
Forsvarets høgskole

Årsrapport 202





  
Forsvarets høgskole 

 
 
  
 

     
Postadresse Besøksadresse Sivil telefon/telefaks E-post  
Postboks 800 Postmottak Akershus festning bygn. 13 / postmottak@mil.no  
2617 Lillehammer 0015 OSLO Militær telefon/telefaks (FDN) Internett  
Norge Norge  www.forsvaret.no  
     

 

Vedlegg sak 14/21 

  1 av 31 
  

   

    

Årsrapport for Forsvarets høgskole  

Innhold 

1.1 STYRETS MEDLEMMER ....................................................................................................... 2 
1.2 ÅRET SOM GIKK ................................................................................................................ 3 

2 Dette er Forsvarets høgskole ............................................................................................. 5 

2.1 STYRINGSLINJER ............................................................................................................... 5 
2.2 ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE ........................................................................................... 6 

2.2.1 Årsverk ................................................................................................................... 6 
2.2.2 Lærlinger ................................................................................................................ 7 

2.3 KJØNNSDELING ................................................................................................................. 7 
2.4 LOKASJONER .................................................................................................................... 7 
2.5 BYGG ............................................................................................................................... 7 

2.5.1 Utvikling i budsjettrammer .................................................................................... 7 
3 Utdanning .............................................................................................................................. 8 

3.1 ORD FRA REKTOR OG DEKANEN .......................................................................................... 8 
3.2 STUDENTRÅDET ............................................................................................................. 10 
3.3 UTDANNINGSMODELL ...................................................................................................... 11 
3.4 AKKREDITERT UTDANNING .............................................................................................. 11 
3.5 BEFALSUTDANNING ......................................................................................................... 15 
3.6 ANDRE KURS .................................................................................................................. 16 

3.6.1 Sjefskurset ......................................................................................................... 17 
4 Årets aktiviteter og resultater ............................................................................................... 18 

4.1 KANDIDATPRODUKSJON OG ANDRE UTDANNINGSTALL ........................................................ 18 
4.2 UTDANNINGSKVALITET ................................................................................................... 19 
4.3 REKRUTTERING OG OPPTAK .............................................................................................. 20 
4.4 BIBLIOTEK...................................................................................................................... 22 
4.5 FORSKNING OG UTVIKLING (FOU) ..................................................................................... 22 

4.5.1 Formidling ............................................................................................................ 23 
4.5.2 Oversikt over vitenskapelige publikasjoner i 2021 .................................................... 24 
4.5.3 Annen formidling (ikke publiseringspoeng) ............................................................. 24 
4.5.4 Eksterne midler ..................................................................................................... 25 
4.5.5 Oversikt over PhD-løp for ansatte ved FHS 2021 ............................................. 26 
4.5.6 Kompetanseheving ved FHS ............................................................................. 27 
4.5.7 Redelighetsutvalg for forskning .......................................................................... 27 

5 Styring og kontroll, eventuelt internkontroll og risikostyring ................................................ 28 

5.1 OVERORDNET VURDERING ............................................................................................... 28 
5.2 MÅLBILDE ...................................................................................................................... 29 
5.3 RISIKO ........................................................................................................................... 29 
5.4 FASTSATTE MÅL OG RESULTATKRAV ................................................................................. 29 
5.5 HOLDNING, ETIKK OG LEDELSE (HEL) ............................................................................... 29 

6 Årsregnskap* ....................................................................................................................... 30 

 



   

2 av 31  

 

 

            

  
 

 

 

Styrets beretning 

1.1 Styrets medlemmer  

 

 

Styreleder (ekstern) Steinar Simonsen 

 

 

 
Styremedlem (ekstern, nestleder) Anne Husebekk 

 

 

 
Styrkesjef Hæren, generalmajor Lars Lervik 

 

 

 
Styrkesjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen 

 

 

 
Styrkesjef Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland 

 

 

 
Styremedlem ansatt i undervisnings- og forskerstilling, Ståle Ulriksen 
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Styremedlem ansatt i undervisnings- og forskerstilling, Ingerid Maria Opdahl 

 

 

 
Styremedlem ansatt i teknisk eller administrativ stilling, oberstløytnant Fred Andersen 

 

 

 
Styremedlem student, kadett Astrid Loftås Sandven 

 

 

Vara: 

Vara eksterne styremedlemmer, Ellen Kathrine Hætta 

Vara for de tre styrkesjefene, generalmajor Inge Kampenes, sjef Cyberforsvaret 

Førstevara ansatt i undervisnings- og forskerstilling, major Sigbjørn Halsne 

Andrevara ansatt i undervisnings- og forskerstilling, kaptein Ida Marie Frøseth 

Vara ansatt i teknisk eller administrativ stilling, Tone Floor 

Vara studentrepresentant, kadett Jørgen Woldengen 
 

1.2 Året som gikk 

 

Styrets overordnede vurdering av samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse for 2021  

Forsvarets høgskole er en akkreditert høyskole delvis regulert av universitets- og høyskoleloven 

(UH-loven), og inngår i NOKUTs kvalitetskontrollregime på lik linje med sivile universiteter og 

høyskoler. I tillegg til akkreditert bachelor- og masterutdanning, leverer FHS befalsutdanning og 

etter- og videreutdanning.  

 

Vår primæroppgave er å levere akkreditert og nivådannende utdanning til offiserer og befal. 

Kjernen er planlegging, ledelse, gjennomføring og understøttelse av militære operasjoner, og 

konteksten dette skjer innenfor. Dette forutsetter forskning og utvikling (FoU) på høyt 

internasjonalt nivå i forsvarsrelaterte fagområder, vår kjernekompetanse. For en høyskole er 

forskning- og utvikling grunnmuren. Gjennom FoU skal vi bidra til å utvikle kunnskap – 

fundamentet for utdanning.  

  

Videre skal vi formidle opparbeidet kunnskap og innsikt til Forsvaret, forsvarssektoren, andre 

særlige interesserte brukergrupper og samfunnet ellers. Høyskolens totale kompetanseproduksjon 
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skal være kostnadseffektiv og «en del av samfunnets samlede ressurser». 

  

Covid-19 har preget utdanningsvirksomheten også i 2021. Utdanningsproduksjonen er 

opprettholdt og gjennomført. Imidlertid viser tilbakemeldinger i arbeidet med kvalitetsrapporten 

at noen kadetter og studenter har slitt med motivasjon som følge av situasjonen. 

 

FoU-aktivitetene ved FHS har i 2021 vært omfattende og økende, og dette er høyt prioritert både 

blant ledelse og faglig tilsatte. Den avdelingsovergripende FoU-planen «Forskning og utvikling 

for militær profesjonsutdanning» er fulgt opp. Planen ble utarbeidet i 2020 for å styrke og 

formidle FoU på tvers av avdelingene, innen FHS’ kjerneområder, og sikre forskningsbasert 

utdanning ved FHS. Gjennom planen ble det etablert 14 FoU-grupper på tvers av FHS’ åtte FoU- 

og utdannings-avdelinger. Dette arbeidet vil videreføres i 2022 med en strategisk FoU-pott med 

utvalgte FoU-prosjekt.  

 

Ett prosjekt som kan trekkes frem er Ukraina-prosjektet. FHS fikk etter konkurranse tilsagn på 

forskningmidler fra forskningsrådet til prosjektet. Forskningsprosjektet er planlagt gjennomført 

på 4 år, og er en del av et større prosjekt med til sammen 4 eksterne samarbeidsparter.  

 

Formidling av forskning og utvikling er en sentral del av FHS’ oppdrag. Også for denne delen av 

høyskolens virksomhet var 2021 et spesielt år, og pandemien påvirket mulighetene for 

forskermobilitet, feltarbeid og deltagelse i kunnskapsutveksling, særlig internasjonalt. Samtidig 

ga den økte bruken av digitale plattformer nye muligheter til å delta og samarbeide i ulike fora. 

 

FHS har fortsatt internasjonalisering som et prioritert område Til tross for pandemien hadde FHS 

rekordmange på inn- og utveksling i 2021. Dette er i tråd med det regjeringen ønsket; at UH 

sektoren skulle tilrettelegge for internasjonalisering til tross for pandemi. Det er verd å merke seg 

at FHS har hatt en solid økning av antallet studenter på utveksling. 

 

Årsavslutning økonomi ga et mindreforbruk på 10 MNOK . Dette mindreforbruket relateres til 

utsatte IKT leveranser og forskuddsbetaling for eksternfinansierte forskningsprosjekt. Hele 

mindreforbruket er forpliktet og søkes overført til 2022.   
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2 Dette er Forsvarets høgskole 

2.1 Styringslinjer 

  

 
 

Forsvarsdepartementet gir rammer og føringer til utdanning i iverksettingsbrevet. Forsvarssjefen er 

øverste leder i forsvaret og er dermed ansvarlig for, og eier av, utdanningen i Forsvaret. Høyskolestyret 

utfører oppfølgingsansvaret på vegne av forsvarssjefen. Styret har et helhetlig faglig og økonomisk 

ansvar etter rammer og føringer gitt av forsvarssjefen. Rektor og sjef FHS ivaretar den daglige ledelsen 

av FHS. Kommandomyndigheten går direkte fra forsvarssjefen til rektor og sjef FHS. 

