystem. 
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12.  Etterforskningsmetoder  
 
Arbeidsgruppen har ikke hatt anledning til selv å kartlegge bruken av 
etterforskningsmetoder, herunder utradisjonelle. Dette gjøres i dag ved alle landets 
politidistrikter, men kompetanse og ressurser er svært ulikt fordelt. Oslo politidistrikt 
og Kripos er begge gitt nasjonalt bistandsansvar innenfor særskilte områder. 
 
I Oslo politidistrikt er det Seksjonen for Organisert kriminalitet som forvalter og 
besitter utradisjonelle metoder innenfor etterforskning. Siden 2008 har seksjonen i 
tillegg til ansvar for kommunikasjonskontroll i distriktet hatt et nasjonalt ansvar 
innen metodene undercover, hemmelig ransaking, romavlytting, spaning, og teknisk 
støtte til de særskilte etterforskningsmetodene.  
 
Bidraget i rapporten er i stor grad basert på innspill fra Oslo politidistrikt. 
 
De utradisjonelle metodene var tidligere mest anvendt på narkotikarelatert 
kriminalitet. Gjennom de senere årene er saksspennet vesentlig utvidet. Fra 2008 og 
frem til i dag er metodene anvendt på de fleste alvorlige og grove 
kriminalitetsområdene. Både som bevis (informasjonsinnhenting) i straffesaker 
og/eller i saker hvor informasjonen anvendes til å forebygge at straffbare forhold 
finner sted.  
 
Det er en betydelig etterspørsel etter metodene, og Oslo politidistrikt melder om en 
markant økning i anmodninger om bistand de senere årene både nasjonalt og 
internasjonalt. Ressursmessig er det begrenset hva politidistriktet kan bidra med. 
Kapasiteten beskrives som kritisk sårbar.  
 
Kriminalitetsbildet oppleves mer sammensatt, kompleks og godt organisert av 
profesjonelle aktører med internasjonale forgreininger. Kriminaliteten er mindre 
åpenbar og teknologi benyttes i økt utstrekning, noe som gjør politiets arbeid mer 
ressurskrevende og kriminalitetsbekjempelsen vanskeligere. Mottiltak for å avdekke 
politiets arbeidsmetoder er en del av hverdagen. Erfaringene er at politiet må være 
mer helhetstenkende, med økt fokus på kommunikasjon og samhandling internt og 
eksternt, nasjonalt og internasjonalt.  
 
Videre pekes det på at denne utviklingen underbygger et behov for opprettholdelse av 
spesialister innen utøvelse av ulik metodebruk, samt behov for nasjonale standarder 
innen ulik metodebruk og tekniske løsninger i politidistriktene.  
 
Oslo politidistrikt viser også til erfaringer som tilsier at det er viktig med et høyere 
kunnskapsnivå hos etterforskningsledelsen hva gjelder metodekunnskap. Da spesielt 
hvordan de forskjellige metodene bør og kan anvendes sammen for å få god kvalitet i 
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komplekse og alvorlige straffesaker. Det er over tid jobbet med å formidle viktigheten 
av at riktig kompetanse kontaktes tidlig, og at metodene blir sett i sammenheng med 
annen bevisinnhenting. Det skal over tid være registrert en bedring, men det vises til 
fortsatt muligheter for forbedring.  
 
Økt bevissthet om mulighetene for å benytte skjulte tvangsmidler krever at man 
samtidig bør foreta en måling av nytteverdien ved bruk av dem innenfor de 
forskjellige saksområdene. Manglende evaluering av metodebruken innenfor 
sakstyper kan føre til overdreven metodebruk. 
 
Antall samtaler over telefonnettet går ned. Samtidig har ikke politiet gode nok 
metoder for avlytting/avlesing av datatrafikk. Her er det utfordringer knyttet til 
politiets ressurser og kompetanse innenfor fagfeltet. 
 
Oslo politidistrikt viser også til utfordringene knyttet til driften av spesialseksjonene. 
Mangel på status innenfor etterforskningsfeltet gir et mindre søkergrunnlag til 
stillinger. Stabilitet og nyrekruttering av personell med bred erfaring innenfor 
etterforskningsfeltet hadde i større grad sikret fagutvikling fremfor generell 
opplæring i faget. Søkermassen gjenspeiler situasjonen på utestasjonene hvor mindre 
erfarne etterforskere raskt blir de mest erfarne, og dermed er de som aspirerer til 
jobb i spesialseksjonene.  
 
Kapasiteten på videreutdanningene innenfor etterforskningsfag trekkes også frem, og 
skal angivelig ikke dekke behovet. Kombinert med fraværet av strukturerte 
tilbakemeldinger og evalueringer begrenser rommet for refleksjon og læring. Det blir 
angivelig i for stor grad opp til hver enkelt å finne ut hvordan man vil nyttegjøre seg 
av de erfaringer en gjør seg.  
 
Det tas til ordet for mer rendyrkede roller, gjerne kombinert med sertifiseringskrav, 
faste øvelser og evalueringer satt i system. Avslutningsvis trekkes det frem muligheter 
for reelle karriereveier innenfor etterforskningsfaget som er ”opprykksstillinger” eller 
ledende fagstillinger. Utvikling av kompetanseplaner hvor hver medarbeider ser 
hvilke muligheter vedkommende har innenfor egen organisasjon, og samtidig hva 
som skal til for å komme seg dit. Det pekes på at dette vil bidra til mer stabile 
fagmiljø. En arbeidsplass med fokus på god straffesaksbehandling og fokus på 
personlig utvikling, vil kunne beholde personell lengre.  
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13.  Forskning og utdanning 

13.1 Kvaliteten i etterforskningen  
I 2010 ble det bevilget midler til et prosjekt i regi av Politihøgskolens 
forskningsavdeling, for å se nærmere på kvaliteten i etterforskningsarbeidet i 
politidistriktene. I det pågående forskningsprosjektet ved forskningsavdelingen har 
en sett nærmere på følgende tre områder (som ledes av);  

1. Påtalemessig ledelse (professor Tor-Geir Myhrer). 
2. Bruk av måleindikatorer for effektivitet (professor Johannes Knutsson). 
3. Politidistriktenes egen beskrivelse av etterforskningsarbeidet 

(politiinspektør/PhD Trond Myklebust). 
Delprosjekt 1 og 2 er presentert i denne rapportens punkt 13.2 og 13.3. For det siste 
delprosjektet vil vi videre i denne rapporten presentere hovedresultatene fra de 
innsamlede kvalitative dataene.  
  
I dette arbeidet har forskningsavdelingen et formelt samarbeid med «faggruppen for 
arbeids- og organisasjonspsykologi» ved universitetet i Oslo. For nærmere og mer 
utdypende beskrivelse om prosjektet viser vi til selve forskningsrapporten (Myklebust 
og Bjørkli, 2014).  
 
Arbeidet er basert på en undersøkelse gjort gjennom intervju av et utvalg 
representanter i samtlige 27 politidistrikt i Norge. De 90 intervjuede respondentene 
arbeider på tre ulike nivå i politiet; 1) politimester/kriminalsjef, 2) 
avdelingsleder/enhetsleder, 3) etterforsker. 
 
Representanter fra om lag halvparten av politidistriktene ble intervjuet før 
”terrorhandlingene 22. juli 2011” og den siste halvparten noen måneder etter. 
Samtlige intervju var gjort før Gjørv-kommisjonen startet sitt analysearbeid.  
 
De intervjuende har fått fri anledning til å reflektere over sine erfaringer og 
vurderinger av styrker (S), svakheter (W), muligheter (O), og trusler (T) i 
etterforskningsarbeidet i sitt eget politidistrikt. Ut over de fire åpne SWOT-
spørsmålene blir det i intervjuene kun stilt spørsmål for å utdype de svarene 
respondenten alt har gitt. 
 

13.1.1 Styrke 
Samtlige politidistrikt fremhever viktigheten av polititjenestepersoner med 
generalistkompetanse. 
”…Det er viktig at vi kan de grunnleggende byggesteinene. Politidistriktet er stort og 
består av mange små steder. Vi kan derfor ikke ha spesialister på alt. Vi kan heller 
ikke belage oss på at politiet skal ha opplæring i hvordan de store maskinene på 
(FIRMANAVN) virker, slik at vi kan etterforske dersom et uhell skulle skje. I stedet 
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må vi kunne sette i gang generell etterforsking etter den gamle S-regelen ved å være 
gode på de generelle metodene i teknisk- og taktisk etterforskning…” 
 
”…S-regelen skal jo sitte i ryggraden på enhver politimann: Søke, samle, sikre spor 
som sannsynliggjør sakens sanne sammenheng, siktedes skyld, så vel som 
skyldfrihet…)” 
 
I tillegg fremhever politidistriktene at de også besitter særskilt kompetanse gjennom 
ressurspersoner innenfor både taktisk og teknisk etterforskning, samt at en del 
politidistrikt har påtalejurister med lang erfaring. Fagmiljøene i de fleste politidistrikt 
er veldig små og politidistriktene er helt avhengig av ansatte og enkeltpersoner som 
tar ansvar. Om ikke egalitært så beskriver etterforskerne seg som en gruppe som 
jobber sammen og utfyller hverandre i etterforskningsarbeidet, hvor enkeltpersoners 
kunnskap og driv er viktigere enn antall hoder. 
 
I beskrivelsen av at politiet har kunnskap og vet hva som skal til for å få en god 
etterforskning, trekker flere frem NOKAS- og Lommemannsaken som nasjonale 
eksempler. I begge sakene mener en at politiet hadde kunnskap og får oppklaring når 
det settes inn de ressursene som kreves for å få gjennomført de nødvendige 
etterforskningsskritt. Lommemannsaken brukes som eksempel på at politiet lokalt 
hadde for lite ressurser, men at samordning over distriktsgrensene, dedikerte 
etterforskere, tydelig ledelse og nok ressurser gir resultater.  
 
