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om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsre-
visjoner som er behandlet av Stortinget

Til Stortinget 

1. Sammendrag
1.1 Innledning

Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltnings-
revisjoner tre år etter at sakene er behandlet. Dersom
det ikke er gjort nødvendige endringer etter tre år, blir
saken fulgt opp igjen året etter.

Dokument 3:1 (2015–2016) omtaler oppfølgin-
gen av ni forvaltningsrevisjoner. Syv av sakene er
avsluttet mens Riksrevisjonens undersøkelse av reor-
ganiseringen av skatteetaten – Dokument 3:4 (2011–
2012) og Riksrevisjonens undersøkelse av politiets
arbeid med vinningskriminalitet – Dokument 3:6
(2011–2012), følges videre. 

1.2 Avsluttede saker
1.2.1 Riksrevisjonens undersøkelse av 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets 
måloppnåelse og virkemiddelbruk i 
arbeidet med bosetting og kvalifisering av 
flyktninger – Dokument 3:3 (2010–2011) 

1.2.1.1 INNLEDNING

Dokument 3:3 (2010–2011) Riksrevisjonens
undersøkelse om Integrerings- og mangfoldsdirekto-
ratets måloppnåelse og virkemiddelbruk i arbeidet
med bosetting og kvalifisering av flyktninger ble
sendt til Stortinget 11. november 2010. Formålet med
Riksrevisjonens undersøkelse var å vurdere om
måloppnåelsen på viktige områder innen integrering

var i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetnin-
ger, og hvordan Integrerings- og mangfoldsdirektora-
tet (IMDi) bidro til måloppnåelsen. Det var også et
mål å vurdere departementets styring og oppfølging
av IMDi.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen avga sin inn-
stilling 3. februar 2011, jf. Innst. 191 S (2010–2011).
Saken ble behandlet i Stortinget 11. mars 2011.

Riksrevisjonen fulgte opp saken i Dokument 3:1
(2014–2015). Kontroll- og konstitusjonskomiteen
avga 18. desember 2014 sin innstilling til Dokument
3:1 (2014–2015), jf. Innst. 129 S (2014–2015), og
komiteen var fornøyd med at Riksrevisjonen fulgte
saken videre. 

1.2.1.2 RIKSREVISJONENS VURDERING

Riksrevisjonen ba i brev 26. mars 2015 Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet gjøre
rede for status og hvilke tiltak som er iverksatt for å
følge opp rapportens hovedkonklusjoner og kontroll-
og konstitusjonskomiteens merknader i saken.
Departementet svarte Riksrevisjonen i brev av
18. mai 2015 og i et supplerende brev 11. august
2015.

Riksrevisjonen har merket seg at Barne-, likestil-
lings- og inkluderingsdepartementet i tildelingsbrev
for 2015 har tydeliggjort IMDis ansvar for å sikre
erfaringsoverføring mellom kommuner og formid-
ling av god praksis til kommuner med svak målopp-
nåelse. Videre er det positivt at det er innført som sty-
ringsparameter for direktoratet at kommunenes plan-
legging og gjennomføring av opplæring i norsk og
samfunnskunnskap og introduksjonsprogrammet
skal styrkes, og at god praksis skal dokumenteres og
formidles. 

Riksrevisjonen har merket seg at flere av tilta-
kene legger vekt på opplæring og erfarings- og kom-
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petanseoverføring fra kommuner med god resultat-
oppnåelse til kommuner med svake resultater og liten
erfaring med kvalifiseringsarbeid. Etter Riksrevisjo-
nens vurdering er det positivt at kommuner med
svake resultater blir oppfordret til å delta i mange av
tiltakene.

Riksrevisjonen legger til grunn at Barne-, like-
stillings- og inkluderingsdepartementet vil følge opp
at de iverksatte tiltakene fører til nødvendige forbe-
dringer og økt måloppnåelse. 

Riksrevisjonen har avsluttet saken.  

1.2.2 Riksrevisjonens undersøkelse av eien-
domsforvaltningen i helseforetakene – 
Dokument 3:11 (2010–2011) 

1.2.2.1 INNLEDNING

Dokument 3:11 (2010–2011) Riksrevisjonens
undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helsefore-
takene ble sendt Stortinget 15. september 2011.
Målet med undersøkelsen var å vurdere om spesia-
listhelsetjenestens eiendomsmasse blir forvaltet og
utviklet på en effektiv måte og i samsvar med over-
ordnede føringer. 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen avga sin inn-
stilling 8. november 2011, jf. Innst. 42 S (2011–
2012). Stortinget behandlet saken 28. november
2011.  

1.2.2.2 RIKSREVISJONENS VURDERING 

Riksrevisjonen ba i brev 20. mars 2015 Helse- og
omsorgsdepartementet gjøre rede for status og hvilke
tiltak som er iverksatt for å følge opp rapportens
hovedkonklusjoner og kontroll- og konstitusjonsko-
miteens merknader i saken. Departementet svarte i
brev av 30. april 2015. 

Riksrevisjonen merker seg at Sykehusbygg HF
har evaluert ordningen med ekstern kvalitetssikring
av sykehusprosjekter, og at ordningen nå er gjort per-
manent. 

Riksrevisjonen merker seg også at Sykehusbygg
HF har overtatt ansvaret for en nasjonal database for
sykehusarealer, og at det skal utarbeides en samlet
oversikt over klassifiserte sykehusarealer i løpet av
2015. En slik oversikt som viser faktisk utnyttelse av
sykehusarealer, vil ifølge departementet kunne legge
til rette for effektiviseringstiltak. 

Økningen i bygningsmassens bokførte verdi med
over 10 mrd. kroner viser primært at det har blitt
investert i nye sykehusbygg i perioden. Tre av de
regionale helseforetakene oppgir at andelen byg-
ningsmasse med middels og kraftige tegn på dårlig
tilstand, har holdt seg stabilt i perioden eller økt noe.
Den positive utviklingen i økonomiske resultater de
siste årene burde ha gjort det mulig med et mer lang-
siktig og systematisk vedlikehold. Statusrapporterin-

gen fra de regionale helseforetakene viser at den
bedrede økonomien i liten grad har ført til et høyere
vedlikeholdsnivå. Riksrevisjonen merker seg at det
nå legges opp til å prioritere vedlikehold i de økono-
miske langtidsplanene i de regionale helseforeta-
kene. 

Riksrevisjonen har avsluttet saken. 

1.2.3 Riksrevisjonens undersøkelse av 
ordningen med rett til fritt sykehusvalg – 
Dokument 3:3 (2011–2012) 

1.2.3.1 INNLEDNING

Dokument 3:3 (2011–2012) Riksrevisjonens
undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehus-
valg ble sendt Stortinget 20. oktober 2011. Målet
med Riksrevisjonens undersøkelse var å vurdere i
hvilken grad myndighetene når målet med ordningen
fritt sykehusvalg. 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen avga sin inn-
stilling 20. desember 2011, jf. Innst. 146 S (2011–
2012). Stortinget behandlet saken 9. februar 2012.  

1.2.3.2 RIKSREVISJONENS VURDERING

Riksrevisjonen ba i brev 18. mars 2015 Helse- og
omsorgsdepartementet om å gjøre rede for status og
hvilke tiltak som er iverksatt for å følge opp rappor-
tens hovedkonklusjoner og kontroll- og konstitu-
sjonskomiteens merknader. Departementet svarte i
brev 23. april 2015.

