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Høring - Innstillingen  fra Stjernø-utvalget NOU 2008:3 - Ny struktur i høyere
utdanning

Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 28. januar 2008 med vedlegg.

Justisdepartementet har følgende merknader:

1. Vedrørende kriminalomsor ens etatsutdannin
Økt samhandling mellom fengsler og friomsorgskontor, endringer på innholdssiden i
straffegjennomføringen, samt innføring av tilbakeføringsgarantien stiller
kriminalomsorgen overfor nye utfordringer når det gjelder kompetanse, personal og
ledelse. Det økende antall utenlandske innsatte i kriminalomsorgen stiller også
personalet overfor store utfordringer. I tillegg stiller dagens stramme arbeidsmarked og
trekk ved fremtidens arbeidskraft kriminalomsorgen overfor endrede
rammebetingelser.

Kriminalomsorgens etatsutdanning (Fengselsskolen) består av en kombinasjon av
praksistjeneste i fengsel og teoretisk undervisning over en periode på to år. Aspirantene
er midlertidig tilsatte tjenestemenn, og aspiranttiden ansees som prøvetid. Utdanningen
er lønnet og medfører ett års plikttjeneste som fengselsbetjent for de som mottar
vitnemål fra Fengselsskolen.

Justisdepartementet går inn for å videreføre dagens ordning med aspirantopptak og
lønnet etatsutdanning. Det har vært vurdert en omlegging slik at Fengselsskolen går
inn i det ordinære høyskolesystemet, at lønn under utdanning faller bort, og at
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studentene ikke er sikret ansettelse i kriminalomsorgen etter endt utdanning. Norge
har imidlertid en meget solid tjenestemannsutdanning i et internasjonalt perspektiv. En
lønnet etatsutdanning har dessuten den fordel at det sikrer rekrutteringen også i
situasjoner hvor det er et presset arbeidsmarked. En høyskoleutdanning vil være mer
usikker ikke bare i forhold til rekruttering, men også i forhold til å beholde personalet i
kriminalomsorgen. En generelt preget høyskoleutdanning ville i større grad kvalifisere
til arbeid utenfor etaten.

Justisdepartementet vil anmode Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) om å
søke NOKUT om å foreta en faglig vurdering av undervisningstilbudet. En evaluering
foretatt av NOKUT kan danne grunnlaget for en vurdering av hvordan undervisningen
på KRUS kan utvikles videre og tilpasses en moderne kriminalomsorg.

2. Vedrørende Politihø skolen
Justisdepartementet har mottatt en høringsuttalelse fra Politidirektoratet i saken.
Uttalelsen følger vedlagt dette brevet. Justisdepartementet slutter seg i det alt
vesentlige til Politidirektoratets uttalelse. Dette betyr at vi mener Politihøgskolens
organisatoriske plassering og tilknyting til Justisdepartementet må opprettholdes som i
dag.
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Høring - NOU 2008:3 - Sett under ett

Politidirektoratet viser til Kunnskapsdepartementets høringsforeleggelse av innstillingen fra
Stjernø-utvalget i NOU  2008:3 Sett under ett. Politidirektoratet mottok. høringen fra
Justisdepartementet i uke 17. Kunnskapsdepartementets høringsfrist er 1.mai 2008.

Utvalgsinnstillingen omtaler Politihøgskolen særskilt i kapittel 6.8.1, jf kapittel 6.10, side 77,
annen spalte, nest siste avsnitt, og foreslår en utredning med sikte på å overføre ansvaret for
Politihøgskolen fra justisdepartementet til Kunnskapsdepartementet og innlemme den i en
av de nye institusjonene.

Politihøgskolen har avgitt egen høringsuttalelse l .april d.å. til Kunnskapsdepartementet.
Politidirektoratet slutter seg til Politihøgskolens merknader og konklusjoner, og viser for
øvrig også til høringsuttalelse av 9.april fra Politiets Fellesforbunds studentlag ved
høgskolen. Høringsuttalelsene vedlegges.

Utvalgets forslag om å overføre ansvaret for Politihøgskolen til Kunnskapsdepartementet er
gitt en relativt kortfattet drøfting, der omtalen i liten grad synes knyttet til hovedtema i
innstillingens kapittel 6 om alternative modeller for fremtidig institusjonsstruktur. Etter
direktoratets oppfatning er det vanskelig å se sammenhengen mellom det som ellers

behandles i innstillingen og utvalgets forslag om overføring av Politihøgskolen til
Kunnskapsdepartementet.

I innstillingen er det ikke redegjort for hvorfor Politihøgskolen er gitt særskilt
oppmerksomhet, mens Fengselsskolen og Forsvarets høyskoler er utelatt fra behandling.
Utvalget foretar ingen drøftelse av Politihøgskolens forankring og status slik dette etter
omfattende behandling er regulert gjennom politiloven kapittel N A, forskrift om
Politihøgskolens styre, oppgaver og virksomhet og forskrift om delvis innlemming av
Politihøgskolen under lov av 1.april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler.

Politihøgskolens 3-årige grunnutdanning og videre- og etterutdanningstilbud skal sikre
samfunnets behov for politikompetanse og at politiet som sivilt maktapparat tilføres og har
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relevant generalist- og spesialistkompetanse tilpasset etatens ansvar, myndighet og
oppgaver. Politihøgskolen er hertil sentral med hensyn til opptak og utdanning av et
tilstrekkelig antall studenter som etaten på kort og lang sikt har behov for i samsvar med
politiets organisering, faktisk bemanningssituasjon, og politiske og faglige føringer for
etaten. Politihøgskolens forankring under justisdepartementet og Politidirektoratet sikrer
nevnte behov og hensyn, hvilket det også ble lagt avgjørende vekt på ved den delvise
innlemmelsen av Politihøgskolen under lov om universiteter og høyskoler. Det vises ellers
til redegjørelsen i Politihøgskolens høringssvar, jf s. 2, annet avsnitt flg.

Etter Politidirektoratets vurdering er det i utvalgsinnstillingen ikke identifisert eller påvist
forhold ved gjeldende ordning til skade for Politihøgskolens akademiske frihet,
utdanningstilbudets faglige kvalitet eller forskning. Politihøgskolens rolle som
totalleverandør av politikompetanse til politi- og lensmannsetaten må tillegges avgjørende
vekt. Bachelorutdanning, uttelling i studiepoeng, mastertilbud m v er ikke egnet til å
begrunne ansvarsoverføring til Kunnskapsdepartementet, og Politidirektoratet kan ikke se
at det foreligger grunnlag for å videreføre utvalgets forslag.

Med hilsen

gelin Killengreen

Vedlegg: 2 Kopi: Politihøgskolen


