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HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM OPPTAK TIL
BACHELORUTDANNINGEN VED POLITIHØGSKOLEN
Det vises til e-post fra Politidirektoratet 1. april 2016 med høringsdokumenter vedlagt.
Politihøgskolen benytter anledningen til å takke for samarbeidet med Politidirektoratet i
forbindelse med utarbeidelsen av forslag til ny forskrift om opptak til bachelorutdanningen ved
Politihøgskolen, som nå sendes på høring.
Høgskolen vil innledningsvis påpeke at vi støtter forslaget i § 4-4, om at Politihøgskolen
bestemmer antallet søkere som hvert år innkalles til opptak. En slik endring vil være meget
viktig for høgskolen, og en forutsetning for forsvarlig og gjennomførbar opptaksprosess ved
høye søkertall i fremtiden.
Før vi kommenter utkast til ny forskrift, ser Politihøgskolen et behov for å påpeke at det er
behov for å harmonisere ordlyden i Politilovens § 24b med forskriften som regulerer opptak til
bachelorutdanningen. Politiloven definerer at det er opptaksnemndene ved Politihøgskolen
som tar opp studenter til bachelorutdanningen. I praksis vurderer opptaksnemndene i dag kun
om søkere oppfyller to av de spesielle opptakskravene; kravet til plettfri vandel og om
søkerne er egnet for tjeneste i politi- og lensmannsetaten. I forslaget til ny forskrift foreslås
det at avgjørelsesmyndigheten i vurdering av kravet om plettfri vandel skal tilligge
Politihøgskolen jf. § 4–3 (også nevnt i høringsbrevet s. 5). Opptaksnemndene vil dersom
denne endringen vedtas, kun ha ansvar for vurdering av søkeres egnethet jf. § 3-1 bokstav g
i forslaget til ny forskrift. Politihøgskolen er positiv til forslaget om at avgjørelsesmyndigheten
i vurdering av vandelskravet flyttes fra Opptaksnemndene til Politihøgskolen, og vurderer i
likhet med Politidirektoratet at dette i større grad vil sikre likebehandling av søkere. I denne
forbindelse vises det også til Politidirektoratets brev til Justis- og beredskapsdepartementet
datert 10.02.2015 med forslag om endringer i politiloven §§ 18 og 24b.
Politihøgskolen vil i det følgende kommentere de bestemmelser i utkast til ny forskrift som vi
har merknader til.
Ad kapittel 3 Spesielle opptakskrav
Utkast til § 3-1 bokstav d) lyder som følger:
Karakteren 3 eller bedre i norsk hovedmål skriftlig (393 timer) fra videregående skole
(gjennomsnitt av standpunkt og eksamenskarakter).
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For søkere som har samisk som første eller andrespråk (2 x 309 timer), eller finsk som
andrespråk i kombinasjon med norsk (2 x 309 timer), gjelder karakterkravet i norsk
gjennomsnittet av karakterene i første og andrespråk skriftlig.
Regler fastsatt av Kunnskapsdepartementet om ekvivalente prøver og karakterer i norsk
gjelder.
Karakterkravet i norsk dekkes også (…)
Formuleringen som gjelder søkere med samisk eller finsk språkbakgrunn fremstår som uklar
samtidig som dette skiller seg fra hvordan samme karakterkrav i norsk er beskrevet i
Kunnskapsdepartementets forskrift om opptak til høyere utdanning. Som hovedregel bør det
tilstrebes at like opptakskrav oppgis på samme måte uavhengig av at bestemmelsene
fastsettes av ulike departement. En slik harmonisering vil også være egnet til å redusere
unødig forvirring blant søkere. Politihøgskolen forslag til ny § ny 3-1 nedenfor er i
overensstemmelse med ordlyden i nevnte forskrift. Merk også at videregående opplæring er
det begrep som formelt benyttes for utdanning som gis på videregående skoles nivå.
Politihøgskolen foreslår at § 3-1 d) endres til:
Karakteren 3 eller bedre i norsk hovedmål skriftlig (393 timer) fra videregående opplæring
(gjennomsnitt av standpunkt og eksamenskarakter).