Riksrevisjonen merker seg de tiltakene og end-
ringen som Helse- og omsorgsdepartementet har
iverksatt etter at Stortinget behandlet Riksrevisjo-
nens undersøkelse av ordningen med fritt sykehus-
valg.

Riksrevisjonen registrerer at fastlegenes plikt ved
henvisning om å informere pasientene om retten til
fritt sykehusvalg er presisert i den nye fastlegefor-
skriften som trådte i kraft i 2013. Riksrevisjonen vil
peke på fastlegenes betydning for at pasienten bruker
retten til fritt sykehusvalg. Det er derfor positivt at
det har vært informasjonskampanjer rettet mot fastle-
ger de siste årene, og at fastlegene har vært involvert
i arbeidet med å forbedre ordningen.

Riksrevisjonen har merket seg at departementet
ikke har noen oversikt over hvor mange som bruker
retten til fritt sykehusvalg. Antall besøk på nettsiden
kan ifølge departementet tolkes som en indikator på
at befolkningens kjennskap til ordningen har økt.
Undersøkelsen viste samtidig at brukere av ordnin-
gen hadde en del likhetstrekk i bakgrunn, utdannelse,
inntekt og tilknytning til arbeidslivet. Departementet
viser til flere tiltak som sikrer at alle ledd i helsetje-
nesten informerer pasientene om retten til fritt syke-
husvalg. Riksrevisjonen forutsetter at arbeidet følges



Innst. 168 S – 2015–2016 3

opp slik at alle pasienter gis muligheter til å bruke ret-
ten til fritt sykehusvalg.

Riksrevisjonen merker seg det pågående arbeidet
med å beregne og presentere reelle ventetider på nett-
stedet og registrerer at dette har avdekket flere
utfordringer. Riksrevisjonen forutsetter at departe-
mentet fortsetter arbeidet med å sikre at informasjon
som oppgis på nettstedet, viser hva man kan forvente
av reell ventetid også for prioriterte pasienter. Dette
vil øke sannsynligheten for at pasienter ønsker å
bruke sine rettigheter til å velge sykehus.

Riksrevisjonen ser positivt på at den nye løsnin-
gen «Velg behandlingssted» på helsenorge.no skal
knyttes tettere til de nasjonale kvalitetsindikatorene.
På den måten legges det til rette for at pasientene får
et bedre grunnlag for å velge sykehus når de bruker
retten til fritt sykehusvalg.

Riksrevisjonen har avsluttet saken. 

1.2.4 Riksrevisjonens undersøkelse om 
håndtering av farlig avfall – Dokument 3:7 
(2011–2012) 

1.2.4.1 INNLEDNING

Dokument 3:7 (2011–2012) Riksrevisjonens
undersøkelse om håndtering av farlig avfall ble sendt
Stortinget 7. februar 2012. Målet med Riksrevisjo-
nens undersøkelse var å vurdere myndighetenes
arbeid med å sikre forsvarlig håndtering av farlig
avfall. 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen avga sin inn-
stilling 27. mars 2012, jf. Innst. 232 S (2011–2012),
og Stortinget behandlet saken 26. april 2012.  

1.2.4.2 RIKSREVISJONENS VURDERING

Riksrevisjonen ba i brev 26. mars 2015 Klima-
og miljødepartementet om å gjøre rede for status og
hvilke tiltak som er iverksatt for å følge opp rappor-
tens hovedkonklusjoner og kontroll- og konstitu-
sjonskomiteens merknader i saken. Departementet
svarte i brev 20. mai 2015.

Riksrevisjonen registrerer at Klima- og miljøde-
partementet har satt i gang flere tiltak som kan styrke
kontrollen av håndteringen av farlig avfall. 

Riksrevisjonen merker seg videre at det fra mai
2015 er innført et elektronisk deklarasjonssystem for
farlig avfall som fram til 2017 skal benyttes sammen
med det gamle systemet. Innføringen av et elektro-
nisk deklarasjonssystem er etter Riksrevisjonens
mening et godt tiltak for å få bedre oversikt og statis-
tikk over området. Det bør også som departementet
framhever, kunne gi mulighet for bedre planlegging
og gjennomføring av kontrollvirksomheten. 

Riksrevisjonen vurderer det som positivt at
avfallshåndtering er tema på de fleste tilsynene Mil-
jødirektoratet og Fylkesmannen gjennomfører, og at

tilsynene er risikobasert for alle aktørene i avfallskje-
den. Det er også positivt at Miljødirektoratet formid-
ler resultatet av tilsynsaksjonene på møter og semina-
rer med bransjen og involverte fagorganisasjoner.
Det er rimelig å anta at dette gir en forbedret håndte-
ring av farlig avfall både i mottaksanlegg og i
behandlingsanlegg.

Farlig avfall er et grenseoverskridende problem,
og det er viktig at lovverket er likeartet innenfor
EØS-markedet. Riksrevisjonen registrerer at departe-
mentet foreslår å gjøre endringer i avfallsforskriften
for å inkludere nye krav for EE-avfall fra reviderte
EU-direktiv. 

Riksrevisjonen merker seg at Klima- og miljøde-
partementet opplyser at Sjøfartsdirektoratet har etab-
lert et innrapporteringssystem for levering av avfall
fra fartøy til havnene, og at Kystverket og Sjøfartsdi-
rektoratet fra juni 2015 vil implementere avfallsmel-
dingene fra fartøyene gjennom SafeSeaNet-systemet.

Riksrevisjonen merker seg videre at det fra 2015
har kommet endringer i forurensningsloven og straf-
feprosessloven som gir økte strafferammer og bedre
grunnlag for myndighetene til å drive tilsyn som kan
avdekke ulovlig eksport av avfall. Endringene kan
etter Riksrevisjonens mening bidra positivt til å fore-
bygge og hindre ulovlig eksport av avfall. Riksrevi-
sjonen understreker at myndighetene må benytte de
nye virkemidlene som lovendringene gir, på en effek-
tiv måte for å hindre ulovlig eksport av farlig avfall.

Riksrevisjonen konstaterer at det er satt i gang
flere tiltak på området, og at disse kan gi en positiv
effekt på forvaltningen av farlig avfall. De fleste til-
takene er imidlertid iverksatt i løpet av våren 2015,
og Riksrevisjonen understreker derfor betydningen
av at Klima- og miljødepartementet følger opp effek-
tene av tiltakene. 

Riksrevisjonen har avsluttet saken. 

1.2.5 Riksrevisjonens undersøkelse av 
Mattilsynet – Dokument 3:8 (2011–2012) 

1.2.5.1 INNLEDNING

Dokument 3:8 (2011–2012) Riksrevisjonens
undersøkelse av Mattilsynet ble sendt til Stortinget
31. januar 2012. Formålet med Riksrevisjonens
undersøkelse var å vurdere i hvilken grad Mattilsy-
nets virksomhet var enhetlig og hadde gitt forutsatte
effektiviseringsgevinster. Undersøkelsen fokuserte
hovedsakelig på det utøvende tilsynsarbeidet.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen avga sin inn-
stilling 27. mars 2012, jf. Innst. 231 S (2011–2012).
Stortinget behandlet saken 26. april 2012. 