 

Organisasjon  

 

 

 
 

Forsvarets høgskole består av syv utdanningsavdelinger: Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, 

Cyberingeniørskolen, Stabsskolen, Språk- og etterretningsskolen og Befalsskolen. I tillegg har høgskolen 

ett institutt: Institutt for forsvarsstudier.  

Høyskolen har et styre, en felles ledergruppe og en administrasjon fordelt i en fagstab og en driftsstab.  

Rektor og sjef Forsvarets høgskole

Styret

Forsvarssjefen

Forsvarsdepartementet
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2.2 Arbeidsmiljø og personale 

 

FHS er en driftsenhet i Forsvaret med 385 årsverk. I tillegg kommer Phd-stipendiater, professor 

II-stillinger og eksternfinansierte prosjektstillinger. Pr 31.12.2021 utgjorde dette om lag 30 

stillinger. 

 

2.2.1 Årsverk  

 FHS har 385 faste årsverk som fordeler seg slik: 

o Spesialister 2-4: 1 

o Befal 5-9: 70 

o Offiser 1-9: 134 

o Sivilt ansatte: 180 

 Bidrags- og oppdragsaktivitet (eksternfinansiert): 19 

 Professor II: 10 

 

Budsjettrammen på utgiftssiden var i 2021 totalt 829,485 mill. kroner og inntektsbudsjettet var 

12,000 mill. kroner. 

 

 



   

 7 av 31 

 

 

            

  
 

 

2.2.2 Lærlinger  

FHS har åtte andreårs lærlinger som fordeler seg slik: 

 3 kontor & administrasjon 

 2 kokker 

 3 IKT 

2.3 Kjønnsdeling 
Menn og kvinner, fordeling av faste årsverk totalt 

 Menn: 257, tilsvarende 70,2%.  

 Kvinner: 109, tilsvarende 29,8% 

2.4 Lokasjoner  
Krigsskolen er lokalisert på Linderud i Oslo, Sjøkrigsskolen er lokalisert på Laksevåg i Bergen, 

Luftkrigsskolen er lokalisert på Kuhaugen i Trondheim, Cyberingeniørskolen er lokalisert på 

Jørstadmoen ved Lillehammer, Befalsskolen er lokalisert på Sessvollmoen på Romerike, og 

Språk- og etterretningsskolen er lokalisert på Lutvann. Institutt for forsvarsstudier og 

Stabsskolen er lokalisert på Akershus Festning i Oslo sammen med Fagstab og Driftsstab.  

 

2.5 Bygg 
Lokasjon  Avdeling  Kvadratmeter 

Akershus festning  Fag- og driftsstab, 

Stabsskolen, Institutt 

for forsvarsstudier 

8 952 

Wallemsviken   Sjøkrigsskolen   23 800 

Linderud Krigsskolen  23 615 

Kuhaugen Luftkrigsskolen  11 940 

Sessvollmoen Befalsskolen  1 529 

Jørstadmoen  Cyberingeniørskolen 4 594  

Totalt FHS   74 430 

 

 

2.5.1 Utvikling i budsjettrammer 

  

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Budsjett 

2020 

Budsjett 

2021 

Forventet 

budsjett  

2022 

Utgifter 1 101 328 874 261 800 300 829 819 856 123 

Inntekter -31 971 -23 211 -15 554 -12 000 -32 750 

Netto 1 069 357 851 050 784 746 817 819 823 373 

Tall i hele 1000     
 

Budsjettramme på utgiftssiden var i 2021 totalt 830 millioner kroner. Inntektsbudsjettet var på 12 

millioner kroner. Utviklingen i budsjettrammene henger sammen med utdanningsreformen og 

tilhørende gevinstuttak knyttet til overgang til ny ordning for kullene på krigsskolene. Siste 

gevinstuttak var 2021.  I 2020 og 2021 har det i tillegg vært en økning i budsjettrammene som 

følge av finansiering av økte kvoter etter utdanningsreformen.  
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3 Utdanning 

3.1 Ord fra rektor og dekanen 

 

 
Flaggkommandør Lars Arne Aulie, sjef og rektor Forsvarets høgskole 

 

Utdanningen ved Forsvarets høgskole (FHS) utvikles fortløpende innenfor de rammer som er 

besluttet og i henhold til styrets strategi. Utdanningen skal være forskningsbasert og evalueres 

kontinuerlig for å gi kvalitativt sett god akademisk utdanning som er relevant for militære 

profesjonsutøvere på kort og lang sikt, sier flaggkommandør Lars Arne Aulie, rektor og sjef ved 

FHS. 

 

FHS ønsker å utvikle utdanningene i en retning som gir mer fleksibilitet for den enkelte student, 

samtidig som relevansen styrkes. Dette skal vi gjøre innenfor de de rammene som universitets- 

og høyskoleloven setter. Videreutvikling av bachelorprogrammene for å få flere alternativer vil 

fortsette i 2022 slik at vi kan utnytte utdanningen på tvers av FHS og samtidig nå målene om 

internasjonalisering, sier han. Videre er masterprogrammet revidert på samme måte ved å skape 

mer fleksible utdanningsløsninger, der studentenes og Forsvarets utdanningsbehov ivaretas. Bak 

søknaden står en gruppe av medlemmer fra FHS’ ulike forsknings- og utdanningsavdelinger, fra 

andre avdelinger i Forsvaret og fra NTNU. Det reviderte masterprogrammet ble fremsendt for 

godkjenning til Nasjonalt organ for kvalitetssikring av utdanning (NOKUT) høsten i 2021 med 

målsetting om oppstart august 2022 forutsatt godkjenning fra NOKUT. I minst 20 år har det vært 

et mål i Forsvaret å senke gjennomsnittsalderen for de som tilbys plass på Stabsskolen og 

mastergradsutdanning. Jeg tror den reviderte masterutdanningen vil bidra til at ansatte i yngre 

alder enn det som er tilfellet i dag kan starte på utdanningen. Utdanning og kompetanseheving er 

viktige virkemidler for å beholde og videreutvikle den enkelte, sier Aulie. 

 

NOKUT har varslet at de vil foreta et tilsyn av FHS i 2022. Gjennom hele året, og særlig andre 

halvår, har FHS arbeidet med å forberede tilsynet, og FHS vil ila januar 2022 fremsende den 

etterspurte dokumentasjonen til NOKUT. Det varslede tilsynet vil først og fremst sette søkelys 

på FHS kvalitetssystem, og etterlevelsen av dette, sier Aulie.  
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Dekan Saira Hamid Basit 

 

FHS har jobbet strategisk for å bygge opp FoU-aktivitet rundt kjerneområdet anvendelse av 

militærmakt, og herunder spesifikt planlegging, understøttelse, gjennomføring og ledelse av 

militære operasjoner. Dette har hatt som hensikt å styrke fagmiljøene på militære operasjoner, på 

tvers av organisasjon, og få i gang flere førstekompetanse- og professorløp. Spesielt de 

avdelingsovergripende fagmiljøene som arbeider i krysningsfeltet militærmakt og teknologi har 

gjennomført nasjonale og internasjonale aktiviteter som har styrket høyskolens kjerneoppdrag og 

ambisjon om å øke teknologisatsningen i alle studieløp. FoU-satsningen på Ukraina og 

totalforsvaret har også fått vind i seilene med finansiering fra Forskningsrådet. Videre har FHS 

signert samarbeidsavtale med FFI for å bidra til kraftsamling av FoU-kompetansen i 

Forsvarssektoren. 

 

I 2021 er det blitt lagt ned et stort arbeid for å konsolidere FHS’ nye forsknings- og 

utdanningsavdeling Språk og etterretningsskolen (SESK).  

 

I forbindelse med det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget på akademisk ytringsfrihet er det blitt 

dratt i gang debatter knyttet til formidlingsaktiviteten ved FHS.  

 

2021 har vært preget av pandemien. Dette har lagt begrensninger på utdanningsvirksomheten, 

samtidig som utdanningen er blitt levert. 

 

Det har vært søkelys på internasjonalisering, og FHS har igangsatt utveksling av kadetter med 

andre europeiske institusjoner, til tross for pandemien. Dette står i kontrast til UH-sektoren for 

øvrig.  

