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INVITASJON FRA POLITIHØGSKOLEN I STAVERN 

Sliter din kommune, bomiljø, offentlige- eller private virksomhet med kriminalitet eller andre 
uønskede hendelser som berører politiets virkefelt? Avgangsstudentene ved Politihøgskolen i 
Stavern ønsker i høst å tilby sin kompetanse innen forebyggende politiarbeid. 
 
For at vi skal kunne jobbe med deres problemstilling, er vi avhengig av at det sendes inn en 
beskrivelse av situasjonen og utfordringen dere står ovenfor. Det er en forutsetning at 
utfordringene berører politiets virksomhetsområde og at det er ønskelig å gjøre noe med dette 
etter at prosjektgruppa har levert sin rapport. Dere må i prosjektperioden (uke 38-45) ha en 
kontaktperson tilgjengelig for å svare på spørsmål fra prosjektgruppa. I starten av juni 
vurderer vi prosjektbeskrivelsene, og velger ut de mest egnede til å jobbe videre med.   
Prosjektrapporten er ikke ment som en erstatning for samarbeidet med det lokale politiet.  
                   
 
Hva kan du/dere forvente av dette? 

• Politihøgskolen tilbyr en vitenskapelig forankret rapport laget av avgangsstudenter, 
samt en muntlig presentasjon av prosjektrapportens innhold. Rapporten vil inneholde 
begrunnede forslag til tiltak rettet mot den aktuelle utfordringen.  

Hvor mange prosjekter kan det søkes om? 
• Totalt sett har vi kapasitet til å jobbe med over 30 prosjekt. Det er ikke satt noen 

begrensning for hvor mange prosjekter hver enkelt kan melde inn. 

Hvilke typer utfordringer ønsker vi å jobbe med? 
• Vi har ingen begrensninger i forhold til tema, men aktuelle utfordringer kan for 

eksempel være relatert til befolkningens trygghetsfølelse, vold, rus, trafikk, 
vinningskriminalitet, skadeverk, miljøer/gjenger, kriminalitet på nett og 
problemstillinger rundt bruk av sosiale media. Er du usikker på om ditt tema er 
relevant, så ta kontakt. 

Hvem kan vi samarbeide med? 
• Aktuelle virksomheter å samarbeide med, kan eksempelvis være kommuner, skoler, 

barnehager, institusjoner, arrangører av arrangementer, idrettslag, borettslag, 
velforeninger eller andre offentlige- og private virksomheter. Dette er ikke en 
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Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. 

uttømmende liste, så om du representerer en gruppe som ikke er nevnt, er det bare å 
ta kontakt. 
 

Hva gjør jeg om jeg er interessert? 
• Send en e-post til inger.Sofie.Heieraas@phs.no eller johannes.sjo.steinsvag@phs.no, 

med informasjon om hvem du representerer, samt en kort beskrivelse av prosjektet du 
ser for deg bistand til. Frist for å melde sin interesse er 5.6.17. Eierne av prosjektene 
som velges ut, vil bli kontaktet før sommeren med ytterligere informasjon. 
 

Ved spørsmål, ta kontakt med: 

Inger Sofie Heieraas 
Politioverbetjent 
  
Politihøgskolen 
Bachelor Stavern 

 
Telefon: (+47) 33 20 60 15 
E-post: inger.sofie.heieraas@phs.no 

 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Per-Ludvik Kjendlie               Beathe Rødsand 
Avdelingsleder                         Studieleder 
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