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Dette er strategien for Politihøgskolen. 

Den setter retning for vårt arbeid ut 2025.

Politihøgskolen er politiets utdannings-

institusjon, og er derfor en sentral aktør 

i utviklingen av norsk politi. Det gir oss 

en enestående  posisjon i samfunnet 

som innebærer et stort ansvar. Vårt 

samfunnsoppdrag er å sikre retts-

sikkerhet, trygghet, lov og orden 

gjennom utdanning,  forskning og 

formidling. «Kunnskap for et tryggere 

samfunn» er vår visjon, og utvikling av 

de sentrale fagene som politiet trenger 

er vår særegenhet.

 

Strategien bygger på et omfattende 

analysearbeid for å sikre felles 

forståelse for utviklingstrekk som 

ventes å påvirke Politi høgskolen 

fremover. Dette omfatter blant 

Forord

 annet utviklingstrekk i politiet, i 

 universitets- og høgskolesektoren 

og i  samfunnet for øvrig.  Analysene 

er samlet i kunnskapspakker som har 

vært   presentert og diskutert i alle 

 avdelinger.

 

Strategien er på overordnet nivå og 

viser retning på 4 hovedområder:

 › Vi utdanner kandidater som løser 

fremtidens utfordringer.

 › Vi er i front på politivitenskaplig 

 forskning og utvikling av politifaget.

 › Vi er en internasjonalt anerkjent 

politihøgskole.

 › Vi er en smidig og fremtidsrettet 

organisasjon.

 

Vårt samfunnsoppdrag 
er å sikre  rettssikkerhet, 
trygghet, lov og orden 
gjennom utdanning, 
 forskning og formidling.

Skal vi nå disse ambisjonene, 

må  strategien brytes ned til 

 konkrete handlings planer og  tiltak. 

Dette  arbeidet vil involvere alle 

 medarbeidere i tiden  fremover. 

 Strategien er  ambisiøs – og 4 år går 

fort. Vi  oppfordrer alle til å  reflektere 

over hva som skal være eget bidrag i 

denne strategiperioden.

God lesning.

NINA SKARPENES

Rektor, Politihøgskolen

HANS VIK

Styreleder, Politihøgskolen
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Målbilde 
Politihøgskolen 
2025

SAMFUNNSOPPDRAGET

VISJONEN

AMBISJONENE

Sikre rettssikkerhet, trygghet, lov og orden 
 gjennom utdanning, forskning og formidling

Kunnskap for et tryggere samfunn

Vi utdanner kandidater som 

løser fremtidens utfordringer

Vi er en internasjonalt 

 anerkjent politihøgskole

Vi er i front på politivitenskapelig 

forskning og utvikling av politifaget

Vi er en smidig og fremtidsrettet

organisasjon

3

1

4
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Våre ambisjoner mot 
2025 - oppsummert

Vi utdanner kandidater 
som løser fremtidens 
 utfordringer

Vi er en 
internasjonalt  anerkjent 
politihøgskole

Vi er i front på politi
vitenskapelig forskning og 
utvikling av politifaget

Vi er en smidig 
og  fremtidsrettet 
 organisasjon

Politihøgskolens utdanninger 

er attraktive for studenter i 

alle livsfaser og bidrar med 

 nødvendig kompetanse for å 

forebygge, løse oppgaver og 

håndtere  utfordringer som følger 

av kriminalitets- og samfunns-

utviklingen. Vi samhandler på 

tvers av etater og fag, og legger 

grunnlag for videre kunnskaps- 

og fagutvikling gjennom våre 

utdanninger.

Forskningen ved  Politihøgskolen 

er av høy kvalitet.  Forskningen 

er attraktiv og relevant for 

 politiet, UH-sektoren og aktuelle 

samarbeids partnere. Vi bidrar 

til utvikling av politiet gjennom 

økt kunnskap om ulike sider av 

 politiets virksomhet. 

Politihøgskolens utdanning og 

forskning har høy  internasjonal 

anseelse. Vi bidrar i  relevante 

 internasjonale forum og 

forsknings prosjekter. 

Våre medarbeidere er 

 ettertraktede  foredragsholdere. 

Politihøgskolens medarbeidere er 

vår  viktigste ressurs. De har høy 

 kompetanse og er utviklings orienterte. 

Vi løser samfunnsoppdraget på en 

kostnads effektiv måte. Vi har  etablert 

kultur for kontinuerlig forbedring og 

 utvikling, og organisasjonen  til-

passer seg endrede behov, krav og 

 forventninger. Sammen med  styrende 

organer og samarbeids partnere evner 

vi å bruke  ressurser i samsvar med 

 strategiske mål,  prioriteringer og føringer.
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Ambisjonene og 
 strategiske delmål

Vi utdanner kandidater som løser fremtidens utfordringer

Vi er i front på politivitenskapelig forskning og 

 utvikling av politifaget

Vi er en internasjonalt anerkjent politihøgskole

Vi er en smidig og fremtidsrettet organisasjon

 › Vi har høy kvalitet i våre utdanninger.

 › Våre utdanninger er basert på det fremste innen forsknings- og 

 erfarings basert kunnskap.

 › Vi har aktive, kunnskapssøkende studenter.

 › Våre studenter bidrar til å forbedre og videreutvikle gjeldende praksis.

 › Vi utvikler og anvender digitale muligheter som bidrar til bedre læring.

 › Vi bidrar til kompetanseheving og kunnskapsutvikling i politiet. 

 › Vi har samarbeidsprosjekter med relevante sektorer.

 › Vi utvikler både erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap.

 › Vi har en økende andel eksternfinansierte forskningsprosjekter. 

 › Vi formidler vårt forsknings- og utviklingsarbeid i vitenskapelige- og 

 populærvitenskapelige kanaler. 

 › Vi har formaliserte samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner 

internasjonalt. 

 › Våre studenter og medarbeidere har et internasjonalt perspektiv, og vi er en 

 organisasjon som legger til rette for internasjonalisering.

 › Vi publiserer og formidler vår kunnskap internasjonalt.

 › Kontinuerlig forbedring og utvikling er en naturlig del av vår arbeidsform. 

 › Vi utnytter og utvikler våre campuser på en effektiv og brukervennlig måte. 

 › Vi prøver ut, og tar i bruk ny teknologi. 

 › Bærekraft er en integrert del av hele vår virksomhet.



Strategi 2022-202510

Politihøgskolen 2022
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