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Forord 

Forordet vil bli utarbeidet etter høring (tentativt høst 2020). 
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Politiets oppgaver og et utfordringsbilde

Politiet1 har en omfattende oppgaveportefølje. Politiets kjerneoppgaver er å opprettholde 
alminnelig orden, forebygge og forhindre straffbare handlinger, beskytte borgerne og 
deres lovlydige virksomhet2. Politiets oppgaver er i Politirollemeldingen kategorisert i syv 
virksomhetsområder3: 1) Trygghetsskapende oppgaver, 2) Kriminalitetsbekjempelse, 3) 
Forvaltningsoppgaver, 4) Sivil rettspleie, 5) Fangetransport, 6) Grensekontroll og 7) 
Bistandsoppgaver. 

Selv om oppgavene er satt opp i syv virksomhetsområder vil flere av disse være 
overlappende. De trygghetsskapende oppgavene inkluderer en rekke av politiets 
kjerneoppgaver, bl.a. sikre tilstedeværelse og sørge for ro, orden og sikkerhet for blant 
annet å avverge kriminelle handlinger, trafikk- og sjøtjeneste og redningstjeneste, 
herunder bistandsressursene og deres oppgaver. Kriminalitetsbekjempelse inkluderer 
bl.a. forebyggende virksomhet, behandling av anmeldelser, etterforsking av lovbrudd, 
vurdere påtale og aktorere ved domstolene. Politiet er i tillegg tillagt en rekke 
forvaltningsoppgaver og sivile oppgaver som er av en annen karakter enn de tradisjonelle 
trygghetsskapende og kriminalitetsbekjempende oppgavene. Men noen av disse har tett 
tilknytning til utførelsen av politiets kjerneoppgaver og kompetanse, slik som 
våpenforvaltning og utstedelse av politiattester. Andre oppgaver slik som 
lensmannsskjønn, gjeldsordninger, utstede og tilbakekalle pass og tillatelser til 
vaktvirksomhet., er mer historisk betinget og har i dag en mindre klar tilknytning til 
politiets kjerneoppgaver og kompetanse. Fangetransport omfatter ulike transporter og 
fremstillinger. Grensekontroll omfatter oppgaver knyttet til Schengensamarbeidet. 
Bistandsoppgaver omfatter forskjellige former for hjelp, service, bistand og veiledning til 
både enkeltpersoner og virksomheter. 

Kriminalitets- og sikkerhetsutfordringene i Norge er i stadig endring og påvirkes av ulike 
forhold. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er stabil, men uforutsigbar, og nye 
trusler utvikler seg raskt, både fra fremmede trusselaktører og ulike ekstremistmiljøer4. 
Økt teknologisk utbredelse globalt, ikke minst gjennom 5G-nettverk, må antas å øke 
omfanget av nettkriminalitet5. Ulike former for nettkriminalitet blir mer aggressiv og 
konfronterende, inkludert høyteknologiske forbrytelser, data brudd, svindel på nettet og 
seksuell utnytting og – utpressing6. De globale utfordringene forsterker kriminalitet som 

1 Med politiet menes politi og lensmannsetaten, herunder påtalemyndigheten i politiet
2 NOU 2013: 9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer s. 77
3 St.meld. nr. 42 (2004 – 2005) Politiets rolle og oppgaver kap. 4 
4 PST Trusselvurdering 2020
5 Etterretningstjenesten. Fokus 2020
6 IOCTA 2019. Europols Cybercrime Center
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menneskehandel, -smugling og arbeidslivskriminalitet7. Ulike trussel- og 
risikovurderinger trekker opp et bilde med sammensatte utfordringer, der både offentlige 
og private virksomheter, og personer, er utsatt8. Digitalisering antas også å bidra til å 
profesjonalisere mengdekriminalitet, og er en mulig årsak til den nedadgående trenden i 
anmeldte vinningslovbrudd som vi også har sett i andre europeiske land9. Ettersom 
teknologien blir mer tilgjengelig og flere oppgaver og samfunnsfunksjoner flyttes over på 
digitale plattformer, er det forventet at kriminalitet utført mot eller ved hjelp av slike blir 
en stadig større del av det totale kriminalitetsbildet.   

Disse utviklingstrekkene representerer ikke bare flere utfordringer for politiet, men også 
muligheter i kriminalitetsbekjempelsen. Når kriminaliteten endrer seg, må politiet også 
endre sin kompetanse, sine arbeidsmetoder og sin strategiske tenkning, og ikke minst er 
det viktig å være i forkant av kriminaliteten, hvor økt vekt på forebygging er sentralt. De 
økonomiske utsiktene i Norge og internasjonalt, særlig etter utbruddet av Covid-19, 
innebærer mindre mulighet for økning i budsjettene for statsforvaltningen. Samtidig 
forventer Stortinget og regjeringen fortsatt budsjettmessige effektiviseringsgevinster fra 
nærpolitireformen. Disse forholdene tilsier at politiet i årene fremover må forvente et 
strammere budsjett med krav til større ressursutnyttelse, som vil stille krav til streng 
prioritering av oppgaver, samtidig med en målrettet kompetanseutvikling og rekruttering.  
                                                                                              

1. Innledning
I politiet10 er de ansattes kompetanse og kunnskap avgjørende for å løse 
samfunnsoppdraget og gi god kvalitet i polititjenestene. Med ansatte menes alle 
ansatte i politiet, herunder 
påtalemyndigheten i politiet. 
Politiet trenger arbeidskraft med 
riktig kompetanse tilegnet 
gjennom utdanning, relevant 
etter- og videreutdanning, samt 
gjennom læring i arbeidslivet. 

Den generelle 
samfunnsutviklingen og 
kriminalitetsutviklingen påvirker 

7 STRASAK-rapporten 2018 
8 PSTs trusselvurdering 2020. NSMs risikovurdering 2019
9 STRASAK-rapporten 2019 og Økokrims trusselvurdering 2018
10 Med politiet menes politi og lensmannsetaten, herunder påtalemyndigheten i politiet
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politiets mulighet til å løse sine oppgaver. En kunnskaps- og kompetansestrategi 
må derfor være framtidsrettet. Politiets kunnskaps- og kompetansestrategi 2021-
2025 er en dynamisk strategi som gir retning og mål for politiets kunnskaps- og 
kompetansearbeid i perioden. 

I Politimeldingen uttales det at "[m]ed hele det spekteret av oppgaver som 
politiet har, og alle de situasjonene som må håndteres i tjenesteutøvelsen, må 
både ledere og medarbeidere ha et bredt repertoar av kunnskap og ferdigheter"11. 

Strategien er forankret i Prop 1 S (2016-2017), budsjettvedtak i Stortinget 
16.12.16 og Justis- og beredskapsdepartementets tildelings-brev til 
Politidirektoratet for 2017. Strategien skal i hovedsak sikre at politiets arbeid i 
størst mulig grad er kunnskapsstyrt, og at politiet fremstår som en attraktiv 
arbeidsplass. 

Politiet har et samfunnsoppdrag (jf. politilovens §§ 1 og 2). Innbyggernes tillit til 
politiet er viktig for å kunne utføre tillagte oppgaver på en god måte. For å oppnå 
tillit er politiet avhengig av å levere godt på samfunnsoppdraget. Politiets evne til 
å løse samfunnsoppdraget er avhengig av kvalitet på de beslutninger som tas og 
hvordan oppgavene utføres. Politiet må videreutvikle et reflektert forhold til 
kvalitet i egen praksis. 

Politiet er en formell hierarkisk organisasjon med tydelige styrings- og 
kommandolinjer, men samtidig har de ansatte en høy grad av selvstendighet både 
mht beslutningstaking/ skjønnsutøvelse og konkret oppgaveløsing. Deler av 
organisasjonen er sterkt spesialiserte enheter, mens andre enheter arbeider med 
et bredt spekter av saker. Selv om basisutdanningen for tjenestepersonene er 
den samme og slik danner et felles utgangspunkt, både kreves og utvikles det 
ulike måter å løse politioppgaver på. Politiorganisasjonen er også en virksomhet 
hvor mange ulike profesjoner er representert. Dette er utfordrende, men 
strategien skal favne alle deler av politiet.  

11 Meld St 29 (2019-2020) Politimeldingen – et politi for fremtiden, s. 62
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Formålet med kunnskaps- og kompetansestrategien

Kunnskaps- og kompetansestrategien har som formål å styrke, systematisere og 
være styrende for arbeidet med å innhente, produsere, formidle og anvende den 
kunnskap politiet trenger for å nå egne virksomhetsmål og for å utføre sitt 
samfunnsoppdrag på en best mulig måte innenfor gitte rammer. 

Strategien skal videre bidra til at etaten evner å anskaffe, utvikle, mobilisere og 
avvikle kompetanse for å løse dagens og fremtidens samfunnsoppdrag. 

I strategien forstås kunnskap som innsikt og erkjennelse. Kompetanse forstås 
som kunnskap ferdighet, holdninger og evne til å løse oppgaver i tråd med 
definerte mål og krav.

Politiets kunnskaps- og kompetansestrategi er et strategisk virkemiddel i 
kunnskaps- og kompetanseutviklingen, og skal bidra til å nå de overordnede 
målene for justis- og beredskapssektoren om blant annet en mer 
kunnskapsbasert og effektiv sektor, jf. Justis- og beredskapsdepartementet Prop 
1 S (2019-2020) og FoU-strategi for justis- og beredskapssektoren, samt 
regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028 og 
Nasjonal strategi for digital sikkerhet (2019). Vi har også internasjonale 
forpliktelser, f. eks. er Norge i kraft av sitt medlemskap i Europarådet forpliktet 
seg til "å fremme og støtte politiforskning, både den forskning som politiet selv 
iverksetter og den forskning som iverksettes av eksterne institusjoner"12. 

Riksadvokaten utarbeider hvert år et mål- og prioriteringsrundskriv til politiet og 
statsadvokatene. Straffesaksbehandlingens hovedmål er å bidra til redusert 
kriminalitet. Grunnleggende forutsetninger for å oppnå dette er at straffbare 
forhold blir avdekket og oppklart slik at gjerningspersonene kan straffeforfølges13. 
Kunnskaps- og kompetansestrategien bygger opp under dette hovedmålet. 

Handlingsplanen for løft av etterforskingsfeltet og de 20 tiltakene som skal styrke 
etterforskingsområdet er en viktig del av kvalitetsreformen i nærpolitireformen. 
Kunnskaps- og kompetansestrategien er en ytterligere styrking av 
kvalitetsreformen. Politidirektoratet har også utviklet en forebyggingsstrategi; I 
forkant av kriminaliteten. Forebygging som politiets hovedstrategi. Strategien skal 

12 Det europeiske etiske regelverket for politiet, Europarådet 2001
13 Riksadvokaten; Rundskriv nr. 1/2020
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styrke politiets forebyggende virksomhet.  Det er også utarbeidet en Nasjonal 
strategi for helhetlig grenseforvaltning, som skal sikre felles overordnet forankring 
for grenseforvaltningen og en felles forståelse av implementering og videre 
utvikling av helhetlig grenseforvaltning. Disse handlingsplanene og strategiene 
har selvstendige oppfølgingspunkter. Koordinering av oppfølgingstiltak må 
vurderes samlet i de årlige prioriteringsbeslutningene.   

