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HØRING – REGJERINGENS HANLDINGSPLAN MOT ØKONOMISK KRIMINALITET
TILTAK 12
MODELL FOR FELLES OPPLÆRING OG KOMPETANSEUTVIKLING FOR
KONTROLLETATENE PÅ OMRÅDET ØKONOMISK KRIMINALITET
Det vises til høringssak – regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet tiltak 12.
Når det gjelder forslag til modell for felles opplæring, støtter Politihøgskolen modell 2, et
grunnleggende studium på høyskolenivå i regi av Politihøgskolen. Politihøgskolen har deltatt i
prosjektgruppen, og viser således til begrunnelsen som fremkommer i høringssaken, se
kapittel 4.
Ved valg av modell legger Politihøgskolen vekt på at opplæringen både bør være praktisk,
analytisk og teoretisk basert. Det må arbeides langsiktig med forebygging av økonomisk
kriminalitet. Forskning må vektlegges, blant annet for å kunne evaluere og si noe om hvilke
tiltak som fungerer og hvilke som synes å ha mindre verdi.
Politihøgskolen stiller seg positiv til forslaget om felles opplæring. I bekjempelsen av
økonomisk kriminalitet er det viktig med et bredt samarbeid. Dette har allerede gitt gode
resultater ved flere bransjeundersøkelser, der flere myndigheter i samarbeid med politiet har
aksjonert. Ved slikt samarbeid avdekkes ofte lovbrudd som ellers ikke ville avdekkes, rett og
slett fordi man ikke var observante på dem.
Reguleringen av økonomisk kriminalitet er en meget sammensatt aktivitet med flere trinn (se
Nordisk tidsskrift for kriminalvidenksab nr. 3, 2012- Larsson «Regulering: en innledning»).
Førstelinjekontrollen utføres av bedriftene selv eller tilsynsorganer. Mange av forholdene som
oppdages håndteres tidlig med advarsler og / eller med pålegg. Flere myndigheter
sanksjonerer brudd på regelverk og flere utfører også enkel etterforskning. Kun et fåtall saker
ender opp hos politi og påtalemyndighet. Dette er et viktig moment som taler for økt
samarbeid mellom ulike etater (Larsson «Regulating corporate crime: from punishment to
self-regulation.» 2012).
Politihøgskolen vil kort bemerke at den foreslåtte opplæringen synes å vektlegge forebygging,
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analyser og kunnskapsutvikling for lite. Etterretning og analysekompetanse er sentrale
bestanddeler, ikke bare i innsatsen mot organisert kriminalitet, men også innen flere former
for økonomisk kriminalitet (se Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab 3, 2012).
Den foreslåtte felles opplæringen bør i tillegg til å være praksisrelatert, også bygge på
forskningslitteratur på fagfeltet. Utdanningen bør således være et studium, ikke et kurs.
Opplæringen foreslås lagt til Politihøgskolen som allerede har kompetanse på områdene
økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet, etterretning, analyse og forebygging. I tillegg
har høgskolen et forskningsmiljø på fagfeltet.
Dersom modell 2 blir valg, og opplæringen administreres og gjennomføres i regi av
Politihøgskolen, forutsetter høgskolen at oppdraget finansieres utover ordinært budsjett.
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