1.2.5.2 RIKSREVISJONENS VURDERING

Riksrevisjonen ba i brev 19. mars 2015 Land-
bruks- og matdepartementet om å gjøre rede for sta-
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tus og hvilke tiltak som er iverksatt for å følge opp
rapportens hovedkonklusjoner og kontroll- og kon-
stitusjonskomiteens merknader i saken. Departemen-
tet svarte i brev 12. mai 2015.

Riksrevisjonen registrerer at det er satt i verk en
rekke tiltak for å sikre en mer enhetlig saksbehand-
ling i tilsyns-, godkjennings- og klagesaker. Riksre-
visjonen har også merket seg at det arbeides systema-
tisk med kompetanseheving, etablering av landsdek-
kende rutiner og forenkling av regelverk for å sikre at
saker blir behandlet riktig og ensartet. Videre er det
gjennomført tiltak for raskere avklaring av prinsi-
pielle spørsmål i Mattilsynet, økt kunnskapsdeling
innen etaten og oppfølging av tilsynssystemet
MATS. Det er også gjennomført brukerundersøkelser
av MATS som viser en positiv utvikling for systemet.
Det vises også til at departementene har utviklet nye
indikatorer i tildelingsbrevet for å gi kvalitativt
bedre, relevant og tilstrekkelig styringsinformasjon.
Departementene opplyser at det jobbes videre
sammen med Mattilsynet om dette. 

Mattilsynets arbeid med å sikre korrekt tilsyn
berører et stort antall personer og virksomheter i
Norge og kan ha store økonomiske konsekvenser for
den enkelte og virksomhetene. Riksrevisjonen under-
streker derfor betydningen av at Landbruks- og mat-
departementet i samarbeid med de to øvrige berørte
departementene fortsatt følger opp Mattilsynets
arbeid på området.

Riksrevisjonen har avsluttet saken. 

1.2.6 Riksrevisjonens undersøkelse av effektiv 
ressursutnyttelse i NAV – Dokument 3:10 
(2011–2012) 

1.2.6.1 INNLEDNING

Dokument 3:10 (2011–2012) Riksrevisjonens
undersøkelse av effektiv ressursutnyttelse i NAV ble
sendt til Stortinget 6. mars 2012. Formålet med Riks-
revisjonens undersøkelse var å vurdere om NAV
hadde etablert en effektiv ressursutnyttelse i ytelses-
forvaltning i fylkeslinjen, og å identifisere organisa-
toriske og styringsmessige årsaker til at ressursutnyt-
telsen varierte mellom fylkene.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen avga innstil-
ling 15. mai 2012, jf. Innst. 294 S (2011–2012). Stor-
tinget behandlet saken 30. mai 2012. 

1.2.6.2 RIKSREVISJONENS VURDERING

Riksrevisjonen ba i brev 20. mars 2015 Arbeids-
og sosialdepartementet om å gjøre rede for status og
hvilke tiltak som er iverksatt for å følge opp rappor-
tens hovedkonklusjoner og kontroll- og konstitu-
sjonskomiteens merknader i saken. Departementet
svarte i brev 22. mai 2015.

Riksrevisjonen registrerer at Arbeids- og sosial-
departementet har satt i verk flere tiltak for å imøte-
komme merknadene fra kontroll- og konstitusjonsko-
miteen i Innst. 294 S (2011–2012).

Riksrevisjonen har merket seg at forvaltningsen-
hetene i 2013 ble samlet under én felles nasjonal
ledelse i et eget resultatområde, NAV Forvaltning.
Ifølge departementet vil dette legge til rette for at res-
surser i større grad kan benyttes på tvers av forvalt-
ningsenhetene slik at ledig kapasitet i en del av landet
kan benyttes til å avhjelpe stor inngang andre steder.
Riksrevisjonen registrerer at omorganiseringen også
vil kunne bidra til at arbeids- og velferdsetaten opp-
når en mer enhetlig praksis over hele landet, og at de
spesialiserte enhetene nå betraktes som mer robuste
og kvalifiserte. 

Riksrevisjonen registrerer at det har vært en for-
bedring i antall saker som behandles innenfor nor-
mert saksbehandlingstid, slik at kravet til saksbe-
handlingstid i 2014 ble oppnådd for til sammen 12 av
15 ytelser.

Riksrevisjonen har ellers merket seg at sykefra-
været fortsatt er høyt, men at det siden 2011 er noe
redusert. Riksrevisjonen forutsetter at Arbeids- og
sosialdepartementet viderefører fokuset på å få ned
sykefraværet. 

Riksrevisjonen har avsluttet saken. 

1.2.7 Riksrevisjonens undersøkelse om rehabili-
tering innen helsetjenesten – Dokument 
3:11 (2011–2012) 

1.2.7.1 INNLEDNING

Dokument 3:11 (2011–2012) Riksrevisjonens
undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten
ble sendt til Stortinget 6. mars 2012. Formålet med
Riksrevisjonens undersøkelse var å vurdere i hvilken
grad myndighetene ivaretar sitt overordnede ansvar
for å sikre prioritering av rehabilitering i helsetjenes-
ten. Dette ble gjort gjennom å undersøke utvikling i
antall sengeplasser, ventetider, liggedøgn og gjen-
nomsnittlig liggetid for pasienter med behov for
rehabilitering, samt å vurdere om kapasitet og aktivi-
tet i tjenestene til denne pasientgruppa var styrket.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen avga sin inn-
stilling 15. mai 2012, jf. Innst. 295 S (2011–2012).
Stortinget behandlet saken 30. mai 2012. 

1.2.7.2 RIKSREVISJONENS VURDERING

Riksrevisjonen ba i brev 17. mars 2015 Helse- og
omsorgsdepartementet om å gjøre rede for status og
hvilke tiltak som er iverksatt for å følge opp rappor-
tens hovedkonklusjoner og kontroll- og konstitu-
sjonskomiteens merknader i saken. Departementet
svarte i brev 30. april 2015.
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Riksrevisjonen har merket seg at det siden 2010
ikke har vært noen reduksjon i ventetiden for rehabi-
literingspasienter i spesialisthelsetjenesten. Rehabili-
teringspasienter ventet i gjennomsnitt i 57 dager på
behandling både i 2010 og i 2013. 

Riksrevisjonen merker seg videre at det er lite
som tyder på at den samlede kapasiteten på rehabili-
tering har økt siden 2010. Den oppbyggingen av
kapasitet som har kommet i kommunene, har ikke
vært stor nok til å veie opp for nedbyggingen av
kapasitet i spesialisthelsetjenesten. 

Helse- og omsorgsdepartementet viser til at det er
satt i gang flere tiltak for å øke bruken av individuell
plan, men Riksrevisjonen registrerer at det i perioden
2010–2013 bare har vært en svak økning i andelen
pasienter som får utarbeidet individuell plan. Bare
hver tredje pasient som har behov for individuell
plan, og ikke har takket nei til dette, får utarbeidet en
slik plan. Dette kan tyde på at tiltakene som er satt i
verk, så langt ikke har hatt den ønskede effekten.
Riksrevisjonen har registrert at det er en positiv
utvikling når det gjelder andelen kommuner og hel-
seforetak som har etablert en koordinerende enhet,
og at departementet har iverksatt tiltak for å styrke de
koordinerende enhetenes status og rolle. Riksrevisjo-
nen viser til at det er satt i gang eller planlagt flere til-
tak for å bedre kunnskapen om tilbudet til rehabilite-
ringspasienter, både med tanke på kapasitet og kvali-
tet. Siden mange tiltak er i startfasen, er det ikke
grunnlag for å vurdere effekten av disse tiltakene, det
vil si om denne kunnskapen fører til økt kapasitet
eller tilgjengelighet til rehabiliteringstjenester.

