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INNSPILL TIL REVISJON AV LANGTIDSPLAN FOR FORSKNING OG HØYERE
UTDANNING
Det vises til e-post fra Politidirektoratet 7. juli og 16. august 2017 med vedlegg og invitasjon
til å komme med innspill til Kunnskapsdepartementets revisjon av Meld. St. Langtidsplanen
for forskning og høyere utdanning 2015-2024.
Kunnskapsdepartementet ber om at innspillene konsentreres om 5 spørsmål. Politihøgskolen
ønsker å komme med innspill til to av disse.


Er det temaer og perspektiver som bør reflekteres sterkere i planen?

Siden regjeringen la frem langtidsplanen i 2014, har det skjedd store endringer innenfor
samfunnssikkerhetsområdet.
Kriminalitetsutviklingen,
terroraksjoner
og
terrortrusler,
radikalisering og ekstremisme, flyktningstrømmen til Europa, samt den digitale utviklingen og
sårbarhet må få langt større plass i langtidsplanen. Kompetanse innen politivitenskap, språk,
kultur, kommunikasjon, religion, sosiologi, kriminologi og statsvitenskap er her helt sentralt.
Politihøgskolen er av den oppfatning at økt forskning og forskningskompetanse innenfor slike
fagområder vil bidra til gode offentlige tjenester som sikrer et fortsatt bærekraftig og stabilt
demokrati.
Videre er det svært viktig at handlingsplanen vektlegger forskning på informasjonssikkerhet
og Cybercrime Investigation. Den digitale revolusjon har gjort samfunnets institusjoner og
enkeltindivider svært sårbare. Det er behov for mer kunnskap om digitale sårbarheter og
gode forebyggingsstrategier, slik at samfunnet kan ligge i forkant og forebygge alvorlig
kriminalitet også i det digitale rom.


Hva er de største hindringene for å nå målene i planen, og hvordan kan vi overvinne
dem?

Politihøgskolen vil særlig fremheve ett forhold som i liten grad er omtalt i dagens langtidsplan
– departementenes ansvar for forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Det er stor variasjon i
departementenes forskningsinnsats. Vi viser til ekspertgruppen som på oppdrag fra
Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet foretok en områdegjennomgang av Norges
forskningsråd. I rapporten som ble overlevert Kunnskapsministeren tidligere i år, skriver
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ekspertgruppen som følger:
«Sektorprinsippet
gir departementene
et
overordnet
ansvar
for
forskning
og
kunnskapsutvikling for sine sektorer. Dette inkluderer både et bredt ansvar for langsiktig og
grunnleggende forskning og et smalt ansvar for mer kortsiktig forskning som grunnlag for
politikk og forvaltning. Flere departementer ivaretar i dag det brede ansvaret på en lite
tilfredsstillende måte. Bevilgningene til forskning fra flere departementer er lave, og i for liten
grad utsatt for åpen nasjonal konkurranse. Det må tydeliggjøres at sektorprinsippet
innebærer ansvar for forskning av høy vitenskapelig kvalitet».1
Som en del av justissektoren vil Politihøgskolen fremheve at det er behov for at Justis- og
beredskapsdepartementet
øker
forskningsinnsatsen
innenfor
sine
ansvarsområder:
straffesakskjeden, samfunnssikkerhets- og beredskapskjeden samt migrasjonskjeden.

Med hilsen
Nina Skarpenes
Rektor/sjef Politihøgskolen

Jorunn Lindholt
Seniorrådgiver
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