Kunnskaps- og kompetansestrategien er forankret i politiets virksomhetsstrategi; 
Politiet mot 2025. Virksomhetsstrategien har følgende strategiske temaer og mål;

Det fjerde strategiske temaet, Et moderne og kompetent politi, underbygger de 
tre øvrige temaene både i virksomhetsstrategien og i kunnskaps- og 
kompetansestrategien.  

Virksomhetsstrategiens formulerte mål for de enkelte strategiske temaene fram 
til 2025 som gjengitt ovenfor vil også være styrende for prioritering og 
ressurssetting av de fremkomne kunnskap- og kompetansebehovene i 
kunnskaps- og kompetansestrategien. Hvilke mål i virksomhetsstrategien som 
underbygges av de enkelte prioriterte områder i kunnskaps- og 
kompetansestrategiene fremkommer i Del II Prioriterte områder og behov for 
perioden 2021-2025. 

Følgende legges til grunn som viktige drivere for strategien:

 Kontinuerlig læring, utvikling gjennom innhenting av kunnskap slik at politiet 
stadig tilegner seg nødvendig kunnskap og kompetanse

 Deling og bruk av kunnskap og kompetanse på tvers; innad i politiet og med 
eksterne aktører 
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 Bred rekruttering av ansatte som sikrer flerfaglig sammensetning  

Det vil ikke være mulig å ta med behov innenfor alle politiets 
virksomhetsområder, herunder heller ikke ulike innsatskomponenter som 
digitalisering av tjenester og verktøy generelt i politiet, effektivisering og øvrig 
løpende virksomhetsutvikling. 

Av kostnads- og gjennomføringsmessige grunner har vært nødvendig å spisse 
satsningen på kunnskapsaktiviteter og kompetanseutvikling. I den første 
strategiperioden er det valgt å vektlegge kunnskaps- og kompetansebehov i 
politiet innenfor enkelte områder av grunnleggende betydning for politiet. En 
nærmere prioritering og ressurssetting er ikke en del av strategi-dokumentet, 
men vil bli gitt i egen implementeringsplan.

Metoder og innspillarenaer i utviklingen av strategien
Bred involvering fra de ansatte i politiet og hos samhandlingsaktører ligger til 
grunn for strategiens valgte behov for perioden. Det har vært et viktig prinsipp i 
arbeidet at ansatte, samarbeidspartnere og innbyggere skal bli spurt om hva de 
mener er viktig for dem og etaten for at politiet skal ha tilstrekkelig kunnskap og 
kompetanse i fremtiden. Som metoder for arbeidet er intervjuer, 
workshops/kunnskaps- og kompetanseverksteder og høringer valgt14. I løpet av 
2020 (noen intervjuer sent i 2019) ble 45 ansatte i politiet intervjuet, derav 15 
fagpersoner i Politidirektoratet. Det ble også gjennomført 20 intervjuer med 
innbyggere. Det ble høsten 2020 i tillegg gjennomført tre heldags kunnskaps- og 
kompetanseverksteder hvor tilsammen 80 personer deltok fra politiet samt 14 
personer fra samhandlingsaktører15. Det er også gjennomført en direktoratshøring 
og en etatshøring. Høringene er gjennomført for faktasjekk, for innspill og for å få 
et helhetsbilde. Strategiutkastet og sluttprodukt er lagt frem for styringsgruppen 
og PLG for prioritering og forankring.  

14 KKS metode og innspillsarenaer (2020).
15 Samarbeidsaktører som deltok var: UDI, Tolldirektoratet, Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB), Skatteeaten, Statens vegvesen, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Næringslivets sikkerhetsråd (NSR), 
Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging (KfK/ SLT koordinator), Forsvarets høgskole, Kriminalomsorgens 
høgskole og utdanningssenter, OsloMet, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og 
NTNU.
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Målgruppe
Kunnskaps- og kompetansestrategien retter seg mot ledere og ansatte i politiet. 
Ledere på alle nivåer i politiet skal legge til rette for at strategiens prioriteringer 
kan gjennomføres innenfor planleggingen av den daglige virksomheten. 

Ledere av HR på alle nivåer må følge opp prioriterte områder i strategien gjennom 
arbeid med kompetanse. 

Ansatte i politiet må ha bevissthet 
om prioriteringer og behov definert i 
strategien for å ivareta egen utvikling 
samt i planleggingen og 
gjennomføringen av oppgaver. 

Ledere i overordnet 
påtalemyndigheten bør ta hensyn til 
strategiens målsetninger i arbeid 
som ledere av etterforskingen i 
politiet. 

Strategien vil også ha interesse for 
politiske beslutningstakere, departementer og andre offentlige eller private 
organer med oppgaver innenfor politiets ansvarsområder. Politiets mål- og 
utfordringsbilde bør hensyntas i disse organenes arbeid opp mot politiet. Det 
samme gjelder forsknings-miljøer, universiteter og høgskoler som har interesse 
av hvordan politiet strategisk innretter sin kunnskaps- og kompetanseutvikling.
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DEL I

2. Strategisk utvikling av kunnskap og kompetanse i politiet

Arbeidslivet er i stadig endring. Ny teknologi og ny kunnskap gir muligheter for å 
løse oppgavene på nye måter. Siden kunnskapsgrunnlaget og arbeidsmetodene 
stadig endrer seg må også arbeidstakerne utvikle sin kompetanse og lære hele 
livet (NOU 2020:2). I takt med stadige endringer må politiet legge til rette for og 
stille krav til at ansatte videreutvikler sin kompetanse. Ansatte har også eget 
ansvar for å holde seg oppdatert og bidra til egen kompetanseutvikling.

Ledelse har betydning for den kulturen som utvikles på en arbeidsplass, herunder 
læringskulturen, og kulturen på en arbeidsplass har også betydning for hvem som 
blir ledere og for hvordan ledelse utøves. Det er derfor ikke et klart skille mellom 
ledelse og kultur. Ledelse er derav en del av det som skaper en 
organisasjonskultur.

Ledere er svært sentrale i kulturendringer. For å få til en styrket læringskultur bør 
derfor ledere i politiet ha gode kunnskaper om begrepet og dets funksjon samt 
hvordan kulturendring kan skje. For å sikre et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for 
beslutninger må også ledere ha en tilstrekkelig bestillerkompetanse, det være seg 
bestilling av etterretningsinformasjon, rekruttering eller annet kunnskapsgrunnlag 
eller kompetanse. De må evne å involvere de rette miljøene for å sikre et 
tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, samt å avdekke mangler i slike grunnlag og 
eventuelt avklare tiltak for å tette slike. 

Utdanningssammensetning i politiet 
Politiet bestod per 31.12.19 av 17 543 årsverk16. Sett under ett har mer enn 40 
prosent av de ansatte i politi- og lensmannsetaten annen utdanning enn den 
alminnelige politiutdanningen, herunder også flere typer masterutdanninger. I 
politidistriktene er tallet om lag 33 prosent. Halvparten av de ansatte i PST har 
andre typer utdanninger17. Politiet har et bredt spekter av oppgaver, og etaten er 
avhengig av å ha tilgang på et bredt spekter av kompetanse. Rapporten Politi- og 
lensmannsetatens kapasitets- og kompetansebehov de kommende ti årene18 
understreker at politiet fremover i tillegg til generalistens viktige oppgaver, også 

16 Politidirektoratet; Bemanning og dekningsgrad, oversikten viser antall årsverk som er lønnet i politiet
17 Meld St. 29 (2019-2020) Politimeldingen – et politi for fremtiden, s. 63
18 Rapport fra uavhengig arbeidsgruppe avgitt til Politidirektoratet 15.12.2017. Rapporten har vært på høring. 
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vil trenger "mer politi med spesialisering innen etterretning, forebygging, 
etterforskning og operative disipliner mv. ved siden av generalistutdanning"19. I 
tillegg viser rapporten til at politiet må få flere "kompetansetyper" for å løse sine 
oppgaver. I tillegg til juss er det "behov for kompetanse innenfor informatikk, 
teknologi, økonomi og analyse"20 .Tilsvarende omtales i Politimeldingen under 
overskriften "Politiet må rekruttere flere med annen fagbakgrunn enn 
politiutdanningen "; "Like viktig er rekruttering av personer som er utdannet ved 
universiteter og høyskoler med studieprogrammer innen datateknologi, 
informasjonssikkerhet, rettsinformatikk mv. Det er også behov for flere jurister, 
økonomer og psykologer innen forebygging, etterforskning og påtale. 
Utdanningstilbudet ved PHS må legge til rette for disse utdanningsgruppene får 
tilført nødvendig tilleggskompetanse i politifag"21.

2.2 Kunnskap 

I strategien forstås kunnskap som innsikt og erkjennelse.

Det er viktig hvordan politiet forvalter sin kunnskap og hvordan det legges til rette 
for kunnskapsutvikling og -deling. Kunnskapsbasert politiarbeid er systematisk og 
metodisk innhenting av relevant informasjon og kunnskap som analyseres med 
formålet å kunne treffe strategiske og operative beslutninger om forebyggende og 
bekjempende tiltak. Det ligger i kunnskapsbasert politiarbeid en forventning om 
at politiet skal forholde seg aktivt til og anvende andre typer kunnskap enn sin 
egen erfaringsbaserte22. 

Det er ulike former for kunnskap som skal bidra til at politiet i fremtiden skal 
kunne kalles kunnskapsbasert. Den erfaringsbaserte kunnskapen, som både 
baserer seg på den enkeltes erfaringer, men også på et samlet erfaringsgrunnlag 
må i større grad systematiseres og deles. Videre skal politiet basere utviklingen 
av sine arbeidsmetoder på den best tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen, 
altså studier og forskning som gjøres nasjonalt og internasjonalt innenfor politiets 
virksomhetsområde. Kunnskap skal bidra til at politiet er i takt med de 
forventninger som stilles til dem basert på innbyggernes tilbakemeldinger, 
føringer fra samfunnet, samt kritiske og etiske vurderinger. 

