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Skatterevisorenes Forening (SF)
Skatterevisorenes Forening organiserer Skatteetatens spydspisser i kampen mot økonomisk
kriminalitet. Vår gode samarbeidspartner ØKOKRIMs fremtid er av vår største interesse. Vi
arbeider med felles mål om å ivareta det flotte velferdssamfunnet Norge har bygget opp.
Økonomisk kriminalitet
Det er dessverre ingen hemmelighet at økonomisk kriminalitet i Norge lønner seg for altfor
mange. Det er heller ingen hemmelighet at altfor få saker blir anmeldt, etterforsket og/eller
påtalt. Mørketallene er store. Det meste grunner i ressursmangel. Norge kan fort fremstå som
et paradis å bedrive økonomisk kriminalitet i. Dette vil vi til livs. ØKOKRIM er en viktig
brikke for å komme i mål med dette.
ØKOKRIM
ØKOKRIM er definitivt Norges spydspiss i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet. Her
besittes meget høy spisskompetanse, faglig integritet og ikke minst en stayerevne i kampen
mot økonomisk kriminalitet som det står respekt av. Dessverre er ØKOKRIM sterkt
underfinansiert.
Skatterevisorenes Forening er klare på at ØKOKRIM bør bestå som eget særorgan. Vi mener
at ØKOKRIM budsjettmessig og administrativt bør legges direkte under Justis- og
beredskapsdepartementet. Dette bør også kunne legge til rette for en kraftig tilførsel av
ressurser. Slik kan Norge settes bedre i stand til å bekjempe økonomisk kriminalitet i årene
som kommer.
Samfunnet må settes bedre i stand til å balansere de bortimot grenseløse ressursene (både
faglige og økonomiske) vi kan stilles overfor i kampen mot økonomisk kriminalitet.
Økonomisk kriminalitet gir grunnlag for, og er ofte en del av, annen kriminalitet.
Bekjempelsen av økonomisk kriminalitet ”taper” likevel ”alltid” i konkurransen om
ressursene. Nettopp derfor ønsker vi ikke at ØKOKRIM skal bli en del av Kripos.
Politidistriktenes økoteam er også en viktig del av kampen mot økonomisk kriminalitet. Disse
bør styrkes faglig og personellmessig, skjermes for andre oppgaver og faglig underlegges
ØKOKRIM.
Integrert påtale
Vi er sterke tilhengere av integrert påtale i Økokrim. Dette må bestå.
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Side 2

Våre medlemmer ser daglig hvilke enorme ressurser samfunnet må legge ned i selv ”små” og
”enkle” saker i kampen mot økonomisk kriminalitet. For den uinnvidde er nok dette nærmest
ubegripelig. Når man så ser på de ”store” og ”komplekse” sakene tar den nødvendige
ressursbruken ytterligere av.
Det er helt avgjørende for en mest mulig effektiv utnyttelse av samfunnets begrensede
ressurser at direkte bruk og gjenbruk av kunnskap er mulig i størst mulig grad.
Rettssikkerheten ivaretas av yrkesfaglig profesjonalitet, faglig- og tverrfaglig samarbeid, samt
rettens behandling.
Faglig ledelse av økoteamene
Skatterevisorenes Forening mener som nevnt at ØKOKRIM skal ha den faglig ledelsen av
Politidistriktenes økoteam.
Kripos - NC3
Vi støtter opprettelsen av et cybersenter i Kripos. Å bygge slik spisskompetanse er helt
avgjørende da stadig flere forbrytelser foregår på eller ved hjelp av elektroniske plattformer.
Særorgan eller bistandsenhet
Skatterevisorenes Forening finner begrepet bistandsenhet lite dekkende for enhetenes faktiske
funksjoner, og støtter derfor ikke en slik begrepsbruk.
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