Årsrapport 2015
– Verner viktige verdier

// ÅRSRAPPORT 2015

Postadresse:
Pb. 8193 Dep, NO-0034 OSLO
Adresse:
C.J. Hambros plass 2 C, 0164 OSLO
Telefon sentralbord: +47 23 29 10 00
Tipstelefon: +47 23 29 11 00
Faks: +47 23 29 10 01
E-post:
post.okokrim@politiet.no
desken.okokrim@politiet.no
Nettside:
www.okokrim.no

Publisert:
Mars 2016
Foto
Leif Ingvald Skaug
Nina Norset Little
Shutterstock
Freeimages
Layout:
Gunhild Nygaard Hafsahl, ØKOKRIM

XXX // SIDE 2

Innholdsfortegnelse
Leder
ØKOKRIM i tall
Organisasjon
Bistandsvirksomhet
Internasjonal virksomhet
Yarasaken
Arbeidslivskriminalitet
Dyrevelferdskriminalitet
Ulvesaken
Inndragning
Mistenkelige transaksjoner
Kvalitetsutviklling

5
6
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27

XXX // SIDE 4

// ÅRSRAPPORT 2015

Leder
ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea

ØKOKRIMs resultater for 2015 er stort sett gode. Vi har en lav
gjennomsnittlig etterforskingstid, og en fortsatt høy oppklarings- og domfellelsesprosent, etter et hektisk år i domstolene.
Fremover er vi opptatt av å fortsette arbeidet med kontinuerlig
forbedring, og vi ser frem til å samarbeide med færre og sterkere øko-seksjoner i de nye politidistriktene.

De fleste viktige målene for 2015 er oppnådd
med god margin. Vi har blant annet oppnådd
en rask gjennomsnittlig etterforskingstid
og en høy oppklarings- og domfellelsesprosent.

De fleste viktige målene for 2015 er oppnådd med god margin.
Vi har blant annet oppnådd en rask gjennomsnittlig etterforskingstid og en høy oppklarings- og domfellelsesprosent. Av
tilsammen 113 tiltaleposter som var bragt inn for domstolene,
domfelte de for 96 poster. I tillegg har vi fortsatt å holde den
faglige kontakten med og bistanden til politidistriktenes økoteam på et høyt nivå.
ØKOKRIMs trusselvurdering 2015–2016 viser et stabilt bilde
når det gjelder økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Skat-

tesvik, korrupsjon og forurensing er fortsatt viktige trusler for
samfunnet. Bare mediedekningen gjennom året av problematiske
sider ved flere store norske selskapers utenlandsoperasjoner,
viser at det er viktig å innrette innsatsen også mot alvorlige
lovbrudd begått i ellers seriøse selskaper. I tillegg har arbeidsmarkedskriminalitet (beskrevet av ØKOKRIM første gang i 2012)
befestet seg som en viktig trussel. Arbeidsmarkedskriminalitet
kan bare bekjempes gjennom et godt samarbeid mellom politi,
andre myndighetsorganer og arbeidslivet.
Nærpolitireformen med etablering av 12 større politidistrikter kan gi en vesentlig styrking også av politiinnsatsen mot
økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Politiet har vært et
svakt ledd i myndighetenes innsats på disse områdene. Både
organisering og ressurssetting i den nye politistrukturen bør
gi grunnlag for en signifikant forbedring av denne innsatsen.
ØKOKRIM står klar til å ta et faglig medansvar for dette.
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ØKOKRIM i tall
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Ressurser

Resultater
Enhet

2013

2014

2015

Mill. kr.

147 144’

151 687’

– Hvorav lønnskostnader utgjør:

Mill. kr.

103 608’

– Hvorav driftskostnader utgjør:

Mill. kr.

Årsverk (ansatte per 31. desember)2)

Antall

Budsjett (hjemlet tildeling per 31. desember)*

Nøkkeltall

Enhet

2014

153 922’

Domfellelse i rettskraftige avgjørelser

%

66

94

85

112 579’

120 380’

Oppklaring

%

77

88

92

43 267’

38 245’

33 179’

Rettssaker
(tingrett, lagmannsrett, Høyesterett)

Antall

33

28

30

141

144

145
Rettskraftige avgjørelser

Antall

48

31

35

Rettskraftige økonomiske reaksjoner

Mill. kr.