19 Ibid s. 6
20 Ibid s. 7
21 Meld. St. 29 (2019-2020) Politimeldingen – et politi for fremtiden, s. 18
22 NOU 2009:12 Et ansvarlig politi - Åpenhet, kontroll og læring
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Gjennom å øke kunnskap om hva som virker, eventuelt hemmer, og utvikle 
strukturer for å forvalte og fornye kunnskap og ta kunnskapen i bruk, skal politiet 
utvikle måter å arbeide på som baserer seg på et bredere kunnskapsgrunnlag. 
Det etablerte forvaltnings- og utviklingsapparatet på straffesaksområdet er et 
eksempel på å strukturere og dele vitenskapelig kunnskap fra eks. forskning og 
utredninger i kombinasjon med erfaringsbasert kunnskap for å omsette dette i 
forbedret praksis. Det kan være et viktig virkemiddel å videreutvikle slike 
apparater også til andre fagområder, eventuelt i kombinasjon med et tidligere 
utredet behov for et kunnskapssenter.

Målsettingen er å bli et kunnskapsbasert politi som bidrar til høy kvalitet, bedre 
effektivitet og økt likhet i polititjenestene i hele landet.

Lederne i politiet skal tilretteleggere for gode læringsarenaer i organisasjonen og 
integrere kunnskapsutvikling og -deling som en del av hverdagen. 

Kunnskapsoversikt
Politiet har behov for enda bedre oversikt over kunnskap som er utviklet om 
politiet. Men vel så viktig er at slik kunnskap blir tatt i bruk på en adekvat måte. 
Dette er vesentlig både for å sikre kunnskapsoversikt, men også for at slik 
kunnskap anses relevant og blir tatt i bruk. 

Det er behov for en brukervennlig kunnskapsbase i politiet som er lett tilgjengelig 
for alle ansatte slik at kunnskapen er systematisert og i størst mulig grad blir 
anvendt
 

En slik base må også ses i forhold til andre kunnskapsformidlingsaktiviteter 
for fagforvaltningsmodellen og KO:DE. 

Avdekke kunnskapsbehov og -hull
Kunnskapsbehov og -hull skal identifiseres via systematiske oversikter og 
metodevurderinger. Det skal stimuleres til at det utarbeides 
kunnskapsoppsummeringer som synliggjør hvor det er behov for ytterligere 
forskning på politiets ulike arbeidsområder. Kunnskapsbehov skal også innrettes 
mot mulige framtidige behov.  
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Når kunnskapsbehov og -hull avdekkes skal det alltid vurderes om adekvate tiltak 
skal igangsettes for å innhente kunnskapen. Gjennomføringen av tiltak skal 
vurderes ut fra de til enhver tid prioriterte temaområdene.    

Det er behov for at det utarbeides en oversikt over temaområder for 
kunnskapsoppsummeringer 

Kunnskapsaktiviteter
I strategien defineres kunnskapsaktiviteter som grunnforskning, anvendt 
forskning, utviklingsarbeid, øvrig analyse, utredning og statistikkutvikling, 
systematiske kunnskapsoppsummeringer, og kunnskapsarenaer. For å bidra til 
målet om et mer kunnskapsbasert og effektivt politi, må etaten jobbe systematisk 
og metodisk med innhenting av relevant informasjon og kunnskap som analyseres 
med det formålet å kunne treffe metodiske og operative beslutninger om 
forebygging og bekjempende tiltak. Politiet må Vite hva (teoretisk kunnskap), Vite 
hvorfor (teoretisk kunnskap), Vite hvordan gjøre det (praktisk kunnskap) og Vite 
hvem som har kunnskap/hvor kunnskap finnes (praktisk kunnskap)23. 

"Et kunnskapsbasert politi" er et innarbeidet begrep og et mål, og må derfor i 
størst mulig grad basere kunnskapen på kunnskapsaktiviteter og på systematisert 
erfaringsbasert kunnskap. Status i dag er at det legges mer vekt på den 
erfaringsbaserte kunnskapsutviklingen enn på å skaffe politiet nødvendig ny 
kunnskapsproduksjon for å løse de utfordringene politiet møter i dag og i 
framtiden.   

Grunnforskning er eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres 
for å skaffe til veie ny kunnskap om det underliggende grunnlaget for fenomener 
og observerbare fakta, uten sikte på spesiell anvendelse eller bruk.

Anvendt forskning er virksomhet av original karakter som utføres for å skaffe til 
veie ny kunnskap. Anvendt forskning er imidlertid primært rettet mot bestemte 
praktiske mål eller anvendelser.

Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som bruker kunnskap fra forskning og 
praktisk erfaring, og som er rettet mot det å fremstille nye eller vesentlig 

23 Lundvall, B.Å. (2006); Knowledge Management in the Learning Economy, Danish Research Unit for 
Industrial Dynamics. Aalborg: Aalborg Universitetsbibliotek.
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forbedrede materialer, produkter eller innretninger, eller mot det å innføre nye 
eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester.

Øvrig analyse, utredning er egne analyser og utredninger av tilstanden og 
utviklingen på politifagområdet. 

Statistikkutvikling er utvikling av ny statistikk og nye indikatorer.

Bruk av ulike analyser som et eget utviklingsområde for å ivareta mål om bedre 
kunnskapsbaserte beslutninger, både strategiske analyser (SWOT-analyser), 
Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) og GAP-analyser (den faktiske 
nåsituasjonen og den ønskede fremtidige situasjonen).   

Bruk av systematiske kunnskapsoppsummeringer for å klargjøre kunnskap på et 
temaområde og for å identifisere områder det det mangler relevante kunnskap og 
kunnskapsaktiviteter som fanger opp, vurderer, systematiserer og formidler denne 
forskningen eller slik mangelfull forskning.

Bruk av kunnskapsarenaer hvor kunnskap deles og formildes, både innenfor 
institusjoner og organisasjonsenheter og grupper, skal etableres, driftes og 
utvikles. 

Økt bruk av tilgjengelig FoU-midler er et viktig tiltak for å bedre 
kunnskapsgrunnlaget i politiet; midler fra Norges forskningsråd, Justis- og 
beredskapsdepartementets forsknings- og utredningsmidler og EU-midler fra 
Horizon 2020 og kommende Horizon Europe, med flere. Det er behov for en mer 
systematisk tilnærming til slik bruk. 

Det er behov for at det utarbeides en plan for økt bruk av forskning, FoU-midler 
og andre kunnskapsaktiviteter knyttet til langsiktig utvikling av politiet

2.3. Kompetanse

Aktuelle kompetansestrategiske grep er:

a) Anskaffe kompetanse
b) Utvikle kompetanse
c) Mobilisere kompetanse 
d) Avvikle kompetanse
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a) Anskaffe kompetanse

Politiet trenger å tiltrekke og rekruttere medarbeidere for å skaffe den 
kompetansen politiet har behov for. I noen tilfeller kan det også være nødvendig å 
leie inn kompetanse for å dekke et midlertidig kompetansebehov. Det kan også i 
være aktuelt å kjøpe enkelte tjenester. 

De som ansettes i politiet har utdanningsbakgrunn fra Politihøgskolen og 
universitets- og høyskolesektoren for øvrig. Politiet er en attraktiv arbeidsgiver for 
jurister, men når ikke i like stor grad ut til personer med annen relevant 
utdanningsbakgrunn. For å ivareta samfunnsoppdraget ved rekruttering til politiet, 
skal det gjennomføres rekrutteringsprosesser med oppdatert 
kompetansevurdering og jobbanalyse i tråd med politiets rekrutteringsveileder24.

Det er behov for at politiet utvikler en strategisk plan for å tiltrekke og rekruttere 
relevant kompetanse

b) Utvikle kompetanse

Utdanning
Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politietaten.  Gjennom 
utdanning, forskning og formidling bidrar Politihøgskolen til kompetanse i etaten 
og utviklingen av et kunnskapsbasert politi. 

Den til enhver tid gjeldende rammeplan for bachelorstudiet og studieplaner for 
etter- og videreutdanninger skal speile kompetansebehovet i politiet

Ansatte i politiet har ulik fagbakgrunn. Etter- og videreutdanningsporteføljen er 
viktig for å sikre nødvendig kompetanseutvikling og videre karriereløp i politiet. 
For å sikre at denne er målrettet og imøtekommer politiets fremtidige 
kompetansebehov må porteføljen settes sammen ut fra en systematisk 
gjennomgang av kompetansebehovene, både på individ- og systemnivå. Det er 
behov for å sikre at kompetanseutvikling skjer i henhold til definerte behov hos 
den enkelte og på det aktuelle tjenestestedet. 

Den til enhver tid gjeldende rammeplan for bachelorstudiet, masterutdanninger 
og studieplaner for etter- og videreutdanninger skal speile kompetansebehovet 
for politiet. 

24 Politidirektoratet (2017) Rekrutteringsveileder for politi- og lensmannsetaten 
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Den største andelen av de ansatte i politiet er politiutdannede som har 
gjennomført en bachelorutdanning ved Politihøgskolen eller ved den tidligere 
etatsskolen (Politiskolen). Etter- og videreutdanninger skal sikre nødvendig 
kompetanseutvikling og videre karriereløp i politiet. 

Etter- og videreutdanning tilbys også for andre grupper enn de som har sin 
hovedutdannelse fra Politihøgskolen. Dette omfatter jurister, andre ansatte i 
politiet med begrenset politimyndighet og ansatte med andre 
utdannelsesbakgrunn.

Det tilbys i dag masterutdanninger innen etterforskning, politivitenskap og 
politiledelse ved Politihøgskolen. I tillegg tilbys en erfaringsbasert master i 
Information Security i samarbeid med NTNU. 

Det er imidlertid et behov for en gjennomgang som sikrer at disse utdanningene i 
størst mulig grad er systematisert og målrettet mot politiets behov, både på 
individ- og systemnivå. Det må også sikres at det er de riktige personene som 
tilbys og gjennomfører utdanningene og at utdannelsene er i tråd med politiets 
behov.  

Det er behov for at masterutdanningene og etter- og videreutdanningstilbudene 
ved politihøyskolen utvikles i tråd med fremtidige kompetansebehov

Utdanning fra universitets- og høgskolesektoren
For å sikre en tilstrekkelig bred kompetanse i politiet samt at politiet i størst mulig 
grad speiler samfunns- og virksomhetsutviklingen, vil det også i fremtiden være 
økt behov for å rekruttere ansatte og ha tilgang på kompetanse fra andre 
utdanningsinstitusjoner. Dette gjelder bachelor- og masterutdanninger, PhD og 
etter- og videreutdanninger. Dette gjelder blant annet innenfor fagområdene; 
juridiske fag, samfunnsvitenskap, psykologi, informatikk, teknologi og økonomi, 
men også innenfor ledelse. 

Kompetanseplanlegging og læringsarenaer
Systematisk og strategisk kompetanseplanlegging er nødvendig for å sikre rett 
kompetanse for å løse oppgaver til rett tid. Ved å kartlegge kompetansen til de ansatte i 
forhold til virksomhetens kompetansebehov, kan lederne få en samlet oversikt 
over kompetansen i virksomheten og kunnskapsgrunnlag for å jobbe med 
kompetanseutvikling og at denne styres mot prioriterte områder. 
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Kompetanseutvikling må ses i sammenheng med dagens og femtidens krav til 
oppgaveløsninger, samt gi en retning på kompetansetiltak for å anskaffe, utvikle, 
mobilisere, beholde og avvikle kompetanse.   