Så og si alle politidistrikt fremhever også styrken ved det fokus som de i dag har på 
straksetterforskning. Her trekkes spesielt de nyutdannede fra Politihøgskolen frem 
som gode eksempel ”…det er en helt annen fokus på straksetterforskning i dag enn 
kun for kort tid siden. De nye fra PHS virker som har fått god opplæring i dette og 
jeg tror de påvirker de andre på operativ på en veldig bra måte og publikum blir jo 
fornøyde”.  
 
Parametere som trekkes frem for grad av fornøydhet hos publikum, er 
omdømmemålinger det refereres til i media, hvor politiet skårer høyt på tillitt. Selv 
om dette ofte er nasjonale undersøkelser, trekker flere disse frem som interne 
motivasjonsfaktorer for dem selv i det hverdagen ofte virker annerledes enn det 
positive bildet slike publikumsundersøkelser uttrykker. 
 
Majoriteten av politidistriktenes ansatte som har etterforskning som hovedområde 
beskrives som unge med lite fartstid i etaten og for mange er 
etterforskningsavdelingen det stedet de starter etter Politihøgskolen. Med forbehold 
om at vi ikke har samlet inn tall for akkurat dette, er dette en beskrivelse som gis i så 
å si samtlige politidistrikt. Selv om det ligger en del utfordringer i dette, trekker alle 
frem det positive med unge, nyutdannede tjenestepersoner 
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”…de er veldig ivrige og har en drivkraft som jeg tror mangler hos mange av oss 
som har holdt på en stund…De tar fort ansvar og er også mye flinkere på data, 
mobiltelefoner og sånne tekniske ting…Siden de ikke har mye erfaring bruker de litt 
lengre tid, men det gjør ikke noe så lenge arbeidet er grundig, mange av dem har jo 
også fått med seg ting fra skolen som er litt nytt for oss, det er jo bare bra…”.  
 
Som unge i tjenesten vil også en del av de nytilsatte gå over fra etterforskning til for 
eksempel operativ tjeneste. Som en positiv faktor påpeker flere at den 
etterforskningserfaringen de har tilegnet seg, tar de unge med seg videre til andre 
avdelinger. På denne måten blir tanken om viktigheten av de grunnleggende 
etterforskningsskritt overført til andre deler av organisasjonen. Dette tror flere at 
politidistriktene vil tjene på over tid.  
  
Påtalejuristene trekkes også frem av mange som et positivt element, hvor flere sier 
politidistriktene de senere år har hatt færre utskiftninger, noe som sies å gi bedre 
stabilitet og erfaringsnivå. Politidistriktene trekker også frem enkeltpersoner med 
særlig kompetanse innenfor enkeltområder, det være seg teknisk (som for eksempel 
DNA, brann eller elektroniske spor) eller taktisk, som for eksempel 
avhørsinstruktører, undervisere på PHS, eller at de har gjennomført ekstern 
hospitering.  
 
Som arbeidsform trekkes team og gruppearbeid frem som positivt. Som eksempel var 
det bare to politidistrikt som ikke la spesielt vekt på at de er med i, eller ”…arbeider 
på samme måte som de gjør i prosjekt «Grenseløs»…”… ”…og det er også sånn at vi 
ser at resultatene blir annerledes fordi at vi får mye mer tilståelser også fordi at de 
opptrer mye mer profesjonelt som gruppe…”.  
 
I den interne organiseringen av arbeidet, viser flere positivt til at de har prøvd ulike 
modeller for å optimalisere saksstrømmen. Som eksempel har flere opprettet en 
ordning der samtlige saker som kommer inn blir gjennomgått av etterforskningsleder 
og jurist, før saken settes ut på den enkelte enhet og etterforskes etter tydelige 
forhåndsdefinerte kriterier.  
 
Samlet sett gir dette et positivt bilde av politidistriktene, med unge, fleksible og ivrige 
generalister. Tjenestepersonene har kunnskap om hva som bør gjøres, og har innført 
konkrete rutiner som straksetterforskning, og mottakskontor. 
 

13.1.2 Svakhet 
Kravene til etterforskning og dokumentasjon i straffesaker mener mange har steget 
betraktelig de siste årene. Dette betyr at etterforskningsavdelingene blir møtt med 
høye krav til kvalitet på det arbeidet som leveres. Selv om de fleste etterforskere er 
unge, energiske og ivrige etter å lære, blir dette også det som samtlige informanter 
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trekker frem som den største svakheten ved dagens etterforskningsarbeid i 
politidistriktene; unge uerfarne medarbeidere. 
 
”…de har lært mye på skolen, men en ting er hva du har lært noe annet hva du 
gjør..” Sagt tydeligere; implementering av kunnskap til praksis er en av de største 
utfordringene i utvikling av kompetanse på det enkelte tjenestested.  
 
For etterforskningsledere betyr dette i praksis at ledelsesformen på kort tid har 
endret seg. I dag fremhever mange at de bruker det meste av tiden til å gi 
etterforskerne grunnleggende veiledning i elementær etterforskning i forholdsvis 
enkle saker, i stedet for å følge opp enkeltsaker og delta i diskusjonen med mer 
erfarne etterforskere samt jurister i saker der utfordringene og valgene er fler. Som to 
av etterforskningslederne illustrativt forklarte:  
”…den gamle tid hvor det å jobbe på krimmen var status er forbi. Hverdagen er 
langt i fra den tid der de som jobbet på krimmen brukte dress og slips…det er nok 
helt greit…men jeg savner innimellom å kunne ringe en mordkommisjon og hente 
inn habile etterforskere…”, ”…de der ute tror etterforskning er som på tv… Jeg skulle 
gjerne hatt det som Chief Inspector Morse…det er jo selvfølgelig et forbilde…full 
kontroll på saken, men jeg kan ærlig talt ikke huske sist jeg eller noen andre reiste 
ut for å drive etterforskning eller å avhøre på stedet. For meg handler det om å sette 
ut oppgaver og ta del i alt det andre som kreves, slik at de etterforskerne jeg jobber 
med har mulighet til å ta unna det som kommer…det er et stort press…”. 
 
Arbeidsmengden for de erfarne, samt lite tid for ledere til å gi nødvendig 
tilbakemelding, gjør også at en god del av de unge etterforskerne oppsøker 
påtalejuristen, ikke for juridisk- men politifaglig veiledning.  
 
Mangelen på etterforskere og høyt saksvolum gjør at hverdagen beskrives av mange 
som veldig utfordrende. Ut fra mengde saker beskriver mange en hverdag hvor fokus 
i saken som kommer inn først blir på om den kan henlegges, før fokus dreies mot hva 
som bør gjøres for å få en avklaring. Dette fokus på direkte henleggelser eller styrte 
henleggelser virker veldig demotiverende for mange.  
 
For mange etterforskningsledere består også hverdagen i å avgi personell til det 
operative arbeidet i politidistriktet. Operasjonssentralen, patruljekjøring, henting til 
og fra varetekt, samt framstilling i retten. Alt dette er eksempler på oppdrag som må 
prioriteres. Når det så mangler operativt mannskap, så må etterforskere fylle disse 
oppgavene på bekostning av etterforskningen i egne saker.  
 
Som ytterligere beskrevet i forskningsrapporten (Myklebust & Bjørkli, op cit.) virker 
det meste av planleggingen og arbeidet veldig preget av «her og nå» situasjonen. Det 
vil si å få tilstrekkelig bemanning slik at de oppfyller det som uttrykkes som 
”…minimumskravet til bemanning…” for de operative oppgavene. Dette preger også 
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etterforskningsarbeidet, med lite langsiktighet og en forventing om å være på plass og 
ta unna når telefonen ringer.  
 
Mye av forklaringen på lav kvalitet i etterforskningen tilskrives organiseringen av 
arbeidet. ”…straksetterforskning er jo veldig bra. Publikum er veldig positive når vi 
kommer. Men vi har jo egentlig ikke tid å være der, for det kan jo skje noe mer 
viktig...så da blir det til at vi gjør litt på stedet sånn at de skal bli litt fornøyd. Jeg 
synes det er leit at vi ikke har mere tid, fordi jeg kan jo så mye mer enn det jeg gjør. 
Så blir det liksom sånn litt bra…og jeg reiser i fra (åstedet) med dårlig samvittighet. 
De vi har vært hos er jo bare glade for at politiet har kommet. De vet jo ikke at vi 
kunne ha gjort mye mer enn vi gjør…” 
”…at arbeidet blir dårlig på ett og annet åsted, er vel noe en må leve med. Men at jeg 
må levere under det jeg kan på de fleste, er veldig lite motiverende”. 
 
For å bøte på behovet for mer personell i det operative arbeidet har flere politidistrikt 
innført egne tjenestelister for denne type «reservetjeneste». Administrativt gjør dette 
det enklere å disponere mannskapet og besette de prioriterte oppgavene. Å hente inn 
etterforskere for å fylle de operative oppgavene viser tydelig at 
etterforskningsoppgavene prioriteres etter flere av de operative funksjonene. Dette 
skillet mellom oppgaver og funksjon brukes av flere respondenter. ”…jeg må da kjøre 
patrulje og vente på at mulige oppdrag skal dukke opp mens vi kjører…Når jeg 
sitter i bilen tenker jeg på sedelighetssaken som ligger på pulten min, det er ingen 
andre som etterforsker den når jeg er borte”. I dette eksempelet er patruljetjeneste 
en funksjon som skal fylles, uansett om det er noe som har skjedd eller ikke, mens 
etterforskning av sedelighetssaken er en konkret oppgave som ligger og venter.  
 
Det operative arbeidet på vaktliste utløser også mye fravær i henhold til ATB. 
Eksemplene varierer noe, men for at en etterforsker skal kunne fylle en helgevakt så 
beskrives dette i praksis som fravær fra kontoret og etterforskningsoppgavene fra 
torsdag til tirsdag, samt påfølgende fredag. Dette hindrer kontinuitet og fremdrift i 
etterforskningsoppgavene.  
 