For søkere som har samisk som første eller andrespråk, gjelder karakterkravet i norsk for
gjennomsnittet av karakterene i norsk (309 timer) og samisk (309 timer) skriftlig. For søkere
som har finsk som andrespråk, gjelder karakterkravet gjennomsnittet av karakterene i førsteog andrespråk skriftlig.
Regler fastsatt av Kunnskapsdepartementet om ekvivalente prøver og karakterer i norsk
gjelder.
Karakterkravet i norsk dekkes også (…)
Politihøgskolen vil gjøre oppmerksom på at det henvises feil i utkast til § 3-1 bokstav e. I
bestemmelsen henvises det til kapittel 8. De medisinske opptakskravene det henvises til
fremgår imidlertid i § 3-3. Samtidig er Politihøgskolen av den oppfatning at det synes
unødvendig å referere til de medisinske kravene som medisinske opptakskrav. Alle kravene i
§ 3-1 er opptakskrav, uten at denne benevnelsen benyttes for disse. Høgskolen foreslår derfor
en liten omskriving av kravet for bedre konsistens med de øvrige kravene i denne
bestemmelsen: Oppfylle medisinske krav, jf. § 3-3.
Kapittel 4 Søknadsbehandling
Politihøgskolen støtter forslaget i § 4-4 om at Politihøgskolen bestemmer antallet søkere som
hvert år innkalles til opptak. En slik endring vil være meget viktig for høgskolen, og en
forutsetning for forsvarlig og gjennomførbar opptaksprosess ved høye søkertall i fremtiden.
I utkast til § 4-6 framgår det en opplisting av «personlige kvalifikasjoner og modenhet som
bl.a. dømmekraft, holdninger, rettskaffenhet og kommunikasjonsevne». I Politihøgskolens
høringsuttalelse 31. oktober 2012, og innspill til ny forskrift på e-post 18. februar 2016 foreslo
vi at de egenskaper som listes opp i denne bestemmelsen utgår. Bakgrunnen er den
omleggingen som ble gjennomført av Politihøgskolen i 2012, knyttet til vurderingen av
søkernes egnethet. Fra og med opptaket i 2012 vurderes alle søkeres egnethet på seks
fastsatte kompetanser/egenskaper (med definert innhold): åpenhet og inkludering,
handlekraft,
modenhet,
samhandling,
integritet
og
analytisk
evne.
Disse
egenskapene/kompetansene kommuniseres til søkere, blant annet på Politihøgskolens
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nettside1. Disse egenskapene/kompetansene står ikke i noe motsetningsforhold til de
egenskaper som oppgis i nåværende § 4-6 (tvert i mot), men de gir ingen
gjenkjennelsesverdi hverken for søkere eller for opptaksnemndene.
Politihøgskolen anbefaler å fjerne føringene for hvilke egenskaper opptaksnemnda skal se
etter når de foretar vurdering av egnethet. Dette er naturlig at fastsettes i utfyllende
retningslinjer for vurdering av egnethet, jf. § 3-2. Forslaget gir dermed også fleksibilitet ved
eventuelle fremtidige endringer uten at forskriften må endres.
I tillegg bemerkes at begrepet personlig egnethet som er benyttet i utkast til ny 4-6, bør
erstattes av egnethet jf. § 3-1 bokstav g).
Politihøgskolen anbefaler at § 4-6 endres til: Opptaksnemndene skal ved standardiserte
metoder vurdere søkernes egnethet. Egnethet vurderes på bakgrunn av en totalvurdering av
personlige kvalifikasjoner. Det skal legges vekt på politiinstruksens krav til personlige forhold
og opptreden.
Politihøgskolen vil gjøre oppmerksom på at henvisningen til pkt. 5-2 i utkast til § 4-7 er feil.
Retten til å ettersende karakterforbedringer og annen poenggivende dokumentasjon er
fastsatt i Kunnskapsdepartementets forskrift om opptak til høyere utdanning hhv. §§ 7-7 og
7-11, som det er referert til i § 5-1 i forskriftsforslaget. Videre synes det mer presist å si
forbedringer av karakterer, istedenfor forbedringer av fag. For å tydeliggjøre at forbedringer
av karakterer i videregående opplæring også er poenggivende dokumentasjon, foreslås det å
benytte formuleringen «samt annen poenggivende dokumentasjon» i siste del av
bestemmelsen (annen poenggivende dokumentasjon relaterer til tilleggspoeng for høyere
utdanning/folkehøgskole/førstegangstjeneste).