Riksrevisjonen registrerer at arbeidet med å utar-
beide kvalitetsindikatorer for rehabiliteringstjenester
først vil bli satt i gang høsten 2015, og ikke forventes
å være ferdig før i 2017. Riksrevisjonen viser til at
kontroll- og konstitusjonskomiteen i Innst. 295 S
(2011–2012) uttalte at det var viktig at Helsedirekto-
ratets lovpålagte ansvar for å utvikle nasjonale kvali-
tetsindikatorer blir prioritert, og understreker at
Helse- og omsorgsdepartementet nå må følge opp at
direktoratet har nødvendig framdrift i dette arbeidet.

Riksrevisjonen legger til grunn at Helse- og
omsorgsdepartementet vil følge opp at de iverksatte
tiltakene har de ønskede effektene, slik at pasienter
som har behov, får nødvendig rehabilitering innen
rimelig tid, slik Stortinget har forutsatt. Riksrevisjo-
nen vil følge utviklingen på området både når det
gjelder ventetider, kapasiteten i tilbudet og gjennom-
føringen av de igangsatte og varslede tiltakene. I for-
bindelse med de årlige risikovurderingene vil Riksre-
visjonen vurdere om det er behov for en ny forvalt-
ningsrevisjon på dette fagområdet.

Riksrevisjonen har avsluttet saken. 

1.3 Komiteens merknader
K o m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i -

d e r p a r t i e t ,  J e t t e  F .  C h r i s t e n s e n ,  G u n v o r
E l d e g a r d  o g  l e d e r e n  M a r t i n  K o l b e r g ,
f r a  H ø y r e ,  E r i k  S k u t l e  o g  M i c h a e l  T e t z -
s c h n e r ,  f r a  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  T o m  E .
B .  H o l t h e  o g  H e l g e  T h o r h e i m ,  f r a  K r i s -
t e l i g  F o l k e p a r t i ,  H a n s  F r e d r i k  G r ø v a n ,
f r a  S e n t e r p a r t i e t ,  P e r  O l a f  L u n d t e i g e n ,
f r a  V e n s t r e ,  S i r i  E n g e s æ t h ,  f r a  S o s i a -
l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i ,  B å r d  V e g a r  S o l -
h j e l l ,  o g  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e ,
U n e  A i n a  B a s t h o l m , viser til at Dokument 3:1
(2015–2016) gjelder oppfølgingen av totalt ni for-
valtningsrevisjoner, hvorav syv er avsluttet. De to
sakene som følges videre er Riksrevisjonens under-
søkelse av reorganiseringen av skatteetaten (Doku-
ment 3:4 (2011–2012)) og Riksrevisjonens undersø-
kelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet
(Dokument 3:6 (2011–2012)). 

Når det gjelder Riksrevisjonens undersøkelse av
Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåel-
se og virkemiddelbruk, har k o m i t e e n  merket seg at
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
har tydeliggjort IMDis ansvar for å sikre erfarings-
overføring mellom kommuner og formidling av god
praksis til kommuner med svak måloppnåelse. Riks-
revisjonen legger til grunn at departementet vil følge
opp at de iverksatte tiltakene fører til nødvendige for-
bedringer og økt måloppnåelse. K o m i t e e n  er enig
i dette.

Når det gjelder undersøkelsen av eiendomsfor-
valtningen i helseforetakene (Dokument 3:11 (2011–
2012)), der målet med undersøkelsen var å vurdere
om spesialisthelsetjenestens eiendomsmasse blir for-
valtet og utviklet på en god og effektiv måte og i sam-
svar med overordnede føringer, har k o m i t e e n  mer-
ket seg at det nå legges opp til å prioritere vedlike-
hold i de økonomiske langtidsplanene i de regionale
helseforetakene. 

Undersøkelsen av ordningen med rett til fritt
sykehusvalg (Dokument 3:3 (2011–2012)) hadde
som formål å vurdere i hvilken grad myndighetene
når målet med ordningen. Riksrevisjonen viser til
flere tiltak som er iverksatt av Helse- og omsorgsde-
partementet, herunder tiltak som sikrer at alle ledd i
helsetjenesten informerer pasientene om retten til
fritt sykehusvalg. K o m i t e e n  ser positivt på dette.

Når det gjelder undersøkelsen om håndtering av
farlig avfall (Dokument 3:7 (2011–2012)), fremgår
det at Klima- og miljødepartementet har satt i gang
flere tiltak med sikte på å styrke kontrollen av hånd-
teringen av farlig avfall og at det blant annet har kom-
met endringer i forurensningsloven og straffepro-
sessloven som gir økte strafferammer og bedre
grunnlag for myndighetene til å drive tilsyn som kan



6 Innst. 168 S – 2015–2016

avdekke ulovlig eksport av avfall. Riksrevisjonen
konstaterer at de iverksatte tiltakene på området kan
gi positiv effekt, men understreker betydningen av at
departementet følger opp effektene. K o m i t e e n
slutter seg til dette.

Det er i etterkant av Riksrevisjonens undersøkel-
se av Mattilsynet (Dokument 3:8 (2011–2012)) satt i
gang en rekke tiltak, blant annet for å sikre en mer
enhetlig saksbehandling i tilsyns-, godkjennings- og
klagesaker. K o m i t e e n  merker seg at Riksrevisjo-
nen understreker betydningen av at Landbruks- og
matdepartementet i samarbeid med de to øvrige
berørte departementene fortsatt følger opp Mattilsy-
nets arbeid på området og er tilfreds med dette.

Undersøkelsen om effektiv ressursutnyttelse i
Nav (Dokument 3:10 (2011–2012)) hadde blant
annet som formål å vurdere om det var etablert en
effektiv ressursutnyttelse i ytelsesforvaltning i fyl-
keslinjen. Det fremgår at Arbeids- og sosialdeparte-
mentet har iverksatt flere tiltak, herunder opprettel-
sen av Nav Forvaltning. Saksbehandlingstiden har
gått ned, men sykefraværet er fortsatt høyt. Riksrevi-
sjonen forutsetter derfor at Arbeids- og sosialdepar-
tementet viderefører fokuset på å få ned sykefravæ-
ret. K o m i t e e n  er enig i dette.

Når det gjelder Riksrevisjonens undersøkelse om
rehabilitering innen helsetjenesten (Dokument 3:11
(2011–2012), er det siden 2010 satt i gang flere tiltak,
men Riksrevisjonen viser til at siden mange av tilta-
kene er i startfasen, er det ikke grunnlag for å vurdere
effektene. Riksrevisjonen registrerer at arbeidet med
å utarbeide resultatindikatorer for rehabiliteringstje-
nester først ble satt i gang høsten 2015, og ikke for-
ventes å være ferdig før i 2017. K o m i t e e n  er til-
freds med at Riksrevisjonen i forbindelse med de
årlige risikovurderingene vil vurdere om det er behov
for en ny forvaltningsrevisjon på dette fagområdet.