 

Det er blitt avdekket avvik i FHS’ ingeniørutdanning ved Krigsskolen gjennom en periodisk 

evaluering, og iverksatt grep for å håndtere avvik.  
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3.2 Studentrådet 
2021 har vært et variert år for Studentrådet. Etter et fokus på etablering av studentrådets arbeid i 

2019 og 2020, har fokuset i 2021 i større grad vært synlighet blant kadettene. Vi anser dette som 

essensielt for å kunne representere kadettmassen på en troverdig og tilfredsstillende måte. På 

samme måte som kadettene må venne seg til at det finnes et studentråd, må også ledelsen i FHS 

venne seg til å involvere rådet i de saker som angår kadetter. Her har vi i løpet av året 

opparbeidet rutiner som skal ivareta dette, blant annet ved at leder av studentrådet har fast plass i 

ledergruppemøtene ved FHS.  Studentrådet vil fortsette arbeidet med å sikre at studentrådet får 

innsikt i de sakene som påvirker kadetthverdagen, slik at vi kan påvirke denne.  

 

Hele året har studentrådet jobbet målrettet med kadettenes rettigheter og plikter. Dette har vært 

gjennomgående også i andre saker, som i arbeidet med Studentundersøkelsen 2022 og saken om 

pliktmessig avhold. Arbeidet førte i desember 2021 frem til et møte mellom studentrådet og FD, 

hvor vi fikk diskutert problematikken. Dette ble videre fulgt opp med et nytt møte våren 2022. 

Status på saken er at kadettene i større grad er klar over prosessen, men studentrådet er bekymret 

for hvordan problematikken og usikkerheten har påvirket og vil påvirke kadetter de neste årene. 

 

Videre har studentrådet gjennom året styrket sitt samarbeid med både TVO og 

arbeidstakerorganisasjonene BFO, NOF og KOL. Dette har ført til verdifull informasjons- og 

erfaringsdeling mellom instansene, som bidrar til både kompetanseheving og økt spillerom i 

saker vi nå kan jobbe sammen om.  

 

I oktober 2021 deltok studentrådet på Norsk Studentorganisasjons sentralstyremøte i Bergen, og 

ble medlem. Vi anser medlemskapet som enda et steg i riktig retning for kadettene da det styrker 

studentrådets troverdighet og kompetanse.  

 

Studentrådet ser frem til videre samarbeid med både FHS og kadetter, og er klare til å utvikle sitt 

arbeid med å representere kadettene ved FHS.  

 

 
 

Hanna Kloster 

Leder Studentrådet 2021 
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3.3 Utdanningsmodell 
Ett av FHS’ hovedoppdrag er å utdanne offiserer og befal til Forsvaret. FHS leverer både 

offisersutdanning (bachelor, master og høyere offisersutdanning) og befalsutdanning 

(grunnleggende, videregående og høyere befalsutdanning). 

 

Forsvaret har to karrierestiger for de militært ansatte:  

Offiserssøylen og spesialistsøylen.  

 

Offiser (OF 1-9)): En offiser er en militær leder med militær akademisk utdanning, fra 

grunnleggende til høyere offisersutdanning, og med en fordypning i den bransjen eller 

våpenarten han/hun tilhører. En offiser er ikke en generalist, men har også en fordypning innefor 

det fagfeltet de jobber innenfor. Offiserens primærrolle er ledelse, kommando og kontroll, og 

bekle stabsfunksjoner.  

Befal (OR 5-9): Et befal er en spesialist som, i tillegg til å ha sin erfaringsbaserte 

fagkompetanse, har  bygget på kompetansen sin med utdanning innen militær ledelse og 

profesjon (befalsutdanning). Likt som for offiseren går dette også fra grunnleggende til høyere 

befalsutdanning. Deres primære rolle er utøvende lederskap, profesjonsutøvelse og ivaretakelse 

av avdelingens evne til å løse oppdrag (herunder verdier og holdninger, beredskap, standard og 

avdelingskultur. Befal vil også utøve stabsfunksjoner og være bemyndiget inn i lederfunksjoner. 

Spesialist (OR 2-4): En spesialist er en militært tilsatt fagperson som har en erfaringsbasert 

fagkompetanse basert på fag- og funksjonsrettet utdanning og lengre tjeneste innenfor et 

fagområde. Deres primærrolle er å utøve det praktiske militære håndtverket, og kan for eksempel 

være teknikere, vognførere eller sanitetssoldater. 

Felles for alle er at de har en grunnleggende militær soldatutdannelse i form av minimum FRU 

eller GSK. Alle militære ledere skal i tillegg fylle ferdighetskravene stilt i krav til militære 

ledere. 

3.4 Akkreditert utdanning 
Utdanningen på bachelornivået er gjennomført som en kombinasjon av felles undervisning på 

tvers av forsvarsgrenene, spesialisering innen forsvarsgren/domene og praksis støttet av 

grenene/domenene. Utdanningen master i militære studier er levert av to avdelinger ved FHS, 

Institutt for forsvarsstudier og Stabsskolen. Utdanningen er en fellesutdanning på tvers av 

grenene, med enkeltemner gjennomført i regi av FHS’ tre krigsskoler som ivaretar det grenvise 

perspektivet.  

 

3.4.1.1 Årsstudium i ledelse og militære operasjoner 

Grunnleggende offiserspåbygging er en militærfaglig tilleggsutdanning for kandidater som 

allerede har fullført sivil utdanning på bachelor- eller masternivå. Utdanningen bygger videre på 

den sivile kompetansen og gjør kandidaten kvalifisert til å jobbe som offiser i Forsvaret innen sitt 

fagfelt. Etter fullført offiserspåbygging er offiseren søknadsberettiget til master i militære studier 

på lik linje med øvrige i offiserssøylen. 

 

3.4.1.2 Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - marineingeniør elektro 

Studiet gir en bachelorgrad i ingeniørfag med vekt på skipstekniske elektro- og automasjonsfag. 

Sjøforsvarets fartøyer er våpenplattformer med stor grad av kompleksitet. I løpet av studiet skal 

det gis et høyt kunnskapsnivå innenfor relevante fagområder som militær ledelse, grunnleggende 

realfag og tekniske anvendelsesfag. Fag som har å gjøre med fartøyets overlevelsesevne er 

vektlagt, som fartøyets elektromagnetiske signatur, kraftforsyning og automatisering. 

Verkstedopplæring inngår som en del av utdanningen.  
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Linjen marineingeniør elektro gir det teoretiske grunnlaget for å i kombinasjon med tilstrekkelig 

og relevant fartstid kunne løse kompetansesertifikat som skipselektrikeroffiser iht. forskrift om 

kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. 

 

3.4.1.3 Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - marineingeniør maskin 

Studiet gir en bachelorgrad i ingeniørfag med vekt på skipstekniske elektro- og automasjonsfag. 

Gjennom utdanningen gis det et høyt kunnskapsnivå innenfor relevante fagområder som militær 

ledelse, grunnleggende realfag og tekniske anvendelsesfag. Fag som har å gjøre med fartøyets 

overlevelsesevne er vektlagt, som fartøyets elektromagnetiske signatur, kraftforsyning og 

automatisering. Verkstedopplæring inngår som en del av utdanningen.  

 

Linjen marineingeniør maskin gir det teoretiske grunnlagetv for å i kombinasjon med 

tilstrekkelig og relevant fartstid kunne løse kompetansesertifikat som maskinoffiser kl. 4 til og 

med kl. 1 iht. forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. 

 

3.4.1.4 Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - marineingeniør 

våpensystemer, elektronikk og data 

Studiet gir en bachelorgrad i ingeniørfag med vekt på elektronikk og datasystemer knyttet til 

fartøyenes våpen, sensor og sambandssystemer. Studiet skal gi et høyt kunnskapsnivå innenfor 

relevante fagområder som militær ledelse, grunnleggende realfag og tekniske anvendelsesfag. 

Fag som bidrar til fartøyets kampevne er vektlagt, som elektromagnetisme, signalbehandling og 

disses anvendelse innenfor kommando og kontrollsystemer, radar, elektrooptikk, sonar og 

samband. Verkstedopplæring inngår som en del av utdanningen. 

 

3.4.1.5 Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - militær logistikk 

Studiet gir en bachelorgrad i militære studier med fordypning i militær logistikk. Utdanning skal 

gjøre offiseren i stand til å planlegge, lede og gjennomføre støtte til militære operasjoner. 

Utdanningen er felles for Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret. 

 

I løpet av studiet gis det innsikt og praksis i ulike fagområder med hovedvekt på militærmakt og 

logistikkens rolle i militære operasjoner. Fagfeltet militær logistikk er bredt, og utdanningen 

innebærer en fordypning innen fag, teori og problemstillinger som omhandler ressursanvendelser 

til militære operasjoner. Dette innebærer en rød tråd av ledelsesfag, analytiske fag og logistikk 

som et kjerneområde for Forsvaret. 
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3.4.1.6 Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - sjømakt og militær 

navigasjon 

Studiet gir en bachelorgrad i militære studier med fordypning i nautikk og sjømakt. Kadettene får 

en solid utdanning som skal gjøre dem i stand til å planlegge, lede og gjennomføre maritime 

operasjoner.  

