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Høring; Kunnskaps- og kompetansestrategi for politi- og lensmannsetaten 
2021-2025

I august 2018 besluttet PLG å utvikle en kunnskaps- og kompetansestrategi for politiet. Det 
ble nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra avdelinger i POD og PHS. I tillegg ble det 
opprettet en styringsgruppe med representanter fra POD, ledere i etaten og 
tillitsvalgte/vernetjenesten. Endelig mandat ble gitt i juni 2019. Det er forventet at arbeidet 
kan ferdigstilles innen 31.12.2020. Arbeidet er forankret i vedtak i Stortinget og oppdrag fra 
Justis- og beredskapsdepartementet, samt omtalt i Meld. St. 29 (2019-2020) Politimeldingen.

Politiets kunnskaps- og kompetansestrategi er en delstrategi under politiets 
virksomhetsstrategi og skal støtte opp under gjennomføringen av denne. Strategien skal 
beskrive hvilke kunnskaps- og kompetansebehov og -grep politiet skal prioritere under de 
strategiske temaene. Det er ikke utviklet egne mål for strategien da den skal underbygge 
virksomhetsstrategiens allerede vedtatte mål. Kunnskaps- og kompetansestrategien er en 
dynamisk strategi for, i første omgang, perioden 2021 til 2025. 

Strategien skal peke retning og peke ut prioriterte kunnskaps- og kompetansebehov 
for perioden. Strategien skal stimulere til kunnskapsutvikling med sikte på å bedre kvaliteten 
i arbeidet i politiet, og underbygge kravet om økt tillit i befolkningen. Utpeking av kunnskaps- 
og kompetansegrep og –aktiviteter vil bli vurdert og besluttet i henhold til vedtatte mål i 
politiets virksomhetsstrategi. 

Metodene for utvikling av innhold og prioriteringer i strategien ble valgt med utgangspunkt i 
prinsippet om bred involvering. Ansatte, samarbeidspartnere og innbyggere har derfor blitt 
spurt om hva de mener er viktige kunnskaps- og kompetansebehov for politiet fremover. I 
løpet av 2019 har arbeidsgruppen gjennomført intervjuer og workshops, og over 100 
politiansatte har gitt sine bidrag. Det har vært gjennomført intervjuer med 45 personer i 
etaten, herav 30 i politidistrikt/særorgan/Politihøgskolen (ledere, fagledere, fagansvarlige, 
nettpatrulje, forskere, studenter mfl.) og med 15 fagpersoner i Politidirektoratet. Totalt deltok 
80 personer i verkstedene, som ble ledet og oppsummert av Folkehelseinstituttet/Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten. Fra politiet deltok relevante fagpersoner; for eksempel 
innsatsledere, etterforskningsledere, nettpatrulje, fag- og opplæringsansvarlige, opplærings- 
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og kompetanseansvarlige, HR, forskere og fagpersoner på PHS. 14 samarbeidsaktører deltok 
også på verkstedene. De som har bidratt vil motta en mail fra oss hvor det opplyses om at 
strategien nå er på høring og at de kan be om å gi innspill linjevei. Det legges til grunn at det 
kun sendes ett høringssvar per høringsinstans. 

Innspillene fra verkstedene og intervjuene er sammen med en intern høring i Politidirektoratet 
analysert og bearbeidet til noen sentrale funn og prioriterte kunnskaps- og 
kompetanseområder for etaten. Det er i denne første utgaven av strategien lagt vekt på 
grunnleggende kunnskaps- og kompetansebehov, og følgende områder er valgt; 
Forebygging, Grenseforvaltning, Digitalt politiarbeid, Fagledelse, Samhandling og 
Organisatorisk læring. Men også innenfor disse områdene har det vært nødt å prioritere 
aktuelle kunnskaps- og kompetansebehov. Det vil også bli utarbeidet en egen kortversjon av 
strategien etter høringen.

Det vises også til at det på flere områder tidligere er utviklet egne handlingsplaner og 
strategier som "Handlingsplanen for løft av etterforskingsfeltet" og "Forebyggingsstrategi; I 
forkant av kriminaliteten. Forebygging som politiets hovedstrategi" og "Nasjonal strategi for 
helhetlig grenseforvaltning" Disse handlingsplanene og strategiene har selvstendige 
oppfølgingspunkter. 

Etatshøringen er en anledning til å gi innspill og bidra til sluttproduktet. Vi ber derfor om at 
det involveres godt og at arbeidet med høringsinnspill gis prioritet. Vi ber særlig om 
innspill på om områdene er forståelige og strategien virker nyttig for dere. Vi ber 
videre om at høringsinnspillet gis som merknader i dokumentet ev. gis i et eget 
Word-dokument der det tydelig angis hvilke setninger/deler/kapitler/områder etc. 
som kommenteres. 

Høringsfrist: 25.9.2020

Såfremt mottakerforeningene mener at det er underliggende foreninger som bør få 
høringsbrevet direkte, bes det om at brevet videresendes disse. 

Har dere spørsmål kan disse rettes til fagdirektør Knut Fosli (tlf. 977 64 790) eller 
seniorrådgiver Mariann Botten Hansen (tlf. 476 21 807) i Politidirektoratet.

Med hilsen

Karin Aslaksen
Avdelingsdirektør HR- og HMS
Politidirektoratet

Vedlegg: Politiets kunnskaps- og kompetansestrategi, versjon 0.91

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.
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Vedlegg:
Kunnskaps- og kompetansestrategien - 0.91
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