K o m i t e e n  slutter seg for øvrig til Riksrevisjo-
nens vurdering av at det for disse syv sakene er gjort
nødvendige endringer etter tre år, slik at sakene ikke
følges opp igjen neste år.  

1.4 Saker som følges videre
1.4.1 Riksrevisjonens undersøkelse av reorgani-

seringen av skatteetaten – Dokument 3:4 
(2011–2012) 

1.4.1.1 INNLEDNING

Dokument 3:4 (2011–2012) Riksrevisjonens
undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten ble
sendt til Stortinget 6. desember 2011. Kontroll- og
konstitusjonskomiteen avga sin innstilling
14. februar 2012, jf. Innst. 182 S (2011–2012). Saken
ble behandlet i Stortinget 26. mars 2012.

Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse var
å vurdere om resultatene av reorganiseringen i skat-

teetaten i perioden 2008–2009 var i samsvar med
Stortingets vedtak og forutsetninger. Riksrevisjonens
undersøkelse omfattet årene 2006–2010.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen kommen-
terte at målene for reorganiseringen av skatteetaten
var svært ambisiøse, og at komiteen var innforstått
med at gevinstene med omorganiseringen kan ta tid.
Komiteen understrekte likevel at Riksrevisjonens
påpekninger av svakheter ved skatteforvaltningen,
som kontroll av næringsdrivende, innkreving av mer-
verdiavgift, saksbehandlingstider på klagesaker og
ventetider på telefonhenvendelser til skatteopplys-
ningen, må følges opp.

Komiteen understrekte også viktigheten av at
befolkningen får korrekte opplysninger når de hen-
vender seg til Skatteopplysningen. Komiteen mente i
likhet med Riksrevisjonen at skatteetaten måtte
iverksette tiltak for å sikre at skattyterne får tilfreds-
stillende veiledning. 

1.4.1.2 DEPARTEMENTETS OPPFØLGING

Riksrevisjonen ba i brev 26. mars 2015 Finans-
departementet om å gjøre rede for status og hvilke til-
tak som er iverksatt for å følge opp rapportens hoved-
konklusjoner og kontroll- og konstitusjonskomiteens
merknader, jf. Innst. 182 S (2011–2012). Departe-
mentet svarte i brev 26. mai 2015. 

Samlet kontrollvirksomhet og ressursbruk
Kontrollvirksomhet

Finansdepartementet opplyser at kontrollomfan-
get i perioden 2011–2014 har blitt redusert. Andelen
kontrollerte selskaper og næringsdrivende gikk ned
fra 9,8 prosent i 2011 til 6,9 prosent i 2014. Samtidig
mener departementet at skatteetatens kontrollarbeid i
perioden har økt i kvalitet. Kontrollene har ifølge
departementet blitt mer treffsikre, og gjennomsnittlig
avdekket beløp per avdekkingskontroll økte i perio-
den. 

Finansdepartementet opplyser at utviklingen på
kontrollområdet må ses i sammenheng med at depar-
tementet har gått bort fra å styre på antall kontroller
og i større grad ønsker å legge til rette for at skatte-
etatens kontrollvirksomhet baseres på risiko- og
vesentlighetsvurderinger. Ifølge Finansdepartemen-
tet må imidlertid kontrollvirksomheten dekke både
de store og tunge sakene og mer typiske kontrollak-
sjoner der synliggjøring av kontrollinnsatsen er ett av
målene. Departementet opplyser at utviklingen i
skatteetatens kontrollvirksomhet vil bli fulgt tett
gjennom styringsdialogen. 

Ressurser

Finansdepartementet opplyser at skatteetatens
samlede ressursbruk i skatteregionene er redusert fra
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4 638 årsverk i 2011 til 4 287 årsverk i 2014. Ifølge
departementet er dette en konsekvens av en styrt
utvikling der it-modernisering og utviklingstiltak i
etaten har vært prioritert. Departementet viser til at
andelen årsverk til kontroll av næringsdrivende og
selskaper av skatteetatens samlede kontrollressurser
har økt fra 55,6 prosent i 2011 til 59,6 prosent i 2014. 

Opplevd oppdagelsesrisiko

Finansdepartementet opplyser at opplevd oppda-
gelsesrisiko blant næringsdrivende og selskaper har
vært økende fra 2012 til 2014. Departementet viser til
at Skattedirektoratet følger utviklingen i opplevd
oppdagelsesrisiko nøye, og arbeider med målrettede
tiltak for å synliggjøre kontrollinnsatsen og øke den
opplevde oppdagelsessannsynligheten. 

Innkreving av merverdiavgift
Finansdepartementet opplyser at det i perioden

2011–2014 har fulgt opp restanse- og resultatutvik-
lingen på merverdiavgiftsområdet gjennom styrings-
dialogen med skatteetaten.

Ifølge departementet har det vært en nedgang i
den aktive merverdiavgiftsrestansen fra 2012 til
2014. Samtidig gir departementet uttrykk for at eta-
ten fortsatt vil prioritere arbeidet med å redusere
restansene. 

Saksbehandlingstidene på klagesaker
Finansdepartementet opplyser at det i perioden

2011–2014 har vært en viss økning i andelen klager
som blir behandlet innenfor de ulike tidsfristene som
er satt for skattekontorene, skatteklagenemnda og
Klagenemnda for merverdiavgift. Departementet
viser for øvrig til at Skattedirektoratet følger utviklin-
gen på området nøye.

Departementet opplyser videre om at Stortinget
har vedtatt at det skal opprettes en ny landsdekkende
klagenemndsordning på skatte- og avgiftsområdet
(skatteklagenemnda). Ifølge departementet innebæ-
rer ny klagenemndsordning én landsdekkende klage-
nemnd for skatt og merverdiavgift. Riksskatte-
nemnda skal oppheves. Formålet med den nye skat-
teklagenemnda er å styrke klageordningen på skatte-
området, bedre rettssikkerheten og å styrke de skatte-
og avgiftspliktiges tillit til at klagesakene blir
behandlet på en tilfredsstillende måte.

Finansdepartementet opplyser at det ikke er tatt
endelig stilling til tidspunkt for når den nye klage-
nemndsordningen skal tre i kraft, men at den nye ord-
ningen tidligst vil kunne gjelde fra 1. januar 2016.
Departementet opplyser at Skattedirektoratet er gitt i
oppdrag å forberede opprettelsen av den nye klage-
nemndsordningen.  

Skatteopplysningen – ventetider og kvalitet i svar
Ventetider

Finansdepartementet opplyser at det er fornøyd
med utviklingen i ventetid ved telefonhenvendelser
til Skatteopplysningen, og viser til at det fra 2012 til
2014 har vært en nedgang i ventetidene på de fire
mest brukte tastevalgene. Disse tastevalgene utgjør
85 pst. av de totale anropene til Skatteopplysningen.
Departementet viser samtidig til at skatteetaten arbei-
der målrettet for at en større andel av etatens kommu-
nikasjon med brukerne kan skje via digitale kanaler. 

Kvalitet på svar fra Skatteopplysningen

Finansdepartementet opplyser at god kvalitet på
svarene fra Skatteopplysningen er en sentral del av
skatteetatens service overfor brukerne og viktig for
etatens omdømme. Departementet opplyser at
eksterne byråer i 2011 og 2013 har gjennomført
målinger av kvaliteten i Skatteopplysningens svar.
Byråene har tatt utgangspunkt i faglige spørsmål som
oftest blir stilt til Skatteopplysningen. Resultatene fra
de undersøkelsene departementet viser til, gir ingen
indikasjon på at kvaliteten i svarene fra Skatteopplys-
ningen er bedret fra 2011 til 2013. 

