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HØRING – UTKAST TIL NYE UTDANNINGER INNEN OPERATIV 

KRIMINALANALYSE 

 

Politihøgskolen sender med dette forslag om nye utdanninger i operativ kriminalanalyse på 

høring. 

 

Bakgrunn 

Etter avtale mellom Kripos og Politihøgskolen, overtar Politihøgskolen ansvaret for å tilby 

opplæring innen operativ kriminalanalyse. I den forbindelse er det nå utviklet 

studiepoengbaserte utdanninger innen operativ kriminalanalyse. Utdanningene er en 

videreutvikling av Kripos’ modulbaserte kurs.  

 

Som profesjonshøgskole skal Politihøgskolen utvikle og formidle de kunnskaper, ferdigheter og 

generelle kompetanser som politiet må inneha for å forebygge og bekjempe kriminalitet og 

skape trygghet for befolkningen. De senere års samfunns- og kriminalitetsutvikling har bidratt 

til å øke kompleksiteten i straffesaksarbeidet. Politiet trenger økt og utvidet kompetanse i å 

håndtere kompleksiteten, slik at etterforskninger kan utføres i tråd med kravene til kvalitet og 

rettssikkerhet. Operativ kriminalanalyse er et av de fagområder som politidistriktene oftest ber 

Kripos om bistand til, og det lyses stadig ut stillinger i politi-Norge hvor analysekompetanse 

etterspørres. Også i overordnede dokumenter påpekes behovet for økt og utvidet 

analysekompetanse i politiet (se for eksempel Meld. St. 29 (2019-2020)).  

 

Høsten 2020 etablerte Politihøgskolen en bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter 

fra Kripos, Politiets sikkerhetstjeneste, Oslo politidistrikt, Vest politidistrikt, Trøndelag 

politidistrikt, Universitetet i Bergen og Politihøgskolen. Gruppens mandat er å utarbeide forslag 

til hvilke utdanninger som trengs innen operativ kriminalanalyse, samt studieplaner for disse. 

Gruppemedlemmene har involvert egne fagmiljø i arbeidet, slik at innspill og diskusjoner er 

fundert i profesjonsrelevante problemstillinger og behov. 

 

 

Adresseinformasjon fylles inn ved 

ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 
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Utkast til studieplaner 

Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til tre utdanninger: 

1. Introduksjon til operativ kriminalanalyse – 7,5 studiepoeng 

2. Grunnleggende operativ kriminalanalyse – 7,5 studiepoeng 

3. Fordypning i operativ kriminalanalyse – 15 studiepoeng 

Formålsbeskrivelsene i de ulike studiene må leses komplementært og skal samlet sett dekke 

bredden i kompetansebehovet. Arbeidsgruppen har søkt å ivareta ulike målgruppers behov, og 

samtidig skape en naturlig progresjon mellom utdanningene for de målgrupper som er 

gjennomgående. Som hovedregel skal søkere ha gjennomført de lavere nivåene for å få plass 

på høyere nivåer. Det er, som en overgangsordning, lagt inn noen unntak fra denne 

hovedregelen for søkere som tidligere har gjennomført kursporteføljen til Kripos.  

 

Læringsutbyttene for de tre utdanningene er utviklet gjennom et omfattende prosessarbeid, 

der utarbeidelse av en grundig temaoversikt for alle tre utdanningene dannet grunnlaget for 

utforming av læringsutbyttebeskrivelser. 

Høringstema 

Politihøgskolen ønsker konkrete tilbakemeldinger på høringsinstansens vurderinger av 

utkastene til studieplaner, med særlig vekt på om de foreslåtte utdanningene vil gi relevant 

kompetanse for de ulike målgruppene.  

 

I tillegg til utkastene til studieplaner vedlegges også liste over aktuell litteratur for de tre 

utdanningene, slik at høringsmottakerne kan se eksempler på tekster som vil kunne inngå i 

utdanningene samt hvilke tema disse dekker. Det understrekes at listen ikke er endelig.  

 

Vi ber om høringsinstansenes innspill innen 15.3.21. 

 

Høringssvar sendes Politihøgskolen per epost postmottak@phs.no med kopi til 

Christine.Saetre.Nordsletten@phs.no. 

 

Eventuelle henvendelser sendes til politioverbetjent Christine Sætre Nordsletten. 

 

Høringsbrevet med vedlegg ligger også på Politihøgskolens internettsider: 

www.politihogskolen.no. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

John Ståle Stamnes 

Politiinspektør  

 

  

  

  

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

VEDLEGG:  

HØRINGSUTKAST Fordypning i operativ kriminalanalyse 

HØRINGSUTKAST Grunnleggende operativ kriminalanalyse 

HØRINGSUTKAST Introduksjon til operativ kriminalanalyse 

Litteraturliste 

 

Saksbehandler: 

Christine Sætre Nordsletten 
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Mottakere: 

Politidirektoratet 

Oslo politidistrikt 

Agder politidistrikt 

Troms politidistrikt 

Finnmark politidistrikt 

Innlandet politidistrikt 

Møre og Romsdal politidistrikt 

Nordland politidistrikt 

Sør-Vest politidistrikt 

Sør-Øst politidistrikt 

Trøndelag politidistrikt 

Vest politidistrikt 

Øst politidistrikt 

Politiets fellestjenester 

Politiets IKT-tjenester 

Kripos 

Nasjonalt ID-senter 

Økokrim 

Utrykningspolitiet 

Politiets sikkerhetstjeneste 

Politiets utlendingsenhet PU 

Øst politidistrikt - kompetanse og opplæring 

 

 

 

         

 

 

 

 