 

I løpet av studiet gis det innsikt og praksis i ulike fagområder som realfag, navigasjon, brovakt 

og fartøyskontroll, militær praktisk navigasjon, navigasjonssystemer, skipsteknikk, språk, 

ledelse, maritime operasjoner, internasjonale studier og sjømakt. 

 

Linjen sjømakt og militær navigasjon gir det teoretiske grunnlaget for å i kombinasjon med 

tilstrekkelig og relevant fartstid kunne løse kompetansesertifikat som dekksoffiser kl. 4 til og 

med kl. 1 iht. forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. 

 

3.4.1.7 Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse – Militærmakt og 

sikkerhetsoperasjoner  

Studiet gir en bachelor i militære studier med fordypning i ledelse – Militærmakt og 

sikkerhetsoperasjoner. Studiet gir studentene en tverrfaglig generalistkompetanse primært 

fokusert mot det maritime domenet, men med betydelige innslag av logistikk og 

landmaktskompetanse. 

 

3.4.1.8 Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og ingeniørfag 

Studiet gir en bachelor i militære studier. Fordypning enten innenfor militær anleggsteknikk eller 

militær geografi. I tillegg gis en militærfaglig utdanning som offiser. 
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Studiet omhandler temaer som matematikk, statistikk, fysikk, kjemi, økonomi og datafag. 

Energieffektiv og miljøriktig prosjektering og dimensjonering med moderne dataverktøy er en 

integrert del av studiet. Militær bygg- og anleggsteknikk handler om å integrere bygg- og 

anleggsteknikk inn i en militær ramme. Fagfeltet militær geografi er geomatikk satt i et militært 

system. Geomatikk er kort fortalt kunnskap om terrenget og omgivelsenes påvirkning, og utgjør 

en vesentlig faktor i planlegging av alle militære operasjoner. 

 

Studiet er under revisjon og det vil ikke bli tatt opp kadetter til fordypningen i 2022. Nytt 

program som leder frem til bachelor i ingeniørfag vil bli tilbudt fra høsten 2023. 

 

3.4.1.9 Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og landmakt 

Studiet gir en bachelorgrad i militære studier med fordypning innen fagområdene ledelse og 

landmakt. Det er en utdanning som skal gjøre kandidaten i stand til å planlegge, lede og 

gjennomføre operasjoner. Utdanningen bygger på et bredt spekter av akademisk kunnskap, 

personlig utvikling og militære ferdigheter. 

 

Studiet gir innsikt i ulike fagområder som militærmakt, ledelse, språk, internasjonal 

kommunikasjon, strategi og fysisk trening. Denne tverrfaglige tilnærmingen skal gjøre 

kandidaten i stand til å kunne løse et bredt spekter av oppgaver, spesielt innenfor praktisk 

ledelse. 

3.4.1.10 Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og luftmakt 

Studiet gir en bachelorgrad i militære studier med fordypning innenfor fagområdene ledelse og 

luftmakt. Det er en utdanning som skal gjøre kandidaten i stand til å planlegge, lede og 

gjennomføre luftoperasjoner. Utdanningen bygger på et bredt spekter av akademisk kunnskap, 

personlig utvikling og militære ferdigheter. 

 

I løpet av studiet gis det blant annet utdanning innenfor militært lederskap og luftmilitær 

maktanvendelse. Dette er gjennomgående i hele utdanningen. I tillegg gjennomføres emner som 

militær idrett og trening, militær engelsk og vitenskapelig metode. 

 

3.4.1.11 Bachelor i militære studier med fordypning i telematikk 

Studiet gir en ingeniørutdanning innenfor data- og kommunikasjonssystemer kombinert med 

militær utdanning. Utdanningen har en varighet på tre til fire år avhengig av den militære 

tilleggsutdanningen, og fører til en bachelorgrad i ingeniørfag med fordypning i telematikk. 

 

I løpet av studiet lærer studentene hvordan teknologi fungerer for å kunne planlegge, etablere, 

drifte og beskytte data- og kommunikasjonssystemer. Du utdannes til å utnytte mulighetene som 

ligger i ny teknologi, og hvordan man kan beskytte seg mot de trusler og sårbarheter teknologien 

skaper. Systemene Forsvaret benytter er svært avanserte og komplekse, noe som gjør at det 

stilles høye krav til kunnskap, teknisk innsikt og ferdigheter for personell som skal jobbe med 

dem. 

 

3.4.1.12 Bachelor i språk og etterretning 

Studiet gir en bachelorgrad i språk- og etterretningsfag som også innebærer soldatutdanning. 

Studentene lærer språk på et svært høyt nivå. I dag undervises det i russisk og arabisk. 

Studieplanen består omtrent av 50 prosent språkundervisning, 20 prosent etterretningsutdanning 

og 30 prosent grunnleggende soldat- og befalsutdanning. 
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Studentene lærer å behandle store mengder språklig materiale. Studentene blir i stand til å lese 

avanserte tekster og trekke ut relevant informasjon. De blir dyktige til å både å forstå språket og 

kunne føre gode samtaler. Innen etterretning lærer studentene både om innhenting og analyse av 

informasjon. Gjennom forskjellige øvelser og kurs i løpet av studietiden, får de kjennskap til 

både prinsipper og metoder. Dette gir et svært godt utgangspunkt for en jobb innen etterretning. 

Studentene vil etter fullført bachelorgrad få stilling som sersjant ved en av Forsvarets avdelinger. 

Aktuelle avdelinger kan være Etterretningstjenesten, Forsvarets spesialstyrker eller 

Etterretningsbataljonen. 

3.4.1.13 Master i militære studier 

En master i militære studier kvalifiserer offiserer til stillinger på sentralt nivå i forsvarssektoren, 

nasjonalt og internasjonalt. Gjennom studiet lærer studentene å tenke analytisk og kritisk om 

bruk av militære virkemidler. Mastergrad i militære studier skal ivareta Forsvarets behov for 

ansatte med høy kompetanse. Særlig gjelder det kunnskap om militære styrkers praktiske 

muligheter og begrensninger ut fra vekslende teknologiske, sosiale og politiske forhold. Studiet 

gjennomføres i en kombinasjon av heltid og deltid over to år. 

 

 
 

3.5 Befalsutdanning 
Veien til en befalsutdanning går gjennom førstegangstjenesten. Etter endt tjeneste kan soldatene 

søke seg videre jobb som spesialist innenfor en rekke ulike fagområder i Forsvaret. Man kan 

deretter velge et livslangt karriereløp som spesialist på OR 2-4 nivå, der man videreutvikler sin 

faglige kompetanse og kan ende opp som «mester» eller instruktør. Mange av spesialistene skal 

videre inn i lederfunksjoner og ha en horisontal karriere som leder i Forsvarets avdelinger. Noen 

av spesialistene vil ha en vertikal karriere mer lik det offiserene vil ha. Seleksjon inn til 

befalsutdanning skjer normalt fra 2 år som ansatt i Forsvaret og oppover. Det er viktig å 
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poengtere at seleksjon inn til befalsutdanning er noe mer enn seleksjon inn til befalsskole. Det er 

en overgang fra å være fagspesialist, til å bli militær leder. På de laveste befalsgradene er faglig 

tyngde en viktig del av grunnlaget for å lede (fagledelse), mens man etter hvert kommer opp på 

det operasjonelle og strategiske nivået der helhetsforståelse blir gradvis mer viktig. Seleksjon inn 

til befalsutdanning vil derfor i hovedsak basere seg på holdninger, verdier, lederpotensiale og 

personlig egnethet.  

 

FHS startet i 2019 opp nivådannende befalsutdanning for spesialister (OR5-nivå) i regi av 

FHS/Befalsskolen. Utdanningen er erfaringsbasert, og bygger på tidligere militær erfaring fra 

førstegangstjeneste og fagutdanning gitt av grenene. 

 

Denne utdanningen fortsetter gjennom videregående befalsutdanning 1-3, der VBU-1 og VBU-2 

gjennomføres på de tre krigsskolene og har et grenvis preg, mens VBU-3 gjennomføres i regi av 

FHS/Stabsskolen og har fokus på det fellesoperative nivået. Øverste nivået av befalsutdanning er 

(HBU) som i nasjonal regi er sjefskurset ved FHS/Institutt for forsvarsstudier. 

 

I befalsutdanningen gis det undervisning i emner som blant annet militærmakt, ledelse og fysisk 

trening. Utdanningen skal være praksisnær lederutdanning og rettet mot Forsvarets 

kjernevirksomhet. Den militære profesjon og ledelse er gjennomgående tema i hele utdanningen. 

Utdanningen på befalsskole og VBU-3 er lik for alle, uavhengig av fagområde og forsvarsgren 

de har bakgrunn fra.  

 

Forsvarsgrenene skal gi spesialistbefal nødvendig fag- og funksjonsutdanning for å kunne bekle 

de ulike stillingene. Eksempelvis kan dette være sivile og militære kurs, eller sivil akademisk 

utdanning. På lik linje som i offisersutdanningen vil det være en kopling mellom nivådannende 

og fag-/ funksjonsrettet utdanning. 

