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SAK 09/2021 
 
FORDELING AV STUDIEPLASSER 2021 
 
2. april 2019 vedtok høgskolestyret følgende: 
 

«Sak 14/2019 Planer for redusert opptak bachelor 
 
Vedtak:  
1. Høgskolestyret tar saken om gjennomføringsmodeller ved et ytterligere nedtrekk til 

bachelorutdanningen til orientering. Enstemmig vedtatt. 
2. Høgskolestyret vedtar å legge ned Stavern som studiested for bachelor gitt at antall 

studenter reduseres til 450 eller mindre, forutsatt at det tilfaller styret å ta 
beslutningen om hvor nedtrekket skal gjennomføres. Vedtatt mot to stemmer (Tom 
Christer Holme og Vetle Haugland). 

3. Høgskolestyret gir sin tilslutning til at administrasjonen arbeider videre med 
gjennomføringsplaner i henhold til de politiske vedtak som vil bli fattet. Enstemmig 
vedtatt. 

4. Høgskolestyret ber Justis- og beredskapsdepartementet om større forutsigbarhet 
knyttet til årlig studentopptak til bachelorutdanningen. Enstemmig vedtatt. 

5. Høgskolestyret ber administrasjonen arbeide for at ressurser frigjort i forbindelse 
med et eventuelt nedtrekk beholdes til forskning/etter- og videreutdanning. 
Enstemmig vedtatt.» 

 
I Prop. 1 S (2019-2020) la Regjeringen frem forslag om reduksjon av antall studieplasser til 
400 og at hele nedtrekket skulle gjennomføres i Oslo.   

På styremøte 16.10.2019 ble følgende vedtak fattet:  
 

«Sak 41/2019 a) Statsbudsjettet og Prop. 1 S (2019-2020)  
Styret diskuterte det foreliggende budsjettforslag i Prop. 1 S (2019-2020) vedrørende 
reduksjon av opptaket til bachelorprogrammet fra 550 til om lag 400 studenter i 2020, 
der nedtrekket blir gjort i Oslo.  
 
Etter Universitets- og høgskolelovens § 9-2 (4) er det styret selv som fastsetter 
virksomhetens interne organisering på alle nivåer. Styret mener derfor at forslaget om 
at nedtrekket blir gjort i Oslo, direkte griper inn i styrets autonomi.  
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Vedtak: 
Styret utarbeider brev til Justis- og beredskapsdepartementet, med kopi til 
Justiskomiteen og Utdannings- og forskningskomiteen, der styrets autonomi 
understrekes, og at Politihøgskolens øverste organ derved vises den helt nødvendige 
tillit til å fatte vedtak til beste for studentene, institusjonen og samfunnet.» 

 
Dette møtet ble etterfulgt av et ekstraordinært styremøte 23.10.2019: 
 

«Sak 41/2019 a) Statsbudsjettet og Prop. 1 S (2019-2020)  
Det viser seg at vedtaket styret fattet under sak 41/2019 Eventuelt, punkt a) 
Statsbudsjettet og Prop. 1 S (2019-2020), ble fattet på feil grunnlag. 
 
Vedtaket endres fra: 
 
Styret diskuterte det foreliggende budsjettforslag i Prop. 1 S (2019-2020) vedrørende 
reduksjon av opptaket til bachelorprogrammet fra 550 til om lag 400 studenter i 2020, 
der nedtrekket blir gjort i Oslo. 
 
Etter Universitets- og høgskolelovens § 9-2 (4) er det styret selv som fastsetter 
virksomhetens interne organisering på alle nivåer. Styret mener derfor at forslaget om 
at nedtrekket blir gjort i Oslo, direkte griper inn i styrets autonomi.  
 
Vedtak: 
Styret utarbeider brev til Justis- og beredskapsdepartementet, med kopi til 
Justiskomiteen og Utdannings- og forskningskomiteen, der styrets autonomi 
understrekes, og at Politihøgskolens øverste organ derved vises den helt nødvendige 
tillit til å fatte vedtak til beste for studentene, institusjonen og samfunnet. 
 
