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2020 var en spesiell tid for oss alle. Den var usikker, og vi 
visste ikke hva som kom til å skje på lang eller kort sikt. 
Likevel var styret hele veien trygge på at de ansatte jobbet 
godt for å sikre gode og forsvarlige løsninger. De ansatte, 
studentene og elevene viste stort engasjement og stor velvil-
je til å få disse dagene til å gå rundt til tross for utfordringe-
ne vi sto, og står, i. 

Styret ønsker å berømme alle for den innsatsen som ble 
lagt ned, og har hele veien hatt full tillit til at FHS har klart, 
og klarer å levere god kvalitet også fremover. Det har vært 
innsats, fleksibilitet og «yes can do»-holdning hos alle, og 
høyskolen har derfor lykkes med å håndtere situasjonen og 
unngå for mye forsinkelser i kurs og utdanning til tross for 
pandemien.

Til tross for et krevende år med mye krisehåndtering og 
alternative løsninger, har FHS fokusert på kvalitet i utdan-
ningen og fortsatt å jobbe med videreutvikling av høysko-
len. De ansatte har opprettholdt høy FoU-aktivitet under 
endrede, til dels utfordrende, omstendigheter. Høyskolen har 

levert internasjonalt anerkjent og relevant forskning også i 
en vanskelig periode – det er en styrke. 

Styret har stort fokus på magfold og likestilling, og har 
vært tema på hvert styremøte. 

Det er svært positivt at språk- og etterretningsutdanningen 
ble overført til FHS mot slutten av 2020. Dette er et godt 
tilskudd til høyskolen, og det er fint å samle høyere utdan-
ning under ett tak. 

Det har vært et tøft år, men styret ser med glede på hvor-
dan de ansatte, studentene og elevene har løst oppdukkende 
utfordringer, og hvor tilpasningsdyktige alle har vært. Vi 
gleder oss til fortsettelsen neste år, hvor vi forhåpentligvis 
ser en ende på pandemien og kan gå tilbake til en ny normal. 
Da skal vi ta med oss de positive erfaringene vi har hatt med 
den teknologiske utviklingen det siste året.  

Takk til dere alle for den jobben dere gjorde i 2020. 

Styret

Året som gikk
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Styrets overordnede vurdering av samlede
resultater, ressursbruk og måloppnåelse for 2020

FHS overordnede målsetting for 2020 var å fullføre mål 
og intensjoner i utdanningsreformen, og å realisere styrets 
strategi. FHS har fortsatt utviklingen og moderniseringen av 
virksomheten og utdanningsoppdragene som ble igangsatt i 
utdanningsreformen. Ressurser har blitt omprioritert internt 
for å sikre best mulig effektiv ressursutnyttelese med særlig 
fokus på å skape resultater.  

Styrets overordnede vurdering er at virksomheten  
Forsvarets høgskole har oppnådd viktige strategiske mål i 
2020, til tross for store utfordringer knyttet til Covid-19. 
Det er registrert noe påtrykk fra grenene om behov for økte 
utdanningskvoter. FHS har forholdt seg til de oppdrag og 
utdanningskvoter som gis av forsvarssjefen og løst utdan-
ningsoppdraget og andre oppdrag gitt i Forsvarssjefens plan.  

Virksomheten ved FHS har blitt påvirket av situasjonen 
med Covid-19. Tiltakene som er iverksatt har hatt begrenset 
negative konsekvenser. Det har likevel utfordret under-
visningsplaner og krevd økt bruk av digitale plattformer 
og digital undervisning. Akkreditert utdanning og befals-
utdanning har blitt prioritert, fordi Forsvarets operative 
evne betinger tilførsel av personell og kompetanse. Annen 
virksomhet, som kursvirksomhet, herunder sjefskurs, har 
blitt nedprioritert. For å lykkes med gjennomføring av ut-
danningsvirksomheten har det vært fokus på smittervern og 
gode rutiner for å sikre gjennomføring av praksis hvor det 
har vært behov for fysisk tilstedeværelse. Det har vært mye 
planlegging og tett oppfølging av smittesituasjon og smitte-
tiltak for å kunne gjennomføre utdanningen. Dette er utført 

på en god måte og har resultert i at med noen justeringer har 
all nødvendig utdanning og praksis blitt gjennomført.    

FHS har i 2020 fortsatt uttaket av gevinster i forbindelse 
med utdanningsreformen og nedjustering av budsjettrammer 
i henhold til plan i utdanningsreformen. Det gjenstår en siste 
nedjustering av budsjettrammen i 2021 før endelig uttak 
er ferdigstilt. Det vil da være realisert gevinstuttak på til 
sammen 471 millioner kroner som følge av utdannings- 
reformen. 