 

En av gjennomføringene av befalsutdanning i 2020 måtte utsettes grunnet Covid-19. Plan for å 

ta igjen etterslepet ble utarbeidet og gjennomført. 
 

3.6 Andre kurs  
FHS har en viktig rolle som brobygger mellom forsvar og sivil sektor og tilbyr som en del av sitt 

samfunnsansvar kompetansehevende kurs innenfor feltene norsk forsvars-, og sikkerhetspolitikk, 

etterretning og nasjonal samfunnssikkerhet og beredskap for relevant personell i sivil og militær 

sektor. 

 

En del av høyskolens kurs måtte avlyses/utsettes grunnet Covid-19. 
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3.6.1 Sjefskurset 

Sjefskurset arrangeres to ganger i året og strekker seg over tre måneder. Målsettingen er å gi en 

grundig innføring i det norske forsvarets struktur og kapasiteter, samfunnssikkerhet og nasjonal 

krisehåndtering, samt gi god innsikt i den dagsaktuelle utenriks- og sikkerhetspolitiske 

situasjonen for nøkkelpersonell i sivil og militær sektor. Sjefskurset oppdateres fortløpende for 

best mulig å reflektere samfunnsutviklingen og belyse nye utenrikspolitiske og 

sikkerhetspolitiske utfordringer. 

 

Gjennomføringen av sjefskurset ble påvirket av Covid-19, og måtte utsettes.  
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4 Årets aktiviteter og resultater 

4.1 Kandidatproduksjon og andre utdanningstall 
I 2021 har FHS hatt 1094 studenter med studierett, mot 989 i 2020. Disse fordeler seg på 

bachelor-, master-, etter- og befalsutdanning. Det har blitt produsert 47411,4 studiepoeng som 

tilsvarer 790,19 heltidsekvivalenter i perioden. En heltidsekvivalent tilsvarer 60 studiepoeng. Her 

ser vi en nedgang på 3405,6 studiepoeng fra 2020, eller en nedgang på 56,76 heltidsekvivalenter. 

Vi ser også en nedgang i interne studiepoeng avlagt pr. student. Her er det i 2021 49,05 interne 
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studiepoeng avlagt pr student. Dette kan forklares med at FHS sine bachelorstudenter i 2021 alle 

tilhører «ny ordning», etter utdanningsreformen. Dette, i kombinasjon med at vi kjøper flere 

emner eksternt, er årsaken til denne underproduksjonen av studiepoeng.   

 

 
 

 

 

4.2 Utdanningskvalitet 
I likhet med universitets- og høyskolesektoren for øvrig, har pandemisituasjonen også preget 

utdanningsvirksomheten og kvalitetsarbeidet ved FHS. En høy andel av studentene våre er 

likevel fornøyd med FHS som utdanningsinstitusjon og med studieprogrammet de tilhører. 

Rekrutteringen til FHS har vært stabilt høyt overordnet sett, og i 2020 fikk vi klarsignal om at vi 

kan inngå i Samordna opptak, som er den nasjonale samordningen til høyere utdanning. Dette vil 

riktignok ikke tre i kraft før i 2022 eller 2023, men det vil bidra til å synliggjøre FHS som 

utdanningsinstitusjon og gi oss et bedre sammenligningsgrunnlag med utdanningssektoren for 

øvrig. Høyskolen har fortsatt internasjonalisering som et prioritert område, og vi har fått tilslag 

på Erasmus+-studentmobilitetsmidler til og med mai 2023 og signert Erasmus+-avtaler med 

Helmut Schmidt-universitetet i Hamburg og Royal Military Academy i Brussel. På sikt vil dette 

øke studentmobiliteten i form av både utveksling og ved at utenlandske studenter kommer til oss. 

FHS er godt i gang med å øke FoU-aktiviteten og andelen ansatte med førstestillingskompetanse, 

og vi forventer at det vil gi utslag på sikt i form av enda bedre kobling mellom FoU og utdanning 

og at studentene også kan delta mer i de ansattes FoU-arbeid. FHS jobber jevnt og trutt med å 

forbedre kvalitetsarbeidet ytterligere opp mot NOKUTs tilsyn i 2022.  

 

Internasjonalisering, Erasmus+  

Året 2021 var fortsatt preget av Covid og reiserestriksjoner internasjonalt. Til tross for dette 

hadde FHS rekordmange på inn- og utveksling. Dette er i tråd med det regjeringen ønsket; at UH 

sektoren skulle tilrettelegge for internasjonalisering til tross for pandemi. Det er verd å merke seg 

at FHS har hatt en solid økning av antallet studenter på utveksling. I motsetning til UH-sektoren 

for øvrig hvor utvekslingsarbeidet har blitt satt på vent eller blitt kraftig redusert. 

FHS ønsker fortsatt å prioritere utveksling Erasmusrammen, og har fått gode tilslag på søknader 

til HK-Dir for å fortsette dette arbeidet. Å være en del av EMILYO nettverket åpner dørene til 

andre krigsskoler i Europa og gir FHS ett nettverk som er til svært stor nytte. FHS deltar også i 

NORDEFCO Working Group on Professional Military Education. Arbeidet der går noe sakte 
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fremover da FHS på mange måter oppnår målet om internasjonalisering på en enklere måte via 

det svært etablerte Erasmus+ nettverket. FHS har i henhold til sin strategi fokusert på utveksling 

på bachelorstudier i denne perioden. Grunnen til det er at det er enklere å finne rom i 

studieplanene på dette nivået. Forhåpentligvis vil masterrevisjonen muliggjøre mer 

internasjonalisering også på dette nivået. På FoU er det flere parallelle prosesser som 

gjennomføre på internasjonalisering, men da ikke i Erasmusrammen per nå. Fokus videre bør 

være på å fortsette utveksling på bachelornivå, øke internasjonalisering på masternivå og få på 

plass rammer for mer utveksling på PhD-nivå og for ansatt mobilitet, det siste i Erasmusrammen.  

 

Tall for 2021: 

Antall bachelorstudenter på utveksling fra FHS: 15 (Serbia, Nord-Makedonia, Tyskland, 

Frankrike). 

Antall studenter på innveksling til FHS: 8 (Serbia, Nord-Makedonia, Tyskland, Frankrike).  

 

 
 

4.3 Rekruttering og opptak 
Forsvarets høgskole (FHS) støtter i perioder avdelingene i organisasjonen med ansvar for 

rekruttering av personell til nivådannende utdanning som utløser studiepoeng. Dette for å bidra 

til best mulig inntakskvalitet og ivaretakelse av mangfolds perspektivet. Rekruttering og 

seleksjon til øvrig nivådannende utdanning ved FHS foregår i hovedsak ved at den enkelte 

driftsenhet (DIF) selekterer/sender påtegning/anbefaling og kvalitetssikrer kandidater. 

Seleksjonen foregår her lokalt i hver DIF basert på egne behov og potensiale hos ansatte mens 

FHS kvalitetssikrer den formelle prosessen. På disse utdanningen tas det inn elever i henhold til 

utdanningskvoter fastsatt av Forsvarsstaben (FST). 
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Forsvarets rekrutteringsplan styrer hvilken kompetanse som det spesielt satses ressurser på for 

det aktuelle året. Ingeniørutdanningen ved FHS var dette året et av disse kompetanseområdene. I 

tillegg ble det lagt vekt på økt mangfold i form av geografi, sivil kompetanse, rekruttering av 

kvinner og reduksjon av frafall fra søknad til seleksjon og fra fordeling til oppmøte. FHS bidro i 

år spesielt i tiltak rettet mot frafall.  

   

Søknadene til FHS sin nivådannende utdanning er fortsatt svært høy, og har steget ytterligere 

siste år. Dette gjelder spesielt bachelorutdanningen, og krigsskolene spesielt med en økning totalt 

på 8,4 %. Unntaket er fordypningen ledelse og marineingeniør maskin på Sjøkrigsskolen med en 

nedgang i søkertall på 12 %. På Årsstudium gikk søkertallet kraftig opp dette året. Antallet er 

imidlertid ikke sammenlignbart med tidligere år da kvoten ble økt fra 25 til 40 plasser. 

Mediedekning og aktivt rekrutteringsarbeid var langt mer omfattende enn tidligere. 

Kvinneandelen i år var på 41,7% og vil være sammenlignbar, den var imidlertid omtrent på nivå 

med fjoråret. På Ingeniørstudiet i telematikk hadde vi i år en kraftig økning av søkere (36,2%). 

Omtrent hele økningen ble imidlertid borte etter gjennomgang av kravene til innkalling på 

opptak. Kvinneandelen gikk ned 3,1%. Til Språk og etterretnings-studiet var det en økning av 

søkere (13%) og kvinneandel (8,7%). Det er viktig å påpeke at det ikke kan utelukkes økning i 

søkertall også i år har vært påvirket av utfordringene rundt endrete samfunnsforhold grunnet 

Covid-19 situasjonen. 