Medarbeidere tilegner seg kompetanse på flere arenaer og ulike måter. De lærer 
gjennom prøving og feiling i jobben de utfører, erfaringsutveksling med kollegaer, 
gjennom utdanning, kurs og opplæring, samt gjennom jobbrotasjon. 
Kvalitetssystem, erfaringslæring, fagnettverk og fagforvaltningsapparat er 
eksempler på gode læringsarenaer for løpende kompetanseutvikling, Slik læring 
bidrar også til at informasjonen flyter bedre og at det skapes en bedre forståelse 
av virksomheten blant de ansatte.

Leder har ansvar for å vite hvilken kompetanse som er nødvendig for å utføre 
oppgavene og oppnå resultater i egen enhet. Medarbeidersamtalen er en arena 
for å formidle kompetansebehov overfor medarbeiderne og å avtale 
kompetanseutvikling og kompetansemobilisering for å løse oppgaver. Alle ansatte 
skal ha en årlig medarbeidersamtale som skal munne ut i en 
kompetanseutviklingsplan for kommende år.  

c) Kompetansemobilisering 
Kompetansemobilisering handler om å få mest mulig ut av den arbeidskraften 
som allerede er i virksomheten og er derfor viktig både for den enkelte 
medarbeider og for virksomheten.  Dette fremmer motivasjon og mestring blant 
de ansatte, og bidrar til større verdiskaping og effektivitet i virksomheten. Lai og 
Kapstad (2009)25 viser at så mange som en fjerdedel av alle medarbeidere har et 
betydelig uutnyttet kompetansepotensial. Kompetansemobilisering er primært et 
lederansvar. Ledere kan få økt forståelse av sine medarbeideres uutnyttede 
kompetanse gjennom medarbeidersamtaler og kompetansekartlegging.

Kompetanseoversikt
De ansatte er politiets viktigste ressurs og kostnader knyttet til personell utgjør 
rundt 80 % av politiets totale kostnader. Politiet vet for lite om hvilken 
kompetanse som finnes i organisasjonen i dag. Det mangler en felles 
kompetanseoversikt og et felles verktøy for kartlegging, felles prosesser og gode 
nok metoder for kompetansestyring. Det er behov for et system for oversikt over 

25 Lai, Linda og Janne C. Kapstad (2009). "Perceived Competence Mobilization: An Explorative Study og Predictors and 
Impact on Turnover Intention", International Journal of Human Resource Management, Vol.20(9), s. 1985- 1998.
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tilgjengelig kompetanse og kompetansebehov som støtter opp under 
kompetansekartlegging, beredskapsplanlegging og kompetansestyring. Uten 
systemstøtte har ikke de enkelte enhetene, politidistriktene/særorganene eller 
Politidirektoratet tilfredsstillende oversikt over tilgjengelig kompetanse, hva som 
mangler og vil heller ikke ha muligheten til god strategisk kompetansestyring og 
beredskapsplanlegging.

Det er behov for at det utvikles et helhetlig og enhetlig system for 
kompetansestyring med oversikt over de ansattes kompetanse på individ og 
systemnivå

d) Kompetanseavvikling
Nye måter å jobbe på og en rask digital utvikling vil kreve endring i kompetanse 
og sammensetning av kompetanse. Dette krever at vi utvikler ny kompetanse, 
mobiliserer eksisterende, rekrutterer eller bruker kompetansen vi har på nye 
måter. Det kan også innebære at man får et overskudd av kompetanse man ikke 
lenger har behov for og må omstille til nye kompetansebehov. 

Endring kan også kreve at politiet og ansatte avlærer noe for å kunne utføre 
oppgaver på nye og bedre måter. Motivasjonen for avlæring ligger i at politiet ikke 
lenger når målene eller kan løse oppgaver på samme måte som før. For eksempel 
kan læring gjennom utførelse av arbeidsoppgaver og læring av kollegaer noen 
ganger bety at utdatert kunnskap kan bli reprodusert og læres videre på 
arbeidsplassen. 
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DEL II

3. Prioriterte kunnskaps- og kompetanseområder og behov for perioden 
2021-2025

Hovedperioden for strategien er fem år; 2021 til 2025. For å sikre rask 
igangsetting av tiltak anses det imidlertid hensiktsmessig å dele strategiperioden 
i to; 2021 til og med første halvdel av 2023 og perioden andre halvdel av 2023 og 
ut 2025. 

Det vil på slutten av den første perioden bli foretatt en evaluering av strategiens 
hovedinnretning i del I, samt de aktuelle kunnskaps- og kompetansebehov som er 
ført opp som prioritert i strategien del II. Det vil på bakgrunn av en slik evaluering 
bli foretatt en ny vurdering av strategiens innretning samt foreslått nye prioriterte 
kunnskaps- og kompetansebehov for strategiens andre periode.  

Kunnskaps- og kompetansestrategien beskriver retning på arbeidet helt 
overordnet, og går ikke inn på enkelte prosjekter/handlingsplaner. Strategien 
setter opp hvilke behov innenfor valgte områder som skal prioriteres. I den første 
perioden av strategien er følgende områder valgt; Forebygging, Grenseforvaltning, 
Digitalt politiarbeid og Fagledelse og de mer gjennomgående områdene; 
Samhandling og Organisatorisk læring. Områdene skilles med fargekodene 
lyseblå og mørkeblå i behovsangivelsene. Illustrasjonen viser en modell av 
strategien:
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Men også innenfor disse områdene har det vært nødvendig å prioritere aktuelle 
kunnskaps- og kompetansebehov. De prioriterte områdene anses å underbygge 
alle de fire strategiske temaene i politiets virksomhetsstrategi Politiet mot 2025. 

Det vil i størst mulig grad bli foretatt kunnskapsoppsummeringer for å klargjøre 
kunnskapsgrunnlaget på et behovsområde, både for å identifisere områder det 
det mangler relevant kunnskap og for å klargjøre behov for formidling av allerede 
foretatte kunnskapsaktiviteter. 

Kunnskaps- og kompetansebehov som følger implementering av andre strategier 
eller planer, for eksempel etterforskingsløftet, fremgår ikke av de prioriterte 
behovene som er nevnt nedenfor, med mindre de anses å inngå i overordnede 
kunnskaps- og kompetansebehov for perioden. 
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Forebygging forstås som det arbeidet politiet 
utfører alene eller sammen med andre for å 
redusere risiko og sårbarhet for kriminalitet og 

uønskede hendelser samt redusere konsekvenser og risiko for gjentakelse26.

Behovsområdet skal særskilt understøtte virksomhetsstrategiens strategiske 
tema I forkant av kriminaliteten, men da forebygging gjennomgående skal være 
politiets hovedstrategi, skal behovsområdet understøtte alle de strategiske 
temaene.

Når forebygging løftes frem som hovedstrategi for norsk politi viser det til noe mer 
enn det som tradisjonelt har ligget til forebyggende enheter og avsnitt i 
politiorganisasjonen. Det skal fortsatt være personell dedikert til forebygging i 
norsk politi. Samtidig skal forebygging vektlegges sterkere i øvrige deler av 
politiet. Dette krever både kompetanse og kunnskap om forebygging og hvordan 
ta dette i bruk.    

Forebygging dreier seg ofte om sektorovergripende utfordringer, og derfor er god 
samhandling på tvers av tradisjonelle etatsgrenser og tjenester helt nødvendig. 
Forebygging er et bevisst retningsvalg for politiet. Det er imidlertid en utfordring 
at kriminalitetsforebygging ikke er en primær- eller sekundæroppgave i mange 
myndigheters ansvarsoppgaver. Likevel kan resultatet fra disse myndigheters 
innsats virke kriminalitetsforebyggende. 

Det er en utfordring at forebygging vektlegges i varierende grad i politiet. Det er 
store ulikheter i hvor mye ressurser politidistriktene rapporterer å bruke på 
forebyggende arbeid27. Forebygging krever helhetlig tenkning og samarbeid på 
tvers både internt i politiet som f.eks. mellom forvaltningsoppgavene og øvrige 
politioppgaver (forebygging gjennom forvaltning), og på tvers av etater og fag. 
Forebyggende tiltak, og kvalitet på disse, i én sektor kan ha ringvirkninger på flere 
andre sektorer. Det er mange aktører som har en rolle og et ansvar i det 
kriminalitetsforebyggende arbeidet. For å lykkes med forebygging er det 
nødvendig at politiet har god kunnskap og forståelse for behov og forventninger i 
alle deler av befolkningen. Politiet må være tilstede og ha dialog med 

26 Politidirektoratet; I forkant av kriminaliteten. Forebygging som politiets hovedstrategi (foreløpig under revisjon)
27 Politidirektoratet; Kriminalitetsforebygging som politiets primærstrategi 2018 – 2020

Forebyggin
g
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innbyggerne. For kontakten med minoritetsgrupper er det viktig at politiet har 
kompetanse innen språk, mangfold, kultur og samhandling. 

Prioriterte kunnskapsbehov

Felles begrepsavklaringer er viktige for samhandlingen både internt i 
organisasjonen og tverrsektorialt. Selv om det forankres en definisjon av 
begrepet, er det viktig at det forstås hva som skal utføres, av hvem og med hvilket 
kompetansenivå når tiltak omtales som forebyggende på tvers av 
politiorganisasjonen, og at begrepet forstås og praktiseres tilsvarende hos andre 
forebyggende aktører. 

Det er behov for en felles forståelse av forebygging som politiets hovedstrategi og 
andre aktørers rolle i dette arbeidet

Planmessig og systematisk kriminalitetsforebyggende arbeid krever et godt 
kunnskapsgrunnlag. Selv om det finnes kunnskap om forebygging og effekter av 
forebyggende tiltak på ulike samfunnsområder, er det fortsatt for lite 
systematisert kunnskap om hvilke effekter de ulike kriminalitetsforebyggende 
tiltak har på personer/grupper som metodene benyttes overfor og på 
kriminalitetsutviklingen.

Det er behov for økt kunnskap om effekter av kriminalitetsforebyggende metoder
   

Politiet har begrenset kunnskap om det reelle kriminalitetsbildet, som inkluderer 
både det kjente og det ukjente (mørketallene), men vi vet at politiets ressurs- og 
kompetansesituasjon på mange kriminalitetsområder påvirker valget om å 
anmelde. Manglende kunnskap om kriminalitetsbildet reiser spørsmål om 
ressursene som brukes på kriminalitetsbekjempelsen faktisk rettes mot den 
kriminaliteten som har størst negativ innvirkning på samfunnet. Herunder om de 
virkemidlene som brukes er de mest hensiktsmessige for å oppnå det 
kriminalitetsbekjempende formålet. Noe som igjen har betydning for tilliten til 
politiet som er av betydning for politiets funksjonalitet. 

