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Kunngjøring av ledige lederstillinger i politi- og lensmannsetaten;
kvalifikasjonskrav og kodebruk
Det vises til vårt notat med vedlegg av 5. oktober 2017, vedrørende ovennevnte.
Som ledd i vår saksbehandling har vi behov for en dokumentert oversikt over praksis
vedrørende kunngjøring/kvalifikasjonskrav og kodebruk i distriktene. I den forbindelse
etterspør vi følgende dokumentasjon fra samtlige politidistrikt:






Organisasjonskart hvor samtlige lederstillinger som innehar kode med særalder er
særskilt markert, herunder hvor i organisasjonskartet stillingene er plassert. Av
hensyn til vår saksbehandling ønsker vi også å vite om stillingene er besatt med fast
eller midlertidig ansatte
Kunngjøringstekster og tilhørende jobbanalyse for lederstillinger på nivå 3 og 4 i ny
organisasjon som er kunngjort (eller i ferd med å bli kunngjort) i forbindelse med
gjennomføring av personalløpet
Eventuelle stillingsinstrukser for samtlige lederstillinger på nivå 3 og 4 i ny
organisasjon, hvor stillingene er plassert i stillingskode med særaldersgrense
I forbindelse med problemstillingene knyttet til ledernivå 3 og 4 ønsker vi også en
oversikt over eventuelle stillinger hvor ansatte innehar stillingskode med
særaldersgrense og utfører sivile oppgaver.

Dokumentasjonen bes oversendt politidirektoatet@politiet.no samt anne.jahr@politiet.no
innen mandag 23. oktober 2017.
For tiden gjennomføres flere rekrutteringsprosesser hvor det er uenighet mellom
arbeidsgiver og organisasjoner rundt stillingenes kvalifikasjonskrav. Vi har stor forståelse for
distriktenes ønske og behov for å få lederne raskt på plass. Imidlertid må vi be om at videre
gjennomføring av disse prosessene avventes inntil vi har en oversikt og avklaring rundt
kvalifikasjonskrav og kodebruk.
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For øvrig vises det til "Rekrutteringsveileder for politi- og lensmannsetaten" samt Rundskriv
2016/011 (Personalreglement for politidirektoratet med underliggende enheter) hvoretter
det før rekrutteringsprosessen igangsettes skal gjennomføres en jobbanalyse. Ved
rekruttering skal arbeidsgiver nøye vurdere hvilke kvalifikasjonskrav som stilles og hvilken
stillingskode en stillingen skal kunngjøres og ansettes i. Det følger av
kvalifikasjonsprinsippet i statsansatteloven § 3 – og tidligere ulovfestet rett – at det ikke er
adgang til å fastsette kvalifikasjonskrav som utelukker andre kvalifiserte søkere.
I Rundskriv 2016/011 – og også tidligere personalreglement – presiseres det at én og
samme stilling ikke kan lyses ut parallelt, f.eks. både som sivil stilling og politistilling. Slike
kunngjøringer kan innebære brudd på aldersgrenseloven dersom det brukes polisiær
stillingskode med særalder. Videre vil slike kunngjøringer være problematisk vedrørende
kvalifikasjonsprinsippet, da de ulike stillingskodene forutsetter ulikt stillingsinnhold.
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