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HØRING AV UTREDNING OM SAMMENSLÅING MELLOM
KRIMINALOMSORGENS HØGSKOLE OG UTDANNINGSSENTER OG
POLITIHØGSKOLEN
Politidirektoratet (POD) og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) ble i brev av 28. januar 2019
gitt i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet å foreta en utredning av en
sammenslåing mellom Kriminalomsorgens høgskole- og utdanningssenter (KRUS) og
Politihøgskolen (PHS).
Oppdragene ble beskrevet slik:
1. KDI og POD utreder en sammenslåing av PHS og KRUS med det formål å opprette en
høgskole. Fordeler, ulemper, gevinster, ulike styringsmodeller og økonomiske og
administrative konsekvenser ved en sammenslåing må identifiseres. Konsekvenser for lover,
forskrifter og avtaleverk må også identifiseres.
2. KDI og POD vurderer hvordan høgskolens forskningsmiljøer kan videreutvikles i tråd med
regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning, JDs overordnede føringer og
sektorens behov for forskning.
3. Utredningen vurderer et kunnskapssenter for justissektoren. Hvilken rolle, ansvar og
oppgaver bør et kunnskapssenter ha? Hvilken tilknytning til høgskolen bør senteret ha? Hva
kan fremdriften i en slik etablering være?
Det ble valgt å utrede oppdrag 1 i en egen utredning. Grunnet synergier i utredningen mellom
videreutvikling at forskningsmiljøene ved KRUS og PHS og utviklingen av et kunnskapssenter
(oppdraget 2 og 3), ble det valgt å utrede disse punktene under ett. Frist for utredning av
punkt 1 i oppdraget var satt til 1. mai 2019, mens fristen for å utrede punkt 2 og 3 var innen
1. juni 2019. I brev fra departementet av 12. april ble fristen for punkt 1 forlenget til 1. juni
2019. Det ble opprettet en styringsgruppe med representanter fra de to direktoratene, PHS,
KRUS, tjenestemannsorganisasjoner og hovedverneombud. Utredningen ble oversendt
departementet mandag 3. juni 2019.
Direktoratene er nå i brev fra departementet av 26. juni 2019 bedt om å gjennomføre en
høringsrunde til berørte organisasjoner.
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Det bes særlig om en tilbakemelding på følgende tema:
•
•
•
•

Organisering og styring av en samlet høyskole
Organisering av etter- og videreutdanning ved en samlet høyskole
Organisering og stimulering av forskning ved en samlet høyskole
Etablering og organisering av et kunnskapssenter

En uttalelse sendes innen onsdag 2.10.19 til politidirektoratet@politiet.no med kopi til
Knut.Fosli@politiet.no og Marianne.Kylstad.Oster@kriminalomsorg.no
Vedlagt ligger oppdragsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet og de to delrapportene.
Med hilsen

Karin Aslaksen
Avdelingsdirektør

Heidi Bottolfs
Avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.
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Finnmark politidistrikt
Troms politidistrikt
Nordland politidistrikt
Trøndelag politidistrikt
Møre- og Romsdal politidistrikt
Vest politidistrikt
Sør-Vest politidistrikt
Agder politidistrikt
Sør-Øst politidistrikt
Oslo politidistrikt
Øst politidistrikt
Innlandet politidistrikt
Kripos
Politiets utledningsenhet
Politihøgskolen
Utrykningspolitiet
Økokrim
Politiets fellestjenester
Politiets IKT-tjenester
Nasjonalt ID-senter
Grensekommissæren
Sysselmannen på Svalbard
Riksadvokaten
Politiets sikkerhetstjeneste
Domstoladministrasjonen
Kriminalomsorgens høgskole- og utdanningssenter
Kriminalomsorgen region nord
Kriminalomsorgen region vest
Kriminalomsorgen region sørvest
Kriminalomsorgen region sør
Kriminalomsorgen region øst
Politiets fellesforbund
Akademikerne; politiet - politijuristene
NTL politiet
Kriminalomsorgens Yrkesforbund
Unio Kriminalomsorg
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
Akademikerne; kriminalomsorgen
Hovedverneombud; politiet
Hovedverneombud; kriminalomsorgen
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