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HØRINGSSVAR - OPPTAK TIL HØYERE UTDANNING - BEHANDLING AV SØKERE SOM
BER OM SÆRSKILT VURDERING
Det vises til høringsbrev av 31.08.17 der lærestedene i det samordna opptaket bes om
tilbakemelding på om vurdering av søkere som ber om særskilt vurdering bør samles i
Samordna opptak.
Prinsipielt støtter Politihøgskolen en sentralisert behandling av søkere som ber om særskilt
vurdering. Vi ser dette som en god måte å sikre søkernes rett til likebehandling, og
erfaringsmessig ser man at dette ikke i tilstrekkelig grad er ivaretatt gjennom dagens
desentraliserte løsning.
Vi ser likevel noen negative sider ved at et sentralt organ skal ta over arbeidsoppgaver som i
dag er fordelt på ulike institusjoner. En slik vekst vil på sikt medføre en ressursreduksjon ved
de ulike lærestedene. En alternativ løsning vil derfor kunne være at søkere som ber om
særskilt vurdering blir behandlet kun ved ett lærested, uavhengig av at søker har søkt studier
ved flere læresteder. Det vil innebære at den såkalte behandlerrollen (B-rollen) tildeles ett
lærested også for særskilt vurdering søkere (tilsvarende ordinær samordningsmodell). Denne
løsningen vil sikre at samme søker ikke får ulike vedtak knyttet til grunnlaget for særskilt
vurdering, og således være en forbedret løsning selv om denne ikke vil sikre likebehandling på
samme optimale måte som forslaget i høringen.
Som kjent saksbehandler Politihøgskolen selv alle egne søkere, vi har både en B-rolle og en
tilbudsrolle (T-rolle). Dersom løsningen blir at behandleransvaret for særskilt vurdering
tillegges Samordna opptak, ønsker Politihøgskolen å inngå i ordningen. Dette forutsetter
imidlertid en teknisk løsning som understøtter at Politihøgskolen fortsatt har B-rolle på
vurdering av alle spesielle opptakskrav til politiutdanningen for egne søkere, uavhengig av om
søker har bedt om særskilt vurdering. Dette fordrer en delt B-rolle. Videre forutsetter
innlemming i en slik ordning at Politihøgskolens søkere gis behandlingsprioritet, da samtlige
søkere må være ferdigbehandlet senest i månedsskiftet april/mai. Dersom dette viser seg å
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være teknisk mulig og gjennomførbart kan samme løsning også vurderes for Politihøgskolens
søkere med utenlandsk utdanning.
Med hilsen
Nina Skarpenes
Rektor/sjef Politihøgskolen
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