Mange av de unge nytilsatte etterforskerne, ser positivt på å fylle de operative 
funksjonene. For mange av dem er dette en kjærkommen anledning til å få gjort den 
polititjenesten de egentlig har lyst til å gjøre – nemlig å arbeide uniformert i den 
operative tjenesten. For å kunne opprettholde sin status som innsatspersonell og 
kjøre patrulje, er den alternative turnuslisten årsaken til at politidistriktet gir dem 
nødvendig kurs/trening for å opprettholde den operative godkjenningen. Med både 
operativ godkjenning samt etterforskningserfaring er de gode kandidater ved neste 
ledige stillingsutlysning ved en operativ avdeling.  
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For etterforskningsavdelingen betyr dette avgivelse av etterforskere, ikke bare til 
planlagt tjenesteliste, men også til operative kurs og til å fylle de daglige prioriterte 
operative tjenestefunksjoner som operasjonssentral, transport- og patruljekjøring. 
 
I et overordnet perspektiv kan en si at dette fremmer generalisttanken i politiets 
organisering. Men de spesifikke helse- og kompetansekrav til operativt 
innsatspersonell, gjør at enkelte blir overført til etterforskning i påvente av å oppfylle 
minimumskravene. Som en etterforskningsleder uttrykte det: ”…antall 
stillingshjemler er ikke det samme som antall hoder og hender…Jeg har på papiret 
tolv personer men jeg har i realiteten bare syv etterforskere…”. 
  
Mangel på opplæring av viktige elementære oppgaver, som å tappe en telefon eller 
sikre en harddisk på en PC, gjør at dette i dag ses på som spesialistoppgaver,selv om 
dette er naturlige beslag i så å si alle straffesaker. Dette i tillegg til lang 
saksbehandlingstid hos eksterne sakkyndige, som analyser av biologisk materiale, 
beslaglagte stoff, DNA-materiale, medisinske uttalelser og så videre, gjør at 
straffesakene blir liggende og etterforskeren mer får en rolle som saksbehandler enn 
å være den ”…avgjørende etterforskeren på saken…”. 
 
Bedre økonomisk uttelling og anseelse gjør også at flere etterforskere som har viktig 
spesialkompetanse søker seg vekk fra etterforskerfunksjonen og over til operativt 
arbeid, som for eksempel operasjonsleder, vakt- eller uteleder. De 
etterforskningsmessige fagmiljøene i politidistriktene beskrives i dag som små og 
sårbare. Følgelig tar det en del tid fra en etterforsker med spesialkompetanse slutter 
til funksjonen blir besatt med en ny. Eksemplene er mange på kriminalteknikere eller 
etterforskere med kompetanse på elektroniske spor, dommeravhør, familievold, 
sedelighetssaker, eller faunakriminalitet (for å nevne noen) som velger andre 
funksjoner fordi de finner det mer økonomisk lønnsomt, og at det operative arbeidet 
blir mer prioritert fra politidistriktet og sentralt. Flere mener at det i dag er et 
generasjonsskifte i flere etterforskningsavdelinger. Mange av spesialistene og ikke 
minst de med teknisk bakgrunn, er i ferd med å bli pensjonister. De yngre 
etterforskerne som kommer etter opplever ikke at etterforskningsarbeidet er like 
attraktiv som det operative arbeidet på grunn av lønn og vaktbelastninger. 
 
Selv om politidistriktet strengt tatt har personell med kompetanse, benyttes de ikke 
fordi de av ulike årsaker har valgt å bekle andre funksjoner i organisasjonen. I stedet 
må etterforskningslederne prøve å få tjenestepersoner til å søke seg på kurs, for på 
sikt å komme på samme kompetansenivå som de var tidligere, eventuelt i alvorlige 
saker å be om ekstern bistand. Terskelen for å be om bistand utenfor eget 
politidistrikt beskrives som høy. Kun to politidistrikt trakk frem at de hadde 
samarbeidsavtaler med nabodistriktene innenfor særskilte saksfelt. Kripos ble av 
mange sett på som et bra sted å henvende seg for konsultativ bistand.  
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Hverdagen blir for de fleste preget av de sakene som kommer inn. Ressursene går 
med til å ta unna de anmeldelsene som kommer inn. Forebyggende arbeid eller 
egeninitierte saker i ikke-anmeldt kriminalitet, som med høy sannsynlighet foregår i 
distriktet, er det minimalt med tid eller ressurser til å ta tak i.  
 
”…Det er en tynn egg vi beveger oss på, vi klarer så vidt å ta unna det vi får inn og 
det skal ikke mye til før vi må sette inn ekstraordinære ressurser…”. I de mer 
alvorlige sakene beskrives initialfasen i etterforskningen som preget av stå på vilje og 
innsats. I de fleste politidistrikt er det stor fleksibilitet og de ansatte beskrives som 
motiverte og med engasjement for å løse saken. I store saker som krever mye innsats 
snakker de fleste om en tidsperiode på syv til ti dager hvor de sentrale bevis må være 
sikret og helst en siktet i saken. Beveger en seg ut over disse dagene vil dette få følger 
for de ordinære sakene som har ligget på vent i denne perioden. ”…jeg pleier å 
beskrive det som en tsunami av saker som kommer over oss. Etter syv dager er den 
så stor at vi har lite mulighet til å sette på nok folk til å få behandlet dem med den 
kvalitet vi burde, og som forventes av dem som er fornærmet i saken…”. Igjen er det 
mangel på etterforskere og ATB-bestemmelsene som legger føringer. 
 
Som styrke trekker de fleste frem arbeid i team og prosjekt. Samtidig påpeker også 
mange at team og prosjektarbeid har en bakside. Den første er at team- og 
prosjektmedarbeiderne hentes fra en allerede presset gruppe etterforskere uten at det 
tilføres mer mannskap. Det andre er at team- og prosjektgruppene ofte velger de 
sakene som gruppen skal jobbe med.  Som resultat påpeker mange at de resterende 
sakene, som oftest volumsaker med ukjent gjerningsperson, fordeles på de 
gjenværende etterforskerne.  
 
Når så team- og prosjekttilnærmingen brukes flittig og de samme etterforskerne 
brukes videre, virker dette lite motiverende på de gjenværende etterforskerne. 
For mange etterforskere er det en lang distanse fra deres virkelighetsoppfattelse og 
hverdag, til de rundskriv, prioriteringer og pålegg som kommer fra den øverste 
ledelse, herunder Riksadvokat og POD ”…vi skal jo prioritere alt. Fortell meg heller 
hva jeg ikke skal prioritere…”.  
 

13.1.3 Mulighet 
Den største muligheten som trekkes frem er å legge forholdene til rette for å gjøre 
etterforskning til en reell alternativ karrierevei, både lønns- og karrieremessig.  
For å få til dette argumenterer de fleste for å samle fagmiljøene og fjerne seg fra den 
koordinatortilnærmingen som har preget organiseringen av fagkompetansen i de 
enkelte politidistrikt til nå.  
”…vi skal jo ha både SO-kontakt, familievoldskoordinator, og flere andre kontakter 
og koordinatorer. Vi er for få. Det går ikke. Vi kunne jo løst det med at 
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koordinatoren kunne koordinert flere roller, men det strider vel mot det som er 
meningen?...” 
 
Mange av de mulighetene som nevnes er beskrevet som svakheter, men de foreslår 
hvordan politidistriktene med forholdsvis små endringer kan gjøre dette til sin fordel 
og mulighet. 
 
Mye av mulighetene ligger i struktur og organisering. Konkret nevnes av flere 
viktighetene av å få IT-system som snakker sammen. Å få PO-systemet og BL-
systemet til å snakke sammen, ville kunne spart veldig mye ekstraarbeid og 
frustrasjon hos de fleste etterforskere og etterforskningsledere.  
 
Ut over dette etterspørres det fra både etterforskere og etterforskningsledere 
muligheter for en tydeligere ledelse og styring i den enkelte sak. Videre en 
prioritering av hvilke saker som skal og bør etterforskes, samt hvilke som ikke skal 
prioriteres.  
 
Dagens spesialister er morgendagens generalister. Etterforskerne må derfor få 
muligheter til å fordype seg, videreutvikle gruppe- og prosjekttilnærmingen, men ikke 
minst sier flere at de savner erfaringslæringen fra kollegaer i andre politidistrikt.  
 
De fleste peker på og beskriver en systematisert kompetanseheving blant de ansatte 
som en suksessfaktor, med rekruttering av de rette personene, god skolering, 
planlegging av saker, og evaluering i ettertid. For å få til dette ser de fleste behov for 
flere etterforskere enn det politidistriktene i dag har. I tillegg til opprettelsen av nye 
etterforskningsstillinger, nevner flere bruk av sivile i viktige støttefunksjoner som for 
eksempel til skrivehjelp under avhør, registrering av anmeldelser og til redigering i 
sak.  
 
Selv om sentralisering av etterforskningen enklere vil kunne føre til bedre 
kompetanseoverføring, trekker en del frem en erkjennelse av at det forebyggende 
arbeidet, herunder etterforskningen, må forankres i lokalsamfunnet. ”…Politiet kan 
ikke alene løse kriminaliteten. Det må skje i nært samarbeid med næringsliv, 
kommunene, og de mange frivillige organisasjonene som er lokalt hvert sted…”. 
 
Flere fremmer viktigheten av generalistrollen, hvor den første enhet på åstedet setter 
i gang etterforskning og sikrer bevis. Samtidig understrekes også viktigheten av at 
politidistriktene må besitte spesialistkompetanse, og at de som har et 
spesialistområde får lov og mulighet til å videreutvikle seg innenfor dette.  
 
For å kunne styre i ønsket retning etterlyses styringsverktøy som også tar inn det 
kvalitative, og ikke kun baserer seg på tallestimater som oppklaringsprosent og 
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saksbehandlingstid. Videreutvikling av Politiets styringsverktøy (PSV) sees derfor på 
av mange som helt sentralt for å oppnå en positiv utvikling.  
 
Flere trekker frem viktigheten av analysekompetanse i den styring som foregår, dette 
på alle nivå fra den enkelte sak til overordnede strategier. Flere og flere saker går over 
flere politidistrikt og mange argumenterer for å ”…skifte fokus. Til å følge pengene. 
Ikke sak eller mannen…”.  
 
