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HØRINGSSVAR - LANGTIDSPLAN FOR FORSKNING OG HØYERE UTDANNING 
FOR PERIODEN 2023 TIL 2032 

Politihøgskolen (PHS) viser til brev fra Politidirektoratet av 11. juni 2021 vedrørende innspill til 

ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning. 
 
FoU-utvalget ved PHS har behandlet saken i møte 16. august 2021. For PHS er det særlig 
kapittel 5 og 7 i någjeldende langtidsplan (Meld. St. 4 2018-2019) som er av relevans, med 
særlig henblikk på samfunnssikkerhet. PHS ønsker å gi innspill til spørsmål 1, 5, 8 og 9 stilt i 
brevet fra Kunnskapsdepartementet av 21. mai 2021: 
 

1. Hvilke endringer i samfunnet (eller i bestemte sektorer) gir behov for endringer eller 

forsterket innsats innenfor forskning og høyere utdanning i årene som kommer?  

 
Gjeldende langtidsplan har fanget opp de sentrale samfunnsendringene som bør inngå i en slik 
plan. Den gir rom for relevant forskning innenfor justissektoren, og fremhever tverrfaglighet, 
samarbeid mellom akademia, offentlig virksomheter og privat næringsliv.  
 

5. Hva slags opptrappingsplaner bør den nye langtidsplanen ha, og hvordan og på 
hvilke områder bør de innrettes?  

 
Justissektoren er en av sektorene som bruker minst penger på evaluering og forskning. Det er 
behov for å styrke miljøer som forsker på politivirksomhet. Det bør særlig søkes utviklet 
evalueringer og følgeforskning som kan si noe om effekter av opplegg, for å skaffe kunnskap 
om effektene i samfunnet av reformer og tiltak - hvordan de påvirker kriminalitet og sosiale 

problemer. Med henvisning til kapittel 7 i gjeldende langtidsplan, som tar for seg risiko i 
samfunnet, er det vesentlig å styrke forskningsinnsatsen på dette feltet.  
 
Vi vil også understreke digitaliseringens påvirkning på politiets virksomhet. Mye av kriminaliteten 
er flyttet inn i digitale rom, og det trengs mer forskningsbasert kunnskap for både å kunne 
forebygge og etterforske slik kriminalitet, og mer forskning på og utvikling av metoder innen 
digitalt politiarbeid.  
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Også på feltet miljøkriminalitet trengs det en vesentlig styrking av forskningen.  
 
 

8. Hva er det viktigste som kan gjøres for å sikre høy tillit til forskningsbasert kunnskap 
i befolkningen? 

 
I lys av samfunnsutviklingen hvor «fake news» og konspirasjonsteorier har fått og får store 

konsekvenser, er spørsmål 8 svært viktig for at langtidsplanen skal nå sine mål. En fortsatt 
satsning på ‘åpen tilgang’ til forskning er derfor sentralt, men bør ledsages av en økt satsning 
på forskningsformidling og formidlingskompetanse. Et økt krav til transparens om 
forskningsprosesser, pre-registrering, finansiering og mulige interessekonflikter er også viktig 
for befolkningens tillit til forskningsbasert kunnskap.   
 
 

 9. Andre innspill 
 
I tilknytning til Meld. St. 4 2018-2019 kapittel 5 om offentlig sektor og kapittel 7 om 
samfunnssikkerhet, ønsker vi videre å fremheve følgende: 
 
Et utvalg nedsatt av POD avga den 27. mai i år sin rapport om Oslo politidistrikts håndtering 
av Eirik Jensen-saken. Rapportens tittel var «Politikorrupsjon – Lederskap, risikoerkjennelse og 

læring». På s. 47 og s. 91 i rapporten pekes det på at det finnes svært lite forskning om 
politikorrupsjon i Norge, og at slik forskning er nødvendig for å utvikle en kunnskapsbasert 
forebyggingsstrategi i politiet. I meldingen s. 58 erkjennes det da også at justis- og 
beredskapssektoren er forskningssvak.  
 
Forskning om korrupsjonsrisiko i politiet er av avgjørende betydning for å kunne gjennomføre 
kunnskapsbasert forebygging av denne risikoen (ref. meldingen s. 55, første strekpunkt). Når 

meldingen omtaler kriminalitetsbekjempelse (s. 58) siktes det trolig først og fremst til politiets 
bekjempelse av kriminalitet begått av samfunnsmedlemmene, men bekjempelse av 
kriminalitet begått av politiet selv er ikke mindre viktig. Bekjempelse og forebygging av 
kriminalitet i politiet er av avgjørende betydning for evnen til å bekjempe og forebygge annen 
kriminalitet, og er dessuten viktig på grunn av de skadevirkninger korrupsjon i politiet har i 
seg selv. I begge disse henseender har kunnskap om politikorrupsjon stor betydning for 
samfunnssikkerheten.  

 
 
Med hilsen 
 
 
 
Nina Skarpenes  Elisabeth Hammer Sæten  
Rektor Seniorrådgiver 
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