Politihøgskolen foreslår at § 4-7 endres til: Søkere som har bestått opptaksprøvene kan
ettersende dokumentasjon for forbedringer av karakterer i videregående opplæring, samt
annen poenggivende dokumentasjon etter § 5-1 frem til og med 1. juli.
Ad kapittel 5 Opptak
Politihøgskolen har ingen merknader til de to bestemmelsene i kapittel 5, men foreslår at
kapitteloverskriften endres. Begrepet opptak er upresist da det kan ha flere betydninger.
Bestemmelsene i dette kapitlet omhandler reglene for rangering. Videre er Politihøgskolens
forslag til endring i kapitteloverskriften knyttet til behovet for at Politihøgskolens forskrift er i
samsvar med Kunnskapsdepartementets forskrift om opptak til høyere utdanning mht.
begrepsbruk. Politihøgskolen foreslår at kapitteloverskriften endres til: Kapittel 5 – Rangering
(alt: Rangering av søkere ved opptak)
Ad kapittel 6 Opptaksnemnd
For å unngå å måtte gjenta kravene om tilsettingsforhold både i § 6-1 og § 6-2 foreslås det å
inkludere tilsettingsforhold for alle «medlemsgrupper» i 6-1, og fjerne denne informasjonen i
6-2. Gjeldende praksis er for øvrig at ledere i nemndene, i tillegg til å ha juridisk
embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap, også er ansatt i politi- og lensmannsetaten. Vi
foreslår derfor at kravet om erfaring fra etaten erstattes med krav om ansettelse i etaten i §
6-1.
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Politihøgskolen foreslår at § 6-1 andre ledd endres til:
For hver opptaksnemnd oppnevnes to medlemmer med juridisk embetseksamen/mastergrad i
rettsvitenskap og fast ansettelse i politi- og lensmannsetaten. Fire medlemmer med
Politiskole-/Politihøgskole-utdanning og fast ansettelse i politi- og lensmannsetaten, og to
medlemmer utenfor etaten, fortrinnsvis ansatt i undervisnings-, universitets- eller
høyskolesektoren. Ingen medlemmer skal være ansatt ved Politihøgskolen. Begge kjønn skal
være likt representert.
Politihøgskolen foreslår at § 6-2 endres til:
Hver opptaksnemnd består av 8 medlemmer som deler oppdraget seg imellom dog slik at
nemnda for hver gang blir sammensatt på følgende måte:
Én leder med juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap. To medlemmer med
Politiskole-/Politihøgskoleutdanning, hvorav én av disse utpekes som sekretær. Ett medlem
utenfor etaten. Begge kjønn skal være likt representert.
Andre merknader
Politihøgskolen gjør oppmerksom på at kravet om politiattest ikke er nevnt i forskriften. Jf.
Politiloven § 24b må søkere fremlegge uttømmende og utvidet politiattest. Søkere som har
bestått opptaksprøvene har frist til å fremlegge politiattest innen 1. juli. Politidirektoratet må
vurdere om bestemmelse om innsending av politiattest innen 1. juli skal settes inn i
bestemmelsen i § 4-7 som omhandler ettersending, eller i egen bestemmelse.
Avslutningsvis vil Politihøgskolen også gjør oppmerksom på følgende:
 I § 4-3 bør ordet kapitel rettes til kapittel.
 Kunnskapsdepartementet oppgis ulikt mht. bruk av liten og stor forbokstav. Stor
forbokstav bør benyttes gjennomgående.
 Det bør vurderes om ubestemt form gjennomløpende bør benyttes istedenfor bestemt
form når det gjelder søker/søkeren, søkere/søkerne. Dette er noe inkonsekvent i
forskriftsutkastet. Politihøgskolen anbefaler å benytte ubestemt form (søker og
søkere).
Politihøgskolen viser for øvrig til tidligere oversendte «Avtale om deltakelse i det samordnede
opptaket til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak» om
ikrafttredelse av ny forskrift.

Med hilsen
Nina Skarpenes
rektor/sjef Politihøgskolen
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.
Saksbehandlere:
Seksjonsleder Ann-Lisbeth Framaas
Seniorrådgiver Jorunn Lindholt
Seniorrådgiver Laila Mjelde
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