119

1 575**

83

Påtalevedtak (positive)

Antall

23

41

20

Nye sakskompleks

Antall

20

25

15

Sakskompleks under etterforsking

Antall

21

25

27

Saksbehandlingstid

Dager

499

248

298

Bistandssaker

Antall

48

57

47

Meldinger om mistenkelige transaksjoner

Antall

4 272

5 795

4 714

2013

2015

* Øremerkede midler er ikke medregnet.

78 %

Lønnskostnader

22 %

Driftskostnader

** Tallet inkluderer idømt erstatning etter gjenåpning og ny rettskraftig dom i Finance Credit-saken.
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BOKMÅL: Sist endret sommer 2014, skatt og avgift har blitt til skatteteamet

Organisasjon
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Bistandsvirksomhet
ØKOKRIM skal som ledd i vår strategi drive kunnskapsbasert bistands- og
utviklingsvirksomhet rettet mot politidistriktene. I perioden frem til ny struktur
for politidistriktene trer i kraft, skal ØKOKRIM ta et spesielt ansvar for at samlet effekt av politiinnsatsen mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet
opprettholdes.
I 2015 har ØKOKRIM gitt stedlig bistand til 10 politidistrikter i saker om ulike former
for økonomisk kriminalitet. I tillegg har ØKOKRIM ledet to samarbeidsprosjekter
der flere politidistrikter har vært involvert, blant annet et omfattende samarbeidsprosjekt med politidistriktene i Østfold, Romerike og Oslo vedrørende organiserte
lånebedragerier. Siste del av sakskomplekset ble behandlet i lagmannsretten i
2015. Totalt er 10 personer domfelt og det er utmålt 32 års fengselsstraff.
I saker om miljøkriminalitet har ØKOKRIM i 2015 gitt bistand til politidistriktene
i åtte omfattende eller prinsipielle saker.
I tillegg til disse sakene gis det bistand i form av løpende rådgivning ved
forespørsler fra politidistriktene i enkeltsaker både innenfor økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.
ØKOKRIM har i 2015 også overtatt ansvaret for etterforsking og iretteføring av enkelte straffesaker som opprinnelig var anmeldt til og etterforsket i
politidistriktene.
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Internasjonal virksomhet
De aller fleste av ØKOKRIMs saker har forgreninger
til utlandet. Dette medfører at det regelmessig må gjennomføres omfattende etterforskingskritt i andre land.
Eksempelvis har det i en av ØKOKRIMs korrupsjonssaker
vært nødvendig å etterforske i 13 ulike land. Dette arbeidet
stiller store krav til kompetanse og forutsetter et godt
kontaktnett med utenlandske samarbeidspartnere. En
særlig utfordring er at slik etterforsking som regel er svært
kostnadskrevende.
Gjennom rollen som mottaker av rapporter om mistenkelige pengetransaksjoner, har ØKOKRIM et nasjonalt
ansvar for finansiell etterretning. I denne forbindelse deltar
vi aktivt i flere internasjonale samarbeidsfora som Financial
Action Task Force (FATF), og Egmont Group. Gjennom dette
samarbeidet utveksles informasjon med søsterenheter i
andre land.
ØKOKRIM bidrar regelmessig med ulike former for kompetansedeling internasjonalt. I 2015 var vi blant annet i
Moldova for å bistå landets anti-korrupsjonssenter i deres
utvikling, og vi foredro på OECDs årlige undervisningsopp-