Fra flere hevdes det da at dette vil føre til ”…at vi tar tak i det som er der ute. 
Etterforskningen blir mer egeninitiert. For å få til det må vi få statsadvokatene 
tidligere på banen og tydelig styring og fokus på etterforskningen lokalt…” 
 
Mange av mulighetene er allerede satt i gang i enkelte av politidistriktene. 
Utviklingen av kompetanseplattformen KO:DE er et av tiltakene som nevnes av flere.  
 
Samlet sett er bildet for politidistriktene meget positivt, med engasjerte 
polititjenestepersoner som viser initiativ, samhold og idealisme. De fleste 
mulighetene som trekkes frem knyttes til arbeidsbetingelsene på ledelse og 
organisasjonsnivå.  
 

13.1.4 Trussel 
I dette legger de fleste hva som er ytre faktorer som kan virke inn og påvirke det 
etterforskningsarbeidet som gjøres i politidistriktet. 
 
På individnivå nevner flere at kravene til etterforskningen har blitt mye strengere de 
siste årene, med større fokus på notoritet og falsifisering av alternative hypoteser. 
Dette igjen setter høyere krav til den enkelte etterforsker. Med flere etterforskere som 
kommer rett fra Politihøgskolen, er det viktig at Politihøgskolen prioriterer 
etterforskningsfaget. Helt konkret trekker noen frem at de mener å se en synkende 
kvalitet på studentene og de nyutdannede i rapportskriving og praktisk arbeid. Dette 
er i seg selv en egen diskusjon som består av flere argumenter. Denne rapporten har 
ikke mulighet til å videreformidle disse, men henviser i stedet den interesserte leser 
til Myklebust og Bjørkli (2014). 
 
For den enkelte etterforsker er arbeidspresset jevnt over veldig høyt. ”Hver morgen 
jeg skrur på maskinen er skjermen rød. Jeg kommer aldri ajour". Med ”rød” menes 
her nye innkomne saker til etterforskning.  
Trusselen for mange er hvis de økonomiske mulighetene blir enda knappere. ”…Jeg 
har et bitte lite handlingsrom jeg kan bevege meg innenfor. Det går mye på bruk av 
min egen tid. Men det gir meg i hvert fall en liten følelse av kontroll og styring over 
alle de sakene jeg er nødt til å få igjennom. Og i morgen er en ny dag med nye saker 
i innboksen..”  
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På gruppenivå blir ytterligere økonomiske og karrieremessige forskjeller mellom de 
operative og etterforskerne trukket frem som den største trusselen for at 
etterforskerne blir lønnstapere og søker seg vekk fra sine stillinger. 
 
På ledelse og organisasjonsnivå nevner etterforskningslederne og politimestrene 
økonomi samt fokuset på måltall som en konkret trussel. Sistnevnte fører ofte til 
interne diskusjoner blant både topp og mellomlederne opp i mot prioriteringer; hvem 
gjør hva, hvor og når.  
På samme nivå trekkes også frem tiden som går med til papirarbeid og rapportering. 
Mange av disse rapporteringene kunne ha vært samkjørt og gjør at mellomlederne 
ikke får mulighet til å være leder, men i stedet blir sittende med papirbunkene.  
 
Av alle trekkes ATB-avtalen frem som en hemsko i organisering av arbeidet ”…så 
lenge vi ikke er flere politifolk enn det vi er”. Etter terrorangrepet 22. juli 2011, ser 
også mange på ledelse og organisasjonsnivå med spenning på eventuelle 
organisatoriske- og budsjettmessige endringer og håper etterforskning ikke blir 
nedprioritert i forhold til de operative oppgavene.  
 
Flere trekker også frem at de ser en økning i grenseløse yrkeskriminelle, som med 
dagens åpne grenser gir lite oversikt over hvem som er her. Dette mener en god del 
kan bli en trussel i måten politiet generelt har vært vant til å arbeide opp mot mer 
lokale gjengangere i politidistriktet.  
 
 

13.2 Kvalitet i etterforskningen - omfanget av påtalemessig ledelse 
 Tema for denne redegjørelsen er enkelte sider knyttet til spørsmålet om i hvilken 
grad (integrert) påtalemessig ledelse bedrer kvaliteten av politiets etterforskning. Den 
er i stor utstrekning basert på en spørreundersøkelse foretatt høsten 2012, og inngår i 
prosjektet om ”Kvalitet i etterforskning”. Bidraget er utarbeidet av Professor Torgeir 
Myhrer ved PHS. 
 
Spørsmålet om kvaliteten på det endelige påtalevedtaket som treffes på bakgrunn av 
etterforskningsmaterialet, behandles ikke. Spørreundersøkelsen, og dermed også 
denne redegjørelsen, er først og fremst konsentrert om i hvilken grad den 
påtaleansvarlige driver påtalemessig ledelse på etterforskingsstadiet, og hva – det vil 
si hvilken type direktiver – dette består i. Det er derfor først og fremst omfanget av 
den påtalemessige ledelse som berøres, og ikke kvaliteten av den. 
 

13.2.1 Hva er kvalitet? 
I dagligtale er ordet ”kvalitet” et tvetydig ord. Den viktigste årsak til dette er at ordet i 
en del sammenhenger brukes synonymt med ”god kvalitet”. Det er tilfellet når man 
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snakker om ”kvalitetsprodukt”. I den sammenhengen det brukes her - ”Kvalitet i 
etterforskning” - er det klart at begrepet er nøytralt. Kvaliteten på etterforskningen 
kan være både god og dårlig og midt i mellom. En kort definisjon av begrepet kvalitet 
når det brukes slik, kan være: ”I hvilken grad virksomheten er i henhold til standard”. 
Eller mer utfyllende: ”Kvalitet er i hvilken grad virksomheten tilfredsstiller de 
obligatoriske eller underforståtte krav / forventninger.”  
 
Hovedutfordringen med kvalitetsbegrepet er ikke å definere det, men å finne en måte 
å måle kvaliteten på. Problemene er dels knyttet til at kvalitetskravet består av en 
rekke ulike komponenter, og det er ikke gitt hvordan disse skal vektes i forhold til 
hverandre og om noen skal telle mer enn andre. Og dels at vurderingen av om de 
enkelte delkrav i kvalitetsbegrepet er oppfylt i stor grad beror på skjønn. Det er ikke 
her verken plass eller anledning til å gå inn på disse spørsmål. Noen av spørsmålene 
knyttet til måling av kvaliteten er behandlet av Johannes Knutsson: Måling av 
effektivitet i etterforskning, som er under publisering i PHS Forskning 2013:2, og 
som inngår i prosjektet ”Kvalitet i etterforskning”.  
 
I denne redegjørelsen nøyer vi oss med å redegjøre for hvilke kvalitetskomponenter 
som er benyttet i den spørreundersøkelse som det redegjøres for. I undersøkelsen ble 
de påtaleansvarlige stilt spørsmål om deres ledelse var knyttet til: 
 

Veiledning om forståelsen av relevante strafferettslige bestemmelser 
Veiledning om forståelsen av straffeprosessuelle bestemmelser eller 
spørsmål. 
Sakens fremdrift 
Etterforskningens objektivitet 
At etterforskningen var fullstendig i forhold til siktelsen (objektive og 
subjektive forhold) 
At etterforskningen ikke hadde mangler i forhold til valg av positiv 
påtaleavgjørelse og utmåling av den konkrete reaksjon. 
At etterforskningen ikke var for omfattende (overetterforskning). 
Sammenhengen mellom påtalemessig ledelse og etterforskningens kvalitet 

 
Hele problemstillingen i denne redegjørelsen er basert på at påtalemessig ledelse av 
etterforskningen vil bidra til å bedre kvaliteten. Det er imidlertid foretatt forholdsvis 
liten empirisk forskning som viser at det er en slik sammenheng. I en rekke 
utredninger, direktiver og styringsdokumenter i løpet av de siste 20 årene er det, 
trolig basert på erfaring lagt til grunn at det er en slik sammenheng. Det samme kan 
en også se i andre land, bl.a. Sverige og England & Wales. Det ville føre for langt å 
redegjøre for dette her, og jeg nøyer meg derfor med å konstatere at både den 
alminnelige oppfatning og ”sunn fornuft” tilsier at det er en slik positiv sammenheng 
mellom god påtalemessig ledelse og kvaliteten på etterforskningen.  
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13.2.2 Om spørreundersøkelsen 
Spørreundersøkelsen ble rettet til samtlige politiadvokater i politidistriktene: Østfold, 
Romerike, Vestfold, Telemark, Agder, Hordaland, Sunnmøre, Sør-Trøndelag, Nord-
Trøndelag, Midtre Hålogaland og Troms. Distriktene var de samme som inngikk i 
første fase i forskningsprosjektet om ”Kvalitet i etterforskningen”.  Distriktene er 
valgt ut med for øyet å dekke et tverrsnitt av politi-Norge, det vil si både store, 
mellomstore og små distrikter.  
 
Når spørreundersøkelsen er rettet til politiadvokatene, innebærer dette at de mest 
uerfarnes påtaleansvarlige, politifullmektigene, ikke omfattes, og heller ikke 
påtalelederne som gjerne har grad av politiinspektør. Totalt utgjorde gruppen som 
fikk tilsendt spørreundersøkelsen 217. Undersøkelsen ble utført av Norsk 
Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste. Den foregikk helt anonymt ved at 
politiadvokatene fikk tilsendt en e-post med informasjon om anonymiteten, 
undersøkelsen, og dens formål, medfølgende en lenke hvor de kunne logge seg inn og 
få tilgang til spørreskjemaet som kunne fylles ut og returneres elektronisk.   
 
Til tross for at undersøkelsen på forhånd var ”reklamert for” og forankret hos 
påtalelederne i de aktuelle distriktene, var svarprosenten skuffende lav. Bare ca. 1/3 
(77 av 217) svarte. Noe av årsaken kan nok ha vært at politiets datasystemer kan ha 
hatt problemer med å håndtere undersøkelser som fordrer pålogging via internett.  
 