Finansdepartementet opplyser at Skattedirekto-
ratet har iverksatt en rekke tiltak for å følge opp kva-
liteten i Skatteopplysningens veiledning. 

Departementet opplyser at det i hovedsak er til-
freds med etatens servicenivå, men at det i styrings-
dialogen likevel har påpekt viktigheten av at kvalite-
ten på svarene i Skatteopplysningen følges opp.
Departementet opplyser at det fra og med 2014 har
etablert et eget styringsparameter for kvaliteten i
Skatteopplysningens veiledning, i form av krav til
andelen korrekte svar, og at utviklingen i kvaliteten
bør måles årlig. 

1.4.1.2 RIKSREVISJONENS VURDERING

Riksrevisjonen registrerer at det er gjennomført
en rekke tiltak på områder hvor det ble påpekt svak-
heter i Dokument 3:4 (2011–2012), og at Finansde-
partementet mener at skatteetaten jevnt over oppnår
bedre resultater enn før omorganiseringen i 2008.

Riksrevisjonen merker seg at Finansdepartemen-
tet har gått bort fra å styre på antall kontroller, og at
skatteetatens kontrollvirksomhet i større grad skal
baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Dette
har gitt mer treffsikre kontroller, men samtidig har
kontrollomfanget blitt betydelig redusert etter innfø-
ringen av nye styringsparametere. Riksrevisjonen
understreker derfor viktigheten av at Finansdeparte-
mentet fortsatt følger opp utviklingen i både omfang
og sammensetning av kontrollene som gjennomføres
og totalt avdekket beløp.
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Riksrevisjonen registrerer at skatteetaten har
iverksatt flere tiltak for å bedre kvaliteten i Skatte-
opplysningens veiledning. Til tross for disse tiltakene
viser målinger gjennomført av eksterne byråer at
kvaliteten i svarene fra Skatteopplysningen ikke er
bedret fra 2011 til 2013. En forutsetning for å kunne
etterleve regelverket er at skattyterne får korrekt og
fullstendig informasjon når de henvender seg til skat-
teetaten. Det vises i tillegg til at kontroll- og konsti-
tusjonskomiteen i sin innstilling understreket viktig-
heten av at befolkningen får korrekte opplysninger
når de henvender seg til Skatteopplysningen.

Riksrevisjonen vil følge saken videre. 

1.4.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  viser til Riksrevisjonens oppfølging

av undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten,
Dokument 3:4 (2011–2012).

K o m i t e e n  viser til at da Stortinget behandlet
omorganiseringen i mars 2012, ble det uttrykt at mål-
settingene var svært ambisiøse og at det ville ta tid før
fordeler og gevinster ville vise seg. Under henvisning
til Riksrevisjonens oppfølging er det k o m i t e e n s
oppfatning at det nå kan slås fast at reorganiseringen
i all hovedsak har vært vellykket. K o m i t e e n  er til-
freds med dette.

K o m i t e e n  merker seg at Finansdepartementet
har igangsatt en rekke tiltak for å bedre kvaliteten på
arbeidet i skatteetaten som følge av den gjennomførte
reorganiseringen. 

K o m i t e e n  slutter seg til Riksrevisjonens anbe-
faling om viktigheten av at Finansdepartementet føl-
ger opp utviklingen i omfanget og sammensetningen
av kontrollene. K o m i t e e n  vil særlig legge vekt på
Riksrevisjonens understreking av at svarene som
skatteetaten gir når skattytere henvender seg, må
være konkrete og fullstendige.

K o m i t e e n  er tilfreds med at Riksrevisjonen
følger saken videre. 

1.4.3 Riksrevisjonens undersøkelse av politiets 
arbeid med vinningskriminalitet – 
Dokument 3:6 (2011–2012) 

1.4.3.1 INNLEDNING

Dokument 3:6 (2011–2012) Riksrevisjonens
undersøkelse av politiets arbeid med vinningskrimi-
nalitet ble sendt Stortinget 31. januar 2012. Kontroll-
og konstitusjonskomiteen avga sin innstilling
24. april 2012, jf. Innst. 256 S (2011–2012). Saken
ble behandlet av Stortinget 24. mai 2012. Formålet
med Riksrevisjonens undersøkelse var å vurdere i
hvilken grad politiets arbeid med vinningskriminali-
tet er i samsvar med Stortingets vedtak og forutset-
ninger om å forebygge bedre, reagere raskere og opp-
klare mer.

En samlet kontroll- og konstitusjonskomité viste
til at vinningskriminalitet i 2010 utgjorde 59 prosent
av all anmeldt kriminalitet, og at dette samtidig var
de minst oppklarte lovbruddene. Komiteen mente
videre at det var særlig urovekkende at så få boliginn-
brudd oppklares.

Komiteen understreket at det er viktig at politiet
har stor tillit i befolkningen. Politiets nasjonale inn-
byggerundersøkelser fra både 2008, 2009 og 2010
viste at over halvparten av befolkningen hadde et dår-
lig inntrykk av politiets etterforskningsinnsats av
blant annet tyveri og innbrudd. Personer som hadde
vært i kontakt med politiet etter å ha vært utsatt for en
kriminell hendelse, hadde lavere tillit til politiet enn
befolkningen generelt. Ifølge komiteen tyder dette på
at mange blir møtt av politiet i slike situasjoner på en
måte som ikke er tillitskapende. Komiteen mente
dette er forhold det er viktig at departementet og Poli-
tidirektoratet griper fatt i, og at det er viktig at det set-
tes i verk tiltak som kan bygge opp tilliten til politiet.

Komiteen merket seg også med bekymring fun-
nene i politiets nasjonale innbyggerundersøkelse fra
2010 om at den hyppigste årsaken til ikke å anmelde
en vinningsforbrytelse var liten tiltro til at politiet
ville etterforske saken, og at man derfor antok at den
ville bli henlagt. Dette gir signaler om at slike forhold
også kan ha stor betydning for nedgangen i antall
anmeldelser.

Komiteen viste til at DNA på sikt vil kunne bidra
til høyere oppklaringsprosent, og understreket at det
er viktig at allerede utdannet politi får nødvendig
opplæring i dette. Komiteen mente det var viktig at
politidistriktene tar lærdom av andres positive erfa-
ringer i arbeidet med å bekjempe vinningskriminali-
tet, og at departementet og Politidirektoratet må
legge til rette for en systematisk kompetanse- og erfa-
ringsoverføring mellom distriktene, slik at god prak-
sis blir synliggjort og benyttet i større grad.

Komiteen merket seg at Riksrevisjonen trakk
fram at lav oppklaringsprosent kunne skyldes at
bekjempelse av vinningskriminalitet i noen distrikter
ikke var tilstrekkelig prioritert i ledelsen, at det ikke
var dedikerte politiressurser til vinningskriminalitet i
politidistriktene og at det manglet analysekapasitet.
Komiteen understreket at den var enig med Riksrevi-
sjonen i at politiet må bedre oppklaringsprosenten for
alle typer vinningskriminalitet, og at dette arbeidet
må prioriteres av ledelsen i alle politidistrikter. 

