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HØRINGSSVAR – UTKAST TIL SENTRAL ARRESTINSTRUKS
Det vises til høringsbrev fra Politidirektoratet av 1. mars d.å med utkast til sentral
arrestinstruks datert 22. februar s.å. vedlagt. Instruksen har et bredt formål herunder å sikre
etterlevelse av regelverket rundt opphold og forholdene i politiets arrester, og å ivareta
hensynet til arrestantenes liv og helse, rettssikkerhet, personvern og menneskeverd.
Politihøgskolen avgrenser vår høringsuttalelse til det foreslåtte utdanningsløpet for
arrestforvarere.
Forslaget til utdanningsløp og planen for gjennomføring er i tråd med PHS sitt syn og plan for
utvikling og gjennomføring av nytt utdanningsløp for ansatte med begrenset politimyndighet.
Arrestforvarere har i dag kun indirekte et formalkrav om grunnopplæring, ved at hver enkelt
politimester skal forsikre seg om at den som tildeles begrenset politimyndighet har
tilfredsstillende kvalifikasjoner. I utkastet til sentral arrestinstruks innføres nå et formalkrav
om politimyndighet eller begrenset politimyndighet for stillingen som arrestforvarer, og
dermed vil opplæringskravet følge tildelingen av politimyndighet, jf. punkt 2.6 og 2.7.
Kravet til grunnopplæring kan sies å følge av Justisdepartementets rundskriv av 13. desember
2000 (G 107/2000). Rundskrivet regulerer begrenset politimyndighet, men det er særlig
utarbeidet for oppsynspersonell. Rundskrivet oppstiller et krav om «god innsikt i regler om
bruk av tvangsmidler, rapportskriving og de alminnelige regler for politiets opptreden», og for
oppsynspersonell kreves minimum 40 timers opplæring. Politihøgskolen er av den oppfatning
at dette tilsier en noe mer omfattende grunnopplæring for arrestforvarere, og at det dermed
bør tilføyes ”minimum” i den sentrale arrestforskriften.

Med hilsen
Nina Skarpenes
rektor/sjef Politihøgskolen

Per Håkon Sand
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Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

POLITIHØGSKOLEN
Pb.5027 Majorstuen, 0301 Oslo
Slemdalsveien 5

Avdeling Bodø
Pb. 6004, 8002 Bodø
Universitetsalleen 1

Utdanningssenter
Kongsvinger
Pb. 100, 2201 Kongsvinger

Justissektorens kurs- og
øvingssenter Avdeling Stavern
Pb. 204, 3291 Stavern

Tlf: 23 19 99 00 /Faks: 23 19 99 01
Org. nr: 974 761 017 / Giro: 7694.05.08335
www.phs.no /postmottak@phs.no

Tlf: 23 19 99 00
Faks: 75 58 80 30

Motjernsvegen
Tlf: 23 19 99 00
Faks: 62 82 59 50

Fredriksvern Verft
Tlf: 23 19 99 00
Faks: 33 20 61 00