Forskning er grunnmuren for en høyskole, og i 2020 har 
FHS hatt fokus på å etablere forskning og utvikling som 
understøtter utdanningen. Det er utarbeidet en FoU-plan 
og FoU-grupper på tvers av enhetene er etablert. Dette har 
bidratt til å forsterke kulturen for FoU i avdelingene, og 
en større grad av samarbeid på tvers av avdelinger. Dette 
arbeidet vil bidra til nødvendig og relevant forskning som 
understøtter utdanningen. Det er fortsatt et behov fort tettere 
knytning mellom FoU og utdanning innenfor dagområder 
knyttet til militære operasjoner.

Det er fortsatt et kompetansegap i enkelte fagmiljøer. 
For å tette gapene har det vært behov for større tilgang på 
offiserer med akademisk og/eller fersk operativ kompetanse. 
FHS har jobbet systemtisk for å styrke kompetansestyringen, 
rekrutteringen og omdømmet til høyskolen. Det gjenstår 
fortsatt noe arbeid på dette området, men vi ser at vi er på 
rett vei. 

FHS har et mindreforbruk i 2020 som i stor grad relaterer 
seg til avsetning for lønnsoppgjøret 2019.      
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Dette er Forsvarets høgskole
Styringslinjer

Rektor og sjef Forsvarets høgskole

Styret

Forsvarssjefen

Forsvarsdepartementet
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 oppfølgings-
ansvaret 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.

Sjef FHS

Befalsskolen Krigsskolen Sjøkrigsskolen Luftkrigsskolen Cyberingeniørskolen Institutt for 
forsvarsstudier Stabsskolen Språk- og 

etterretningsskolen

Dekan, Fagstab Stabssjef, Driftsstab

Styret

Organisasjon 

Forsvarets høgskole består av syv utdanningsavdelinger: 
Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Cyber- 
ingeniørskolen, 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. 
* Språk- og etterretningsskolen ble overført til FHS i 
november 2020. Det blir derfor ikke rapportert på denne 
avdelingen før ved årsrapportering for 2021.
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Arbeidsmiljø og personale 
FHS har 344 faste årsverk som fordeler seg slik: 
• Militære ansatte: 179 totalt, tilsvarende 52%
• Sivile ansatte:165 totalt, tilsvarende 48% 

Endring: I løpet av 2020 fikk FHS, i tillegg til overføringen 
av SESK, tilført ÅV som følger:
• 1 ÅV, høgskolelektor Nautiske fag overført fra 

Sjøforsvaret til Sjøkrigsskolen (SKSK).  
• 12 ÅV, tildelt grunnet kvoteøkning, fordeler seg slik: 4 

SKSK, 3 KS, 2 LKSK, 1 BS, 1 FAGSTAB og 1 DRIFTS-
STAB. 

• 2 ÅV, for å ivareta vakta bygg 10 AKF, 2 Resepsjonister. 

Lærlinger 
FHS har lærlinger som fordeler seg slik:
• 7 kontor & administrasjon
• 5 kokker
• 7 IKT

Kjønnsdeling
Menn og kvinner, fordeling av faste årsverk totalt
• Menn: 236, tilsvarende 69%. 
• Kvinner: 108, tilsvarende 31%

Lokasjoner 
Krigsskolen er lokalisert på Linderud i Oslo, Sjøkrigssko-
len er lokalisert på Laksevåg i Bergen, Luftkrigsskolen er 
lokalisert på Kuhaugen i Trondheim, Cyberingeniørskolen 
er lokalisert på Jørstadmoen ved Lillehammer og Befals-
skolen er lokalisert på Sessvollmoen på Romeriket. Institutt 
for forsvarsstudier og Stabsskolen er lokalisert på Akershus 
Festning i Oslo sammen med Fagstab og Driftsstab. 

