Sagt om Strategisk gransking

«Denne boken gir en god innsikt i både etterforskning og gransking av økonomisk kriminalitet. Den er
systematisk oppbygget og illustrert med treffende eksempler kjent fra mediebildet. Absolutt en
nyttig bok å ha tilgjengelig på kontoret.»
EINAR R. ENDRESEN, leder av kontroll- og kvalitetsutvalget i Rogaland fylkeskommune og
politispesialist/økonomisk kriminalitet, Sør-Vest politidistrikt

«Gjennom boken Strategisk gransking våger Petter Gottschalk å rette kritiske blikk på granskinger og
dermed utfordre etablerte miljøer om hvordan granskinger etter hans mening bør gjennomføres.
Boken er et meget godt bidrag i debatten om granskinger og hvilken kvalitet man må kunne forvente
av slike leveranser.»
NICOLAI SKRIDSHOL, advokat, partner og leder av Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DAs
(SANDS´) gransking og compliance-enhet

«Professor Gottschalk har igjen levert en faglig sterk bok. Boken bør med sin imponerende oversikt
og kunnskap danne skole for alle som befatter seg med granskning av økonomisk kriminalitet.»
KARI E. BREIREM, advokat, Hallgren & Hallgren Advokatfirma

«Arbeid med bærekraft og samfunnsansvar handler mye om håndtering av etiske grensedragninger
og balansen mellom rett og galt. Denne boken gir bred innsikt i mange slike problemstillinger og
saker. Boken gir verdifull innsikt for alle som ønsker å lære om samfunnsansvar, etterlevelse og
bekjempelse av økonomisk kriminalitet»
JEANETT BERGAN, bærekraftsdirektør i PwC

«En meget nyttig og verdifull bok som belyser bruken av gransking i offentlig og privat sektor på en
informativ og god måte.»
DAG ERICHSRUD, tidligere leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune
«Granskningsrapporter kan få stor betydning for de involverte. I takt med at bruken av private
granskninger er økende i blant annet varslingssaker, er det et stort behov for mer kompetanse på
området. Denne boken viser både hva som kreves for å sikre en forsvarlig granskningsprosess, og
dermed også hvilke fallgruber som eksisterer. Den vil derfor kunne bidra til økt rettssikkerhet på
området».
BIRTHE ERICHSEN, advokat, Guide Advokat DA

«For et kontrollutvalg som får mistanke om misligheter i kommunen, gir boken meget nyttig innsikt i
granskningsmetoder og de praktiske forhold som må vektlegges.»
GUNNAR TOPLAND, leder av kontrollutvalget i Grimstad kommune