Av de som svarte arbeidet ca. 20 prosent i distrikter med færre enn 150.000 
innbyggere, ca. 60 prosent i distrikter med mellom 150.000 og 300.000 innbyggere, 
og den resterende 20 prosent i politidistrikter med mer enn 300.000 innbyggere. Ca. 
2/3 av de som svarte hadde alminnelig saksjour (48 av 77), mens 29 av 77 hadde 
sakstilfanget sitt knyttet til ulike spesialgrupper/kriminalitetsområder.   
 
Hovedtyngden av respondentene – knappe 45 prosent - hadde en saksportefølje på 
mellom 400 og 1000 saker, mens ca. 35 prosent hadde over 1000. Knapt 20 prosent 
hadde færre enn 400 saker pr. år, og det er kanskje grunn til å tro at det i denne 
gruppen er det flertallet som sitter på spesielle kriminalitetsområder som for 
eksempel økonomi og miljø.  
 
Når det nedenfor redegjøres for noen hovedfunn fra undersøkelsen, oppgis tallene 
samlet for hele gruppen. Det er ennå ikke foretatt analyse av hvordan svarene 
eventuelt varierer mellom de som sitter på sakjour og spesialområder, eventuelt om 
det noen forskjeller knyttet til distriktenes størrelser. Opplysningene om hvordan 
respondentene fordeler seg vedrørende distriktenes størrelse og i forhold til 
saksmengde, tyder imidlertid på at de utgjør et rimelig representativt utvalg.  
 
Siden undersøkelsen først og fremst er en kvantitativ undersøkelse av påtaleledelsen, 
er flere av spørsmålene knyttet til om ulike former forledelse ”aldri” ble foretatt, 
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”sjelden” eller ”regelmessig”. I undersøkelsen var dette konkretisert slik at ”aldri” var 
færre enn fem saker i året, ”sjelden” mellom fem og 24 saker, og ”regelmessig” var 
flere enn 25 saker pr. år (dvs. mer enn to saker pr måned).  
 

13.2.3 Noen hovedfunn 
Et organisatorisk trekk som sikrer en påtalemessig ledelse allerede fra starten av 
etterforskningen, er opprettelsen av et «saksfordelingskontor» hvor jourhavende 
sammen med leder(ne) for etterforskningsenheten(e) avgjør hvilke saker som skal 
etterforskes, eventuelt i hvilken grad de skal etterforskes. Det er imidlertid bare en 
meget liten del – 17.1 prosent - som har en slik ordning på tjenestestedet. Selv om et 
slikt kontor bidrar til å sikre påtalemessig ledelse av hvilke saker det brukes 
etterforskningsressurser på, synes opprettelse av et slikt kontor likevel ikke å være 
avgjørende. Hele 76 prosent av respondentene svarer at de regelmessig gir direktiver 
om en sak helt eller delvis skal etterforskes. Det er bare 4 prosent som oppgir at de 
aldri gir slike direktiver. Tallene er omtrent tilsvarende for påtalemessige direktiver 
mens etterforskningen pågår. Nesten 79 prosent oppgir at de regelmessig gir 
påtalemessige direktiver under etterforskningen, og på dette tidspunkt i saken er det 
ingen av respondentene som oppgir at de aldri gir påtalemessige direktiver.  
 
Når man derimot kommer til det stadiet hvor etterforsker (eller etterforskningsleder) 
mener saken er ferdig etterforsket, endrer tallene seg. Politiadvokatene ble her stilt 
spørsmål om hvor ofte de på dette stadium ga påtalemessige direktiver, for eksempel 
i form av at saken ble returnert for ytterligere etterforskning.  Her deler 
respondentene seg omtrent i to like store grupper: 52 prosent svarer at de 
regelmessig gir slike direktiver, mens til sammen 48 prosent sier at de sjelden eller 
aldri gjør det.  
 
Det er ovenfor redegjort for hvilke syv kvalitetsfaktorer som politiadvokatene ble stilt 
spørsmål om. Det ble spurt om hvilke typer påtalemessige direktiver som var 
vanligst, det vil si som de oftest ga. (Det kunne velges flere alternativer). Tre grupper 
direktiver skiller seg ut som de hyppigste: Direktiver om sakens fremdrift, 25,8 
prosent, at etterforskningen ikke har mangler i forhold til siktelsen (dvs. alle 
objektive og subjektive vilkår er dekket) 23 prosent, og at etterforskningen ikke har 
mangler i forhold av betydning for hvilken positiv påtaleavgjørelse som skal treffes, 
20,7 prosent. Som en ”god nr. 4” kommer veiledning om forståelse av strafferettslige 
bestemmelser, 15,5 prosent. De øvrige faktorene, veiledning om straffeprosessuelle 
bestemmelser, sikring at det ikke skjer overetterforskning og direktiver for å sikre en 
objektiv etterforskning ligger alle mellom 0 og 5 prosent, med direktiver for å sikre 
objektiviteten aller nederst med 1,4 prosent.  
 
Når politiadvokatene fikk spørsmål om hvilken type direktiver de mente var viktigst å 
gi, er fordelingen fremdeles den samme selv om prosentene varierer noe, med ett 



46 

 

unntak. På dette spørsmålet er det mer enn 10 prosent av respondentene som 
fremholder at direktiver for å sikre objektiviteten er viktig å gi. Svarene kan likevel 
ikke ta til inntekt for at det er forskjell mellom liv og lære. At direktiver om 
objektiviteten nesten aldri gis, kan jo også ha sin forklaring i at det nesten aldri er 
behov for det.  
 
Politiadvokatene ble også spurt om det hendte at de unnlot å korrigere alvorlige feil 
eller mangler ved etterforskningen. Nesten 30 prosent svarer bekreftende på dette, 
mens de fleste (71,6 prosent) svarte ”nei” på spørsmålet. På et oppfølgende spørsmål 
om hva som i tilfellet er årsaken til at betydningsfulle feil eller mangler ikke blir 
korrigert (flere grunner kunne velges), var hensynet til etterforskningskapasiteten 
den viktigste grunnen, vel. 35 prosent, og dernest fulgte hensynet til egen 
arbeidssituasjon, 28,1 prosent. Det er imidlertid også grunn til å merke seg at 
”hensynet til at distriktets rapporterte saksbehandlingstid ikke skal bli for lang” 
oppgis som grunn i 26,3 prosent av svarene.  
 
På spørsmål om de krav de som påtaleansvarlige stiller til etterforskningens 
fullstendighet og objektivitet påvirkes av hvor omfattende eller alvorlig saken er, 
svarer fire av fem bekreftende på dette. Når det derimot ble spurt om disse kravene 
også påvirkes av om de selv er påtalekompetent i saken eller må fremsende den 
høyere påtalemyndighet for avgjørelse, svarte 2/3 av respondentene (66,7 prosent) at 
dette ikke influerte, mens 1/3 svarte bekreftende.  
 
Undersøkelsens avsluttende spørsmål var knyttet til om politiadvokatene mente 
deres mulighet for å drive påtalemessig ledelse var tilfredsstillende og hva som i 
tilfelle kunne gjøres for å forbedre den. Ca. 2/3 (65,7 prosent) mente at deres 
mulighet for å drive påtalemessig ledelse ikke var tilfredsstillende. Av alternativene 
over hva som i tilfelle kunne bedre mulighetene (flere av alternativene kunne velges) 
skiller to seg ut: Det er redusert saksportefølje (27,1 prosent) og klarere og dristigere 
prioriteringsdirektiver fra overordnet (21,7 prosent), og med kontormessig hjelp på 
tredjeplass (15,5 prosent). En bedre geografisk nærhet til etterforskerne, velges 
derimot bare av knappe 11 prosent.  
 

13.2.4 Oppsummering og konklusjoner 
Både fordi svarprosenten var forholdsvis lav og fordi tallene ennå ikke er ferdig 
analysert, er det ikke grunnlag for å trekke noen sikre konklusjoner på bakgrunn av 
undersøkelsen. Den gir imidlertid støtte til noen hypoteser: 
 
Tilbøyeligheten til å gi påtalemessige direktiver er større når påtaleansvarlige er 
”inne” i saken mens etterforskningen pågår, enn når de først presenteres for saken 
etter at etterforsker anser saken som ferdig etterforsket. Hovedårsaken til dette synes 
å være kapasitetsmessige grunner. Først og fremst kapasiteten på etterforskersiden, 
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hvor etterforsker selvsagt allerede vil være i gang med andre saker, og hvor 
muligheten for rimelig raskt å få foretatt ytterligere etterforskningsskritt er dårlige. 
Men også hensynet til egen arbeidssituasjon – ”få bunkene unna” - bidrar til at 
tilbøyeligheten til å drive påtalemessig ledelse på dette tidspunkt er svakere. Det er 
også grunn til å merke seg at hensynet til den målte saksbehandlingstiden i seg selv, 
synes å bevirke at man heller aksepterer et raskt og dårlig arbeid, enn et mer 
tidskrevende og godt.  
 
Det er grunn til å tro at virkningene beskrevet ovenfor gjør seg sterkest gjeldende i 
”dusinsakene”. Politiadvokatene svarte med styrke bekreftende på at kravene de stilte 
til etterforskningen ble påvirket at sakens alvorlighet og omfang. Dette er i og for seg 
både forståelig og riktig, men konsekvensen kan være en for dårlig kvalitet i den mer 
ordinære volumkriminaliteten som, i alle fall på lang sikt, kan påvirke befolkingens 
tillit til at stafferettssystemet er stand til å gi dem den ønskede beskyttelse.  
 
Legger man til grunn at god påtalemessig ledelse bidrar til å bedre kvaliteten på 
politiets etterforskning og at det er grunn til å bedre denne ledelsen, synes de tre 
følgende tiltak i prioritert rekkefølge å være nærliggende; 
 
Øke etterforskningskapasiteten slik at påtaleansvarlig anser det som mulig og 
tilrådelig å gi de nødvendige direktiver. 
  
Øke antall påtaleansvarlige/redusere saksmengde pr. påtalejurist slik at muligheten 
for å følge med på sakene, og for å kunne gi påtalemessige direktiver uten å bekymre 
seg om at egen saksmengde og back log, øker.  
 
