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Meldingtil Politihøgskolenom etterforskingmot skolensstudenter—
påtaleinstruksen§ 5-15
Opptak ved Politihøgskolen medfører ikke at studentene anses som ansatt i politietaten.
Bestemmelsen i påtaleinstruksen § 5-4 første ledd - underretning til nærmeste foresatte
om etterforsking mot offentlige tjenestemenn - kommer derfor ikke til anvendelse. Det
tas sikte på å endre bestemmelsen slik at den også omfatter politihøgskolestudenter Inntil
så har skjedd har riksadvokaten, i samråd med Justisdepartementet, besluttet å regulere
underretningsplikten gjennom et direktiv med hjemmel i påtaleinstruksen § 5-15.
I samsvar med foranstående bestemmes:

Blir studenter ved Politihøgskolen siktet for en straffbar handling, skal politiet
underrette skolens ledelse om dette. Underretning skal gis allerede når det
iverksettes etterforsking mot studenten dersom forholdet antas å gjøre
vedkommende uskikket til polititjeneste.
Meldeplikten atskiller seg fra påtaleinstruksen § 5-4 første ledd, første punktum ved at
den gjelder alle typer straffbare handlinger. Det bør kreves mer graverende forhold for å
vurdere tjenesteforholdet til en ansatt polititjenestemann enn for å vurdere om personer
under utdanning er egnet til polititjeneste. Det vil dessuten kunne forekomme tilfeller
hvor flere bagatellmessige lovovertredelser danner et mønster som samlet viser at
studenten er lite egnet.
Underretningsplikten etter første punktum inntrer når studenten blir siktet, jf.
straffeprosessloven § 82, slik tilfellet også er etter påtaleinstruksen § 5-4 første ledd
første punktum. Det er særlig når politihøgskolestudenter settes under etterforsking for
forbrytelser at det er grunn til å underrette skolens ledelse allerede ved iverksettelse av
etterforsking,jf. annet punktum. Dette bør også vurderes ved for eksempel forseelser som
kjøring i påvirket tilstand, graverende hastighetsovertredelser eller overtredelse av
løsgjengerloven § 17 med innbringelse etter politiloven § 9 første ledd.
Riksadvokatens direktiv etter påtaleinstruksens § 5-15 regulererplikten til å gi
underretning. Det følger av straffeprosessloven § 61c første ledd nr. 7 at det ikke oppstår
noen konflikt med taushetsplikten etter straffeprosessloven § 61a, med mindre det i

underretningen avsløres flere opplysninger enn det Politihøgskolen etter en forstandig
vurdering har behov for. (Verken dette direktiv eller bestemmelsen i påtaleinstruksen § 54 gir uten videre adgang til å oversende hele straffesaken i kopi.)
Selv om vilkårene etter foranstående direktiv ikke er oppfylt, hindrer taushetsplikten ikke
nødvendigvis at Politihøgskolen underrettes om etterforsking mot studenter. I forhold til
straffeprosessloven § 61c første ledd nr. 6 må Politihøgskolen åpenbart regnes som et
"offentlig organ". Politiet har derfor en generell adgang til å underrette Politihøgskolen
om "en persons forbindelse med politiet og om avgjørelser som er truffet", f.eks. at en
student er anmeldt og satt under etterforsking for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, jf.
§ 3 i tilknytning til en trafikkulykke.
Når den bebudede endring av påtaleinstruksen § 5-4 er trådt i kraft, oppheves dette
rundskriv.
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