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Bakgrunn
Viser til endelig innstilling fra Stjernø-utvalget datert 22. januar 2008, med høringsfrist l.mai
2008.

Dette innspillet sendes inn til Unio-studentene, Politihøgskolen, samt forbundskontoret
Politiet Fellesforbund. PF-studentene ønsker at innspillet tas til følge når Unio-studentene,
Politihøgskolen og Politiets Fellesforbund skal utarbeide sitt overordnede høringsinnspill.

PF-studentene kommer i dette innspillet kun til å fokusere på de momenter som omhandler
Politihøgskolen i utvalgets innstilling.

Stjernø -utvalgets anbefalinger
Stjernø-utvalget viser til at Politihøgskolen er underlagt Justis- og politidepartementet, men
omfattes delvis av lov om universiteter og høgskoler. Videre viser utvalget at Politihøgskolen
ble akkreditert som høgskole og innlemmet i 2004 gjennom en egen forskrift, samt at
Politihøgskolen er medlem av Universitets- og høgskolerådet og tilbyr masterutdannelse fra
2006.

Utvalget er av den oppfatning at Politihøgskolen som er en bachelorutdanning har mye til
felles med andre profesjonsutdanninger. Utvalget viser videre til at Norges
landsbrukshøgskole og Norges veterinærhøgskole som ble overført fra
Landbruksdepartementet til den daværende Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet i
1997. På bakgrunn av tilnærmingen som har skjedd mellom Politihøgskolen og andre
høgskoleutdanninger, mener utvalget at det bør iverksettes en utredning med sikte på å



overføre ansvaret for Politihøgskolen til Kunnskapsdepartementet og innlemme
Politihøgskolen inn i en av de nye foreslåtte institusjonene.

PF-studentenes oppfattelse av Stjernø-utvalgets innstilling
PF-studentene er glad for at Politihøgskolen i dag er innlemmet under Justis- og
politidepartementet. PF-studentene føler at det er viktig for Politihøgskolen som institusjon at
skolen har sterk tilknytning til Justis- og Politidepartementet.

Per i dag har Politihøgskolen store deler av etter og videreutdanning av ansatte i politi og
lensmannsetaten. Dette gjelder både operative/praktiske og teoretiske fag. Eksempler på dette
er utdanning og opptak av livvakter, kurs for operative ledere, hundeførerkurs og lignende.
PF-studentene er av den oppfatning at Politihøgskolen ikke kan sammenlignes med andre
profesjonsutdannelser som per i dag ligger under Kunnskapsdepartementet. PF-studentene vil
her legge til grunn at Politihøgskolen utdanner i fag der maktbruk, herunder bruk av
skytevåpen inngår. Hvis Politihøgskolen skal sammenlignes med andre utdanninger, mener
PF-studentene at Fengselskolen og Forsvarets krigsskole/Stabsskolen vil være slike
institusjoner. PF-studentene viser til at Forsvarets krigsskole og Fengselsskolen ikke er
foreslått underlagt Kunnskapsdepartementet eller nevnt med organisatoriske endringer i
utvalgets rapport.

PF-studentene mener det vil være feil om Politihøgskolen skulle vært underlagt en større
institusjon som Universitet. Dette vil bidra til å minske Politihøgskolens selvstendighet. PF-
studentene mener en innlemmelse under Kunnskapsdepartementet og organisering under et
Universitet vil gå kraftig ut over Politihøgskolens økonomi og mulighet for å gi et godt
utdannings og forskningstilbud til Politi og lensmannsetaten.

PF-studentene ønsker at:
• Det ikke 'ennomføres en utredning om Politihøgskolen skal overføres fra Justis- og

politidepartementet til Kunnskapsdepartementet.
• Politihøgskolen også i framtiden skal være tilknyttet og underlagt Justis- og

politidepartementet.
• Politihøgskolen fortsatt skal være en selvstendig høgskole som tilbyr bachelor- og

master utdannelse, innehar et godt forskningsmiljø og har ansvar for etter- og
videreutdannelse av ansatte i politi og lensmannsetaten.

Vennlig hilsen

Christian Nilsen