Det er behov for å utarbeide og tilgjengeliggjøre kunnskap om det samlede 
kriminalitets- og trusselbildet 



24

Prioriterte kompetansebehov:

Forebygging vil kreve ulik kompetanse i forhold til hvilket fagområde i 
organisasjonen forebyggingen gjennomføres på. Kravet til kompetanse vil variere i 
forhold til de ulike fagområdene. 

Det er behov for at det på hvert fagområde settes krav til nødvendig 
nivåkompetanse innen forebygging

Etterretning

Etterretning har en nær sammenheng med forebygging av kriminaliteten. 
Begrepet etterretning har ulike betydninger og benyttes om prosessen, produktet 
som kommer ut av prosessen og organisasjonen som utøver etterretning. Det er 
også en utfordring å arbeide sektorovergripende med innsamling og deling av 
etterretningsinformasjon. Politidirektoratet utga i 2014 Etterretningsdoktrine for 
politiet. Doktrinen erstatter Nasjonal strategi for etterretning og analyse fra 2007, 
og utgjør rammeverket for etterretning. Det er uttalt i doktrinen at fremtidig 
utdanning, fagutvikling og produksjon skal forankres i doktrinen28.

Det er behov for at det utvikles og anvendes en felles forståelse av terminologier 
brukt innenfor faget etterretning   

Etterretning som verktøy vil kreve ulik kompetanse i forhold til hvilket fagområde i 
organisasjonen informasjon eller prosesser utføres. Herunder må også 
bestillerkompetanse på ulike nivåer av ledelse utvikles. 

Det er behov for å utvikle og innføre bestillerkompetanse for 
etterretningsprodukter for ulike ledelsesnivåer i politiet

28 Etterretningsdoktine for politiet, Politidirektoratet august 2014, s. 12
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Helhetlig grenseforvaltning er et felles-
europeisk konsept utviklet for å ivareta 
forvaltningen av EU og 

Schengenlandenes ytre grenser og sikkerheten på territoriet29. 

Behovsområdet skal særskilt understøtte virksomhetsstrategiens strategiske 
tema I forkant av kriminaliteten, men da grenseforvaltning også anses å 
underbygge generell kriminalitetsbekjempelse vil temaet også understøtte alle de 
strategiske temaene. 

Politiets arbeid på grensefeltet omfatter grensekontroll (inn- og utreisekontroll og 
grenseovervåking) og utlendingskontroll på territoriet, i tillegg til et nært 
samarbeid med utlendingsforvaltningen i politiet. Politiets oppgaver på 
grensefeltet skal ivaretas i samsvar med nasjonalt og europeisk regelverk, og 
støtte opp under politiets kjernevirksomhet innenfor arbeidet med å forebygge og 
bekjempe kriminalitet.  

Kompetanse: 

Kontroll på identiteten til de som oppholder seg i Norge er en viktig og vesentlig 
oppgave for politiet, og en forebyggende oppgave i kriminalitetsbekjempelsen. En 
persons ID knytter personen til mange rettigheter. En rekke offentlige og private 
virksomheter legger vekt på en persons ID i kontakten med vedkommende. Det 
anses essensielt at norske myndigheter kan stole på at en person er den 
vedkommende utgir seg for å være. Politiet er sentral knyttet til identitetskontroll 
av personer som oppholder seg i Norge. 

Det er behov for grunnleggende kompetanse i å gjennomføre ID-kontroll for 
tjenestepersoner med polisiære oppgaver

Norge er et Schengenassosiert land, et land som ikke er medlem av Den 
europeiske union, men som deltar i Schengensamarbeidet. Norge er tilknyttet 
Schengensamarbeidet gjennom avtale av 18. mai 1999 om Norges og Islands 
tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen og videreutvikling av 
Schengenregelverket og ble operativt medlem i mars 2001. Det gjeldende rettslige 
grunnlaget for grenseforvaltningen er i hovedsak utlendingsloven med tilhørende 

29 Politidirektoratet; Nasjonal strategi for helhetlig grenseforvaltning 11.9.19
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forskrift og retningslinjer. Regelverket bygger på Norges internasjonale 
forpliktelser etter Schengenkonvensjonen. I tillegg ble en ny lov om grensetilsyn 
og grensekontroll av personer (grenseloven) sanksjonert i april 2018. Det er 
forventet at grenseloven med tilhørende forskrift vil tre i kraft i løpet av 2020. 
Kompetanse i disse regelverkene er av betydning for alle som har polisiære 
oppgaver i politiet. 

Det er behov for grunnleggende kompetanse i Schengenregelverkets betydning 
for polisiære oppgaver

Politihøgskolen gjennomfører utdanning og opplæring for helhetlig 
grenseforvaltning for alle kategorier personell basert på "train-the-trainers" 
prinsippet hvor Politihøgskolen har ansvaret for læreplaner og utdanning av 
instruktører, mens opplæringen foregår av de utdannede instruktørene i 
politienhetene. Innenfor det norske konseptet for helhetlig grenseforvaltning hvor 
et integrert politi har hovedansvaret med bistand fra andre myndigheter er det 
imidlertid utfordringer knyttet til hvordan et slikt konsept skal sikre adekvat 
utdanning og opplæring i regi av politiet for alle med slike oppgaver. 

Det er behov for å videreutvikle et nasjonalt konsept for utdanning og opplæring 
for helhetlig grenseforvaltning
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Digitalt politiarbeid handler om 
hvordan politiet mer effektivt kan 
utnytte elektroniske spor, bekjempe 

IKT-relatert kriminalitet og utføre politiarbeid på nett30. 

Behovsområdet skal særskilt understøtte virksomhetsstrategiens strategiske 
tema Trygghet i det digitale rom, men da det å jobbe digitalt også vil omfatte bruk 
av politiets digitale løsninger generelt, skal behovsområdet understøtte alle de 
strategiske temaene.  

Den digitale utviklingen skaper nye former for kriminalitet og åpner opp for nye 
sårbarheter i samfunnet og mot enkeltindivider og grupper. Samtidig muliggjør 
teknologi nye metoder for kriminalitetsbekjempelse og økt effektivitet for politiet. 
Digitalisering øker behovet for utvikling av nye arbeidsmetoder, systemer og 
kompetanse i politiet.

Ettersom teknologien blir mer tilgjengelig og flere oppgaver og 
samfunnsfunksjoner flyttes over på digitale plattformer, vil kriminalitet utført mot 
eller ved hjelp av slike også bli en stadig større del av det totale 
kriminalitetsbildet. Dette krever oppbygging av moderne kapasiteter innen 
kriminalitetsbekjempelse, tverretatlig samhandling og utvikling av kunnskap og 
kompetanse for å kunne utnytte teknologi mer effektivt.   

Prioriterte kunnskapsbehov: 

Kriminalitet utøvd ved hjelp av digitale verktøy eller mot digitale løsninger gir et 
nytt mulighetsrom for kriminelle aktører. Politiets nettpatrulje patruljerer enkelte 
nettjenester og sosiale medier, og gir i tillegg råd og veiledning om kriminalitet på 
nett og svarer på spørsmål fra innbyggerne. Særlig er det viktig å hensynta barn 
og unges nettbruk. Men tross dette tiltaket har politiet behov for ytterligere 
kunnskap og oversikt over mulighetene til å begå kriminalitet som digitale verktøy 
og -løsninger åpner for, kalt fenomenkunnskap. Fenomenkunnskap brukes til for 
eksempel å avdekke relevante faktorer, egenskaper, motivasjoner og 
konsekvenser hos utøver og offer. Fenomenkunnskap vil kunne brukes for å få 
mer og sikrere informasjon om mulighetene til å begå kriminalitet, til bruk for 

30 Politidirektoratet 2012; Politiet i det digitale samfunnet: en arbeidsgrupperapport om elektroniske spor, IKT-kriminalitet og 
politiarbeid på internett
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risikovurderinger og for å gjennomføre bedre beslutninger, og tiltak for å 
forebygge og beskytte mulige ofre.  

Det er behov for mer kunnskap om kriminalitet utøvd mot eller ved hjelp av 
digitale verktøy. Det må utvikles og tilrettelegges for en slik fenomenoversikt   

De ulike aktørene (myndigheter og næringsliv) møter truslene ulikt i det digitale 
rom. Det er også til dels gråsoner mellom aktørenes ansvarsområder. I en verden 
hvor utfordringer og trusselbildet skifter raskt, er det av vesentlig betydning at 
ansvarsområdene er klare og forståelsen av disse anvendbare. Etablering av gode 
samarbeidsrelasjoner og -arenaer er viktige steg i en felles forståelse av 
kriminalitets- og trusselbildet, og hvordan slike utfordringer møtes. 

Det er behov økt kunnskap og en felles forståelse av grensesnittene mellom de 
ulike aktørers roller, ansvar og oppgaver i det digitale rom og deres juridiske og 
faktiske handlingsrom, samt samarbeidsmuligheter

Prioriterte kompetansebehov:  

Ansatte vil ha behov for en generell digital grunnkompetanse i bruk og forståelse 
av politiets digitale løsninger samt forståelse av det digitale kriminalitetsbildet. 
Det vi til enhver tid være behov for å vurdere om Programplan for bachelor - 
politiutdanning 2019-202231 gir et tilstrekkelig grunnlag for den 
basiskompetansen som nyutdannede starter med ved ansettelse i etaten. 
Samtidig må det sikres at alle ansatte gis anledning til å tilegne seg denne 
kompetansen som et minimumsnivå. 

Det er behov for grunnopplæring i digitalt politiarbeid 

Det bør videre vurderes å gi alle ansattegrupper relevant digital kompetanse 
gjennom ulike etter- og videreutdanningstilbud. Politihøgskolen.

Utdanningstilbudene ved Politihøgskolen vil ikke være tilstrekkelig for å sikre den 
nødvendige kompetansen i digitalt politiarbeid. 

Det er behov for økt samarbeid med høyskole- og universitetsmiljøene for å 
skaffe nødvendig kompetanse

31 I dag reguleres innholdet i utdanningen ved PHS av Programplan for bachelor - politiutdanning 2019-2022.
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Fagledelse handler om å følge opp sak, oppdrag 
og medarbeidere. Fagledelse innebærer ansvar 
for den faglige kvaliteten og ressursstyring til 

oppdrag og saker i sin portefølje.

Fagledelse er ledelse utøvd av ledere uten formelt personalansvar som for 
eksempel innsatsledelse, etterforskningsledelse (påtalefaglig og politifaglig), 
etterretningsledere, operasjonsledere m.fl. 

Behovsområdet skal særskilt understøtte virksomhetsstrategiens strategiske 
tema Tilgjengelige polititjenester med høy kvalitet, men da det å jobbe som 
fagleder vil omfatte lederoppgaver i hele politiets portefølje, skal behovsområdet 
understøtte alle de strategiske temaene.  Selv om strategien begrenser seg til 
fagledelse presiseres det at det innenfor all ledelse er behov for både et godt 
politifaglig og et ledelsesfaglig kunnskapsgrunnlag. 

