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Høring kapasitets- og kompetansebehovet i politiet de kommende tiårene
NITO er Norges største fagforening for arbeidstakere med bachelorgrad eller høyere innen ingeniørog teknologifag. Vi organiserer mer enn 86.000 medlemmer i alle deler av norsk arbeidsliv. Vi avgir
med dette høring på rapporten om kapasitets- og kompetansebehovet i politiet i tiårene fremover. Vi
beklager at høringsfristen er oversittet, men tillater oss å be om at høringen likevel blir del av
grunnlaget for det videre arbeidet med kapasitets- og kompetanseutvikling i etaten.
NITO mener rapporten om kapasitet- og kompetansebehovet i politiet peker på noen av de store
utfordringene politiet står overfor i fremtiden, og at rapporten på en god måte adresserer hvilke
endringer politietaten må gjennom for fortsatt å kunne løse sitt samfunnsoppdrag på en god måte..
NITO er tilfreds med arbeidsgruppens konklusjon om behovet for mer spesialisert kompetanse innen
informatikk og teknologi i politi- og lensmannsetaten.
NITO organiserer fagpersoner med høy kompetanse, blant annet innen informasjonsteknologi i politiet.
Driften av, og sikkerheten rundt politiets datasystemer, utvikling av etterforskningsmetoder for
cyberkriminalitet og sporing av kriminalitet på tvers av landegrensene er eksempler på områder der
NITO-medlemmenes teknologiske kompetanse er avgjørende.
Behov for økt digital kompetanse fremheves som en av de viktigste konklusjonene i rapporten.
Digitalisering er og vil bli et nøkkelområde. Som det står i rapporten under punkt 5, side 19:
«Økt teknologisk anvendelse og avhengighet skaper nye muligheter, men også nye sårbarheter og
utfordringer. Kriminelle er innovative og tar tidlig i bruk ny teknologi. Digitale hjelpemidler og digital
kriminalitet senker terskelen for å starte opp og drive egen kriminell virksomhet, med verden som
nedslagsfelt»
Dette innebærer at politi- og lensmannsetaten trenger kvalifisert kompetanse på disse områdene. Det
er nødvendig for samfunnet at politi- og lensmannsetaten har metoder og kunnskaper som gjør det
mulig både å forebygge og etterforske nye former for kriminalitet.
NITO mener behovet for ny kompetanse i politi- og lensmannsetaten bør møtes gjennom rekruttering
av fagfolk med utdanning på bachelornivå eller høyere innen de tekniske og naturvitenskaplige
fagfeltene. NITO er positive til at rapporten trekker frem behovet for flere teknologer og et nærmere
tverrfaglig samarbeid mellom sivilt ansatte med ulike spesialkompetanse og politiansatte. Den samlede
kompetansen i etaten må bli både bredere og mer spisset enn det man har sett til nå.
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NITO ser stort potensiale for å rekruttere flere ingeniører til politi- og lensmannsetaten. For å bidra til å
gjøre etaten enda mer attraktiv for våre medlemmer er det viktig at etaten også aktivt bruker de lønnsog personalpolitiske virkemidlene som finnes i staten.
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