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HØRINGSSVAR - SAMVIRKEKOMPETANSEGRUPPEN
Det vises til e-post fra Politidirektoratet 21. april 2017 vedlagt høringsdokumenter fra Justisog
beredskapsdepartementet.
Departementet
ønsker
en
vurdering
av
samvirkekompetansegruppens tilrådninger som fremgår av «Rapport fra arbeidsgruppen for
oppfølging av «Mulighetsstudien» (Samvirkekompetansegruppen).
Politihøgskolen var representert i denne arbeidsgruppen og var også høringsinstans da
«Mulighetsstudien» var på høring i 2015. Vi viser derfor til høgskolens høringssvar datert 9.
november 2015 sendt til Politidirektoratet. Når det gjelder samvirkegruppens tilrådinger,
slutter Politihøgskolen i hovedsak opp om disse, men vi har noen kommentarer og merknader
til enkelte punkter.
Ad tilrådningen «Behov for styrking av overordnete funksjoner knyttet til erfaringslæring og
utvikling av samvirkekompetanse»
Politihøgskolen er enig i arbeidsgruppens drøfting og vurdering av behovet for å etablere
kompetansesenter/-sentre for samvirke med oppgave å utvikle tverrfaglig og helhetlig
tilnærming til beredskap og krisehåndtering. Politihøgskolen oppfatter imidlertid
arbeidsgruppen dithen at den foreslår å utvide Hovedredningssentralene (HRS) i stor grad
både med hensyn til rolle og oppgaver. Dette er ikke en anbefaling Politihøgskolen støtter,
fordi vi er av den oppfatning at flere etater og institusjoner allerede har roller og oppgaver
som dekker det beskrevne behovet. Som eksempel nevnes Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap og de ansvarsområdene og oppgavene det ivaretar. Høgskolen anbefaler heller
at Justis- og beredskapsdepartementet, gjennom sin samordningsrolle, i stedet bør ytterligere
tydeliggjøre oppgavene til de aktuelle etater/institusjoner for å sikre at disse blir best mulig
ivaretatt.
Ad tilrådningen «Lokale og regionale arenaer for samvirkeøving må være en del av et større
nettverk»
Politihøgskolen støtter arbeidsgruppens tilrådning om at erfaring fra øvingsaktiviteten i større
grad enn i dag, bør brukes i utviklings- og forskningsformål. Videre er vi også enige i
tilrådningen om at det bør stilles til rådighet prosjektmidler til forskning og utvikling (FoU).
Politihøgskolen er av den oppfatning at det mest hensiktsmessig med en sentral styring av
denne aktiviteten, og at utdanningsinstitusjoner hos samvirkeaktørene blir de foretrukne
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samarbeidspartnerne i et slikt arbeid. Det minnes også om at en del av øvingsaktiviteten vil
være skjermingsverdig, enten gjennom offentligloven, beskyttelsesinstruksen eller
sikkerhetsloven.
Ad tilrådningen «Sentrale instanser bør ha et ansvar for de nasjonale funksjonene».
Politihøgskolen slutter opp om denne anbefalingen. Denne tilrådingen berører også
Politihøgskolen ettersom det foreslås at høgskolen skal få en utvidet rolle i
samvirkesammenheng. Til dette vil vi gjenta vår anmodning i vårt høringssvar fra 2015 til
«Mulighetsstudien» om at denne rollen ikke må gå på bekostning av det ansvar og de
oppgaver som Politihøgskolen har i dag. Vi forutsetter at dersom Politihøgskolen tillegges en
slik rolle med de nye oppgavene og det ansvaret det medfører, må det følges av nye
ressurser.
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