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Det vises til høringsbrev datert 15. september vedlagt utkast til forskrift som skal regulere
bachelorstudiet, samt studietilbud med kortere varighet ved Kriminalomsorgens
utdanningssenter (KRUS).
Politihøgskolen savner et høringsnotat som forklarer og begrunner bestemmelsene som
foreslås i forslaget til «Forskrift om studier, eksamen og opptak. Bachelor i
straffegjennomføring». Dette for å få en forståelse for hva som ligger bak forslagene.
Det ut som om enkelte bestemmelser er i uoverensstemmelse med universitets- og
høgskoleloven (UH-loven), samt tilhørende regelverk. Generelt er det Politihøgskolens
oppfattelse at forslaget inneholder vesentlige mangler og feil. Politihøgskolen går nærmere på
flere av disse i det følgende.
Ad Forskriftsutkast § 3-1 (1) Opptakskrav til bachelor i straffegjennomføring mv
Grunnutdanninger (bachelorløp) bygger på videregående opplæring, og opptakskrav må
derfor være generell studiekompetanse, jf. universitets- og høgskoleloven § 3-6, første ledd
som iht. innlemmingsforskriften er gjeldende for KRUS. Det gis utover dette anledning til å ha
spesielle opptakskrav (eksempelvis krav om førerkort, medisinske krav/helsekrav,
opptaksprøver, vandelskrav, eller krav om relevant arbeidserfaring). De spesielle
opptakskravene må fastsettes av Justis- og beredskapsdepartementet. Vi gjør oppmerksom
på at søkere over 25 år uten generell studiekompetanse har rett til realkompetansevurdering.
Hva som godkjennes som realkompetanse bør fastsettes i egne retningslinjer. Normalt i
universitets- og høgskolesektoren kreves minimum fem år relevant utdanning/praksis.
Politihøgskolen vil videre også gjøre oppmerksom på at forslaget inneholder
rangeringsbestemmelser som ikke vil kunne implementeres i det Samordnede opptaket. Vi
anbefaler at Ceres (Nasjonalt system for felles systemer og tjenester for forskning og studier)
kontaktes for nærmere informasjon om mulighetsrommet knyttet til kvoteordninger og
poengberegning/rangering, dersom målet er å innlemme KRUS i det nasjonale samordna
opptaket. I denne forbindelse viser vi også til KRUS sin innlemmingsforskrift under UH-loven.
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Ad Forskriftsutkast § 1-2, Definisjoner
Politihøgskolen anbefaler å fjerne definisjoner, men påpeker samtidig at dersom det er
ønskelig å ha vil ha definisjoner i forskriften, må de være i overensstemmelse med
Kunnskapsdepartementets definisjoner, eksempelvis definisjon på hva en Kandidat er.
Forskriftsutkast § 4-1, (1) Fastsetting av rammeplan, studieplan og emneplan:
I følge UH-lovens § 3.2, (2) er det overordnede departement som fastsetter rammeplaner.
Kriminalomsorgsdirektoratet kan fremme forslag til rammeplan, men det er Justis- og
beredskapsdepartementet som endelig godkjenner planen.
For øvrig registrerer Politihøgskolen også manglende sammenheng mellom enkelte
bestemmelser blant annet mellom paragrafene § 5-3, § 8-1/§ 8.2, m.fl. Vi anbefaler en kritisk
gjennomgang for å sikre indre konsistens.

Med hilsen
Nina Skarpenes
Rektor/sjef Politihøgskolen

Jorunn Lindholt
Seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

Saksbehandlere:
Seksjonsleder Else Elfstedt
Seksjonsleder Ann-Lisbeth Framaas
Seniorrådgiver Laila Mjelde
Seniorrådgiver Sissel Ettre Solbakken

Kopi til:
Politidirektoratet

Deres referanse:

Vår referanse:
2017/08202-3 008

Side 2/2

