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HØRINGSSVAR OM FORSLAG OM Å INNFØRE FORBUD MOT BRUK AV PLAGG SOM 

HELT ELLER DELVIS DEKKER ANSIKTET I BARNEHAGER OG UTDANNINGS 

Politihøgskolen viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 7. juni 2017.  

Politihøgskolestudentene (bachelor) vil normalt bære uniform etter første semester i første 

studieår. Uniformsplikten følger av studieforskriften § 1-4. Ansatte med politigrad vil bære 

uniform i en del tilfeller. Så lenge uniformsreglementet for politi- og lensmannsetaten ikke 

åpner for plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, vil det altså uansett følge av gjeldende 

regelverk at slike plagg ikke kan bæres av studenter eller ansatte som bruker uniform. 

Studenter under etter- og videreutdanning, herunder masterstudenter, vil normalt gå i sivil. 

Under enhver omstendighet er vi enige med departementet i at ledelsen ved Politihøgskolen 

kan begrense studenters og ansattes adgang til å bære ansiktsdekkende plagg. Et eventuelt 

forbud vil altså ha begrenset praktisk betydning for Politihøgskolen.  

Basert på departementets rettsoppfatning blir spørsmålet ikke om bruk av ansiktsdekkende 

plagg kan begrenses, men om den enkelte utdanningsinstitusjon skal ha myndighet til å velge 

hvor streng linje man skal legge seg på. En nasjonal regulering kan redusere antall tvister 

lokalt, men det vil uansett måtte vurderes konkret når bruken av slike plagg er «begrunnet i 

klimatiske, pedagogiske, helsemessige eller sikkerhetsmessige forhold». 

Politihøgskolen mener at utdanning er et av de viktigste tiltakene for å oppnå integrering i det 

norske samfunnet. Vi er derfor kritiske til forslaget om å innføre et generelt forbud, uten at det 

foreligger et bedre kunnskapsgrunnlag om konsekvensene av et slikt forbud. Vi viser blant til 

høringsnotatet punkt 6.3 Mulige integreringsmessige konsekvenser for den enkelte hvor det 

fremgår at The European Wergeland Centre (Wergelandsenteret)  som på oppdrag fra 

Kunnskapsdepartementet, har foretatt en oppsummering av forskning og erfaringer med forbud 

mot ansiktsdekkende plagg i andre europeiske land, etterlyser et bedre kunnskapsgrunnlag når 

det gjelder konsekvenser for integrering. Det samme gjør Senter for studier av Holocaust og 

livssynsminoriteter (HL-senteret. På side 26 står det at «Sentrene uttrykker at en bør se på 

omfang, grunn og motivasjoner for å bruke nikab i Norge. De mener forskningen også bør se på 

hvordan man kan inkludere kvinnenes syn og hva som kan være hensiktsmessige tiltak. Det 

vises også til at det trengs mer kunnskap om lokale erfaringer». Dette er Politihøgskolen enig i. 
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Slik Politihøgskolen ser det, bør det være fagmiljøene ved den enkelte utdanningsinstitusjon 

som skal vurdere om ansiktsdekkende plagg er til hinder for at studenten kan gjennomføre den 

enkelte utdanning. Det kan innebære en innskrenkning i både institusjonens og den enkelte 

fagansattes akademiske frihet etter universitets- og høyskoleloven § 1-5 med et absolutt forbud 

slik det foreslås i lovutkastet.  

Prinsipielt bør Politihøgskolen så langt det er mulig, reguleres av samme regler som andre 

universiteter og høyskoler. Som kjent gjelder en del av universitets- og høyskolelovens regler 

for Politihøgskolen, mens en del spørsmål reguleres i politiloven og forskrifter. (Se FOR-2005-

12-16-1576.) Hvis forbudet skal innføres ved at det tilføyes en ny § 7-8 i universitets- og 

høyskoleloven, bør denne bestemmelsen også gjøres gjeldende for Politihøgskolen ved at det 

gjøres endringer i denne kongelige resolusjonen. Siden Politihøgskolen har egne regler om 

skikkethet, bør det antagelig fastsettes at regelen gjelder så langt den passer. I så fall bør 

antagelig Politihøgskolens skikkethetsforskrift endres slik at den avspeiler regelen i universitets- 

og høyskoleloven § 7-8. 

 

 Med hilsen 

 

Nina Skarpenes Jorunn Lindholt 

Rektor/sjef Politihøgskolen Seniorrådgiver 
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