legg for etterforskningsledere i utviklingsland for å heve
kompetansen innenfor etterforsking av skattekriminalitet
og annen økonomisk kriminalitet.
ØKOKRIM deltar også i Camden Assets Recovery Interagency Network (CARIN), et internasjonalt nettverk
mellom nasjonale spesialistenheter som arbeider med
inndragning av utbytte fra straffbare handlinger. Formålet
med samarbeidet er å fremme rask informasjonsutveksling
over landegrensene, og ØKOKRIM mottar en stadig økende
mengde henvendelser. Globaliseringen av kriminaliteten
tilsier at det i årene fremover vil være nødvendig med
økt satsning på internasjonalt samarbeid også når det
gjelder inndragning.
I 2015 mottok ØKOKRIM 30 anmodninger fra andre lands
myndigheter om bistand i straffesak. Tallet er stadig økende, og sakene krever stadig større etterforskingsressurser
på tvers av politidistriktene. Som illustrasjon medførte en
rettsanmodning vedrørende omfattende merverdibedragerier i Baltikum at ØKOKRIM gjennomførte avhør og annen
bevisinnhenting i 11 virksomheter på ulike steder i Norge.
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Yarasaken
I januar 2014 vedtok Yara International ASA (Yara) et forelegg
fra ØKOKRIM på tilsammen 295 millioner kroner. Beløpet omfattet
en bot på kroner 270 millioner samt inndragning av utbytte på
kroner 25 millioner. Forelegget gjaldt tre tilfeller av grov korrupsjon:
Yara benyttet bestikkelser overfor høytstående offentlige tjenestemenn i henholdsvis Libya og India, samt overfor en leverandør i
Russland. ØKOKRIM har gjennomført en omfattende internasjonal
etterforsking, og har fått betydelig hjelp fra myndighetene særlig i
Sveits. Frankrike og USA for å avdekke de faktiske forhold. I alt har
13 ulike jurisdiksjoner bistått ØKOKRIM i etterforskingen.
ØKOKRIM tok også ut tiltale mot fire personer, alle tidligere
medlemmer av Yaras konsernledelse, herunder konsernsjefen.
Oslo tingrett avsa dom i juli 2015 der alle de tiltalte ble dømt; den
tidligere konsernsjefen til fengsel i tre år, den tidligere juridiske
direktør til 2 ½ år og de øvrige til fengsel i 2 år. Dommen er ikke
rettskraftig, i det alle de domfelte har anket. Ankesaken er berammet for Borgarting lagmannsrett høsten 2016.
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Arbeidslivskriminalitet
ØKOKRIM har i løpet av 2015 arbeidet med arbeidslivskriminalitet, eller arbeidsmarkedskriminalitet, i flere sammenhenger.
Kort før årsskiftet 2014/15 ble en mann i 60-årene i en tilståelsesdom idømt 3 års fengsel for hvitvasking ved å ha utferdiget/
fremskaffet fakturaer/kvitteringer på til sammen ca. kroner 60
millioner. Retten uttalte at uten ”tilståelsesrabatt” ville straffen
blitt 5 års fengsel. Opplysninger fra saken har gått inn som del
av etterforskingsmaterialet i andre saker på samme felt som er
under etterforsking ved enheten.
ØKOKRIM etterforsker også to saker som gjelder mistanke om
arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. Sakene dreier seg blant
annet om mistanke om at lønn og arbeidstid for utenlandske
bygningsarbeidere i Norge er i strid med allmenngjøringsloven og
arbeidsmiljøloven, samt mistanke om falsk forklaring til offentlig

myndighet ved bruk av timelister og kontrakter som ikke viser
de reelle lønns – og arbeidsforholdene.
ØKOKRIM bistår også i to prosjekter i samarbeid med Kripos,
andre politidistrikter og kontrollmyndigheter.
Dessuten bidrar ØKOKRIM med forebyggende virksomhet
i form av artikler i tidsskriftet Miljøkrim og foredrag mm om
hvordan arbeidslivskriminalitet kan forebygges, avdekkes og/
eller bekjempes, blant annet på konferanser arrangert av LO,
advokatfirmaer og andre fagsamlinger. ØKOKRIM har også samarbeidsmøter med Skattedirektoratet og Arbeidstilsynet hvor
blant annet arbeidslivskriminalitet er tema. Som støtte for det
tverrfaglige samarbeidet på området, utga ØKOKRIM Nasjonal
veileder for informasjonsdeling mellom kontrolletatene, politiet
og private for å bekjempe kriminalitet.
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Dyrevelferdskriminalitet
Straffeloven fra 1842 forbød dyreplageri, og Norge fikk sin første dyrevernlov i 1935. Siden den gang har loven blitt revidert flere ganger og
engasjementet for dyrs ve og vel har stadig økt. I januar 2010 ble dyrevernloven erstattet av dyrevelferdsloven. Formålet med loven er å fremme
god dyrevelferd og respekt for dyr. I løpet av disse årene er fokus endret
fra å unngå dyreplageri og lidelse til aktivt å legge forholdene til rette for
god dyrevelferd.
Saker om dyrs velferd vekker stort engasjement. Lukassaken fra Moss
et slikt eksempel. Der ble hunden som ikke lenger var ønsket av eieren
bundet fast i et sementrør og deretter kastet i vannet fra ca. 6,5 meter,
slik at den døde. ØKOKRIM bistod politidistriktet med saken og førte til slutt
saken for Høyesterett. Hundeieren ble av Høyesterett ilagt en straff av
fengsel i 90 dager for grove brudd på dyrevelferdsloven. Domfelte hadde
erkjent forholdene og fikk derfor straffereduksjon på 30 dagers fengsel. .
På bakgrunn av denne høyesterettsdommen kan vi nå slå fast at mindre
grove overtredelser av dyrevelferdsloven for fremtiden i utgangspunktet
vil medføre 120 dagers ubetinget fengsel. Det er et fremskritt i forhold den
uklare straffutmålingstilstanden vi tidligere har hatt på dette området.
Dyrevelferd handler også om f.eks. dyrevelferd for fisk i oppdrett og
for viltlevende arter som blir påvirket av menneskelig adferd, blant annet
i forbindelse med jakt. Velferd for dyr er også tema i naturmangfoldloven,
matloven, viltloven og andre tilgrensende lover.