Til følgende formulering:  
 
Statsbudsjettet og Prop. 1 S (2019-2020)  
Styret diskuterte det foreliggende budsjettforslag i Prop. 1 S (2019-2020) vedrørende 
reduksjon av opptaket til bachelorprogrammet fra 550 til om lag 400 studenter i 2020, 
der nedtrekket blir gjort i Oslo.  
 
Forskrift om Politihøgskolens styre, oppgaver og virksomhet § 2 nr. 1 fastsetter: 
«Styret er det øverste organ ved Politihøgskolen. Styret har ansvar for at den faglige 
virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i 
overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder og de rammer og mål 
som gis av overordnet myndighet.» Styret mener derfor at forslaget om at 
nedtrekket blir gjort i Oslo, direkte griper inn i styrets autonomi. 
 
Vedtak: 
Styret utarbeider brev til Justis- og beredskapsdepartementet, med kopi til 
Justiskomiteen og Utdannings- og forskningskomiteen, der styrets autonomi 
understrekes, og at Politihøgskolens øverste organ derved vises den helt nødvendige 
tillit til å fatte vedtak til beste for studentene, institusjonen og samfunnet. 
 
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.» 

 
Brevet til Justis- og beredskapsdepartementet ble sendt 23.10.2019. Justis- og 
beredskapsdepartementet svarte i brev av 15.11.2019;  

https://lovdata.no/forskrift/2005-11-25-1330/%C2%A72


  3 
« … Det følger av forskrift 25. november 2005 nr. 1330 om Politihøgskolens styre, 
oppgaver og virksomhet § 2 nr. 1, som styret for øvrig viser til, at styret i tillegg til å ha 
ansvar for at «den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen 
drives effektivt og i overenstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder», 
også har et ansvar for at institusjonen drives i overenstemmelse med «de rammer og 
mål som gis av overordnet myndighet». Det fremgår videre av forskriften §2 nr.4 
bokstav b) at styret blant annet har som oppgave: 
  «å fastsette mål og resultatkrav for virksomheten og ha ansvar for at 
Politihøgskolens økonomiske ressurser og eiendom disponeres i overenstemmelse med 
bestemmelser gitt av overordnet myndighet, og etter forutsetninger for tildelte midler 
eller andre bindende vedtak.»  
Det følger således av regelverket at Stortingets beslutning om bevilgning og 
regjeringens føringer for Politihøgskolen i tildelingsbrev til Politidirektoratet, skal leges 
til grunn for opptaket.»  

 
Forslaget til statsbudsjett ble vedtatt i Stortinget i desember 2019, og rektor forberedte et 
omstillingsarbeid iht dette vedtaket. 

Vedtaket utløste en stor og krevende diskusjon om PHS sin autonomi som høgskole.  

 
Det ble avholdt et ekstraordinært styremøte 10.01.2020. I protokollen heter det følgende:  
 

«Ref. sak 44/2019 der styret ba rektor om å utarbeide en juridisk betenkning 
knyttet til autonomispørsmålet. 
18.12.2019 sendte styreleder ut en e-post til styret og innkalte til ekstraordinært 
styremøte for å behandle den juridiske betenkningen styret hadde bedt om. Morten 
Holmboe, professor ved Politihøgskolen har utarbeidet en betenkning datert 6. januar 
2020. 
 
Saken ble diskutert av styret. 
 
Vedtak:  
Styret fastholder sitt syn på styrets autonomi, som fremgår av brevet av  
4. desember 2019.  
 
Styret ber om et møte med Politidirektoratet for å utforske mulighetsrommet før 
disponeringsskrivet kommer, samt jobber videre for autonomispørsmålet på forskjellige 
arenaer. 
 
Styret kalles inn til nytt styremøte så snart disponeringsskrivet foreligger. 
 
En konsekvensutredning legges frem for styret i styremøte 13. februar 2020.» 

 
 
Det ble deretter gjennomført et ekstraordinært styremøte 23.01.2020: 
 

«Sak 44/2019 Orientering om møte med Politidirektoratet – Veien videre 
Det var ingen innsigelser til innkallingen. 
 
