
Skal brukes ved søknad på stilling som politibetjent 2 og fylles ut av søker selv. Skjemaet skal vedlegges selve søknaden. Innstillende myndighet kontrollerer opplysningene. 

POLITIBETJENT 2 - KOMPETANSEKRITERIESKJEMA 
 

Lønnsnr.:       Etternavn/fornavn:       Tj.sted:       SKO: 1457, LR 41, alt   pr. tiden i ltr.       
 
Fyll ut hvite felt: (De 2 første kravene, pluss I eller II) 
TYPE KRAV SE 1) KOMPETANSEKRITERIER SE 2) SPESIFISERING DOKUMENTASJONS- 

KRAV 

Absolutt Bestått Politi(høg)skole År:      Vitnemål       

Absolutt Minst ett godkjent OP-kurs (”40 timer’n”) Periode/dato:       Utskrift fra POP        
(el. annen bekreftelse) 

Absolutt 3 års tjenestetid m/full politimyndighet etter bestått Politi(høg)skole 
(fødselspermisjon og tjeneste ved Narko Sør/Nord medregnes) 

Periode(r):       Sluttattester, bekreftelser, 
 evt. utskrift fra POP 

- OG I:    

Planmessig tjeneste i henhold til godkjent kompetanseplan for  
politidistriktet. Tjenesten skal gi dokumentert kompetanse innen  
minst to tjenesteområder.  

 

 
 

Attest /godkjennings- 
dokument 
   

Tjenesteområde/planmessig tjeneste: 
 
 

Periode(r)/fagfelt:       

a) 
 
 

Tjenesteområde/planmessig tjeneste: 
 
 

Periode(r)/fagfelt:  
        

      
      
      

eller b) 30 studiepoeng (sp). Sp er vekttall (vt) x 3 Sp:     Vitnemål       

eller c) Relevant yrkesutdanning tilsvarende 1 studieår, utover  
generell studiekompetanse 

Hva / periode:       Vitnemål       

eller d) Relevant etter- og videreutdanning eller kurs forankret i 
 OPD’s kompetanseutviklingsplan. Minst 6 uker eller 30 dager SE 3) 

Sum dager:     Vitnemål, kursbevis       

eller m/komb. 
av b) og d) 

Kombinasjon av studiepoeng og kurs SE 3). Komb. må utgjøre minst 30 sp.
(1 kursdag = 1 sp, 1 vt = 3 sp) 

Sp:       Vitnemål, kursbevis       

- ELLER II: 
Absolutt 7 års tjenestetid i stilling med full politimyndighet før og/eller 

etter Politi(høg)skole 
Periode (r):       
      

Attest/-er, evt. POP       

 
Søkers dato og signatur:      Godkjenning: (Innstillende myndighet i forb. med ansettelsesprosessen) 

 Dato:  Hvem:    Ved seksjon:   Signatur: 

1)Absolutt-kravene er et minimum sammen med oppfyllelse av kravene i I eller II – Jf POD’s rundskriv 2002/40 
2) Se OPD’s egen veiledning for kompetansekriteriene, utarbeidet av 311Personalkontoret  
3) Hver utdanningsdel/hvert kurs skal ha en varighet på minst 3 dager. Kursene skal være relevante til polititjeneste og være avviklet etter  grunnutdanningen 