Det foreligger lite forskning på organisatoriske eller operasjonelle 
følger/konsekvenser av ulike typer fagledelse i politiet, hvilket tilsier at det er 
vanskelig å konkludere med hva som fungerer for å utøve effektiv fagledelse. Det 
er behov for mer kunnskap om oppgavene og utfordringene innen fagledelse slik 
at fagledelsen kan styrkes og forberedes, samt bedre kunne forberede nye 
fagledere på oppgavene og utfordringene. 

Prioriterte kunnskapsbehov:

God fagledelse krever betydelig digital kompetanse i tillegg til forståelse av 
kriminalitets- og trusselbildet nasjonalt og internasjonalt.

Det er behov for økt kunnskap om hvordan fagledere i politiet skal lede og møte 
kriminalitets-utfordringene i den digitale hverdagen 

Utrykningsledelse (der det er etablert eller hvor innsatsleder har en tilsvarende 
funksjon) inngår i ledelsen av etterforskningen for å identifisere nødvendige tiltak 
i initialfasen av en etterforskning. Det er behov for å utvikle denne delen av 
etterforskningsledelse med kunnskap hva som er kritisk i initialfasen. Det er 
særdeles viktig at initialfasen utføres på en god måte. Feil i en slik fase kan lett få 
etterfølgende negative konsekvenser. 

Fagledelse
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Det er behov for kunnskap om konsekvenser av tiltak i initialfasen av 
etterforsking

Alle fagledere må ha kunnskap om hvordan eget fagområde kan bidra til å 
realisere forebygging som hovedstrategi. 

Det er Politihøgskolen som i all hovedsak utdanner fagledere i politiet. Dette 
gjøres ved av Etter- og videreutdanningsavdelingen som gir forskjellige tilbud til 
de som har gjennomført den treårige bachelorgrunnutdanningen som kreves for å 
bli politi. I lys av det endrede kriminalitetsbildet er det behov for å vurdere om 
dagens tilbud er adekvat. 

Det er behov for å vurdere innholdet i studietilbudet i Etter- og videreutdanning 
for fagledere i politiet 

Prioriterte kompetansebehov:

Politiet er en formell hierarkisk organisasjon med tydelige kommandolinjer, men 
samtidig har tjenestepersonene en høy grad av selvstendighet når det gjelder 
beslutningstaking. Det er små muligheter for følge opp tjenestepersonenes 
direkte samhandling med innbyggerne, og det er ofte vanskelig å stille spørsmål 
ved denne interaksjonen i ettertid. Dette innebærer at både forutsetningene og 
behovene for ledelse og kontroll, er og vil være svært forskjellige alt etter hvor i 
organisasjonen og hvilken oppgave som utføres.

Det er behov for at det i større grad tydeliggjøres og settes krav til hvordan 
fagledelse skal utøves på det enkelte fagområdets fagledelse

God etterforskningsledelse er sentralt for å sikre at sakene blir etterforsket på en 
grundig og objektiv måte En aktiv og tilstedeværende etterforskningsledelse, 
både påtalefaglig og politifaglig, er det viktigste enkelttiltaket for å minimere 
uønskede avvik i enkeltsaker. Det er behov for mer utdanning, øvelse og trening i 
etterforskningsledelse. 

Det er behov for økt kompetanse på praktisk fagledelse i etterforskning
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Samhandling er samspill mellom to eller flere 
personer, enheter eller virksomheter som handler 
i forhold til hverandre32, 33. 

Behovsområdet skal særskilt understøtte virksomhetsstrategiens strategiske 
tema Et moderne og kompetent politi, men da samhandling er en arbeidsmetode 
som omfatter hele politiets portefølje, skal behovsområdet understøtte alle de 
strategiske temaene.

Den digitaliserte hverdagen utfordrer politiet i nye måter å arbeide på opp mot 
andre myndigheter, samarbeidsinstanser og innbyggerne. 

Forventningene til offentlig sektor vil øke og en god måte å møte disse 
utfordringene på, er gjennom samhandling med andre aktører og innbyggerne. En 
slik hverdag vil derfor kreve et langt mer samarbeidende politi, både innad i 
politiet og tverretatlig utad, opp mot innbyggerne, samt internasjonalt. 

Kunnskapen, og da særlig detaljert spesialkunnskap, vil på mange områder finnes 
i andre instanser enn i politiet. Politiet må derfor i større grad innhente 
kompetanse og samarbeide med andre aktører, etater og nasjoner. Innenfor 
beredskapsområdet er det et etablert samvirkeprinsipp; Myndigheter, 
virksomheter og etater har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig 
samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, 
beredskap og krisehåndtering34. Samhandling krever tillit og kunnskap om 
hverandre, og evne til å kommunisere. Målet er å kunne løse eget eller felles 
oppdrag best mulig. En erkjennelse av profesjonsavhengigheter på tvers av 
virksomheter er derfor viktig for å oppnå ønsket mål, som for politiet vil være å 
kunne løse sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.

Hvordan politiet møter innbyggerne har betydning for både tilliten til politiet, 
hvordan innbyggerne opplever trygghet og tilfredshet med politiets ulike tjenester. 
Det er viktig at politiet på en profesjonell måte evner å tilegne seg informasjon fra 
innbyggerne, og identifisere deres behov. For innbyggeren vil møtet med politiet 
kunne være preget av at de er i en sårbar situasjon, eller at de er avhengig av en 

32 Norsk akademisk ordbok 
33 Samhandling forstås her som samhandling både med aktører og innbyggere og andre som oppholder seg i 
landet.  
34 Instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet (samfunnssikkerhetsinstruksen) FOR-2017-03-10-312
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rask og god saksbehandling fra politiet som f.eks. ved forvaltningsoppgavene og 
sivil rettspleie. Kulturell forståelse, språkforståelse, kommunikasjon og 
lokalkunnskap er viktig for å løse disse oppgavene best mulig. 

Prioriterte kunnskapsbehov:

Selv om det allerede er mye kunnskap om samvirke- og samarbeidsaktørene er 
det fortsatt på enkelte områder til dels uklare ansvarsforhold. Aktørene bør ha et 
felles utfordringsbilde, forståelse og erkjennelse av egne og andres 
ansvarsområder, samt dele erfaringer i bruk av ulike tiltak. Dette vil bidra til bedre 
samhandling, forbygge kriminalitet, samt sikre innbyggerne god veiledning og 
oppfølging. 

Det er behov for økt kunnskap om samhandlingsaktører, og utrede og avklare 
klarere grenseoppganger mellom de ulike aktørers ansvarsområder med mål å 
sikre felles rolleforståelse og felles utfordringsbilde 

I tidskritiske situasjoner er det viktig med kunnskap om hverandre, men det er 
også viktig med fellesløsninger for digital samhandling som sikrer et felles 
situasjonsbilde og felles forståelse for håndtering av hendelsen.   

Det er behov for å utrede mulige fellesløsninger for digital samhandling til bruk i 
krisehåndtering

For å kunne samhandle godt er det nødvendig med felles forståelse og felles bruk 
av begreper som brukes på tvers, f.eks. hvordan forstås og brukes forebygging, 
etterretning og beredskap. 

Det er behov for å utvikle og anvende felles forståelse av sentrale begreper på 
tvers av samhandlingsaktørene

Det er viktig for samfunnet å sikre kritisk infrastruktur. Konsekvensene ved en 
alvorlig svikt kan medføre at samfunnet ikke vil være i stand til å opprettholde de 
leveranser av varer og tjenester som innbyggerne trenger. Politiets rolle og 
oppgaver i slike situasjoner er viktig å avklare og forstå for best mulig å kunne 
forberede og innrette virksomheten i forhold til tillagt ansvar.   
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Det er behov for ytterligere kunnskap om hvordan dagens ansvarsforhold innenfor 
kritisk infrastruktur påvirker politiets oppgaver og ansvar

Politiet møter innbyggerne i svært ulike situasjoner, og på ulike plattformer 
(fysisk og digitalt). Hvordan politiet 
løser kommunikasjonen i slike 
situasjoner vil ha betydning for 
oppgaveløsningen, tryggheten og 
tilliten til politiet. Vi har i dag for 
liten kunnskap om ulike 
konsekvenser av politiets møter 
med innbyggerne. 

Den digitale utviklingen forutsetter at politiet evner å utnytte de muligheter som 
finnes i kommunikasjonen med innbyggerne, f.eks. hvordan innbyggerne kan 
beskytte seg mot kriminalitet på digitale plattformer og opptre trygt i det digitale 
rom

Det er behov for økt kunnskap om politiets møter med innbyggerne, 
innbyggeradferd, hvilke plattformer som kan utvikles og hvordan dette har 
betydning for oppgaveløsningen og tilliten til politiet

Prioriterte kompetansebehov:

For å kunne jobbe kunnskapsbasert er det en forutsetning at det opprettes 
registre som inneholder informasjon om det saksfeltet som det aktuelle organet 
arbeider med, i politiet eller i annen offentlig eller privat virksomhet. Slik 
informasjon vil kunne være av interesse for politiet å få innsyn i, enten direkte ved 
tilgang, ved begjæring om utlevering til organet eller enheten i politiet, eller som 
del av straffeprosessen og beslag og/eller utleveringspålegg.

Det er imidlertid mange regler for slike informasjonsdelinger knyttet til politiets 
egen interne deling og deling med eksterne aktører. Slik kunnskap finnes, men 
mangelfull kompetanse på delingsmuligheter medfører at politiet i mange tilfeller 
verken evner å etterspørre eller selv deler slik relevant informasjon.
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For å øke kompetansen er det er behov for at det produseres og tilgjengeliggjøres 
kunnskap om juridiske rammer og personvern i digitale løsninger og i det digitale 
rom som kan yte assistanse til ansatte i den daglige oppgaveutføringen om 
mulighetene for deling av informasjon i aktuelle regelverk

For å samhandle godt i håndteringen av konkrete situasjoner eller hendelser, er 
det en forutsetning at det i en gitt situasjon raskt kan etableres tverrsektorielt 
samarbeid med aktuelle faginstanser og fagekspertise for å løse 
situasjonen/hendelsen eller på andre måter å utrede en situasjon/hendelse. For 
at situasjoner som ikke inntreffer og løses daglig skal være gjenkjennelige, er det 
behov for å gjennomføre korte øvelser med jevne mellomrom for å styrke evnen til 
samhandling. 

Det er behov for at det i større grad tas i bruk øvelsesprogram for korte 
skrivebordsøvelser både innen forebygging, beredskap og etterforskning med 
målsetning å sikre best mulig samhandling mellom samhandlingsaktører

Kriminalitet kjenner ingen landegrenser, mens de juridiske rammebetingelsene 
for å iretteføre kriminaliteten er forankret i de enkelte lands regelverk. Det er 
utfordrende å arbeide med straffesaker internasjonalt. Det er blant annet 
utfordrende å sikre bevis og sikre inndragning av verdier i et slikt globalt 
perspektiv. 