Møte med Politidirektoratet avholdt 13. januar 2020 med assisterende politidirektør 
Håkon Skulstad, HR direktør Kari Aslaksen, styreleder Hans Vik, nestleder Kari Toverud 
Jensen, rektor Nina Skarpenes og assisterende rektor Tor Tanke Holm. 
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Orientering fra møtet ble gitt ved Hans Vik og Kari Toverud Jensen. 
 
Ansattrepresentant Kristina Kepinska Jakobsen valgte å trekke seg fra styret.  
 
Veien videre – vedtak: 
1. Informasjonen fra møtet med Politidirektoratet tas til etterretning.  

Enstemmig vedtatt. 
2. Tildelingsbrevet tas til etterretning og legges til grunn for 2020.  

Vedtatt mot Henning Kaiser Klatrans stemme. 
3. Styret fastholder sitt syn som fremgår av vedtak 4. desember 2019, og vil arbeide 

videre for å sikre autonomien.  
Enstemmig vedtatt.  

 
Ansattrepresentant Henning Kaiser Klatran valgte å trekke seg etter avstemming.» 

 
 
Administrasjonen gjennomførte deretter et omstillingsarbeid iht tildelingsbrevet og styrets 
vedtak. Styret har vært orientert om omstillingsarbeidet i flere møter:   

• 13.02.2020 i sak 10/2020 Konsekvensutredning ved nedtrekk av studenter,  
• 21.04.2020 i sak 17/2020 Hva har skjedd siden sist  
• 03.06.2020 i sak 24/2020 Hva har skjedd siden sist  
• 15.09.2020 i sak 33/2020 Hva har skjedd siden sist  
• 13.10.2020 i sak 42/2020 Hva har skjedd siden sist  
• 01.12.2020 i sak 49/2020 Hva har skjedd siden sist 

 
 
Opptaket 2021 og fordeling av studieplasser 
 
I Prop. 1 S (2020-2021) ble det ikke gitt føringer til fordeling av studieplasser. Det ble ei heller 
tallfestet hvor mange studenter som skal tas opp til bachelorprogrammet i politistudier. Men 
budsjettforslaget innehold en reduksjon i bevilgningen som følge av helårsvirkningen av at 
opptaket til bachelor ble redusert i 2018 og i 2020, tilsvarende fortsatt opptak på 400 
studenter.  Dette budsjettet ble vedtatt uten endringer i desember 2020.  
 
Spørsmålet styret bes ta stilling til er hvordan disse 400 studentene skal fordeles. 
Bemanningsplanen legger opp samme fordeling som i 2020.  
 
Tall for de ulike studiestedene – studieåret 2020/2021: 
 
Campus Oslo Campus Bodø Campus Stavern 
96 studieplasser B1  
(4 klasser) 

144 studieplasser B1 
(6 klasser) 

168 studieplasser B1 
(6 klasser) 

264 studieplasser B3 144 studieplasser B3 168 studieplasser B3 
Totalt ca. 550 B2-studenter i praksis. 

 
Siden det ikke er føringer i statsbudsjettet på fordeling av studieplasser, har det fra tillitsvalgte 
i IDF blitt reist spørsmål om studieplassene ved opptaket i 2021 kan fordeles å en annen måte.   
 
Rektor diskuterte dette med de tre avdelingslederne for bachelor (Oslo, Stavern Bodø) 5. 
januar 2021. Det ser ikke ut som om det er en modell som er bedre enn de øvrige. Brøken 
(2,2) knyttet til ansattressurs pr klasse på 24 står fast. Skal studieplasser overføres fra et 
studiested til et annet, bør det innebære å flytte hele klasser. Da må også tilsvarende 
ansattebrøk flyttes. Dette vil få konsekvenser for bemanningsplanen for 2022, og den må da 
drøftes på nytt.    
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Dersom vi reduserer antall studenter pr. klasse i Stavern fra dagens 28 til 24, kan 24 
studenter flyttes fra Stavern til Oslo. Dette utgjør en klasse ekstra i Oslo. Stavern er 
kompensert med en stilling pga store klasser.  Denne stillingen må overføres til Oslo, men Oslo 
vil da allikevel «mangle» 1,2 lærerstilling for en ekstra klasse. Dette må også sees i 
sammenheng med fase 2 av den pågående nedbemanningsprosessen. Selv om en lærerstilling 
kanskje kan finnes blant dagens lærerressurser i BA Oslo, vil det ikke være økonomiske 
gevinster ved å foreta en slik justering. Fordelen med denne modellen er at BA Stavern og BA 
Bodø blir like store, mens BA Oslo får 5 klasser. En annen klar fordel er at klassestørrelsen blir 
like stor på alle studiesteder.  
 