1.4.3.2 DEPARTEMENTETS OPPFØLGING

Riksrevisjonen ba i brev 13. april 2015 Justis- og
beredskapsdepartementet om å gjøre rede for status
og hvilke tiltak som er iverksatt for å følge opp rap-
portens hovedkonklusjoner og kontroll- og konstitu-
sjonskomiteens merknader, jf. Innst. 256 S (2011–
2012). Departementet svarte i brev 28. mai 2015.
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Departementet opplyser som en generell merk-
nad at vinningskriminaliteten, målt i antall anmeldel-
ser, er betydelig redusert i løpet av de siste 4 årene.
Etter departementets vurdering skyldes dette et mål-
rettet og bevisst arbeid i mange politidistrikt, og ikke
minst som følge av et godt samarbeid på tvers av
politidistriktene. Departementet vil særlig trekke
fram betydningen både av at personer som oppholder
seg ulovlig i Norge, raskt sendes ut av landet, og sam-
arbeid med politiet i andre land. 

Departementet peker på at nærpolitireformen vil
kunne få stor betydning for oppgaveløsningen og
resultatene i politiet – også når det gjelder bekjem-
pelse av vinningskriminalitet. Større og færre politi-
distrikter vil gi mer robuste fagmiljø, mer enhetlig
oppgaveløsning og bedre grunnlag for overordnet
styring og prioritering. 

Oppklaringsprosent
Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at

de i likhet med Riksrevisjonen mente at oppklarings-
prosenten på området i perioden 2006–2010 var for
lav – særlig når det gjaldt så alvorlige forbrytelser
som innbrudd i bolig. Departementet vil framholde at
det i mange av vinningslovbruddene er få tekniske
spor og andre opplysninger, noe som gir politiet et
vanskelig utgangspunkt for oppklaring. Det er likevel
på det rene at den generelle oppklaringsprosenten
fortsatt er for lav, og at det for boliginnbrudd bør for-
ventes at flere saker oppklares, selv om det har vært
en positiv utvikling i perioden etter undersøkelsen.

Departementet viser til at total oppklaringspro-
sent på landsbasis i vinningssaker har sunket med 0,7
prosentpoeng siden 2011.

Departementet framhever at utviklingen for opp-
klaringsprosenten når sykkeltyverier og grove tyve-
rier trekkes fra, viser at politiet er på tilnærmet
samme nivå som i 2011. 

Parallelt med at oppklaringsprosenten har holdt
seg relativt stabil, er antall anmeldte saker redusert
betydelig. 

Departementet har innhentet statistikk fra Politi-
direktoratet der oppklaringsprosenten er brutt ned på
distriktsnivå. Resultatene for 2014 varierer fra 11,3
pst. til 31,6 pst. for de ulike politidistriktene, og
variasjonen er tilsvarende i de foregående årene.
Etter departementets vurdering er forskjellene så
store at det vil be Politidirektoratet undersøke nær-
mere hva som er årsaken til dette.  

Grove tyverier fra bolig

Departementet viser til at kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen uttalte at det var særlig urovekkende
at så få boliginnbrudd ble oppklart. 

Departementet konstaterer at oppklaringsprosen-
ten for grove tyverier fra bolig er høyere i perioden

etter Riksrevisjonens undersøkelse. Departementet
viser til at antall oppklarte saker i snitt per år er noe
lavere – ca. 674 i 2006–2010 mot ca. 624 i 2011–
2014, og at det har sammenheng med nedgangen i
denne typen kriminalitet. Både nedgangen i antall
saker og økt andel oppklaring skyldes etter departe-
mentets oppfatning en målrettet innsats fra politiets
side.

Etter departementets vurdering er resultatene
ikke tilfredsstillende verken når det gjelder den gene-
relle oppklaringsprosenten på vinningslovbrudd eller
oppklaringsprosenten for grove tyverier fra bolig. 

Politiets tillit i befolkningen
Justisdepartementet opplyser at det i perioden

etter Riksrevisjonens undersøkelse har vært gjen-
nomført innbyggerundersøkelser i 2012 og 2014. I
innbyggerundersøkelsen for 2014 svarer 89 prosent
at de har tillit til politiet. Økningen er på 3 prosent-
poeng siden 2010, da den var 86 prosent.

Som påpekt av kontroll- og konstitusjonskomi-
teen viste tidligere undersøkelser at over halve
befolkningen hadde et dårlig inntrykk av politiets
etterforskningsinnsats ved tyveri og innbrudd. I 2014
er andelen redusert til 33 prosent. Departementet ser
dette som en klar og gledelig forbedring. Det at hver
tredje innbygger fortsatt har et dårlig inntrykk av
politiet i disse sakene, er likevel ikke godt nok, og
departementets mål er å bedre politiets omdømme
ytterligere. Det framheves at ytterligere framgang
trolig vil kreve en høyere oppklaringsprosent, og at
færre saker blir henlagt. Samtidig vil det kreve at
politiet i kontakt med de som har vært utsatt for kri-
minalitet, skaper en forståelse for hvilke saker det er
mulig å oppklare, og hvilke saker det er riktig å hen-
legge fordi det ikke er spor å gå etter. 

Mørketallene er fortsatt betydelige på området
vinningskriminalitet. De to viktigste faktorene for
ikke å anmelde kriminalitet er at fornærmede opple-
ver at det ikke var en alvorlig nok hendelse (27 pro-
sent), eller at man mener at saken trolig ville blitt
henlagt / ikke prioritert (26 prosent). Undersøkelsen
er ikke brutt ned til ulike kriminalitetstyper, men på
generelt grunnlag antar departementet at det kan
være personer som har vært utsatt for vinningskrimi-
nalitet, som oppgir at de ikke vil anmelde. 

Bruk av DNA i saker med vinningskriminalitet
Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at

spørsmålet om økt oppklaringsprosent ved økt bruk
av DNA-bevis i vinningssaker har vært viktig for
departementet. I tiden etter Riksrevisjonens undersø-
kelse ventet departementet på evalueringen av DNA-
reformen før det skulle iverksette tiltak. DNA-eva-
lueringen «Fra spor til dom» ble forsinket og forelå
først sent i 2013. Konklusjonen i evalueringen var



10 Innst. 168 S – 2015–2016

tydelig – i vinningssaker har bruk av DNA ført til at
flere saker er oppklart. 

Etter departementets vurdering er det mulig å øke
oppklaringsprosenten i politidistriktene, og kanskje
særlig på området grovt tyveri fra villa og leiligheter.
Departementet har signalisert en klar forventning om
økt bruk av DNA i 2015. Departementet vil i sty-
ringsdialogen med Politidirektoratet understreke at
det forventes at politidistriktene gjennomfører slik
etterforskning på innbruddsåstedene, og vil ved rap-
porteringene etterspørre effekten av økt innsats i
form av økt oppklaringsprosent.  

Kompetanse og erfaringsoverføring
Justis- og beredskapsdepartementet viser til Poli-

tidirektoratet som er enig med kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen i viktigheten av å legge til rette for
kunnskaps- og erfaringsoverføring. Direktoratet har i
2015 sammen med Riksadvokaten gjennomført en
analyse der fem politidistrikter ble besøkt. Analysen
hadde som formål å bedre kunnskapen om hvilke for-
hold som påvirker saksflyt og produktivitet i distrik-
tenes straffesaksbehandling, og trekke ut lærings-
punkter for felles læring og forbedring ved viderefor-
midling av funnene.  

