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HØRINGSSVAR - NOU 2017:12 SVIKT OG SVIK - GJENNOMGANG AV SAKER HVOR 

BARN HAR VÆRT UTSATT FOR VOLD, SEKSUELLE OVERGREP OG OMSORGSSVIKT 

 

Det vises til e-post 22. august fra Politidirektoratet om Barne- og likestillingsdepartementets 

utsendelse av NOU 2017:12 på høring.  

 

Politihøgskolen har dessverre ikke hatt kapasitet til å gjennomgå denne utredningen grundig 

innen høringsfristen. Vår høringsuttalelse er følgelig begrenset til våre utdanninger som er 

relevante for denne utredningen og oppfølgingen av den.  

 

Under punkt 7.4.1.3 Politi er det en uriktig omtale av bachelor i politistudier. Ettersom 

utvalget ved deres gjennomgang av Politihøgskolens rammeplan for bachelorstudier kun har 

funnet en kort beskrivelse av hva studentene innenfor de ulike fagene skal lære om politiets 

arbeid og møte med person som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, konkluderes det 

med at arbeid med vold i nære relasjoner ikke er et fremhevet område, i strid med føringer 

fra Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet og Riksadvokaten. Dette er feil og 

det er meget uheldig at utvalget ikke tok seg tid til å kontakte Politihøgskolen for å undersøke 

dette nærmere. 

 

Bachelorstudentene undervises i politiets møte med barn i flere fag som for eksempel faget 

Kommunikasjon og konflikthåndtering. Studenten lærer gjennom teori og praktiske øvelser 

hvordan de skal møte barn, innhente informasjon og samhandle med barnevernsvakta. 

Undervisningen gjennomføres av representant for barnehus og fagansvarlig for 

videreutdanning i avhør av barn og ungdom, og er i tråd med tiltakskort for møte med barn i 

operative situasjoner som også er en del av arbeidsmetoden politiarbeid på stedet. 

 

Omtalen av Politihøgskolens videreutdanningstilbud under punkt 7.6.1.3 Politi og rettspleie er 

ikke fullstendig. Vi tilbyr flere utdanninger som er relevante i denne sammenheng og som 

burde vært nevnt i utredningen. Nedenfor følger en oversikt over Politihøgskolens 

videreutdanninger vi mener er særskilt relevante og som burde inngått under dette punktet i 

NOUen: 

 

Videreutdanning i etterforskning omhandler også barns særlige stilling i rettssystemet, og det 

inngår caser hvor barn er vitner eller fornærmede, slik at etterforskerne får trent på slike 
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situasjoner i etterforskningen. 

 

Videreutdanning i etterforskning av seksualforbrytelser. På dette studiet fokuseres det på 

fenomenkunnskap knyttet til etterforskning av denne type saker. Studiet fokuserer både på 

barn som ofre og barn som mistenkt for seksuelle overgrep. Videre inneholder studiet egen 

undervisning knyttet til samhandling med barnevernet 

   

Videreutdanning i etterforskning av grov vold og drap. Dette er også studie som bidrar til 

fenomenkunnskap knyttet til eks familievold og vold mot barn.  

   

Videreutdanning i avhør av barn og ungdom (tilrettelagte avhør). Dette er grunnutdanningen 

for de som skal gjennomføre avhør av barn som vitner og fornærmede. Dette studiet gir 

avhørerne kunnskap om avhørsmetodikk for barn, barnefaglige emner, samt etterforskning og 

rettsvitenskap knyttet til avhør av barn.  Studiet inneholder mye praktisk trening og 

veiledning. Dette studiet har også undervisning knyttet til samhandling med barnevernet 

  

Videreutdanning i avhør av særlig sårbare. Dette er en påbygning for de som har gjennomført 

grunnutdanningen på avhør av barn og ungdom. Dette studiet omhandler avhør av 

førskolebarn og personer med utviklingshemming. Studiet gir avhørene kunnskap om 

sekvensielle avhør, barnefaglige emner, kunnskap om personer med utviklingshemming og 

jus knyttet til avhør av personer med utviklingshemming.  Som studiet Avhør av barn og 

ungdom (tilrettelagte avhør), inneholder studiet mye praktisk trening og veiledning. 

   

Videreutdanning i avhørsledelse for påtalejurister. Dette er en ny utdanning som følge av 

endringene i Strpl § 239 i 2015.  Avhørsledere som deltar på dette studiet, får kunnskap om 

avhørsmetodikk, barnefaglige emner, vitnepsykologi og rettvitenskaplige emner. 

Avhørslederne får også undervisning for å styrke samhandlingen med barnevernstjenesten i 

disse sakene. 

 

Barn er også på tema i videreutdanninger som kriminalitetsforebyggende politiarbeid samt 

kulturforståelse og mangfold. 

 

Informasjon om disse studiene herunder studieplaner med litteraturlister er tilgjengelige på 

Politihøgskolens hjemmesider: https://www.phs.no/studietilbud/etter--og-videreutdanning/ 

 

Politihøgskolen foretar systematiske og løpende evalueringer av alle utdanningene som tilbys 

for å sikre at de ivaretar samfunns- og kriminalitets-utviklingen, relevant forskning, gyldig 

fag- og metodekunnskap i politiet, og politiets behov for kompetanseutvikling. Ved jevne 

mellomrom revideres og videreutvikles utdanningene i tråd med dette. 

 

Med hilsen 

 

Tor Tanke Holm Jorunn Lindholt 

Ass. rektor/Ass. sjef 

Politihøgskolen 

seniorrådgiver 
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Høgskolelektor Kristina Kepinska Jakobsen 

Politioverbetjent Rikke Kraft Randa 

  

  

  

  

  

 

 

 

 


