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Statsbudsjettet 2021 – Supplerende tildelingsbrev nr. 2 – Oppklaringsprosent
i straffesaker
Justis- og beredskapsdepartementet viser til tildelingsbrev 21. desember 2020 og
supplerende tildelingsbrev 5. mai 2021. Videre viser departementet til
Riksadvokatembetets årsrapport for 2020 med riksadvokatens merknader til
straffesaksbehandlingen i politiet samt første tertialrapport 2021.
Departementet deler riksadvokatens bekymring for den utviklingen som over tid er
registrert for oppklaringsprosenten totalt, og innen enkelte av kriminalitetstypene.
Rapporteringen for første tertial 2021 viser at det også er store variasjoner i
oppklaringsprosenten mellom de ulike politidistriktene.
Departementet har tatt opp med Politidirektoratet (POD) i etatsstyringsmøtet om
årsrapporten for 2020, at departementet vil følge opp riksadvokatens anbefaling om å
analysere årsakene til den negative utviklingen i oppklaringsprosent i eget brev til
Riksadvokatembetet og POD. Vi har vurdert at det er mest naturlig at riksadvokaten
adresserer dette til POD gjennom fagledelsen av politiet.
Riksadvokaten tilrår at den negative utviklingen for oppklaringsprosenten totalt og for
enkelte kriminalitetstyper analyseres nærmere for å avdekke årsakene til utviklingen,
og slik at adekvate tiltak kan iverksettes for å snu utviklingen.
Det fremgår av Riksadvokatens rundskriv nr. 3/2020 Statsadvokatenes fagledelse av
politiet at «Ansvaret for resultater, oppfølging av disse og iverksettelse av tiltak ligger hos
politimesteren. Statsadvokatene kan imidlertid ut fra sin kompetanse, oversikt og erfaring
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gi vesentlige bidrag til eventuelle årsaksanalyser og hvilke tiltak som bør iverksettes.»
Departementet ber med bakgrunn i dette at riksadvokaten igangsetter en slik analyse
som riksadvokaten anbefaler, slik at Den høyrere påtalemyndighet i samarbeid med
politiet kan finne årsaker og iverksette adekvate tiltak for å øke oppklaringsprosenten.
Departementet legger til grunn at et slikt arbeid vil være et kontinuerlig
forbedringsarbeid i resultatoppfølgingen og rapporteringen på straffesaksbehandlingen
i politiet. Høy oppklaringsprosent, særlig innen de prioriterte sakene, er svært viktig for
samfunnet. Departementet ber derfor om at riksadvokaten rapporterer på status for
dette arbeidet i forbindelse med den ordinære tertialvise rapporteringen til
departementet.
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