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Bakgrunn 

På avdelingsmøtet ved Bachelor Oslo onsdag 3. februar orienterte rektor om forslag til styret om 

fordeling av studieplasser i 2021. Forslaget ble møtt med en rekke innvendinger. Det ble 

understreket av flere fagansatte at forslaget mangler faglige begrunnelser. Rektor opplyste om at 

forslaget skal behandles av styret og at fagansatte står fritt til å sende styret et alternativt forslag. 

Dette dokumentet er skrevet med bakgrunn i et allmøte for fagansatte ved Bachelor Oslo 

gjennomført torsdag 4. februar. 35 fagansatte deltok på møtet. Disse stiller seg bak det alternative 

forslaget til fordeling av studieplasser som fremmes i dette dokumentet.  

Vurdering av rektors forslag 

I forslaget lanseres to ulike alternativer for fordeling av studieplasser i 2021. Begge alternativene 

baserer seg på en budsjettramme for et opptak på 400 studenter. Det ene alternativet er å redusere 

klassestørrelsen i Stavern til 24 studenter, og dermed «frigjøre» 24 studieplasser som kan overføres 

til Oslo. Det andre alternativet er å fordele studieplasser på samme måte som i 2020. Rektor 

konkluderer med at en reduksjon av klassestørrelsen i Stavern i liten grad vil ha noen merkbar effekt 

for verken Oslo eller Stavern, og hun anbefaler derfor styret å videreføre fjorårets fordeling.  

I rektors forslag legges det til grunn at Oslo fortsatt skal ha funksjon som hovedsete for 

politiutdanningen, til tross for at det tas til orde for at Oslo skal ha betydelig færre studenter enn de 

to andre studiestedene. Det argumenteres imidlertid med at Oslos robusthet må ses i sammenheng 

med store fagmiljøer ved Forskningsavdelingen og EVU. Vi deler ikke denne vurderingen. Vi har stor 

respekt for kompetansen og arbeidet ved disse avdelingene, men avdelingenes virksomhet bidrar i 

liten grad til verken fagutvikling eller undervisning i bachelorutdanningen.  

Den viktigste innvendingen vi har mot rektors forslag er likevel at det ser bort ifra bakgrunnen for 

fordelingen av studieplasser i 2020. I april 2019 vedtok styret, etter råd fra rektor, at et kommende 

stort kutt i studieplasser skulle gjennomføres i Stavern. Hensynet til fagmiljøenes robusthet var en av 

de sentrale begrunnelsene for dette vedtaket, i tillegg til at Stavern ble opprettet som et midlertidig 

studiested for å ta unna store studentkull. Etter at det ble kjent at regjeringen i sitt forslag til 

statsbudsjett for 2020 valgte å ignorere styrets vedtak, jobbet både rektor og styret i det lengste for å 

unngå at regjeringens forslag ble vedtatt av Stortinget. Fordelingen av studieplasser i 2020 var sterkt 

uønsket av både rektor og styret. Vi stiller oss derfor uforstående til at rektor et år senere, når det 

ikke lenger foreligger føringer i statsbudsjettet for fordelingen av studieplasser, likevel foreslår å 

videreføre en slik fordeling. Vi kan heller ikke se at det i forslaget presenteres noen faglige grunner 

som taler for denne fordelingen.  

Alternativt forslag til fordeling av studieplasser 

Vi mener fordelingen av studieplasser mellom de tre studiestedene må ivareta Bachelor Oslos 

posisjon som hovedsete med de funksjoner og faglige ansvar det innebærer. I praksis må et 

hovedsete utgjøre et robust fagmiljø som har en koordinerende funksjon for hele politiutdanningen. I 
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tillegg krever et hovedsete at fagansatte gir et betydelig bidrag i form av forskning og fagutvikling, 

som kan komme hele Politihøgskolen til gode. Dette forutsetter at Bachelor Oslo har store 

faggrupper innenfor de ulike kunnskapsområdene. Robuste fagmiljøer er et bærende prinsipp i både 

politireformen og strukturreformen for universitets- og høgskolesektoren. Vi finner ingen gode 

argumenter for at Politihøgskolen skal bryte med dette prinsippet. Bachelor Oslo har fremdeles et 

sterkt fagmiljø, men det vil forsvinne dersom fjorårets fordeling av studieplasser videreføres. I en 

kronikk i Khrono 1. november 2019 skrev rektor at «Når studenttallet i Oslo tas så mye ned, er det 

selvsagt en utfordring for det helhetlige fagmiljøet ved høgskolen. […] En jevnere fordeling av kuttet 

vil ikke få like store følger for politiutdanningen». Avdelingsleder i Bodø, Johnny Steinbakk, ga til 

Avisa Nordland 4. desember 2019 uttrykk for at han var svært forundret over at hele kuttet skulle tas 

i Oslo, som dermed ville få færre studenter enn både Stavern og Bodø. Han understreket at Bodø var 

forberedt på at de måtte ta sin del av kuttet. Her vil vi minne om at da Bodø ble etablert som 

studiested i august 1997, var det med et opptak på 72 studenter fordelt på tre klasser. Det året ble 

det i tillegg tatt opp 360 studenter i Oslo fordelt på 15 klasser. Vi mener det er fullt mulig å 

gjennomføre bachelorutdanning i Bodø og Stavern med færre studenter enn i dag. Det forutsetter 

imidlertid at Bachelor Oslo utgjør et robust hovedsete for hele politiutdanningen.  

Den pågående nedbemanningen ved Politihøgskolen er en byrde for de ansatte. Måten denne 

byrden fordeles på er både et spørsmål om rettferdighet og et spørsmål om hvordan virksomheten 

best mulig kan sikre kvalitet i utdanning og forskning. Dersom én avdeling må bære byrden av 

Politihøgskolens nedbemanning, vil det utvilsomt få større konsekvenser enn hvis man fordeler 

byrden jevnt i virksomheten. Vi vil minne om at Bachelor Oslo bare det siste året har mistet ca. 1/3 av 

de fagansatte, selv om mange av disse fortsatt arbeider andre steder ved PHS. Dersom styret velger å 

vedta rektors forslag, vil Bachelor Oslo i 2022 miste ytterligere 1/3, og det vil gjøre uopprettelige 

skader på fagmiljøet ved Bachelor Oslo. Vi tror også en så urimelig fordeling av byrden vil skade 

arbeidsmiljøet ved hele Politihøgskolen.  

Vi er klar over at det er ansatte ved andre studiesteder som ikke støtter vårt forslag om en annen 

fordeling av studieplasser enn i fjor. Styret har imidlertid et ansvar for å sikre kvalitet i utdanning og 

forskning ved Politihøgskolen som helhet. Vi forventer at styrets beslutning om fordeling av 

studieplasser for 2021 er faglig begrunnet og gjenspeiler Bachelor Oslos tildelte posisjon som 

hovedsete for politiutdanningen. 

Forslag:  

Styret vedtar følgende fordeling av studieplasser for 2021: 

Bodø: 100 studieplasser 

Oslo: 200 studieplasser 

Stavern: 100 studieplasser 