Hvis tiltakene foran ikke er mulig, må man i alle fall sørge for at sakene man gjør noe 
med holder tilfredsstillende kvalitet. Man må derfor ”ta tyren ved hornene” og 
prioritere dristigere og klarere i forhold den kapasitet man rent faktisk har, og være 
villig til å ta belastningen med å si hva man ikke vil ha kapasitet til å gjøre noe med. 
 
   

13.3 Måling av effektivitet i etterforskningen 
I sin forskningsrapport i Politihøgskolens rapportserie (2013:2) har professor 
Johannes Knutsson sett nærmere på måling av effektivitet i etterforskning. 
Rapporten legger vekt på både oppklaringsprosent og saksbehandlingstid. 
 
Gjennom to parvise sammenligninger av fire politidistrikt har Knutsson undersøkt 
om verdiene i oppklaringsprosent og utredningstid kan si noe om hvordan 
etterforskningsarbeidet gjennomføres.  
 
Går det an å si at politidistrikt som skårer høyt på den totale oppklaringsprosenten og 
har kortere tid på utredningstiden driver en mer effektiv etterforskning enn de som 
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har lav oppklaring og lengre saksbehandlingstid? Resultatene viser at et politidistrikt 
kan være ”låst” av å ha en stor andel forbrytelser med lav oppklaringsprosent. Det 
viser seg at det i blant kan være en eneste kategori som kan dra opp verdien for 
oppklaringsprosenten totalt sett. Totalverdien i seg selv kan således ikke utgjøre en 
grunn for å uttale seg om etterforskningsarbeidet i politidistriktet i den ene eller 
andre retningen.  
 
Sammenligningen av saksbehandlingstid viser at disse må analyseres inndelt i de 
ulike typene avgjørelser som etterforskningen har resultert i. Tyveriet som blir 
’henlagt grunnet manglende opplysninger om gjerningsperson’ behandles generelt 
nesten utelukkende ut i fra administrative rutiner og det skjer følgelig ingen reell 
etterforskningsinnsats i denne saken. Ettersom denne type saker utgjør majoriteten 
av de anmeldte forbrytelsene, vil saksbehandlingen få et stort gjennomslag i den 
totale saksbehandlingstiden for politidistriktet.  
Resultatet for saksbehandlingstiden vil, spesielt om den er kort, føre til at det ser ut 
som den samlede saksbehandlingstiden for forbrytelser er kortere enn den egentlig 
er.  
 
Oppsummert kan det føre helt feil å gå ut i fra noen enkle kvantitative tall i 
bedømmelsen av om politets etterforskningsarbeid er godt eller dårlig i ett bestemt 
politidistrkt.  
Det finnes mange erfaringer som viser at det kan være risikabelt å styre 
politiinnsatsen ved hjelp av enkle kvantitative mål som dette. En konsekvens er at 
målene kan bli mål i seg selv, hvor måleresultatet blir det sentrale og ikke det som 
målingen, i utgangspunktet,  forsøker å måle. Det finnes flere eksempel på at slik 
misforstått målstyring, med misbruk av statistikk til rent fusk, bare for å oppnå ”de 
rette” verdiene. Man kan for eksempel omkategorisere forbrytelser, slik at det blir fler 
(eller færre) av den kategorien politiet blir målt opp i mot, eller som samles til et 
hovedtall for politidistriktet.  
 
En ting er å styre en virksomhet, noe annet er å følge den opp. Utgangspunktet for 
oppfølging er å bedømme om politidistriktet oppnådde det ønskede resultat og måten 
det foregikk på. Hva fungerte bra og hva fungerte mindre bra? Kan man utvikle 
virksomheten så den kan drives mer formålstjenlig? Å utforme velfungerende rutiner 
er krevende. For det krever personer som både kjenner godt til politidistriktet og har 
gode kunnskaper i metoder for oppfølging, vurdering og analyse. Slike rutiner må 
bygge på kvantitative og kvalitative data. Det er en stor utfordring for politiet å skaffe 
seg den kompetansen som trengs for å implementere oppfølgingsrutiner som virkelig 
kan bidra til å utvikle politiet som en kunnskapsintensiv organisasjon. 
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13.4 Fra håndverk til profesjon 
Under arbeidsgruppens arbeid har vi ved flere anledninger registrert at det tas til 
ordet for en standardisering og sertifisering av personell og arbeidsprosesser i 
etterforskningsfagene. For å se nærmere på dette har vi innhentet et bidrag fra Ivar 
Fahsing ved PHS som har omtalt dette temaet i sitt pågående doktorgradsarbeid. 
Hans bidrag er i sin helhet gjengitt uten redigering fra arbeidsgruppen. 
 
Etterforskning av straffesaker er tradisjonelt ikke, verken nasjonalt eller 
internasjonalt, vært sett på som en aktivitet som er tilstrekkelig forskjellig fra annet 
politiarbeid til å kreve spesiell opplæring eller dokumenterte kvalifikasjoner (Dale 
1994). Til tross for en rekke alvorlige rettsskandaler i Norge, som beviselig har hatt 
røtter i politiets etterforskningsmetodikk (NOU, 2007:7; van Koppen, 2008; 
Rachlew, 2009), har det ikke blitt etablert nye faglige standarder som sikrer kvalitet 
og tydeliggjør etterforskning som en selvstendig og kompetansestyrt fagdisiplin. Det 
samme gjelder forøvrig for det aller meste av politiets arbeid som tradisjonelt ikke 
har vært ansett som særlig komplisert arbeid. Den klassiske forståelsen av politiets 
arbeid har vært basert på ideen om den omnikompetente politimann som etter en 
kort, eller mellomlang, utdanning er i stand til å håndtere de fleste problemer og 
metoder like godt. Yrket har følgelig trekk fra en såkalt håndverkstradisjon som ofte 
er preget av taus fagkunnskap overlevert fra mester til svenn gjennom felles 
arbeidspraksis (Tong, 2009). Oppfatningen av at etterforskning ikke krever spesielle 
ferdigheter ble ytterligere forsterket av kritisk forskning fra slutten av 1970-tallet og 
begynnelsen av 80-tallet. De såkalte RAND-studiene, påpekte at den viktigste faktor 
for en vellykket etterforskning ikke var politiets innsats, men simpelthen tidlig og 
relevant informasjon fra offentligheten. Konklusjonen var at når det offentlige 
bidraget ikke kom, så klarer heller ikke politiet å løse saken (Greenwood, 1979). 
 
Politiet i mange land har derfor ikke hatt tradisjon for å utvikle spesielle 
kvalifikasjonssystemer innen etterforskning, verken på individ- eller 
organisasjonsnivå. Følgelig har etterforskningsfaget blitt utført og opprettholdt av 
interesserte enkeltpersoner som har utviklet sine egne tause kunnskaper og 
ferdigheter. Dette er åpenbart gjort på en ukoordinert måte og uten noen formell 
evaluering og kompetansesystemer. Selv i tilfeller der politiet har fått formell 
opplæring og utdanning innen etterforskning, har dette ikke nødvendigvis ført til en 
formalisert anerkjennelse. Det er derfor heller ikke vært grunnlag for en 
diskvalifikasjon fra oppgaven og jobbutøvelsen av politifolk som ikke har tilstrekkelig 
kompetanse. Til tross for en historisk satsing ved Politihøgskolen på 
videreutdanningstilbud innen etterforskningsfaget, er situasjonen i Norge fortsatt 
som i mange andre land. Nemlig at det ikke kreves formalisert videreutdanning 
opplæring eller gis en institusjonelt sanksjonert anerkjennelse av spesifikke 
etterforskningsferdigheter (Fahsing og Ask, 2013; Stelfox, 2007). 
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Denne situasjonen er i endring. Norge er, som mange andre land, midt oppe i en 
stadig sterkere profesjonalisering av politiet (Gundhus, 2010; Weisburd og Neyrod, 
2011), noe som innebærer et generelt høyere utdanningsnivå, samt nye krav til 
dokumenterte ferdigheter på ulike områder. Profesjonalisering er ofte sett i 
sammenheng med krav til større effektivitet, rasjonalitet, dokumentasjon og åpenhet. 
Dette er ikke uproblematisk, siden nettopp politiets etterforskningsarbeid er 
innhyllet i myter, hemmelighold og mangel på dokumentert kunnskap om hvordan 
etterforskere arbeider og dermed også hva som skaper suksess i etterforskninger 
(Fahsing, 2013). Dette er derfor et møysommelig arbeid som ikke har kommet langt. 
Norge har imidlertid kommet relativt langt i denne prosessen sammenlignet med 
andre nordiske land (Fahsing og Rachlew, 2009). Norsk politi har imidlertid 
foreløpig ikke påbegynt arbeidet med standardiserte metodebeskrivelser eller 
formaliserte fagnivå innen etterforskningsfeltet. Dette er et arbeid som bør forankres 
på øverste nasjonale fagnivå og arbeidet som er lagt ned i KO:DE må kunne ses på 
som et godt grunnlag for et slikt system.  
 
I England og Wales ble et slikt system utviklet fra 2004 og implementering på 
nasjonalt nivå tok til fra 2007. Alle etterforskningsmetoder, prosessrutiner og faglige 
oppgaver og ansvarsnivå ble undergitt en nasjonal standardisering (benchmarking). 
Prosjektet ble kalt Professionalising Investigation Programme (PIP) og formålet er 
beskrevet i sitatet under: 
 
“PIP is intended to lead to increased professionalism of investigators, and establish 
a structured, professional approach to investigation. The programme aims to 
introduce a registration process for investigators who demonstrate they 
meet competence based standards as described in the National Occupational 
Standards (NOS) for investigation.” – College of Policing, (2013) 
  
Videre ble det profesjonaliseringsprosessen av alle landets etterforskere underlagt de 
såkalte National Occupational Standards (NOS). Her beskrives alle de ulike 
profesjonaliseringsnivåene i offentlig sektor. De etterforskningsfaglige er kort fortalt 
som beskrevet under: 
 
PIP nivå 1 - de metoder og beslutninger du er akkreditert for gjennom 
grunnutdanningen.  
PIP nivå 2 - de metoder og beslutninger som man har tillagt fulltidsetterforskere.  
PIP nivå 3 - de metoder og beslutninger som man har tillagt etterforskningsledere i 
alvorlige og vanskelige forbrytelser.  
 