ØKOKRIM fikk i brev av 14. mars 2014 fra Politidirektoratet et nasjonalt
fagansvar for bekjempelsen av dyrevelferdskriminalitet. Siden da har enheten etterforsket og irettført flere saker på dette området. Her følger noen
eksempler:
En mann i Østerdalen ble i mars 2015 dømt til fengsel i sju måneder og
mistet retten til å drive jakt og fangst i fem år for ulovlig jakt med hunder
m.m. Han hadde blant annet sluppet jakthundene sine løs for at de skulle
jage og drepe rev, samt medvirket til å jage og avlive en villkatt ved at han
lånte ut hundene sine. Dette ble betegnet som en jaktkultur som strider
mot grunnleggende prinsipper og lovbestemmelser om forsvarlig dyrevelferd. I en akvakultursak ble et foretak og dets daglige leder bl.a. dømt
for overtredelse av dyrevelferdsloven da 16.000 laks døde som følge av
surstoffmangel. I en annen sak har enheten tatt ut tiltale mot to reineiere
for bl.a. overtredelse av dyrevelferdsloven da de angivelig skal ha imitert
rovdyrskader på reinsdyr, før de så tok livet av dyrene i den hensikt å få
utbetalt rovdyrerstatning. I desember 2015 ble flere personer pågrepet, og
det ble tatt beslag i flere hunder. En mistenker at hundene er avlet og trent
til bruk i ulovlig jakt, og at de bl.a. har bitt i hjel rev og grevling og påført
bittskader på villsvin.
I tillegg til dette har enheten bistått politidistriktene i dyrevelferdskriminalitetssaker, f.eks. i saker der besetninger av produksjonsdyr har blitt
vanskjøttet.
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Ulvesaken
Fem personer fra Hedmark er ved Sør-Østerdal tingretts dom av 20. april 2015
dømte for forsøk på å felle ulv i Elverum i forvaltningssonen for ulv. En av de tiltalte
ble frifunnet.
De fem ble dømt for forsøk på overtredelse av straffeloven 1902 § 152 b og for
å ha samarbeidet i en kriminell gruppe, jf. straffeloven 1902 § 60 a. ØKOKRIM var
blitt gjort kjent med forholdene gjennom kommunikasjonskontroll. Hovedtiltalte ble
dømt til fengsel i ett år og åtte måneder. Han ble også dømt for ulovlig felling av ulv
på åtejakt. Dette skjedde i mars 2014. De fire andre fikk fengsel fra seks måneder
til ett år, en av dem for medvirkning til den ulovlige jakten. Samtlige ble også idømt
jaktforbud, fra to til fem år. Dommen er ikke rettskraftig og de fem som ble dømt i
tingretten får i mars i år behandlet saken i Eidsivating lagmannsrett.
Morgenen etter at hovedtiltalte hadde skutt ulven på åtejakt i mars 2014 hjalp
en sambygding av mannen, en pensjonert polititjenestemann, til med å fjerne
ulveskrotten fra åstedet. For dette ble den pensjonerte polititjenestemannen i
Høyesterett dømt for med hensikt å ha motarbeidet etterforskningen av en mulig
straffbar handling, for eksempel ved å skjule bevis i saken.
Ved straffutmålingen tok Høyesterett utgangspunkt i at det veier ”tungt at ulv er
totalfredet i Norge” og at både lovgiver og Høyesterett har understreket at miljøkriminalitet skal straffes strengt. Høyesterett kom til at tap av retten til jakt og fiske
i ett år var nødvendig, selv om han ikke var med på selve fellingen. Han ble også
idømt 16 dagers betinget fengsel og en bot på 30 000 kroner.
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Politiets inndragningstall
ØKOKRIMs inndragningstall