Analysemiljøer og dedikerte grupper til arbeid med 
vinningskriminalitet

Justisdepartementet vil framheve at kunnskaps-
basert og kunnskapsstyrt kriminalitetsbekjempelse er
meget viktig. For å sikre at ledelsen i politiet og i dis-
triktene har gode beslutningsgrunnlag ferdigstilte
Politidirektoratet i 2014 Etterretningsdoktrine for
politiet. Doktrinen skal ifølge Politidirektoratet
skape bevissthet om utfordringene i kriminalitetsbil-
det og sikre at kunnskap ligger til grunn for politidis-
triktets strategiske valg og prioriteringer. Doktrinen
gjelder for alle typer kriminalitetsutfordringer poli-
tiet står overfor, og vil gi et godt grunnlag for å
arbeide målrettet blant annet mot vinningskriminali-
tet. Det framkommer i årets disponeringsskriv til
politi- og lensmannsetaten at politiet i løpet av 2015
skal ta i bruk arbeidsmetodikken som beskrives i
doktrinen.

Departementet ser etterretningsdoktrinen som
viktig for å innrette politiets bekjempelse av vin-
ningskriminalitet på en mest mulig effektiv måte, og
legger til grunn at denne nå etterleves i distriktenes
arbeid. Når det gjelder dedikerte grupper som arbei-
der med vinningskriminalitet, har departementet vært
opptatt av at politidistriktene setter av ressurser til å
jobbe systematisk med gjengangere (bofaste vin-
ningskriminelle) og har kompetansemiljøer mot
mobile vinningskriminelle (vinningskriminelle uten
opphold eller bopel i Norge), slik det framgår av til-
delingsbrevet i 2013. Gjennom rapportering til Poli-

tidirektoratet framkommer det at samtlige distrikter
som har mobile vinningskriminelle, har gjennomført
tiltak. Departementet viser også til Oslo politidistrikt,
som har satt ned en dedikert gruppe som jobber med
lommetyverier med gode resultater.

Departementet framholder at målrettet innsats
som setter de kriminelle som utøver gjentatt krimina-
litet, ut av spill – enten ved god forebygging eller
varetektsfengsling og dom – først og fremst forventes
å føre til færre straffbare forhold, og i mindre grad vil
påvirke oppklaringsprosenten. Dette gjør seg også
gjeldende ved returarbeid/uttransportering av krimi-
nelle utlendinger. Uttransportering av kriminelle som
ikke har lovlig opphold i Norge, har vært og er et vik-
tig satsingsområde for departementet. 

Departementet opplyser avslutningsvis at det i
styringsdialogen med Politidirektoratet vil legge stor
vekt på arbeidet med å heve kvaliteten på politiets
etterforskningsarbeid i saker med vinningskriminali-
tet. Målet er raskere saksbehandling, høyere oppkla-
ringsprosent og at flere saker blir behandlet. Departe-
mentet mener dette både vil virke forebyggende, slik
at vinningskriminaliteten reduseres ytterligere, og at
bedre resultater vil ha positiv betydning for politiets
omdømme og publikums tillit. 

1.4.3.3 RIKSREVISJONENS VURDERING

Riksrevisjonen ser positivt på at departementet i
styringsdialogen med Politidirektoratet vil legge stor
vekt på å heve kvaliteten på politiets arbeid med vin-
ningskriminalitet. Målet er raskere saksbehandling,
høyere oppklaringsprosent og at flere saker blir
behandlet.

Riksrevisjonen har merket seg at iverksettelsen
av tiltak for å bedre oppklaringsprosenten ble utsatt i
påvente av evalueringen av DNA-reformen som først
ble sluttført sent i 2013. Det kom tydelig fram av eva-
lueringen at bruk av DNA har ført til at flere saker
med vinningskriminalitet er oppklart. Riksrevisjonen
ser positivt på at alle som utfører operativ tjeneste,
har kompetanse til å kunne sikre DNA-spor, og at
departementet har signalisert en klar forventning om
økt bruk av DNA i 2015.

Riksrevisjonen har merket seg at antall anmeldte
saker om vinningskriminalitet er redusert de senere
årene, men at mørketallene på området er betydelige.
Riksrevisjonen har videre merket seg at politiets inn-
byggerundersøkelser viser at publikums tillit til poli-
tiet generelt er høy, men at det fortsatt er en stor andel
som har et dårlig inntrykk av politiets innsats ved
tyveri og innbrudd.

Etter Riksrevisjonens vurdering gjenstår det fort-
satt viktige utfordringer i politiets arbeid med vin-
ningskriminalitet. Oppklaringsprosenten for disse
sakene er nærmest uendret, og det er fortsatt store
forskjeller i oppklaringsprosenten mellom politidis-
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triktene. Riksrevisjonen har merket seg at departe-
mentet anser forskjellene som så store at det vil be
Politidirektoratet undersøke dette nærmere.

Riksrevisjonen vil følge saken videre. 

1.4.4 Komiteens merknader
K o m i t e e n  viser til Riksrevisjonens undersø-

kelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet,
Dokument 3:6 (2011–2012). Det vises også til inn-
stilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, jf.
Innst. 256 S (2011–2012). K o m i t e e n  viser til at
politiets arbeid med oppklaring av vinningsforbrytel-
ser er av stor betydning for befolkningen. Oppklaring
av denne type kriminalitet er viktig for befolkningens
tillit til politiet. 

K o m i t e e n  viser til og har merket seg at antallet
anmeldelser er betydelig redusert de siste fire årene.
Dette skyldes et målrettet og bevisst arbeid i mange
politidistrikter. K o m i t e e n  er tilfreds med det.
K o m i t e e n  viser imidlertid til at den samlede opp-
klaringsprosenten på landsbasis i vinningssaker har
sunket med 0,7 prosentpoeng siden 2011. Variasjo-
nene i oppklaringsprosent mellom politidistriktene
fra 31,6 til 11,3 prosent er etter k o m i t e e n s  oppfat-
ning for stor. K o m i t e e n  er tilfreds med at departe-

mentet vil følge dette opp overfor Politidirektoratet.
Riksrevisjonen må også følge dette nøye.

K o m i t e e n  slutter seg til Riksrevisjonens
påpekning av at bruken av DNA-bevis er en viktig
faktor for oppklaring av vinningsforbrytelser.
K o m i t e e n  vil understreke betydningen av at alle
som utfører operativ tjeneste, har god kompetanse til
å kunne sikre DNA-spor.

Selv om antallet anmeldelser er gått ned, er det
fortsatt store mørketall. 

K o m i t e e n  slutter seg til Riksrevisjonens opp-
fatning av at det fortsatt er store utfordringer i poli-
tiets arbeid med vinningskriminalitet. Det er derfor
også viktig og nødvendig at Riksrevisjonen følger
saken videre.  

2. Komiteens tilråding
K o m i t e e n  har for øvrig ingen merknader, viser

til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre slikt

v e d t a k :

Dokument 3:1 (2015–2016) – Riksrevisjonens
oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behand-
let av Stortinget – vedlegges protokollen. 

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 16. februar 2016

Martin Kolberg
leder og ordfører
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