Systemet er nå implementert og evaluert over hele landet (McGrory & Treacy, 2012) 
Ansvaret for å utdanne personell er overlatt til politidistriktene selv, enten alene eller 
i samarbeid med andre distrikt, eventuelt med støtte fra en nasjonal enhet. PIP sørger 
for at dette foregår på en synkronisert og omforent måte. Det er kun noen få 
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utdanninger som tilbys fra den nasjonale enhet og det er typisk innen de mer 
spesialiserte og avanserte områder som undercover virksomhet, økonomisk 
kriminalitet, datakriminalitet og så videre. 
  
Et pågående doktorgradsarbeid finansiert av PHS har sammenlignet 
beslutningstakingskompetansen i toppnivåene i det britiske systemet med norske 
politifaglige etterforskningsledere i drapssaker.  
 
Den første undersøkelsen (Fahsing og Ask, 2013) viste at norske og engelske 
etterforskere har høy faglig kunnskap og tenker svært likt om sine arbeidsoppgaver. 
Dette er et meget godt utgangspunkt for fellesfaglig utvikling og det er altså ikke noe 
å si på kunnskapsnivået til de antatt beste norske politietterforskere. Kunnskap er 
viktig, men utgjør imidlertid bare en del av en fullstendig fagkompetanse hvor 
ferdighet og motivasjon er de to andre.  
 
I den andre undersøkelsen ble det utviklet to praktiske test-scenario som viste at de 
norske etterforskerne var signifikant svakere til å omsette sine kunnskaper til 
praktiske operasjonelle vurderinger enn sine britiske kollegaer (Fahsing og Ask, in 
press). En kontrollgruppe av norske nyutdannede politibetjenter med ca. et års 
erfaring gjorde det faktisk bedre i testen enn norske etterforskningsspesialister med 
over 20-års erfaring i snitt. I England var situasjonen helt motsatt, noe som indikerer 
at norsk politi ligger langt etter sine britiske kollegaer hva gjelder utvikling av 
grunnleggende etterforskningsfaglige ferdigheter. Det er mange faktorer som spiller 
inn på slike undersøkelser, men forskerne mener at det er grunnlag for å hevde at 
store deler av forskjellene kan tilskrives effektene av det britiske PIP-programmet. 
Fahsings forskningsresultater er i tråd med funnene fra britenes egen eksterne 
evaluering av PIP-programmet, ledet av Sir Robbie Flanagan, som trakk følgende 
konklusjon:  
 
”It has provided the opportunity to deliver the right people, with the right skills in 
the right place at the right time.” (s.135) 
 
 

13.5 Politihøgskolens utdanningstilbud i videregående 
etterforskning 
Politidistriktene selv, og flere av de aktuelle rapporter arbeidsgruppen har sett 
nærmere på har vist til behovet for videreutdanning og kompetansetiltak. For å få en 
oversikt over hvilket tilbud som tilrettelegges sentralt er PHS anmodet om å 
redegjøre for sin virksomhet. Bidraget er i all vesentlighet lagt til grunn for denne 
redegjørelsen. 
 
PHSs utdanningstilbud innen videregående etterforskning ble underlagt en samlet 
vurdering i 2005. På det tidspunktet var det kun studiet i økonomisk kriminalitet 
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som ga studiepoeng. I forbindelse med at høgskolen ble akkreditert ble det mulig å 
godkjenne studieplaner i høgskolestyret. Flere av kursene ble da utviklet til 
kompetansegivende studier (med studiepoeng). Som følge av utviklingsarbeidet 
godkjente høgskolestyret 6 studieplaner i 2004-2005.   
 
Høsten 2010 behandlet PHSs styre en rapport om utvikling av fremtidige 
videreutdanninger innen etterforskningsfeltet. Rapporten inneholdt blant annet 
resultatene av en undersøkelse om hvilke utdanningsbehov 
politidistrikter/særorganer opplevde som viktigst.  
Undersøkelsen viste entydig at det var størst behov for videregående 
utdanningstilbud innen generell etterforskning. 
 
Siden 2010 har utviklingsarbeid knyttet til utvikling av studieplaner, samt 
videreutvikling av innhold og organisering av studier, vært sentralt for 
Etterforskningsseksjonen ved etter- og videreutdanningsavdelingen. Det har også 
vært brukt betydelige ressurser på å forbedre undervisningskvaliteten, både knyttet 
til utvikling av nettbaserte innholdselementer og økt bruk av studentaktive 
læringsformer i gjennomføringen. Det er lagt vekt på at undervisnings- og 
arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig 
belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Et viktig siktemål har også vært å 
styrke ferdighetstreningen i studiene, både praktiske, kommunikative og kognitive 
ferdigheter. Det har også vært arbeidet med å tilby en mer fleksibel gjennomføring av 
studier enn tidligere, gjennom økt grad av nettbasering og lokale gjennomføringer.  
 
Politihøgskolen skal først og fremst bidra til kompetanseutvikling i etaten. Det er 
derfor av avgjørende betydning at det rekrutteres riktige studenter til utdanningene, 
både hva angår oppfyllelse av opptakskrav og lokal utvelgelse av søkere basert på 
kompetanseplaner. Det er forventet at studenter som tas opp i studiet både trenger 
utdanningen, og får anledning til å anvende den i sin yrkesutøvelse. Når politidistrikt 
og særorgan nå etter hvert har godkjente strategiske kompetanseplaner, forventes det 
at utvelgelse av deltakere til utdanninger baseres på disse. Dermed kan 
rekrutteringen til høgskolens utdanninger bli mer målrettet. 
 
I tillegg tilbys også to moduler i studiet ”Strategisk analyse”, samt studiene 
”Videreutdanning i pårørendearbeid i kriser og katastrofer” og ”Tegn og symptomer”. 
 
Modellen viser at studiet Videreutdanning i etterforskning (15 studiepoeng) er ment 
som et fundament for de ulike spesialutdanningene. I løpet av noen år vil dette 
studiet bli et obligatorisk opptakskrav for de aller fleste som ønsker videre 
spesialisering. Påbyggingsutdanningene gir fra fem til tjuefem studiepoeng. 
 
I tillegg til å tilby formelle utdanninger arrangerer Etterforskningsseksjonen også 
hvert år en 3-dagers fagsamling for alle instruktører i kurset "KREATIV 
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avhørsteknikk". Ved siste samling deltok 77 instruktører fra hele landet. Formålet 
med den årlige samlingen er at instruktørene skal tilegne seg ny kunnskap, dele 
erfaringer fra praktiske gjennomføringer og delta i faglige diskusjoner og utvikling. 
Målsettingen er at Kreativkursene i politidistriktene fortsatt kan holdes på et faglig 
høyt nivå.  
 
Studiet Videreutdanning i etterforskning er en særlig etterspurt utdanning, og med 
stor oversøking de seneste årene. Studiet tar utgangspunkt i forventet nivå etter 
avsluttet bachelorutdanning. Det skal gi en dypere forståelse for helheten i 
etterforskningen, med spesielt fokus på krav til høy kvalitet, effektiv metodebruk, 
saksansvar og kriminalanalyse. Opptak på studiet forutsetter gjennomført KREATIV 
avhørsutdanning eller tilsvarende fra bachelorutdanningen. Studiet gir 15 
studiepoeng.  
 
Studiet er i vesentlig grad nettbasert, og er lagt opp som et deltidsstudium med 
samlinger og interaktivt studiearbeid i hjemmeperiodene. Det skal som hovedregel 
gjennomføres i løpet av 6 måneder, og utdanningens omfang er anslått til ca. 420 
timer.  
 
Studiet vektlegger videreutvikling av etterforskerens generelle metodekompetanse, 
det etiske og rettslige grunnlaget for yrkesutøvelsen, hensiktsmessig 
arbeidsorganisering som samlet gir høy etterforskningskvalitet. Ulike 
kriminalitetsformer og fenomenkunnskap vil i liten grad bli berørt, men skal tas opp i 
sin fulle bredde i spesialiseringene. Eksamen gjennomføres som en digital test, og 
skal prøve studentenes læringsutbytte på de sentrale områdene i studiet.  
 
I tillegg til digitaliseringen har den delvis lokale gjennomføringen av utdanningen 
medført at det blir mindre trykk på undervisningslokaler ved PHS. Samtidig gir det 
lavere administrative kostnader knyttet til reise- og oppholdsutgifter. Det har også 
vært en bevisst strategi å benytte politidistriktenes egne fagpersoner innen ulike 
spesialområder. Dette gjelder særlig politijurister, kriminalteknikere, samt det 
aktuelle statsadvokatembete. Organiseringen har styrket kompetansedelingen, og 
bidratt til økt samarbeid og forståelse mellom studentene og relevante 
samarbeidspartnere innen etterforskning.  
 
I 2012 ble det ble besluttet å gjennomføre en ekstern evaluering av 
masterutdanningen i politivitenskap, for å få økt kunnskap om utdanningskvaliteten i 
denne, og hva som eventuelt burde endres eller videreutvikles.  Som følge av 
evalueringen, og i tråd med Politihøgskolens strategiske plan 2012 – 2016, er det nå 
nedsatt en arbeidsgruppe som skal utvikle et utkast til en erfaringsbasert 
masterutdanning i etterforskning på 90 studiepoeng. Av mandatet fremgår blant 
annet at denne masterutdanningen skal bygge på eksisterende videreutdanninger 
innen etterforskningsfeltet.  
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Høgskolen i Gjøvik (HiG) har etablert et senter for cyber- og informasjonssikkerhet. 
Fra studieåret 2014/2015 skal senteret samarbeide med Politihøgskolen om å tilby en 
ny erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet. Masterutdanningen skal ha 
fordypning i hvordan etterforskning gjennomføres i cyberdomenet, og hvordan den 
skal gjennomføres for å ivareta kriminaltekniske hensyn, rettssikkerhet og 
personvern. 
 
