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Innstillingen fra utvalget for høyere utdanning (Stjernø-utvalget) er ute på høring. Innstillingen
inneholder en egen omtale av Politihøgskolen i kap. 6.8.1, og vi har valgt å konsentrere vår
uttalelse om denne.

Ø 6.8.1 PcditihøgskØ
Utvalget konkluderer med at det bør iverksettes en utredning med sikte på å overføre ansvaret
for Politihøgskolen til Kunnskapsdepartementet.

Politihøgskolen er underlagt Politidirektoratet og Justisdepartementet med hjemmel i
politiloven, men er delvis innlemmet under lov om universiteter og høyskoler og akkreditert
som høyskole på dette grunnlaget. Forskriften om delvis innlemming under lov om
universiteter og høyskoler trådte i kraft 18.06.2004, og ble endret 16.12.2005 etter siste revisjon
av loven. Bestemmelser som er gjort gjeldende, er i hovedsak bestemmelser som gjelder
studenters rettigheter og krav til faglig tilsyn fra NOKUT. Politihøgskolens system for
kvalitetssikring ble godkjent av NOKUT 27.02.2006. Utdanning for Master i politivitenskap
startet opp høsten 2006 etter godkjenning fra NOKUT og Kunnskapsdepartementet. Fra
01.06.2006 er Politihøgskolen medlem av Universitets- og høgskolerådet.

Politihøgskolen har arbeidet aktivt helt siden oppstarten i 1992 for å oppfylle de kvalitetskrav
som stilles for å få formell godkjenning som høyskole. Det har vært et klart mål at politiets
utdanning skal være likeverdig med utdanning for sammenlignbare yrker, og at utdanningen skal
kunne kombineres med annen høyere utdanning. Høgskolen har bl.a. satt inn store ressurser i
forskning og faglig utvikling for å møte kravet om forskningsbasert utdanning. Utvalget har
derfor rett i at politiutdanningen i dag har mye til felles med andre profesjonsutdanninger.

Utvalget viser til at Norges landbrukshøgskole og Norges veterinærhøgskole ble overført fra
Landbruksdepartementet til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 1997. Åpningen
for delvis innlemming under loven kom imidlertid først i 2002. Denne åpningen ble benyttet
med tilnærmet  like løsninger for forsvarets høyskoler og Politihøgskolen.
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Arbeidet med å forberede akkrediteringen for Politihøgskolen og forskriften om delvis
innlemming under lov om universiteter og høyskoler skjedde i nært samarbeid mellom
Utdannings- og forskningsdepartementet, justisdepartementet, Politidirektoratet og
Politihøgskolen. Det foregikk arbeid parallelt med revisjon av politiloven og av lov om
universitet og høyskoler, noe som sikret samordning av regelverk Det var grundige diskusjoner
om konsekvenser av dobbel tilhørighet, om ansvarsfordeling, kvalitetssikring og praktisk
tilrettelegging.

I dette forarbeidet var det en forutsetning at Politihøgskolens organisatoriske tilknytning til
Politidirektoratet og justisdepartementet skulle føres videre. Dette er en løsning som
Politihøgskolen selv har ønsket og fortsatt ønsker å beholde. Det er en sterk tradisjon i politi-
og lensmannsetaten for å satse mye pårekruttering og opplæring, og det er et tett samarbeid
mellom høgskolen og etaten om mye av utdanningsvirksomheten. Politihøgskolen har løpende
dialog med Politidirektoratet og justisdepartementet om virksomheten, bl.a. om innholdet i
operativ ferdighetstrening og sertifiseringer, som gjennomføres både i bachelorutdanningen og i
etterutdanning. Etaten setter av mange årsverk til veiledning av studentene i praksisåret i
bachelorutdanningen. Videre hentes politifaglige lærere og instruktører fra distriktene, særlig til
praktiske operative utdanninger. Politihøgskolens tilknytning til justissektoren, bl.a. med
deltakelse i ledersamlinger, strategimøter og fagkonferanser, sikrer at høgskolen er godt kjent
med etatens behov for kompetanseutvikling, og at vi får løpende vurdering av utdanning og
forskning som gjennomføres. Politihøgskolen får også kriminalpolitiske føringer for
virksomheten fra Stortinget, ved at høgskolen har eget kapittel på statsbudsjettet. Vi mener
dermed at den nåværende organisatoriske tilknytningen bidrar til faglig kvalitet i høgskolens
yrkesrettede utdanning og forskning.

I forskriften om delvis innlemming under lov om universiteter og høyskoler er det slått fast at
lovens S 1-5 om akademisk og kunstnerisk frihet gjelder for Politihøgskolen. I forarbeidet ble
det grundig drøftet hvordan denne bestemmelsen skulle forstås i forhold til Politihøgskolen.
Justisdepartementet understreket at det i utdanning av politiet er viktig at overordnet myndighet
har muligheten til å gi føringer for innhold i utdanningen for å sikre nødvendig
yrkeskompetanse, bl.a. i form av felles arbeidsverktøy og samordnede strategier og rutiner,
dessuten som et ledd i oppfølging av nye og prioriterte innsatsområder i politiets arbeid. Dette
kan særlig gjelde i forhold til etter- og videreutdanning innenfor mer spesialisert politiarbeid
knyttet til etterforskning, etterretning, beredskap, internasjonalt politisamarbeid og politiets
datasystemer. I saksframstillingen for den kongelige resolusjonen heter det bl.a.: "Universitets-
og høyskoleloven § 2 nr. 3 (i dagS1-5) er ikke til hinder for at overordnet myndighet kan
fastsette innholdet i utdanningen ved Politihøgskolen i den utstrekning det er nødvendig for å
imøtekomme strategiske, taktiske, operative og kriminalpolitiske behov. Fastsetting av
innholdet i utdanningen skjer i form av stortingsmeldinger, budsjettprosesser, fastsetting av
rammeplaner for de ulike utdanningene, ved etatsstyring, i departementets/overordnet
myndighets tette og løpende dialog med Politihøgskolen mv.."

Det nære samspillet vi har med alle nivåer i justissektoren, og med politiutdanning og
politiorganer internasjonalt, bidrar i sterk grad til at virksomheten vår er faglig oppdatert og
relevant for det yrkesfeltet vi er rettet mot. Det gjelder både utdanningstilbudene og
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forskningen. Vi har ikke erfart at dette har gått på bekostning av den faglige friheten det
forventes vi skal ivareta som høyskole.

Politihøgskolen er godt tilfreds med den løsningen som gjelder i dag, der vi organisatorisk ligger
under Politidirektoratet og justisdepartementet, men der vi samtidig skal oppfylle sentrale
bestemmelser for universitets- og høyskolesektoren. Det er kort tid siden denne løsningen ble
utformet, og det skjedde etter grundige drøftinger mellom de aktuelle partene. Det er ikke fra
noe hold uttrykt misnøye med den løsningen som er valgt. Vi håper derfor at det ikke allerede
nå settes i gang en ny krevende utredning. Det vil kunne skape uheldig uro ved en ung
høyskole, særlig når det nå føres en diskusjon om omstrukturering av hele universitets- og
høyskolesektoren.
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Rektor
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