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HØRING – FORSLAG TIL NY OBLIGATORISK UTDANNING FOR PÅTALEJURISTER I 

POLITIET   

 

Politihøgskolen sender med dette forslag om ny obligatorisk utdanning for påtalejurister i politiet på 
høring. 
 
 

Den obligatoriske utdanningen for påtalejurister i politiet har fra 2003 bestått av tre elementer, som 
normalt skal gjennomføres i løpet av det første ansettelsesåret: En lokal opplæringsmodul som skal 
utføres i politidistriktet, en regional opplæringsuke hos statsadvokatene, og til slutt en sentral opplæring 
på Politihøgskolen. Ingen har hatt en koordinerende rolle for de tre utdanningselementene. 
Politidirektoratet ga Politihøgskolen i oppdrag å gå gjennom de tre delene og sikre en sammenheng 
mellom dem.  
 
For å løse oppdraget ble det etablert en bredt sammensatt arbeidsgruppe ledet av Politihøgskolen, med 
representanter fra Riksadvokaten, Oslo statsadvokatembeter, påtalemyndigheten i politiet, Kripos og 
Politijuristene. Med utgangspunkt i bestillingen, tidligere utredninger og foreliggende rapporter, samt 
etatens kompetansebehov har arbeidsgruppen utarbeidet et forslag til en ny utdanningsmodell. 
Arbeidsgruppen har også sett hen til Sverige og Danmark der det gjennomføres et treårig obligatorisk 
utdanningsløp for alle nyansatte påtalejurister.  
 
Under tiden arbeidsgruppen utarbeidet rapporten ble «Nasjonale rolledefinisjoner med 
kompetansekrav» lansert av Politidirektoratet. Arbeidsgruppen har hensyntatt kompetanseprofilen til 
rollen påtaleansvarlig jurist i forslaget til fremtidig utdanningsløp. Samtidig er det vektlagt at 
påtaleansvarlig jurist må ha grunnleggende etterforskningskunnskap for å ivareta rollen som ansvarlig 
leder og kontrollør av etterforskningen.    
 
I forslaget til ny utdanningsmodell fremkommer at utdanningen gjøres om fra kurs til studie. 

Utdanningen vil da harmoniseres med øvrige utdanninger på etterforskningsfeltet. Videre anbefales det 

at arbeidsintegrert læring er et bærende prinsipp ved utdanningen, og at studiet veksler mellom 
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nettbaserte elementer, lokal oppfølging ved veileder og sentrale samlinger med for- og etterarbeid. Det 

var konsensus om forslag til ny utdanningsmodell, innhold og omfang i arbeidsgruppen.    

Høringstema  
For å oppnå å beslutningsgrunnlag er det viktig at det innen høringsfristen gis tydelige og konkrete 
tilbakemeldinger på høringsinstansenes vurderinger av forslaget til utdanningsmodell med særlig vekt på 
følgende tema:  
 

 Vil den foreslått utdanningsmodell møte kompetansebehovet for nytilsatte påtalejurister? 

 Vil utdanningsmodellen bidra til å heve kvaliteten på straffesaksbehandlingen? 

 Foreligger det motivasjon til å benytte ressurser for å nå kompetanseprofilen til rollen 
påtaleansvarlig jurist? 

 
En liste over høringsinstansene ligger vedlagt. Vi vil også bemerke at høringen er åpen for andre enn de 
som er nevnt i høringslisten. 
 
Vi ber om at høringssvar blir sendt til Politihøgskolen pr. e-post postmottak@phs.no  med kopi til 
oystein.skjonborg@phs.no 
 
 
Vi ber om høringsinstansenes syn innen 01.02.2020. 
  
 
Høringsbrevet med vedlegg ligger også på Politihøgskolens internettsider: https://www.phs.no/.  
 
Eventuelle henvendelser sendes til høgskolelektor Øystein Skjønborg på oystein.skjonborg@phs.no 
 

  Med hilsen 

 

 

  Siw Thokle  Janne I. Helgesen 
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Politidirektoratet på politidirektoratet@politiet.no 

 

  

  

  

  

  

  

  

Vedlegg:  

1. Rapport om utvikling av studieplan / opplæringsplan for grunnutdanning for nytilsatte 

påtalejurister 
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2. Liste over høringsinstanser 

 