 
 

 
14. Merverdiprogrammet 

 
Politidirektoratet har i dag ansvaret for planlegging, implementering og 
videreutvikling av et nytt straffesakssystem. Programmet er omfattende, har en 
betydelig kostnadsramme, og benevnes som MERVERDIprogrammet. Programmets 
første leveranse er planlagt realisert i 2017 og programmets samtlige leveranser skal 
være realisert i linjen i 2021.  

Merverdiprogrammet og Endringsprogrammet samarbeider for øvrig om et 
pilotprosjekt for å støtte opp om programmenes felles mål om at politiet skal utnytte 
tilgjengelig teknologi på en effektiv måte, og ferdigstille mer politiarbeid på stedet. 
Dette inkluderer at patruljen skal settes i stand til å gjennomføre flere 
etterforskningskritt på stedet og/eller i umiddelbar tilknytning til en hendelse. 

Målsettingen er at pilotprosjektet skal bidra til en enhetlig utvikling av 
arbeidsprosessene i politi- og lensmannsetaten. Pilotprosjektets formål er bl.a. å 
identifisere, kartlegge og dokumentere: 

• Hvilke oppgaver knyttet til politiets etterforskning og arbeid med straffesaker 
som er egnet for å utføres på stedet i dagens situasjon, med tilgjengelig 
teknologi 

• Hvilke hindringer, av organisatorisk (kompetanse, kultur, prosess, regler, osv.) 
eller teknisk art, som kan forhindre at oppgaver kan løses på stedet 

• Hvordan politiet bør innrette seg for å utføre relevante oppgaver mest mulig 
effektivt; inkludert hvordan arbeid som skjer på stedet mest effektivt støttes av 
arbeid som utføres inne på kontoret (for eksempel fra påtalemyndigheten i 
politiet eller fra sivile saksbehandlere) 

• Hvilke retningslinjer som er nødvendige for å støtte opp om felles, beste 
praksis 

 
 
 
 



55 

 

15. Vurderinger  
 
Arbeidsgruppen har på bakgrunn av det innsamlede materialet fått et relativt klart 
bilde av en krevende situasjon for etterforskningsarbeidet i norsk politi. Ikke minst 
synes dette å gjøre seg utslag i form av sviktende rekruttering og høy ”turn over” av 
kompetente etterforskere og etterforskningsledere. Årsakene er nok ulike, men lønn, 
arbeidsbelastning og muligheter for kurs nevnes ofte. De miljøer som kan fremheves i 
positiv retning er de som er satt sammen innenfor prioriterte kriminalitetsområder 
eller særskilte prosjekter. Det å kunne få etterforske fremfor saksbehandle ble 
fremhevet som et viktig poeng. Særlig trekkes frem eksponerte prosjekter som” 
Grenseløs”, ”Majorstuen-prosjektet” (boliginnbrudd) og ”lommetyveriprosjektet” i 
Oslo sentrum og så videre. 
 
Det gis et nokså unisont uttrykk for at etterforskningsfagene i dag har lavere status, 
og er dårligere avlønnet enn kollegaer knyttet til operasjonssentralene og 
ordenstjenesten. Ledige stillinger fylles opp av unge tjenestemenn og -kvinner direkte 
fra PHS. Mange beskrives som pliktoppfyllende og flinke, men mangler samtidig 
rutine og erfaring. Dette kan ha flere konsekvenser, blant annet kan det påvirke 
prioriteringer og ressursbruk. 
 
Utviklingen fremheves å være noe forsterket av den senere tids økte innsats mot 
beredskap og sikkerhet. Flere representanter fra politidistriktene peker imidlertid på 
at utviklingen også forut for 22. juli-saken gikk i samme retning. Det ble pekt på at 
dette var resultatet av en villet utvikling der formålet hadde vært å gi ordenstjenesten 
en høyere status. Etter politikonflikten i 2008 ble dette oppfattet som tydelig. 
 
Resultatene for politiets straffesaksbehandling annet tertial 2013 viser økende 
restanser og at færre forbrytelser oppklares. Dette uroer.  
 
Arbeidsgruppen har i sitt arbeid forsøkt å se nærmere på utviklingen av 
etterforskningsledelsen, og får tilbakemeldinger på at det i mange saker ikke er en 
hovedetterforsker eller politifaglig person med oversikt over hele saken. Rollen til 
førstebetjenten og politiadvokaten fremstår mer som veiledere enn aktive 
etterforskningsledere. Mangelen på politifaglig ledelse gjør at politijuristene i større 
grad blir oppsøkt for politifaglige avklaringer og beslutninger. Dette gjør seg særlig 
gjeldende innen mengdekriminaliteten, men også innenfor alvorlige 
kriminalitetsområder. 
 
En annen sentral problemstilling er at etterforskere oftere må avgis for å oppfylle 
distriktets behov for vakt og beredskap. Dette hemmer kontinuitet av 
etterforskningen og går ut over både kvalitet og fremdrift. De negative faktorene 
forsterkes ved at det til stadighet byttes etterforskere som har begrenset innsikt i 
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saken før de foretar etterforskningsskritt, som for eksempel avhør. Dette ser særlig ut 
til å ramme de mindre driftsenheter. 
 
Fra et samfunnsperspektiv gir ikke en slik beskrivelse grunnlaget for en optimal 
kriminalitetsbekjempelse. Det kan synes som om den negative utviklingen har 
eskalert og at det bør settes inn tiltak for å forbedre rekruttering, kompetanse og 
styrke rammebetingelser for øvrig. I forskningen fra PHS trekker Myklebust frem 
flere muligheter for forbedring som samstemmer med arbeidsgruppens inntrykk fra 
samtaler med de utvalgte politidistrikter, og resultatene som er fremlagt i rapporten 
om avhørsmetodikk. Dette omfatter både strukturelle, organisatoriske og 
ressursmessige tiltak.  
 
 
 
 

16. Tiltak  
 
Arbeidsgruppen har ikke hatt anledning til å vurdere hverken ressursbruken eller 
organiseringen i de enkelte politidistrikter og særorgan, og har således ikke tatt 
stilling til spørsmål om effektivitet og ledelse. Gruppen har heller ikke hatt anledning 
til å ta stilling til enkelttiltak, og sett hen til hvorvidt disse er forsvarlige opp mot 
andre prioriteringer. 
 
Tidsbegrensninger har ikke gjort det mulig for arbeidsgruppen å gå nærmere inn i de 
ulike forslag til tiltak som har fremkommet i forbindelse med vårt arbeid. Rapporten 
er således ment å være et grunnlag for videre arbeid og oppfølging. Arbeidsgruppen 
mener det er grunn til å se nærmere på disse to tiltak; 
 

• Styrke etterforskningens posisjon i norsk politi. Dette gjelder både 
kompetanse, status, rekruttering, ressurser, tilgjengelig teknisk utstyr og 
utnyttelse av moderne teknologi.  

• Utvikle et karriereløp innenfor etterforskningsfagene. I dag trekkes 
tjenestemenn og kvinner til andre miljøer i politiet, både ut i fra lønn og 
karrieremuligheter, for eksempel vises det her til ordningen med PB1, PB2 og 
PB3.  

 
I tillegg mener gruppen det kan være grunn til å se nærmere på disse tiltak; 
 

• Ytterligere satsning på elektroniske spor  
• Behovet for økt operativ kapasitet, herunder spaning, samt bedre utnyttelse av 

spesialkompetanse på flere områder. 
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• Sikre best mulig ressursutnyttelse og samhandling mellom politidistrikt og 
særorgan. Både Kripos og Politiets utlendingsenhet har kunnskap og 
informasjon som i større grad synes å kunne bli utnyttet bedre.  

• Tilrettelegge for standardiserte prosedyrer og kompetansekrav. 
• Robuste fagmiljøer og dedikerte og skjermede medarbeidere trekkes frem som 

suksesskriterier i flere faglige rapporter. Dette antas å være et sentralt punkt i 
oppfølging av ”Politianalysen”.  

• Lønnsbetingelser. Etterforskere arbeider i dag i stor grad på dagtid. 
Turnusarbeidende politi har jevnt over bedre lønn enn de som arbeider på 
dagtid. Videre oppfattes det også som attraktivt at man innenfor 
turnussystemet relativt enkelt har tilgang til overtid om det er ønskelig.  

• ATB-ordningen beskrives som svært kostnadskrevende og ufleksibel. Bruk av 
etterforskere i andre deler av politiets arbeid medfører ikke bare fravær i de 
aktuelle timene vedkommende er i tjeneste, men medfører også flere fridager. 
Saker, til dels alvorlige sådanne, kan derfor periodevis bli liggende. Ordningen 
fremholdes som svært lite fleksibel og hemmende for produktiviteten. 
Etterforskere og ledelse syns å være omforent i denne forståelsen.  

• Det pågår en diskusjon rundt IP-godkjenningskategoriene og hvem som skal 
delta på de ulike nivåene. Dette fremstår også som en del av den løpende 
diskusjonen om fordeling av ressurser mellom politiets mange gjøremål. 
Spørsmål som reises er hvorvidt man kan bygge et tilsvarende 
godkjenningssystem for etterforskere som gjør at man ikke trekkes ut av 
etterforskningsmiljøene. 

• Kartlegging av utviklingen av kompleksiteten i arbeidet med etterforskning av 
straffesaker. Det fremheves at sakene har blitt vanskeligere å etterforske og 
iretteføre. Økt bruk av tolk, store databeslag, internasjonale forbindelser og så 
videre. 

• Planmessig styring av ressursforvaltning og kompetanseutvikling. Det trekkes 
frem at flere skifter mellom ulike karriereløp og får tilgang til kurs og 
utdanning som ikke benyttes i tilstrekkelig grad. Ledelsesansvaret er her 
sentralt. 

• Dekker utdanningstilbudet ved PHS behovet for etterforskningsfagene? Og 
utnyttes i tilstrekkelig grad de mange internasjonale tilbud og muligheter som 
finnes? Spørsmålene bør utredes nærmere. 

 
I det videre arbeidet anses som viktig at de påbegynte forskningsprosjekter som 
evaluerer politiets etterforskningsarbeid videreføres. 
 

 