 

Retningslinjer for håndteringen av Covid-19 situasjonen fikk i år også konsekvenser for 

gjennomføring av seleksjonsprosessen til bachelorutdanningene våre. Vi kan imidlertid ikke se 

det skal ha hatt betydning for kvaliteten i gjennomføringen av seleksjonsprosessen. 

Erfaringsmessig er det nødvendig med 3-4 godkjente søkere per utdanningsplass, litt avhengig av 

fordypning. Det har i flere år vært utfordrende å få nok antall høyest rangerte etter 

søknadsrunden til å møte på FOS. Det kalles imidlertid inn i flere runde for å få et 

tilfredsstillende antall kandidater på opptak. Det møtte av den grunn også i år et tilstrekkelig 

antall kandidater for opptak, med unntak Årsstudium Luft hvor de møtte 15 til 11 

utdanningsplasser. På grunn av økt utdanningskvote på Årsstudium (økt 15) ble kvotene på den 

3-årlige bachelorutdanningen redusert tilsvarende. Cyberingeniørskolen i Telematikk fikk også 

sin kvote økt fra 40 til 50 studieplasser, foreløpig kun for inneværende år. Karaktersnittet fra 

videregående skole er fortsatt høyt for alle utdanningene våre, til den 3-årige 

bachelorutdanningene var snittet 48,4, høyest gjennomsnitt ser vi på Hærens krigsskole. Det var 

ca. 72 % som hadde tidligere militær erfaring på opptakstidspunktet til bachelor utdanningen, 

noe som er 2 % høyere enn i fjor. Det var en liten nedgang i kvinneandelen (4,1%) på 

opptakstidspunktet til krigsskolene, for Ingeniørstudiet i Telematikk var imidlertid nedgangen 

hele 14,5% og for Språk- og etterretningsstudiet 21,4%). Viktig å bemerke er at prosentandelene 

endring er på opptakstidspunktet og kan variere noe på et senere tidspunkt ved bruk av 

reservelister/ avsluttet studie. 

 

Vi ser det fortsatt som viktig vi monitorer hele opptaksprosessen fremover. På den måten kan vi 

bidra til å videreutvikle samarbeidet med de involverte aktørene i rekrutterings-, seleksjons- og 

opptaksprosessen. En viktig årsak til vår involvering i denne prosessen er behovet vi ser for 

søkere med god akademisk og teknisk kompetanse, med, eller uten erfaring fra Forsvaret på 
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bakgrunn av ny militær ordning. Arbeidet med å innlemme FHS i Samordnet opptak (SO) som 

de fleste andre universitet- og høyskoler i sektoren stoppet foreløpig opp i inneværende år på 

grunn av omorganisering i Unit som eier SO. Dialogen med Unit vil tas opp igjen så snart Unit 

har kapasitet til dette. 

 

4.4 Bibliotek 
Seksjon for bibliotekstjenester bidrar til Forsvarets høgskoles forskning og undervisning 

gjennom å styrke studentenes læring, og ved å støtte ansatte og deres arbeid med undervisning 

og forskning.  Seksjon for bibliotekstjenester leverer oppdaterte bibliotektjenester og sørger for 

tilgang til faglige kilder både for ansatte og studenter. I tillegg til den fysiske samlingen tilbys 

stadig mer av litteraturen elektronisk, som e-tidsskrifter og e-bøker. I løpet av 2021 økte vi 

samlingen med tilgang til 2 nye databaser, Web of Science og MLA International Bibliography. 

Seksjonen består av 7 ansatte, som er knyttet til fire campus. Vi støtter alle FHS’ enheter og 

bruker digitale kanaler i veiledning og kontakt med brukere. Seksjonen har en god 

sammensetning av kompetanse og erfaring, og har i 2021 hatt fokus på å øke kompetansen om 

vitenskapelig kommunikasjon. Biblioteket er med i Alma-samarbeidet, og i kraft av dette kan 

studenter og ansatte ved FHS søke og bestille bøker og artikler i Oria, en felles portal til det 

samlede materiale som finnes i norske fag- og forskningsbibliotek. Seksjonen har arbeidet med å 

forberede innføringen av nytt pensumlistesystem; Leganto. Biblioteket ved Krigsskolen har hatt 

en gjennomgang av den fysiske samlingen, og de fysiske lokalene har blitt oppgradert noe. 

Studenter ved alle FHS-avdelinger har fått opplæring i kildebruk, men her bør det arbeides for en 

tettere integrering i studieplaner. Vi har vært med på å teste kunstig intelligens i forbindelse med 

litteratursøk, et arbeid som fortsetter i 2022.  
 

4.5 Forskning og utvikling (FoU)  
Til tross for nok et krevende år med Covid-19 og nedstengninger, ser vi en rekke positive trekk 

når det gjelder måloppnåelse innen FoU i 2021 (i lys av kravene i UH-loven og NOKUT, samt 

FHS’ strategi). FoU-aktivitetene ved FHS er omfattende og økende, og dette er høyt prioritert både 

blant ledelse og faglig tilsatte. Våre offiserer besitter til sammen bred og omfattende operativ 

erfaring, både fra nasjonale og internasjonale operasjoner. Når dette kobles med akademisk 

erfaring og tyngde hos de mange faglig tilsatte gir dette FHS unike muligheter til å utvikle mer 

kunnskap for å løse sentrale samfunnsutfordringer.  

I 2021 har FHS fulgt opp den avdelingsovergripende FoU-plan-en «Forskning og utvikling for 

militær profesjonsutdanning». Planen er utarbeidet for å styrke og formidle FoU på tvers av 

avdelingene, innen FHS’ kjerneområder, og sikre forskningsbasert utdanning ved FHS. Gjennom 

planen ble det etablert 14 FoU-grupper på tvers av FHS’ åtte FoU- og utdannings-avdelinger. FHS’ 

strategiske FoU-pott er etablert for å bidra med såkornmidler til FoU-gruppene, som et incitament 

til tverrgående samarbeid. Følgende FoU-grupper ble tildelt midler fra FoU-potten (FoU-

gruppeleder i parentes):  
- Targeting (Luftkrigsskolen) 

- Cyberoperasjoner (Cyberingeniørskolen) 

- Net Assessment (Institutt for Forsvarsstudier) 

- Milmakt 2050 (Sjøkrigsskolen) 

- Milasia (Institutt for Forsvarsstudier) 

- Militær ledelse i teori og praksis (Stabsskolen) 

- Militærmakt, krisehåndtering og beredskap (Luftkrigsskolen) 

- Ukraina og totalforsvar (Stabsskolen)       
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FoU-gruppene er i gang med bl.a. utarbeiding av antologier, fagfellevurderte publikasjoner, 

søknader om eksternfinansiering og skriftlige bidrag til pågående forsvarsdebatter. De har i stor 

grad bidratt til å samle FoU-innsatsen ved FHS. Kobling til utdanningsvirksomheten ved FHS står 

sentralt, og de fleste gruppene involverer masterstudenter og/eller Ph.d.-kandidater.  

Gruppene presenterte sitt arbeid i en felles fagdag, som også i 2021 ble holdt på Teams grunnet 

Corona-situasjonen. Fagdagen vakte stor interesse, og tiltrakk seg om lag 200 deltakere fra hele 

FHS. En egen sesjon var dedikert til et nyttig og hyggelig møte med kolleger ved 

Försvarshögskolan i Sverige. Det ble enighet om at potensialet for enda sterkere 

samarbeidsrelasjoner er gode i årene som kommer.  FoU-virksomheten er også nært knyttet til et 

Øvelses- og praksisforum, for å sikre gode koblinger mellom forskningsvirksomheten og de 

operative erfaringene våre offiserer besitter.  

FoU skal ligge til grunn for både den praktiske og teoretiske undervisningen, og formidlingen skal 

være preget av ansvarsbevissthet. Vi oppnår våre FoU-mål ved at profesjonsutøveren, den sivile 

akademikeren og den militære akademikeren arbeider sammen for å levere relevant og riktig 

utdanning. I tillegg skal studenten og eleven være påkoblet fagmiljøenes FoU-aktiviteter. Som 

formulert i FHS’ FoU-plan: FHS skal være best i Norge på kunnskapen om hvorfor og hvordan 

militærmakt anvendes, og herunder besitte nødvendig kunnskap om planlegging, ledelse, 

gjennomføring og understøttelse av militære operasjoner. Dette er høyskolens kjernekompetanse.  