Inndragning
I 2015 ser vi en generell positiv utvikling i inndragningstallene.
Det totale inndragningsbeløpet i straffesak ligger nå godt over
2014 og utgjør i år ca. 278 millioner kroner. ØKOKRIM stod for ca.
33 millioner kroner.
Et viktig virkemiddel for å bekjempe profittmotivert kriminalitet
er å frata de kriminelle utbyttet av den straffbare handlingen. Dette
skjer blant annet gjennom inndragning i straffesak. Til tross for at
inndragningsreglene i straffeloven stiller krav om at utbytte skal
inndras, har inndragningstallene vært for lave sett i forhold til det
antatte omfanget av kriminaliteten. Dette skyldes at pengesporetterforsking krever særskilt kompetanse, men også at man har
vært for lite flinke til å sikre verdier tidlig i etterforskingen.
For 2015 ser vi en klar positiv utvikling i inndragningstallene.
Det totale inndragningsbeløpet i straffesak ligger nå på godt
over fjorårets tall og utgjør 278 millioner kroner. ØKOKRIM stod
for inndragning av ca. 33 millioner kroner. Dette er en nedgang
fra 2014. Det er naturlig at tallene svinger fra år til år all den tid
det er et begrenset antall saker som behandles og det beror på
tilfeldigheter i hvilket år sakene blir rettskraftige. Videre varierer
det hvor stort inndragningspotensiale det er i sakene. Inndrag-

ningstallene gir heller ikke et fullgodt bilde av i hvilken grad man
lykkes i å frata de kriminelle utbyttet fra straffbare handlinger.
Inndragning contra erstatning
Tilbakeføring av verdier til de rettmessige eierne og erstatningskrav fra fornærmede er eksempler på sentrale virkemidler som også
innebærer en fratakelse av utbytte og slik sett en nullstilling av
den kriminelles økonomi. Krav fra ligningsmyndighetene og andre
kontrollmyndigheter vil ha samme effekt. Utbytte fratatt på denne
måten kommer ikke til syne i inndragningsstatistikken.
Ofte er det tilfeldig hvorvidt man velger inndragning eller erstatning. I 2015 var ØKOKRIMs totale erstatningskrav på ca. 31 millioner
kroner. Videre ble det i en enkeltsak, i samarbeid med utenlandsk
politimyndighet, sikret verdier for nærmere 30 millioner kroner med
henblikk på tilbakeføring til fornærmede. Det er viktig at man ikke
bare fokuserer på statistikk og størrelsen på inndragningstallene.
Hovedfokus bør være hvorvidt man lykkes i å frata de kriminelle
utbyttet. Selv i de tilfellene der verdiene som inndras er tungt beheftet, er det viktig å inndra utbyttet. Det at man ikke får beholde
en villa, en hytte eller en luksusbil, er en svært viktig signaleffekt,
som ikke bare påvirker de kriminelle miljøene, men er også i tråd

med den alminnelige rettsoppfatningen i befolkningen for øvrig.
For ØKOKRIM er det en viktig målsetting å oppnå inndragning av
utbytte i alle saker og på den måten som er mest mulig effektiv i
hver enkelt sak. I den sammenheng vil det fremover være aktuelt
både å utvikle samarbeidet med kontrolletatene og å arbeide for
å utvikle systemene for å måle fratakelse av straffbart utbytte slik
at de på en bedre måte reflekterer faktisk oppnådde resultater.
Utbytteteamet
I tillegg til å behandle egne saker, bidrar ØKOKRIMs utbytteteam
bidrar med generelle kompetansehevende tiltak, etterforskingsbistand og rådgivning i enkeltsaker på dette området både nasjonalt
og internasjonalt.
ØKOKRIM har også stått for to skriftlige arbeider om inndragning og finansiell etterforsking; første gang ved utgivelsen av en
bok i 2003 og senest ved en praktisk veileder i 2012. I kjølvannet
av den siste veilederen har inndragning vært tema for flere av de
årlige seminarene som ØKOKRIM arrangerer for politidistriktene
og økoteamene. I tillegg til ønsket om å heve kompetansen, har
målet med dette arbeidet vært å få politiet og påtalemyndigheten
til i større grad å fokusere på inndragning.
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Mistenkelige transaksjoner

Rapporteringen av mistenkelige transaksjoner til ØKOKRIM
gikk totalt sett ned med 19 % i 2015 sammenlignet med 2014.

