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HØRING - UTREDNING OM SAMMENSLÅING MELLOM KRIMINALOMSORGENS 
HØGSKOLE OG UTDANNINGSSENTER OG POLITIHØGSKOLEN 

Politihøgskolen (PHS) viser til høringsbrev fra Politidirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet 

av 1. juli 2019. Høringen gjelder to rapporter utarbeidet i forbindelse med et oppdrag om å 
vurdere en sammenslåing mellom Kriminalomsorgens høgskole- og utdanningssenter (KRUS) 
og Politihøgskolen. 
 
I forbindelse med oppdraget ble det opprettet to arbeidsgrupper; en arbeidsgruppe som hadde 
ansvar for å utrede selve sammenslåingen av PHS og KRUS (arbeidsgruppe 1) og en annen 
arbeidsgruppe som hadde ansvaret for å utrede videreutvikling av forskningsmiljøene ved 

høyskolen, samt vurdere et kunnskapssenter for justissektoren (arbeidsgruppe 2). 
Politihøgskolen var representert i begge arbeidsgruppene, blant annet med rektor som medlem 
i arbeidsgruppe 1. Av denne grunn er det ikke naturlig at Politihøgskolen avgir et detaljert 
høringssvar om rapportenes innhold. 
 
Politihøgskolen ønsker imidlertid å benytte anledningen til å synliggjøre to viktige punkter i 
rapportene: 

 
1. Sammensetning av styret ved den nye høyskolen – rapport 1, pkt. 4.3.4 

Politihøgskolen mener at sammensetningen av styret ved den nye høyskolen må være er i tråd 
med flertallets syn i rapport 1 pkt. 4.3.4. Dette innebærer at styret ved den nye høyskolen 
skal opprettes etter hovedregelen i universitets- og høyskoleloven § 9-3 (1) med 11 
medlemmer. Dette er også i tråd med praksis i universitets- og høyskolesektoren. Den 
sammenslåtte høyskolen vil være liten i høyskolesammenheng, og det er ikke naturlig at 

skolen utvider styret med flere medlemmer. Av de 11 medlemmene vil 4 være eksterne 
medlemmer. For å sikre at styret har den nødvendige bredde i sin kompetanse, er det 
avgjørende at minst ett av de eksterne medlemmene er fra universitets- og høyskolesektoren. 
Vi mener også at ett medlem må være fra Den høyere påtalemyndighet og at de siste to 
eksterne medlemmene må ha erfaring fra henholdsvis politi- og lensmannsetaten og 
kriminalomsorgsetaten. Det er etter vårt syn hensiktsmessig at representantene fra etaten har 
nærhet til praksis. 
 

Politidirektoratet 
Postboks 2090 Vika 
0125 OSLO 
 
   

NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE 

   

http://www.phs.no/


Deres referanse: Vår referanse: Side 2/2 

201804756 19/02281-2  

 

Politihøgskolen er videre av den oppfatning at en uavhengig styreleder vil være best egnet til å 
sikre begge etaters interesser ved den nye høyskolen. Det bør også være slik at den samme 
styrelederen bør sitte i hele styreperioden, for å ivareta hensynet til kontinuitet og langsiktig 
perspektiv. Vi ønsker til slutt å understreke, slik det også vises til i rapporten, at styret er et 
kollegialt organ og at det enkelte styremedlemmet ikke skal representere bestemte interesser 
eller grupper, men har ansvar for å treffe beslutninger til det beste for institusjonen samlet 
sett.  

 
2. Kunnskapssenter for justissektoren og Nasjonal fagkoordinator ved PHS 

Politihøgskolen støtter forslaget om opprettelse av et kunnskapssenter for justissektoren. Som 

rapport 2 påpeker, vil både et kunnskapssenter for justissektoren og Nasjonal fagkoordinator - 

straffesak være viktige aktører i kunnskapsproduksjonen i politietaten. Enheten Nasjonal 

fagkoordinator er i dag lokalisert ved PHS. Noen av aktivitetene i, og leveransene fra, de to 

enhetene vil være like, og derfor er det naturlig at de to enhetene samarbeider. Vi mener det 

er viktig at Politihøgskolen blir involvert i det videre arbeidet med å opprette et 

kunnskapssenter, blant annet for å sikre god koordinering mellom de to enhetene. 
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