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1. Innledning
Etterforskning av straffesaker utgjør en av kjernefunksjonene i norsk politi, og
etatens evne til å håndtere saker er av betydning for befolkingens opplevelse av
trygghet og rettsikkerhet. Politiets kompetanse og innsats har stor betydning for
utfallet av etterforskningen, og omfattes ofte av stor oppmerksomhet fra media og
publikum.
For at etterforskningsarbeidet skal bli effektivt og ha høy kvalitet er det nødvendig
med høy kompetanse i alle ledd, det gjelder ikke minst på ledernivå.
God organisering, koordinering, samspill og oppfølging gjennom god ledelse er en
viktig forutsetning for å utnytte ressursene optimalt og for å nå målsettingene med
etterforskningen. I planlegging, gjennomføring og evaluering av etterforskning er
etterforskningslederne sentrale.
Etterforskningsledere trenger en grunnleggende forståelse av kompleksiteten og
sammenhengen mellom organisasjonsprosesser, og de formelle og uformelle trekk i
organisasjonen. Etterforskningsledere må utvikle gode relasjoner til
medarbeiderne, offentlige etater og andre som politiet samarbeider med.
Utdanningen vil omhandle funksjonsspesifikke sider ved rollen som
etterforskningsleder samt mer universelle teorier som vil gjennomgås og diskuteres
opp i mot funksjonen som etterforskningsleder.
Utdanningen gir 15 studiepoeng.

2. Formål
Formålet er å utdanne etterforskningsledere som kan ivareta lederfunksjonen og
bidra til å kvalitetssikre og videreutvikle politiets og påtalemyndighetens
etterforskningsarbeid.
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3. Målgruppe og opptakskrav
3.1

Målgrupper

Målgruppen er etterforskere og jurister med påtalemyndighet som har funksjon som
etterforskningsleder, eller er tiltenkt å ha slik funksjon i henhold til lokale
kompetanseutviklingsplaner.
Studieplassene fordeles mellom målgruppene med inntil 20 prosent
påtalejurister/revisorer og minst 80 prosent politietterforskere.

3.2

Opptakskrav

Søkere må dokumentere følgende formelle krav
Utdanning:


bestått bachelor i politiutdanning/3-årig politiutdanning eller
rettsvitenskap eller revisorutdanning minimum på bachelornivå



politiutdannede må ha bestått Videreutdanning i etterforskning, eller
Modul 1 Generell etterforskning



jurister må ha bestått Obligatorisk utdanning for nye politijurister

Ansettelse, praksis, og andre krav:


ansettelse i Politi- og lensmannsetaten eller påtalemyndigheten



minimum 3 års praksis i straffesaksarbeid

Søkere som ikke oppfyller de formelle kravene må dokumentere følgende:


bestått 2-årig utdanning fra politiskole med minimum 60 studiepoeng/ 1680
timer etterutdanning erstatter kravet til bachelorutdanning



minst 3 års praksis som etterforsker/påtalejurist kan erstatte det formelle
kravet til etterforskingsutdanning, eller til obligatorisk juristopplæring1.

1

I tillegg til det generelle kravet om 3 års praksis i straffesaksarbeid.
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4. Læringsutbytte
Generell kompetanse
Studentene kan etter gjennomført utdanning:
 utvise god forståelse av etterforskningslederrollen
 identifisere og vurdere etiske dilemma i etterforskningsledelse
 vise forståelse for betydningen av både teoribasert og erfaringsbasert
kunnskap

Kunnskap
Studentene har etter gjennomført utdanning kunnskaper om:
 etterforskningsleders rolle og ansvar i organisasjonen
 ulike lederstiler, lederroller og perspektiver på ledelse
 dilemmaer mellom rollene som etterforskningsleder og fagperson
 organisering av etterforskningen med vekt på prosjekt og team
 beslutninger og beslutningsprosesser
 risikovurdering og kriser
 kommunikasjon
 stress
 erfaringslæring og evaluering
 samarbeidspartnere i etterforskningen

Ferdigheter
Studentene kan etter gjennomført utdanning:
 anvende sentrale begreper, modeller og teorier i etterforskningsledelse
 anvende ulike virkemidler og verktøy for å organisere, effektivisere og
kvalitetssikre arbeidsprosessene
 reflektere over og utvikle egen lederpraksis
 identifisere utfordringer knyttet til rollen som leder av etterforskninger
 begrunne og vurdere valg i utøvelse av etterforskningsledelse.
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5. Organisering og arbeidsmåter
Studiet er organisert som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid utenom
samlingene, og skal som hovedregel gjennomføres i løpet av seks måneder.
Utdanningen er anslått til ca. 420 timer.
Samlingene utgjør inntil 140 timer som kan fordeles over kortere og lengre tid. Det
er obligatorisk deltakelse på samlingene.
Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte.
Utdanningen organiseres rundt sentrale problemstillinger og utfordringer i
etterforskningsledelse, som kobles til relevant teori fra organisasjon og ledelse.
Utøvelse av lederrollen i ulike og aktuelle case vil bli en sentral del i utdanningen.
Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet.
Studiearbeidet omfatter øvelser, individuelt arbeid, gruppearbeid, nettbasert
arbeid, litteraturstudier og deltakelse i undervisning.
En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk
gjennomføring av studiet.

Arbeidskrav
Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene får avlegge eksamen:

 en individuell fagoppgave (inntil 2500 ord).


en muntlig presentasjon av et selvvalgt tema fra pensumet knyttet til
etterforskningslederrollen. Presentasjonen skal dokumenteres skriftlig.
(inntil 1200 ord).



et refleksjonsnotat over egen læring (inntil 1000 ord).

Arbeidene skal leveres elektronisk.
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6. Vurdering
Studentene blir kontinuerlig vurdert og får tilbakemeldinger under utdanningen
etter nærmere oppgitte kriterier forankret i beskrivelsene av læringsutbytte.
Studiet avsluttes med en todagers individuell skriftlig hjemmeeksamen. Det
benyttes karakterer bestått/ikke bestått.
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