En utvidelse med en ekstra klasse i Oslo kan bidra til å gjøre bacheloravdelingen litt mer 
robust. Robusthet i Oslo må imidlertid ses i sammenheng med det faktum at Oslo også huser 
et stort antall fagansatte i både EVU og forskningsavdelingen. Sett i denne sammenheng vil en 
ekstra klasse ha liten betydning. Et argument for å foreta endringen, er at det i noe grad vil 
kunne bidra til at Oslo ivaretar sin rolle som hovedsete med de funksjoner og faglig ansvar det 
innebærer. Det forventes imidlertid at flytting av en klasse ikke vil være av særlig stor 
betydning for å ivareta hovedsetefunksjonen. Endringen vil ikke innebære hverken spesielt 
positive eller negative konsekvenser for studentene med tanke på utdanningen og 
studiehverdagen. Bachelorstudentene i Oslo vil få et noe større studiemiljø, dette reduseres 
tilsvarende i Stavern.  
 
Oppsummering 
Fordeling av studieplasser og utvikling av studiesteder har vært et viktig tema ved PHS siden 
høgskolestyret fattet sitt vedtak i april 2019, og Prop. 1 S (2019-2020). Våren 2021 legger 
regjeringen frem en stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og 
høgskoler. Styret vil komme tilbake til de mer prinsipielle sidene ved denne saken når denne 
meldingen foreligger.  
 
I dag bes styret ta stilling til inneværende års fordeling av studieplasser. Følgende modeller er 
presentert:   
 

1. Fordeling av studieplasser gjennomføres på samme måte som opptaket i 2020.Denne 
modellen er i samsvar med drøftet bemanningsplan.  
 

Eller  
 

2. Stavern beholder 6 klasser, men går ned på klassestørrelse, slik at klassene blir like 
store som i Oslo og Bodø. Det innebærer at ett årsverk overføres fra Stavern til Oslo.  

 
Saken er diskutert i ledergruppen 19 januar, og gruppen er delt i sitt syn. Saken er også 
diskutert i IDF 26. januar. Flere av arbeidstakerorganisasjonene argumenterer for en annen 
fordeling av studieplassene, enten modell 2 eller ved ytterligere nedtrekk i både Stavern og 
Bodø.  
 
Både modell 1 og 2 er gjennomførbare og har fordeler og ulemper. Når forslag til vedtak 
landes på modell 1, begrunnes dette hovedsakelig utfra økonomi. Store klasser, slik Stavern 
har hatt siden avdelingen ble etablert, er en rimeligere løsning enn mindre klasser (slik 
Oslo/Bodø har pga romstørrelse). PHS er forespeilet strammere budsjetter fremover pga 
redusert studentopptak, og resultatavtalen for inneværende år pålegger oss å gjennomføre 
ytterligere effektiviseringstiltak på linje med resten av politiet. Det vil derfor være lite 
forsvarlig å anbefale en løsning som er mer kostnadskrevende enn den andre.  
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Videre er det et «stort» fagmiljø i Oslo som både huser forskningsavdelingen og store deler av 
etter- og videreutdanning. Vi må fortsette utviklingen av gode faglige samarbeidsrelasjoner på 
tvers, både innad på den enkelte campus og mellom de tre bacheloravdelingene.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Fordeling av studieplasser gjennomføres på samme måte som opptaket i 2020.  
 
  
 
 
Nina Skarpenes Tor Tanke Holm 
rektor assisterende rektor 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
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