For å øke kompetansen er det er behov for en lett tilgjengelig og anvendelig 
oversikt/verktøy for samhandlingsmuligheter med andre lands politimyndigheter 
og internasjonale politiorganisasjoner

For å sette politiet bedre i stand til å ha en god dialog og samhandling med 
innbyggerne i ulike situasjoner, er det behov for økt fokus på 
kommunikasjonsferdigheter og økt kompetanse på språk og ulike kulturer. Særlig 
kompetanse knyttet til ulike minoritetsgrupper, barn og unge er nødvendig for å 
skape god samhandling, tillit og trygghet. Politiet må gjennom god dialog og 
tillitsskapende arbeid bidra til nærhet til innbyggerne for å forbygge kriminalitet 
og løse saker.

Det er behov for økt kommunikasjonskompetanse og økt mangfoldskompetanse
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Organisatorisk læring er en 
prosess hvor mennesker og 
organisasjoner tilegner seg ny 

kunnskap, og endrer sin atferd på 
grunnlag av denne

kunnskapen.

Behovsområdet skal særskilt understøtte virksomhetsstrategiens strategiske 
tema Et moderne og kompetent politi, men da organisatorisk læring omfatter hele 
politiets portefølje, skal behovsområdet understøtte alle de strategiske temaene. 

Organisatorisk læring fordrer at organisasjonen evner å fremme gode 
læringsprosesser blant ansatte. Ledere i politiet må sette retning, prioritere og 
bidra til endring for å sikre gode utviklings- og læringsprosesser i egen enhet. 
Dette innebærer både å utvikle og benytte systemer som bidrar til at kunnskap 
blir formulert og gjort tilgjengelig som en integrert del av de ansattes 
kompetanse.

Prioriterte kunnskapsbehov:

Kunnskapsutvikling fremheves som en forutsetning for et lærende politi. Oversikt 
over tilgjengelig kunnskap basert på forsknings- og utviklingsarbeid er derfor 
nødvendig. Men vel så viktig er kunnskap om hvordan slik kunnskap deles med 
mål om å endre adferd. 

Erfaringer som opparbeides gjennom praksis er en viktig kilde til kunnskap i 
politiet. Ved å diskutere den konkrete praksisen, kan erfaringer lettere etableres 
som synlig kunnskap. Slik erfaringsutveksling kan systematiseres som et ledd i en 
kunnskapsbasert praksis. Det er særlig utfordrende å sikre at denne 
erfaringsbaserte kunnskapen deles i politiet.

Det er behov for økt kunnskap om hvordan erfaringer fra enkeltindivider overføres 
til organisatorisk læring som alle kan dra nytte av 

Prioriterte kompetansebehov: 

En sterk læringskultur krever kontinuerlig fokus på læring og kunnskapsutvikling 
på alle nivåer i alle aktiviteter, og det må forankres i ledelse på alle nivåer. Det tar 
tid å etablere en forståelse for utviklingen av en sterk læringskultur. Å lykkes i 

Organisatorisk 
læring
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dette forutsetter kontinuerlig læring, og at man lærer av både positive og negative 
erfaringer for å bli bedre rustet til alle typer av utfordringer innenfor sine 
ansvarsområder. 

Det er behov for at det utvikles et verktøy for systematisert erfaringslæring og 
organisasjonslæring, og at det utpekes sentrale læringsarenaer for deling og 
læring

For å lykkes med å utvikle en sterk læringskultur er det behov for generell 
kompetanse hos alle ansatte i politiet på hva organisatorisk læring er. 

Det er behov for at det utvikles og implementeres en felles forståelse av hva 
organisatorisk læring er

Evaluering er en viktig læringsmetode. Gjennom evalueringer identifiseres 
læringspunkter på ulike nivåer i en organisasjon. Dagens praksis med bruk av 
evalueringer skal gjennomgås. Politiet skal settes i stand til å evaluere egen 
praksis og benytte disse evalueringene i læringsøyemed. Herunder også bruk av 
kunnskap fra varslingssaker. En evaluering skal alltid ha bindende 
oppfølgingspunkter.

Det er behov for at det i større grad anvendes evalueringer i læringsøyemed og at 
evalueringer i større grad settes inn i et ansvars- og læringssystem
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4. Hvordan strategien skal tas i bruk

For å lykkes med strategien må ledere på alle nivåer i organisasjonen oppfatte og 
utøve et eierskap til strategien. Slike føringer skal framgå og følges opp i sentrale 
styringsdokumenter fra Politidirektoratet til underlagte enheter og i 
styringsdialogen.

Kunnskaps- og kompetansestrategien er innrettet som et overordnet rammeverk 
som legger til grunn at den praktiske gjennomføring skjer der kunnskapen 
utvikles og anvendes. Kunnskaps- og kompetansestrategien er en dynamisk 
strategi som skal sikre en tydelig og strategisk styring av kunnskapsarbeidet og 
peke ut prioriterte kunnskaps- og kompetansebehov for perioden.

Som del av strategien skal det legges til rette for en lærings- og 
kunnskapsdelende kultur. For å nå et slikt mål kreves det et kontinuerlig fokus på 
læring og kunnskap på alle nivåer i alle aktiviteter, og et slikt ansvar må forankres 
i ledelse på alle nivåer. Arbeidet implementeres i det øvrige reformarbeidet 
vedrørende holdninger, kultur og ledelse.  

I implementeringsarbeidet er det avgjørende at de som primært omfattes av 
strategien involveres i den konkrete utformingen av tiltakene. Det må skapes en 
felles forståelse for hva 
strategien skal oppnå og 
hvorfor organisasjonen ønsker 
dette. 

Politidirektoratet har som 
etatsansvarlig et ansvar for at 
det foreligger et helhetlig 
kunnskaps-grunnlag for 
politiets ansvarsområder. 
Politidirektoratet har 
hovedansvaret for at 
strategien gjøres kjent, 
evalueres og justeres hvert to 
og et halvt år og 
implementeres i underlagte 
organers virksomhetsplaner. Rapportering skal følge øvrig rapporterings-struktur.
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Politidirektoratet ved HR-avdelingen er ansvarlig for at det gjennomføres en 
innføringsprosess  som sikrer at strategien blir mottatt, forstått og fulgt opp, samt 
at de enkelte oppgitte behov blir prioritert og ressurssatt i henhold til vedtatte mål 
i politiets virksomhetsstrategi. 

Politihøgskolen har et ansvar som kunnskapsformidler for ansatte i etaten. Rollen 
utvikles i nært samarbeid med Politidirektoratet, politidistriktene og øvrige 
særorgan. Tiltakene i strategien vil måtte inngå i planleggingen av 
Politihøgskolens portefølje.
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Vedlegg 1: Oversikt over avdekkede behov

1. Strategiske behov

Det er behov for en brukervennlig kunnskapsbase i politiet som er lett tilgjengelig 
for alle ansatte slik at kunnskapen er systematisert og i størst mulig grad blir 
anvendt 
 
Det er behov for at det utarbeides en oversikt over temaområder for 
kunnskapsoppsummeringer 

Det er behov for at det utarbeides en plan for økt bruk av forskning, FoU-midler 
og andre kunnskapsaktiviteter knyttet til langsiktig utvikling av politiet

Det er behov for at politiet utvikler en strategisk plan for å tiltrekke og rekruttere 
relevant kompetanse

Det er behov for at masterutdanningene og etter- og videreutdanningstilbudene 
ved politihøyskolen utvikles i tråd med fremtidige kompetansebehov

Det er behov for at det utvikles et helhetlig og enhetlig system for 
kompetansestyring med oversikt over de ansattes kompetanse på individ og 
systemnivå

2. Tematiske behov

2.1 Forebygging

Det er behov for en felles forståelse av forebygging som politiets hovedstrategi og 
andre aktørers rolle i dette arbeidet

Det er behov for økt kunnskap om effekter av kriminalitetsforebyggende metoder
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Det er behov for å utarbeide og tilgjengeliggjøre kunnskap om det samlede 
kriminalitets- og trusselbildet 

Det er behov for at det på hvert fagområde settes krav til nødvendig 
nivåkompetanse innen forebygging

Det er behov for at det utvikles og anvendes en felles forståelse av terminologier 
brukt innenfor faget etterretning   

Det er behov for å utvikle og innføre bestillerkompetanse for 
etterretningsprodukter for ulike ledelsesnivåer i politiet

2.2 Grenseforvaltning

Det er behov for grunnleggende kompetanse i å gjennomføre ID-kontroll for 
tjenestepersoner med polisiære oppgaver

Det er behov for grunnleggende kompetanse i Schengenregelverkets betydning 
for polisiære oppgaver

Det er behov for å videreutvikle et nasjonalt konsept for utdanning og opplæring 
for helhetlig grenseforvaltning

2.3 Digitalt politiarbeid

Det er behov for mer kunnskap om kriminalitet utøvd mot eller ved hjelp av 
digitale verktøy. Det må utvikles og tilrettelegges for en slik fenomenoversikt   
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Det er behov økt kunnskap og en felles forståelse av grensesnittene mellom de 
ulike aktørers roller, ansvar og oppgaver i det digitale rom og deres juridiske og 
faktiske handlingsrom, samt samarbeidsmuligheter

Det er behov for grunnopplæring i digitalt politiarbeid 

Det er behov for økt samarbeid med høyskole- og universitetsmiljøene for å 
skaffe nødvendig kompetanse

2.4 Fagledelse

Det er behov for økt kunnskap om hvordan fagledere i politiet skal lede og møte 
kriminalitets-utfordringene i den digitale hverdagen 

Det er behov for kunnskap om konsekvenser av tiltak i initialfasen av 
etterforsking

Det er behov for å vurdere innholdet i studietilbudet i Etter- og videreutdanning 
for fagledere i politiet 

Det er behov for at det i større grad tydeliggjøres og settes krav til hvordan 
fagledelse skal utøves på det enkelte fagområdets fagledelse

Det er behov for økt kompetanse på praktisk fagledelse i etterforskning

2.5 Samhandling

Det er behov for økt kunnskap om samhandlingsaktører, og utrede og avklare 
klarere grenseoppganger mellom de ulike aktørers ansvarsområder med mål å 
sikre felles rolleforståelse og felles utfordringsbilde
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Det er behov for å utrede mulige fellesløsninger for digital samhandling til bruk i 
krisehåndtering

Det er behov for å utvikle og anvende felles forståelse av sentrale begreper på 
tvers av samhandlingsaktørene

Det er behov for ytterligere kunnskap om hvordan dagens ansvarsforhold innenfor 
kritisk infrastruktur påvirker politiets oppgaver og ansvar