 

 

4.5.1 Formidling 

Formidling av forskning og utvikling er en sentral del av FHS’ samfunnsoppdrag. Også for 

denne delen av høyskolens virksomhet var 2021 et spesielt år, og pandemien påvirket 

mulighetene for forskermobilitet, feltarbeid og deltagelse i kunnskapsutveksling, særlig 

internasjonalt. Samtidig ga  den økte bruken av digitale plattformer nye muligheter til å delta og 

samarbeide i ulike fora.  
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4.5.2 Oversikt over vitenskapelige publikasjoner i 2021 

 

Kategori Forsvare

ts 

høgskole 

CIS

K 

IFS KS LKS

K 

SKS

K 

SES

K 

ST

S 

Summen 

for 

avdelinge

ne 

   Vitenskapelig artikkel* 43 3 14 4 3 7 1 12 44 

   Vitenskapelig 

oversiktsartikkel/review 

2 1 0 0 0 0 0 0 1 

   Vitenskapelig foredrag 47 4 16 10 0 14 0 4 48 

   Vitenskapelig 

antologi/Konferanseserie 

4 0 1 0 1 0 0 2 4 

   Vitenskapelig monografi* 2 0 0 2 0 0 0 0 2 

   Vitenskapelig 

Kapittel/Artikkel/Konferanseartik

kel* 

24 3 14 1 1 5 0 3 27 

 122 11 45 17 5 26 1 21 126 

*Disse kategoriene danner grunnlag for beregning av publikasjonspoeng (kontrolleres av FHS bibliotek opp mot 

godkjente vitenskapelige publiseringskanaler i løpet av mars).  

 

 

4.5.3 Annen formidling (ikke publiseringspoeng) 

I tillegg gjennomførte og leverte faglig tilsatte ved FHS en rekke faglige og 

populærvitenskapelige foredrag, andre faglige og populærvitenskapelige bidrag (herunder bidrag 

til antologier), de deltok i ulike intervjuer, TV-program m.m. og skrev kronikker og kortere 

artikler:   

 

 

FoU-aktiviteter etter kategori Forsvarets 

høgskole

CISK IFS KS LKSK SKSK SESK STS Summen for 

avdelingene

   Populærvitenskapelig artikkel 28 0 11 4 4 4 0 6 29
   Kronikk 66 0 32 3 3 4 0 25 67
   Leder 2 0 1 0 0 0 0 1 2
   Anmeldelse 4 0 4 0 0 0 0 0 4
   Leserinnlegg 12 0 1 0 0 0 0 11 12
   Intervju tidsskrift 2 0 1 0 0 1 0 0 2
   Fagartikkel 14 1 6 0 1 3 0 5 16
   Faglig foredrag 94 3 11 10 7 37 0 29 97
   Populærvitenskapelig 

foredrag 9 0 1 2 1 2 0 3 9
   Poster 4 0 0 0 0 4 0 0 4
   Populærvitenskapelig bok 1 0 0 0 0 0 0 1 1
   Lærebok 3 0 1 0 0 0 0 2 3
   Fagbok 4 0 2 0 1 0 0 0 3
   Rapport 5 1 1 3 1 2 0 1 9
   Kompendium 5 0 0 0 0 5 0 0 5
   Doktorgradsavhandling 2 0 1 1 0 0 0 0 2
   Faglig kapittel 8 0 3 0 2 1 0 2 8
   Innledning 1 0 0 0 1 0 0 0 1
   Programdeltagelse 11 0 4 0 0 6 0 1 11
   Intervju 51 0 20 7 1 23 0 0 51

326 5 100 30 22 92 0 87 336
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4.5.4 Eksterne midler 

Forsvarets høgskoles avdelinger søker, med støtte fra fagstaben, jevnlig om støtte i form 
av eksterne midler fra ulike finansiører. Tabellen nedenfor viser midler mottatt fra 
eksterne finansiører i 2021.Tilskudd til forskningsprosjekter – 2021 

 

           

Prosjekt/program Avdeling Eier Finansiør Beløp  

Sikkerhetspolitikk i Asia IFS FHS Forsvarsdepartementet         2 976 128   

Security in Northern Europe IFS FHS Forsvarsdepartementet         2 650 000   

Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv IFS FHS Forsvarsdepartementet         2 500 000   

Rusecopol IFS FHS Norsk forskningsråd         1 749 350   

Komperativ veteranforskning IFS FHS Forsvarsdepartementet         1 100 000   

Krevende farvann IFS FHS Forsvarsdepartementet            959 351   

Strategisk stabilitet i nord IFS FHS Forsvarsdepartementet            800 000   

Marcy CISK NTNU Norsk forskningsråd            426 000   

Strategic role of land power KS FHS Forsvarsdepartementet            337 000   

The Russian Youth Army IFS FHS Forsvarsdepartementet            346 032   

Noremo  IFS UiT Norsk forskningsråd            289 000   

Transatlantic Security  IFS FHS Forsvarsdepartementet            270 000   

Luxcore IFS Oslo MET Norsk forskningsråd            174 000   

Agopol IFS Oslo MET Norsk forskningsråd            173 000   

Savnede i tidl. Jugoslavia IFS FHS Forsvarsdepartementet            157 500   

Den nordiske dimensjon KS SDU Syddanske Universitet            143 532   

SUM       15 050 893   

 
I tillegg har FHS gjennom året mottatt følgende forskningsmidler gjennom revidert nasjonalbudsjett, noe vi ikke definerer 
som eksterne midler, men som like fullt støtter forskning utover egen budsjettramme; 

   

           

Prosjekt/program Avdeling Eierskap Finansiør Beløp  

Læring i forsvaret - XR STS FHS Forsvarets forskningsinstitutt         1 750 000   

Militærteknologisk pedagogikk KS FHS Forsvarets forskningsinstitutt         1 469 683   

Sikkerhetspolitikk - FD IFS FHS Forsvarsdepartementet         1 174 000   

Internasjonale fredsoperasjoner IFS FHS Forsvarets veterantjeneste            967 138   

Ivaretakelse av norske INTOPS-soldater (2) IFS FHS Forsvarets veterantjeneste            789 353   

SUM         6 150 174   

           

           

Kostnadsnivået var en del lavere i 2021, sett i forhold til tilskuddene. Dette skyldes særlig avlyste og/eller utsatte aktiviteter på grunn av 
pandemien. Restmidler står klar til disposisjon for å håndtere et forventet økt aktivitet i året som kommer. 

 

 

I tillegg mottok FHS midler til prosjektet «Sjømakt 2040» fra Sjøforsvaret med 3,5 mill. kroner. 

 

Merknad: Andre avdelinger i Forsvaret regnes i denne sammenhengen som interne. Midler 

mottatt fra disse er derfor ikke inntatt i tabellen.  
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4.5.5 Oversikt over PhD-løp for ansatte ved FHS 2021  
STS  

Institusjon Periode 

NTNU 2016-2021 

UiO 2019-2023 

Institusjon ikke  avklart 
enda 

2018-2021 

UiB 2019-2021 

UiB 2019-2021 

UiS 2019-2023 

UiO 2019-2023 

Dr.philos.-løp ved 
institusjon som ikke er 
klar enda 

2017-2021 

KS  

University of Central 
Lancashire 

2020-2024  

University of Edinburgh 2020-2024 

LKSK  

Institusjon ikke avklart   

SKSK  

 2019-2023 

Institusjon avklares 2021-2024  

  

Försvarshögskolan i 
Sverige (FHS.SE) 

2022-2025 

  

IFS  

Institutt for 
statsvitenskap, UiO 

01.08.2018 - 31.07.2022  

Institutt for 
statsvitenskap, UiO 

- Ca 2023 

Humanistisk fakultet, 
UiO 

November 2016 - 2021  

Institutt for arkeologi, 
konservering og historie, 
UiO 

2021-2024  

Institutt for 
statsvitenskap, UiO 

2021-2024 

 

I tillegg vil en rekke kandidater starte Ph.d.-løp i 2022, finansiert av FoU-potten.  
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4.5.6 Kompetanseheving ved FHS 

Kompetanseutvikling er et viktig redskap for FHS i å møte fremtidige krav til Forsvaret, realisere 

FHS’ strategi og FoU-planen, og imøtekomme den enkelte medarbeiders behov for faglig 

utvikling. Utdanningsnivået ved FHS er jevnt over høyt, og mange har verdifulle erfaringer fra 

operativ virksomhet. Professor – og dosentløpet ble videreført i 2021. For å øke andelen 

førstekompetente igangsatte FHS i 2021 også et kompetansehevingsløp rettet mot 

høgskolelektorer, samt ansatte på masternivå i undervisningsstillinger/hovedlærere mm, som tar 

sikte på å søke opprykk til førstelektor. Dette er en karrierevei for ansatte med omfattende FoU-

arbeid (herunder pedagogisk utviklingsarbeid) rettet mot profesjons- og yrkesfelt 1.  

Førstelektorløpet er et organisert opplegg for å ivareta behovet for individuell 

kompetanseutvikling for høgskolelektorer ved FHS, PHS og KRUS som ønsker å søke opprykk til 

førstelektor. Gjennom skrivetrening i grupper og individuelt, faglig veiledning, kollegaveiledning 

mm skal programmet gjøre kandidatene i stand til å dokumentere sitt faglige FoU – og 

undervisningsarbeid.   

