
 

POLITIHØGSKOLEN 

Pb. 2109 Vika, 0125 Oslo 

Slemdalsveien 5 

Tlf: 23 19 99 00 

Org. nr: 974 761 017 

www.politihogskolen.no  

postmottak@phs.no 

Politihøgskolen Campus Bodø 

Pb. 1407, 8002 Bodø 

Universitetsalléen 1 

Tlf: 23 19 99 00 

Politihøgskolen Campus Stavern 

Pb. 204, 3291 Stavern 

Fredriksvern Verft 

Helgeroveien 9 

Tlf: 23 19 99 00 

Politihøgskolen Campus Kongsvinger 

Pb. 100, 2201 Kongsvinger 

Motjernsvegen 21 

Tlf: 23 19 99 00 

 

  

 
 
 

 
 

 
      

   
Deres referanse: Vår referanse: Dato: 

   21/01294-1 01.07.2021 

 
 

HØRING: FORSLAG TIL STUDIEPLANER FOR VIDEREUTDANNINGER INNEN 
FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKNINGSLEDERE 

 

Politihøgskolen sender med dette forslag om to nye utdanninger innen funksjonsrettet ledelse 
for etterforskningsledere.  
  
Bakgrunn  
Politihøgskolen har nedsatt en arbeidsgruppe som reviderer videreutdanningen "Utdanning i 
funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere” (FRLE)(15 stp). Målgruppen for utdanningen 
er etterforskere og jurister med påtalemyndighet som har eller er tiltenkt funksjon som 
etterforskningsleder i henhold til lokale kompetanseutviklingsplaner.  

Både Riksadvokaten og nasjonale rolledefinisjoner for etterforskningsfeltet påpeker at det er 
ønskelig med Funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere. Riksadvokaten fant ved en 
gjennomgang av straffesaker at 25% av sakene hadde uønskede avvik. Hovedårsaken til 
avvikene mente man er mangelfull eller manglende ledelse av gjennomføringen av 
straffesaker. Fagforvaltningens undersøkelse fra 2019 viste at kun 6,5% av de påtalefaglige - 

og 25,6% av de politifaglige etterforskningslederne har FRLE.  

Hensikten med nasjonale rolledefinisjoner er å sikre likere ansvar, myndighet, innhold og 
kompetanse i like roller på tvers av distrikter og særorgan, samt trygghet for at politiet kan 
ivareta sitt samfunnsoppdrag knyttet til straffesaksbehandling, også ved ekstraordinære 

hendelser. Etter politireformen har det blitt flere etterforskningsledere ved flere forskjellige 
avdelinger, og evaluering fra siste gjennomførte FRLE viser at deltakere fra ulike stillinger har 
ulik opplevelse av studiets relevans. Det ble reist spørsmål om det er vanskelig å treffe alle de 
ulike behovene med dagens studieplan, og om endringene i organisering av 

etterforskningsarbeid etter reformen bør hensyntas i utdanningen på en annen måte.  

For å undersøke behovene til politidistrikt og særorgan avholdt Politihøgskolen et 
mandatseminar 16.02.2021 med deltakere fra de fleste politidistrikt, Kripos, Økokrim, 

Adresseinformasjon fylles inn ved 
ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 
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Politidirektoratet, Riksadvokaten og Politihøgskolen. Her ble det uttalt et tydelig behov og 
ønske om modulbasert utdanning, hvor man skiller på hvilket nivå man er 
etterforskningsleder, og hvor man lager innholdet i den enkelte modulen tilpasset nivået til 
målgruppen. Det framkom ønske om at studietilbudet bør ivareta både saksledelse, forvaltning 
av straffesaksportefølje og oppgaveløsning knyttet til felles straffesaksinntak. Det ble også 

uttalt et ønske om å vektlegge ledelse i utdanningen.  

Arbeidsgruppen som reviderer utdanningen er bredt sammensatt med representanter 
fra Kripos, Oslo politidistrikt, Sør-Vest politidistrikt, Øst Politidistrikt, 
Nordland politidistrikt, Høgskolen i Innlandet og Politihøgskolen. Målet med revisjonen er å 

sikre at studiet er oppdatert, holder høy faglig kvalitet og møter etatens kompetansebehov.   

Utkast til studieplaner   

Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til to utdanninger: 
 

1. Funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere – 15 studiepoeng. 

Studiet retter seg mot påtalefaglige (PÅL) og politifaglige (PEL) etterforskningsledere. 
Det har fokus på forskjellige ledelsesformer, rolleforståelse, organisering av 
etterforskning, samhandling med sentrale aktører og utfordringer i rollen 

 
2. Etterforskningsledelse ved kriser og ekstraordinære hendelser – 7,5 studiepoeng  

Studiet retter seg mot erfarne og forhåndsutpekte PÅL og PEL som skal lede 
etterforskningen ved kriser og ekstraordinære hendelser. Det har fokus på 
beredskapsplanverket, organisering og ledelse av etterforskning i kriser og 
ekstraordinære hendelser, rolleforståelse og utfordringer.  

   
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.   

Vi ber om høringsinstansenes innspill innen 17.08.2021.   

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

Eventuelle henvendelser sendes til politioverbetjent Christel Almén Tombre.   

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 Funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere  
HØRINGSUTKAST Etterforskningsledelse ved kriser og ekstraordinære hendelser  
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Mottakere: 
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 

Kripos 
Økokrim 
Utrykningspolitiet 
Politiets sikkerhetstjeneste 
Riksadvokaten 
Politiets utlendingsenhet PU 
 

Kopi til:  
Seksjon for etterforskning v/Christel Almén Tombre 
 
 
 
 