Det er behov for økt kunnskap om politiets møter med innbyggerne, 
innbyggeradferd, hvilke plattformer som kan utvikles og hvordan dette har 
betydning for oppgaveløsningen og tilliten til politiet

For å øke kompetansen er det er behov for at det produseres og tilgjengeliggjøres 
kunnskap om juridiske rammer og personvern i digitale løsninger og i det digitale 
rom som kan yte assistanse til ansatte i den daglige oppgaveutføringen om 
mulighetene for deling av informasjon i aktuelle regelverk

Det er behov for at det i større grad tas i bruk øvelsesprogram for korte 
skrivebordsøvelser både innen forebygging, beredskap og etterforskning med 
målsetning å sikre best mulig samhandling mellom samhandlingsaktører

For å øke kompetansen er det er behov for en lett tilgjengelig og anvendelig 
oversikt/verktøy for samhandlingsmuligheter med andre lands politimyndigheter 
og internasjonale politiorganisasjoner

Det er behov for økt kommunikasjonskompetanse og økt mangfoldskompetanse

2.6 Organisatorisk læring
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Det er behov for økt kunnskap om hvordan erfaringer fra enkeltindivider overføres 
til organisatorisk læring som alle kan dra nytte av 

Det er behov for at det utvikles et verktøy for systematisert erfaringslæring og 
organisasjonslæring, og at det utpekes sentrale læringsarenaer for deling og 
læring

Det er behov for at det utvikles og implementeres en felles forståelse av hva 
organisatorisk læring er

Det er behov for at det i større grad anvendes evalueringer i læringsøyemed og at 
evalueringer i større grad settes inn i et ansvars- og læringssystem
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Vedlegg 2: Metoder/innspillsarenaer i utviklingen av strategien 

Dette dokumentet inneholder informasjon om de metoder som er benyttet for å 
komme frem til forslaget til politiets kunnskaps- og kompetansestrategi.

Arbeidet har vært organisert med en arbeidsgruppe og en styringsgruppe.  
Arbeidsgruppen har vært sammensatt av personer fra Analyseseksjonen og HR 
seksjonen i Politidirektoratet (POD) samt Politihøgskolen (PHS). Arbeidsgruppen 
har forelagt forslag til fremdriftsplan, metoder og dokumenter for 
styringsgruppen. I styringsgruppen sitter representanter fra POD, en politimester, 
en visepolitimester, rektor ved PHS samt alle organisasjonene og vernetjenesten. 
Mandatet for arbeidet er godkjent av Politiets ledergruppe (PLG) i 
Politidirektoratet og arbeidet har vært fremmet som sak i PLG med jevne 
mellomrom i utviklingsperioden.

Metodene for datainnsamling ble valgt med bakgrunn 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. 
Det er gjennomført intervjuer, workshops/kunnskaps- og kompetanseverksteder 
og høringer. I løpet av 2019 (noen intervjuer sent i 2018) ble 45 ansatte i politiet 
intervjuet, derav 15 fagpersoner i POD. Det ble gjennomført tre heldags 
kunnskaps- og kompetanseverksteder hvor tilsammen 80 personer deltok, 
herunder 14 deltakere fra samarbeidsaktører.. Samt at det g ble gjennomført 20 
intervjuer med innbyggere. 

Politiets virksomhetsstrategi er lagt til grunn for arbeidet. Dette har skapt, noen 
utfordringer fordi Flerårig virksomhetsplan har væt måljustert i samme periode 
som KKS er utviklet. Intervjuer og kunnskaps- og kompetanseverksteder har vært 
inndelt etter strategisk tema 1-3 og de samme spørsmålene har vært 
gjennomgående både i forhold til intervjuene, verkstedene og de strategiske 
temaene i politiets virksomhetsstrategi. 

Arbeidsgruppen har selv gjennomført alle intervjuer, planlagt verkstedene og 
skrevet notater fra alle intervjuer og grupper i verkstedene. Folkehelseinstituttet 
(FHI) fikk i oppdrag å lede verkstedene, oppsummere verkstedene og utarbeide 
en samlet rapport fra disse. Arbeidsgruppen har med bakgrunn i intervjunotater, 
arbeidsnotater og FHI sin rapport sortert innspillene og skrevet utkast til strategi. 
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Både arbeidsutkast og førsteutkast er forelagt styringsgruppen som har kommet 
med sine innspill og råd. Etter dette er justert utkast sendt på høring i POD. Det 
planlegges for etatshøring sommeren/høsten 2020.  

Intervjuer 
Intervju med 45 personer i etaten, herav 30 i 
politidistrikt/særorgan/Politihøgskolen og 15 med fagpersoner i Politidirektoratet. 

Det ble gjennomført intervjuer i Oslo politidistrikt, Øst politidistrikt, Sør-Øst 
politidistrikt, Kripos og PHS. I tillegg ble Nordland politidistrikt forspurt. 
Mottakerne ble forespurt om å møte med nøkkelpersoner og til å sette av cirka en 
time til et intervju innenfor hvert strategiske tema. I tillegg ble det bedt om å få 
intervjue politimester, visepolitimester eller annen leder på strategisk nivå. Det 
var opp til distriktene om de ønsket å gjennomføre individuelle intervjuer eller 
gruppeintervjuer. PHS ble særskilt bedt å stille med studenter og forskere i tillegg 
til fagpersoner og rektor/assisterende rektor. Avdelingene i POD ble invitert til å 
stille med en person per strategisk tema. Intervjuene i POD ble gjennomført som 
gruppeintervjuer.

Kunnskaps- og kompetanseverksteder 
I oktober og november 2019 arrangerte arbeidsgruppen tre 
workshops/kunnskaps- og kompetanseverksteder. FHI ledet dagen, 
oppsummerte og evaluerte. Totalt deltok 80 deltakere. Fra politiet deltok 
relevante fagpersoner; for eksempel innsatsledere, etterforskningsledere, 
nettpatrulje, fag- og opplæringsansvarlige, opplærings- og kompetanseansvarlige, 
HR , forskere og fagpersoner på PHS. 14 samarbeidsaktører deltok på verksteder. 
Samarbeidsaktører som deltok var: Utlendingsdirektoratet, Tolldirektoratet, 
Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 
Skatteetaten, Statens vegvesen, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Næringslivets 
sikkerhetsråd, Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging (KfK/SLT 
koordinator), Forsvarets høgskole, Kriminalomsorgens høgskole og 
utdanningssenter, OsloMet, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning 
og utdanning og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 
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Samarbeidsaktørene uttrykte flere ganger at de opplevde det som både viktig og 
nyttig å delta på verkstedene. 

Deltakerne ble delt inn i grupper på tvers av distrikter, nivåer og fagområder. 
Eksterne ble fordelt i ulike grupper. Verkstedene ble inndelt etter strategisk tema 
1-3 og de 2 første med underordnede fagområder:

1. I forkant av kriminaliteten: Forebygging, etterretning, grense- og utlending
2. Tilgjengelige polititjenester med høy kvalitet: Etterforskning, beredskap
3. Trygghet i det digitale rom

Høringer
Strategiutkast har vært sendt på en pre-høring i Politidirektoratet. Dette ble gjort 
for å forankre, luke ut eventuelle feil og gi avdelinger og staber mulighet til å 
komme med faglige innspill og råd. Høringen ble sendt linjevei via 
avdelingsdirektører som ble bedt om å levere felles høringssvar for avdelingen. I 
tillegg sendte arbeidsgruppen ut mail til de ansatte som tidligere var involvert i 
utviklingen av strategien (intervju, verksteder) for på den måten å få til 
kontinuitet og forankring. Det planlegges for etatshøring etter at strategiutkastet 
har vært oppe i PLG og styringsgruppen sommeren/høsten 2020.

Ytterligere informasjon om invitasjoner og samtaleguide
Invitasjoner til intervju og verksteder

Invitasjoner ble sendt linjevei og det ble purret ved behov. Det ble bedt om 
deltakelse fra relevante fagpersoner innenfor området.  Representantene ble bedt 
om å forankre sine innspill og ta en runde i eget fagmiljø for relevante innspill. 
Alle deltakere mottok bakgrunnsinformasjon før verkstedene. For ikke å belaste 
distriktene/særorgan og andre enheter unødig ble enkelte invitert til alle tre 
verkstedene og de andre ble fordelt etter beste evne. PHS ble oppfordret til å 
stille med både fagperson og forsker.    

Samtaleguide politiansatte



50

Intervjuene ble gjennomført i 2019 med utgangspunkt i en samtaleguide. 
Intervjuene var åpne intervjuer med faste spørsmål knyttet opp mot ett av de 
strategiske temaene 1-3. 

Spørsmål:

 Hva trenger vi å ha mer kunnskap om for å være i forkant av 
kriminaliteten? 

 Hva trenger vi å ha mer kunnskap om for å ha tilgjengelig polititjenester 
med høy kvalitet? 

 Hva trenger vi å ha mer kunnskap om for å ha trygghet i det digitale rom
 Hvordan skal vi tilegne oss denne kunnskapen?
 Hvordan kan vi ta denne kunnskap bedre i bruk?
 Mener du at etaten har den rette kompetansen for å være i være i 

forkant av kriminaliteten for å ha tilgjengelig polititjenester med høy 
kvalitet? 

 Mener du at etaten har den rette kompetansen for å ha tilgjengelig 
polititjenester med høy kvalitet? 

 Mener du at etaten har den rette kompetansen for å ha mer kunnskap 
om for å ha trygghet i det digitale rom?

 Hvilke kompetansegrep mener du er viktigst?

Samtaleguide innbyggere

Intervjuene ble gjennomført i august 2019 med utgangspunkt i en samtaleguide. 
Intervjuene var åpne intervjuer med faste spørsmål.  Arbeidsgruppen foretok 20 
korte intervjuer med publikum som møtte på Kriminalvakten og på Passkontoret 
ved Oslo politidistrikt. Arbeidsgruppen deltok også på en kveldsvakt med 
Nettpatruljen i Oslo. Der fulgte arbeidsgruppen chatt med publikum og hadde en 
samtale med de ansatte. 

Spørsmål:

 Hva er viktig for deg i møte med politiet? (kompetanse, kunnskap, 
utfall, kommunikasjon, ferdigheter, kommunikasjonskanal)?

 Hva er viktig(st) for deg at fremtidens politi kan og gjør (for å skape 
trygghet)? 
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 Er det noe annet/mer du vil fortelle/si/legge til før vi avrunder?

Spørsmål som ble stilt i kunnskaps- og kompetanseverksteder:

1. Hva er kunnskapsområder og kompetanse politiet vil trenge i fremtiden (gitt 
dagens tema)? Prioriter tre som dere mener er de viktigste områdene

2. Se på listen over kunnskapsområder og kompetanse: for hvilke av disse det er 
særlig viktig at politiet har samarbeid med andre

3. Hva skal til for at den nye strategien tas i bruk og oppleves som nyttig?