Programmet koordineres av Dosent Emerita Hæge Nore ved Oslo Met, og er etablert sammen med 

Politihøgskolen og Kriminalomsorgens høgskolesenter (KRUS). Dette gir stordriftsfordeler og 

bedre kvalitet. Første fellessamling ble holdt i september med om lag 60 deltakere og veiledere fra 

alle tre institusjoner.   

 

4.5.7 Redelighetsutvalg for forskning 

FHS har, som forskningsinstitusjon, ansvar for å sikre at forskningen skjer i henhold til anerkjente 

forskningsetiske normer, jf. lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven). 

                                                 
1 I motsetning til Ph.d.-kandidater har disse ikke tilgang til et opplegg ved gradsgivende institusjoner. På litt sikt kan 
det også igangsettes opplegg for Ph.d.-kandidater og kandidater til Dr. Philos.  
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Etter loven skal alle institusjoner med forskning som en av sine hovedoppgaver ha et 

redelighetsutvalg. FHS etablerte i samarbeid med Politihøgskolen et felles Redelighetsutvalg for 

forskning. Utvalget skal behandle saker om mulige brudd på forskningsetiske normer ved begge 

skoler. Utvalget møttes første gang i september, og har behandlet en sak på vegne av FHS. KRUS 

vil også bli inkludert i arbeidet i løpet av 2022.  

 

 
 

 

5 Styring og kontroll, eventuelt internkontroll og risikostyring 

5.1 Overordnet vurdering 
FHS benytter mål- og resultatstyring som sitt grunnleggende styringsprinsipp og vurderer samlet 

sett at vi opererer innenfor akseptabel risiko og har tilfredsstillende styring med og kontroll på 

virksomheten.  

 

Som en akkreditert høyskole og tilbyder av militær utdanning er Forsvarets høgskole pålagt et 

selvstendig ansvar for å sikre og utvikle kvalitet i utdanningen gjennom å drive et systematisk 

kvalitetsarbeid i henhold til nasjonale krav, fastsatt av Kunnskapsdepartementet og NOKUT.   

 

Målsettingene for virksomheten baseres på styrets strategi og Forsvarssjefens plan. Styrets 

strategi er operasjonalisert i 4 operasjonslinjer med kvartalsvis rapportering til sjef FHS gjennom 

ledermøte. Videre rapporteres det tertialvis til Forsvarsstaben i henhold til krav og oppdrag i 

Forsvarssjefens plan. FHS har utarbeidet egen årsplan hvor internkontroll er beskrevet. Det er 

etablert ryddige styringslinjer gjennom instrukser for avdelingssjefer og 

delegasjonsbestemmelser i Sjef FHS’ plan. Her er det også en beskrivelse av møtestruktur som 

viser behandling av saker til beslutning. FHS har også et sikkerhetsstyringssystem med ledelsens 

gjennomgang årlig.  
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Risikokartet til FHS oppdateres årlig i forbindelse med utarbeidelse av sjef FHS’ plan. Videre 

benyttes risikostyring i virksomhetssstyringen gjennom tertialrapporteringer, utarbeidelse av 

budsjett og plan og årsrapporter. I den daglige virksomheten er risikostyring intregrert i prosesser 

og del av internkontrollsystemet. 

 

5.2 Målbilde 
Styret ved FHS har vedtatt en overordnet strategi for høyskolen. Rektor og sjef FHS har 

operasjonalisert strategien i et målbilde for FHS, med fire operasjonslinjer med operasjonelle 

mål. 

1 Profesjon og menneske. Være og skape gode militære ledere og rollemodeller. 

Etterleve våre verdier respekt, ansvar og mot. 

2 Utdanning. Utdanne gode og relevante militære ledere og tenkere. 

3 FoU og formidling. Ledende på forskning, utvikling og formidling om anvendelse av 

militærmakt. 

4 Effektiv drift. Effektiv og forsvarlig forvaltning for optimal bruk av ressurser og 

understøttelse av driften. 

 

5.3 Risiko 

FHS følger med på den risiko som til enhver tid kan påvirke måloppnåelsen negativt. I 2021 

fremholdes forhold knyttet til manglende førstekompetanse, hovedsakelig knyttet til personellet 

som underviser på masternivå. Manglende evne til å tilpasse undervisningen til det etablerte 

læringssynet kan gå utover effektivitet og læring. Systemunderstøttelse ansees som en kritisk 

suksessfaktor for høgskolens aktiviteter og det er identifisert risiko for manglende 

systemunderstøttelse. Risiko for mobbing og seksuell trakassering fremholdes som den mest 

kritiske risikoen ved FHS. Nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering bidrar til å heve 

risikonivået ved FHS. Denne risikoen vil FHS kunne måtte leve med i lang tid ettersom den 

adresserer kulturendring. At horisonten er lang sikt innebærer ikke at FHS kan bruke det som 

argument for å ikke iversette tiltak og tiltakspakken FHS har på området illustrerer det.  

 

5.4 Fastsatte mål og resultatkrav  
Målsettingene som er satt for utdanningsløpene ansees for tilfredsstillende løst. Virksomheten 

ved FHS har også i 2021 vært påvirket av situasjonen med Covid-19. Tilpasninger til minrde 

grupper (kohorter), isolasjon, karantene, 1-metersregel, digital gjennomføring av utdanning og 

økt bruk av hjemmekontor er noen av tiltakene som ble iverksatt for å imøtekomme 

myndighetenes krav og redusere risiko for smitte. Tiltakene har begrenset omfanget av negative 

konsekvenser, men det er generert noe etterslep som må tas igjen i løpet av 2022.  

 

5.5 Holdning, etikk og ledelse (HEL) 
HEL har, og skal ha, et stort fokus i organisasjonen som utgjør Norges fremste maktapparat. I 

tilfelle krise og krig i eget eller andres land, må Forsvarets personell ta beslutninger med stor 

potensiell konsekvens for mennesker og verdier. Forsvaret må derfor påse at beslutningene 

støtter seg på en godt øvet verdiplattform. I Forsvaret er det Respekt, Ansvar og Mot (RAM), 

slik de er nedfelt i Forsvarets verdigrunnlag, som utgjør denne plattformen. HEL er en 

levendegjøring av dette verdigrunnlaget, og FHS har som målsetting at verdiarbeidet skal 

gjennomsyre all aktivitet ved høgskolen. HEL har i 2021 fått sin naturlige plass i målbildets 

beskrivelse av operasjonslinjen «profesjon og menneske". Operasjonslinjens fem delfokus skal 
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totalt sett bidra til å oppfylle høgskolens operasjonelle mål: "Være og skape gode militære ledere 

og rollemodeller. Etterleve våre verdier respekt, ansvar og mot". De fem områdene er Holdning, 

etikk og ledelse, Mangfold og likestilling, Lederutvikling for militære operasjoner, Aktive 

studenter og Konstruktivt lærings- og arbeidsmiljø. 

 

Se også vedlagt årsrapport fra Likestillings- og mangfoldsutvalget 2021. 

6 Årsregnskap*  
FHS er en bruttobudsjettert avdeling i den statlige etaten Forsvaret, underlagt 

Forsvarsdepartementet. FHS’ regnskap er en del av kapittel 1720 (utgifter) og 4720 (inntekter) i 

Forsvarets regnskap. FHS kommenterer månedlig og årlig regnskapstall til Forsvarsstaben etter 

kontantprinsippet. Forsvaret har også innført periodisert virksomhetsregnskap i samsvar med 

statlige regnskapsstandarder, men dette er ikke brutt ned på avdelingsnivå slik at FHS kan 

avlegge regnskap i henhold til dette rammeverket.  
 

 

Kapittel 

Overført 

fra 2020 

Bevilget 

2021 

Til 

disposisjon 

Regnskap 

2021 

Resultat 

2021 

Utgifter 9 724 819 761 829 485 815 525 13 960 

Inntekter   -12 000 -12 000 -8 368 -3 632 

Netto  9 724 807 761 817 485 807 157 10 328  
(Til disposisjon = overført fra 2019 + bevilget 2020), (Resultat 2020 = til disposisjon – regnskap 2020) 

* tallene inkluderer SESK 

 

 

Utgiftssiden viser et mindreforbruk på 14,0 mill. kroner og inntektssiden en mindreinntekt på 3,6 

mill. kroner. Netto resultat er dermed et mindreforbruk på 10,3 mill. kroner. Mindreforbruket 

detaljeres slik:  

 4,45 mill. kroner – mottatt forskuddsbetaling eksternfinansierte FoU-prosjekter. 

 5,85 mill. kroner – materiellanskaffelser med forsinket leveranse. 

 

Mindreforbruket er søkt overført til 2022 for å dekke forpliktelser i FoU-prosjektene og de 

forsinkede anskaffelsene. 
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