I 2015 har det blitt brukt betydelige ressurser på
deltakelse i lovutvalget for ny hvitvaskingslov
og i sekretariatsfunksjonen for Kontaktforumet for
tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Nedgangen skyldes lavere rapportering fra de to største gruppene rapporteringspliktige, bank og betalingsformidling. Den
reduserte rapporteringen fra banker skyldes særlig at en større
aktør har omorganisert sitt arbeid med hvitvasking og rapportert
færre mistenkelige transaksjoner. Imidlertid sees det også at andre
banker øker sin rapportering. Økningen i rapportering fra forhandlere
av gjenstander skyldes hovedsakelig at én rapporteringspliktig
har sendt 40 MT-rapporter. Den fortsatt økte rapporteringen fra
eiendomsmeglere er gledelig, og kan tyde på økende bevissthet
rundt faren for å misbrukes til hvitvasking i bransjen.
Operativt brukte EFE i 2015 blant annet betydelige ressurser på
analysestøtte til en større arbeidsmiljøkriminalitetssak som etterforskes i regi av Kripos, og hvor flere politidistrikter og særorgan
deltar i etterforskningen. I en straffesak knyttet til lånebedragerier
i forbindelse med utbygging av et hyttefelt ble det idømt totalt 10
års fengsel. Foruten hovedmannen ble en advokat og grunneieren
av hyttetomtene dømt for grovt bedrageri i saken som startet med

formidling av MT-rapport. Begge sakene er eksempler på at EFE
bidrar med essensiell informasjon i etterforskning av alvorlige
saker på kriminalitetsområder som er høyt prioritert av norsk politi.
Gitt utviklingen i terrorbildet ble det også brukt økte ressurser på
dette feltet i 2015.
Foruten produksjon og formidling av finansiell etterretning har
EFE utført også en rekke andre oppgaver i arbeidet med relevans
for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering. I 2015 har
det blitt brukt betydelige ressurser på deltakelse i lovutvalget for
ny hvitvaskingslov og i sekretariatsfunksjonen for Kontaktforumet
for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. EFE ledet også
prosjektet med utarbeidelse av ØKOKRIMs trusselvurdering av
økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, og avdelingen fikk i
2015 ansvaret for å lede arbeidet med å utarbeide en ny Nasjonal
risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering på vegne av
Justis- og beredskapsdepartementet.
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Kvalitetsutvikling
ØKOKRIM skal behandle store, prinsipielle og kompliserte straffesaker. Enkeltpersoner får som følge av denne virksomheten ofte
rettet mistanke mot seg over relativt lang tid før den avklares i form
av påtalevedtak eller dom. Ikke sjelden blir slik mistanke offentlig
kjent gjennom medieomtale. I de tilfellene våre tiltaleposter fører
til frifinnelse i domstolene, kan dette utgjøre en ekstra belastning,
selv om tallene fra de siste årene viser at dette skjer svært sjelden.
Uansett utfall av saken tilsier hensynet til den mistenkte at
virksomheten innrettes slik at straffesakene etterforskes og iretteføres så raskt og effektivt, og med så god kvalitet, som mulig.
ØKOKRIMs interne kvalitetsutvikling baserer seg på kontinuerlig

forbedring i et tverrfaglig miljø. Faglige innovasjoner og beste
praksis fra egen virksomhet, fra søsterorganisasjoner i andre land
og fra politi- og påtalemyndigheten ellers, søkes løpende fanget
opp og tatt i bruk i enhetens arbeidsmåter.
Som ledd i kvalitetsutviklingen har ØKOKRIM gjennom de siste
årene blant annet tatt i bruk et felles styringsverktøy som brukes
i alle saker. Styringsgrupper følger opp påtaleansvarlig i viktige
spørsmål under både etterforskings- og påtalefase. Funksjonen
som hovedetterforsker er tydeliggjort. Og alle saker evalueres på
en standardisert måte.
ØKOKRIM skal være en lærende organisasjon.
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