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HØRINGSSVAR - NOU 2016: 17 PÅ LIK LINJE. ÅTTE LØFT FOR Å REALISERE
GRUNNLEGGENDE RETTIGHETER FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING
Det vises til e-post 12. januar 2016 fra Politidirektoratet vedlagt høringsdokumenter fra
Barne- og likestillingsdepartementet ifm. at NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere
grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming, har blitt sendt på høring.
Politihøgskolen har dessverre ikke hatt kapasitet til å gjennomgå utredningen i sin helhet
innen direktoratets frist. Vårt høringssvar er derfor begrenset til Politidirektoratets
sammenfatning av utredningen hvor direktoratet spør om informasjon om hvilke utdanninger
ved Politihøgskolen som er relevante i denne sammenheng.
Som det fremgår av utredningens kapittel 18 Kriminalitet, straffeprosess og
straffegjennomføring, kan utviklingshemmede ha befatning med kriminalitet både som
fornærmet, som gjerningsperson, eller som vitne. En av Politihøgskolen videreutdanninger er
omtalt i samme kapittel, men utredningen gir ikke en fullstendig oversikt over relevante
utdanninger. Disse vil derfor listes opp i det følgende, men først vil vi gjøre oppmerksom på at
videreutdanninger som tilbys ved høgskolen ikke er kurs, men studier som gir studiepoeng
ved bestått eksamen. Omtalen av videreutdanninger under punkt 18.2.6.2 er følgelig ikke helt
korrekt.
Videreutdanning for påtalejurister i ledelse av tilrettelagte avhør (15 studiepoeng)
Denne utdanningen som er omtalt i under utredningens punkt 18.2.6.2, har som formål at
den skal bidra til at politiets påtalejurister har særskilt kompetanse til å lede tilrettelagte
avhør med høy kvalitet og i samsvar med regelverket.
Avhør er en av politiets viktigste etterforskningsmetoder. Tilrettelagte avhør av barn og andre
særlig sårbare fornærmede og vitner reiser særskilte utfordringer for politiet. Vold mot barn
og andre særlig sårbare fornærmede, mishandling i nære relasjoner og alvorlige
seksuallovbrudd er prioriterte saker både sentralt og lokalt i politietaten. Denne kriminaliteten
rammer barn og andre særlig sårbare direkte som fornærmede og/eller som vitner, og deres
forklaringer vil ofte være sentrale bevis i etterforskningen.
Tilrettelagte avhør skal bidra til å frembringe de opplysninger som barnet eller den særlig
sårbare personen har om mulige straffbare forhold, på en måte som er egnet til å få frem en
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mest mulig detaljert, relevant og pålitelig forklaring. Samtidig skal avhøret gjennomføres på
en hensynsfull måte som ikke er unødig belastende for vitnet, og slik at vitnet ivaretas på
best mulig måte.
Tilrettelagte avhør skal ledes av påtalejurister med utvidet påtalekompetanse. Avhørene er
bevisopptak som følger reglene i straffeprosessloven med tilhørende forskrift.
Videreutdanning i avhør av barn og ungdom (tilrettelagte avhør) (15 studiepoeng)
Tilrettelagte avhør av barn og andre sårbare fornærmede og vitner reiser særskilte
utfordringer for avhører. Politiet møter denne gruppen vitner, fornærmede og mistenkte både
i akutte situasjoner og i den videre etterforskningen. Avhøret skal sikre at barn og ungdom får
mulighet til å gi detaljert og pålitelig informasjon, slik at skyldige dømmes og at uskyldige går
fri. Avhør av barn og ungdom krever kompetanse i barnefaglige emner, i etterforskning, juss
og avhørsmetodikk. Denne videreutdanningen omhandler avhør av barn og ungdom mellom 6
og 16 år.
Målgruppen er politietterforskere som har eller skal ha avhør av barn og ungdom som en av
sine primæroppgaver.
Videreutdanning i avhør av sårbar personer (10 studiepoeng)
Utdanningen i avhør av sårbare personer er en påbygning på øvrige avhørsutdanninger ved
Politihøgskolen og gir 10 studiepoeng. Barn i førskolealder og utviklingshemmede personer er
sårbare av flere grunner. Det er vanskelig å oppdage overgrep mot dem, og de viser sjelden
tydelige reaksjoner og tegn på opplevde overgrep. I tillegg er de sårbare i avhør da de kan ha
vansker med å sette ord på sine erfaringer, har vanskeligheter med å huske over tid, og kan
være mer utsatt for påvirkning. Mange andre persongrupper er også sårbare i politiavhør.
Begrunnelsen for at kun barn i førskolealder og utviklingshemmede er inkludert i denne
utdanningen, er at disse to gruppene hører inn under dommeravhørsordningen jfr. Forskrift
om dommeravhør og observasjon.
Barn i førskolealder og utviklingshemmede utgjør ikke en homogen gruppe, men felles for
begge er at forberedelsesfasen er av avgjørende betydning idet hvert avhør må tilpasses det
enkelte barns kognitive modenhetsgrad og den utviklingshemmedes kognitive utvikling.
Målgruppen er politietterforskere som har avhør av barn og ungdommer som en av sine
primæroppgaver og som også skal avhøre sårbare personer.
For mer informasjon om disse videreutdanningene vises det til studieplanene som er
tilgjengelig på Politihøgskolens hjemmeside: www.phs.no
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