Bygg
LOKASJON AVDELING EBA* BoK** TOTALT
Akershus festning Fag- og driftsstab, STS, IFS 9 036  9 036
Sessvollmoen FHS Befalsskolen 1 529  1 529
Jørstadmoen FHS Cyberingeniørskolen 4 762  4 762
Linderud leir FHS Krigsskolen 15 023 9 378 24 401
Kuhaugen leir FHS Luftkrigsskolen 11 786  11 786
Wallemsviken FHS Sjøkrigsskolen 18 709 5 091 23 800
Totalsum   60 845 14 469 75 314
* Eiendom, bygg og anlegg
** Bolig og kvarter

   Budsjett Budsjett Budsjett Forventet budsjett
  2018 2019 2020 2021
Utgifter 1 101 328 874 261 800 300 795 697
Inntekter -31 971 -23 211 -15 554 -32 175
Netto 1 069 357 851 050 784 746 763 522
Tall i hele 1000

Budsjettramme på utgiftssiden var i 2020 totalt
800 millioner kroner. Inntektsbudsjettet var på 16 millioner 
kroner. Utviklingen i budsjettrammene henger sammen med 
utdanningsreformen og tilhørende gevinstuttak knyttet til 
overgang til ny ordning for kullene på krigsskolene. Siste 
kull på gammel ordning uteksaminerte i 2020.

Utvikling i budsjettrammer
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Utdanning
Forskning og utdanning for fremtidens forsvar

FHS ønsker å utvikle utdanningen i en retning som gir mer 
fleksibilitet for den enkelte student, samtidig som relevansen 
styrkes. 

– Dette skal vi gjøre innenfor de de rammene som uni-
versitets- og høyskoleloven setter. Bachelorprogrammene 
vil i løpet av 2022 få flere alternativer slik at vi kan utnytte 
utdanningen på tvers av FHS og nå målene om internasjona-
lisering, sier han. 

Videre vil masterprogrammet revideres på samme måte 
ved å skape mer fleksible utdanningsløsninger, der studen-
tenes og Forsvarets utdanningsbehov ivaretas. I minst 20 år 
har det vært et mål i Forsvaret å senke gjennomsnittsalderen 
for de som tilbys plass på Stabsskolen og mastergradsut-
danning. En undersøkelse fra FFI viser at ønsket om videre 
kompetanseutvikling er en av årsakene til at noen slutter i 
Forsvaret (FFI, Sluttårsaker i Forsvaret i 2019 og 2020). 

– Forsvaret som helhet må ta noen grep for å beholde 
mer av personellet lengre. Jeg tror et bidrag FHS kan gi, er 
et mastergradsløp til ansatte i yngre alder enn det som er 
tilfellet i dag. Utdanning og kompetanseheving er viktige 
virkemidler for å beholde og videreutvikle den enkelte, sier 
Frantzen. 

FoU-basert undervisning
Dekan Tor-Erik Hanssen forteller at FHS jobber aktivt med å 
implementere styrets læringssyn. Dette gjøres ved å vektleg-
ge evnen til kritisk tenkning, problemløsning og selvstendig-
het ved alle revisjoner av emner og programmer, samt ved å 
forsterke studentaktiv undervisning på alle programmer. 

– Her er vi gode, men kan bli bedre til å stille enhetlige 
krav til studenter og ansatte, og dessuten lære av hverandres 
erfaringer.  I lys av læringssynet jobber vi for å styrke digita-
liseringen av undervisningen på alle program, sier Hanssen.

FHS har meget gode fagmiljøer som tilbyr relevant og 
profesjonsnær utdanning. Dekanen fremhever spesielt 
FoU-aktiviteten som noe som bør integreres mer i utdannin-
gen.

– De ulike skolene i FHS jobber godt med å heve kompe-
tansenivået både profesjonelt og akademisk. Det har vært 
et markant løft på FoU-aktiviteten ved FHS det siste året. 
Utfordringen nå er å få denne aktiviteten til å bidra effek-
tivt inn i utdanningen slik at vi får styrket den FoU-baserte 
undervisningen. 

FHS har etter utdanningsreformen økt mengden praksis 
i bachelorutdanningene. Dette for å kompensere for at den 
gamle befalsskoleordningen bortfalt. 

– Dette er en konsekvens av at mange av dagens kan-
didater ikke har den den samme militære erfaringen som 
utgangspunkt før utdanningen starter. Vi lykkes med dette på 
grunn av det meget gode samarbeidet vi har med grenenes 
våpenskoler og avdelinger. Forsvaret må se samlet på ressur-
sene, sier dekanen.  

Høyere utdanning gir kompetanse til å kritisk vurdere hva 
vi vet og hva vi må vite mer om, og sørger for at militære 
problemer kan kommuniseres til beslutningstagere på en 
forståelig måte. Den høyere utdanningen kombinert med et 
profesjonsperspektiv gir Forsvaret mulighet til å utvikle en 
reell profesjon og ikke kun et håndverk.

– Akademisk profesjonsutdanning av offiserer gir Forsva-
ret offiserer som kan ta ansvar for å utvikle profesjonen på et 
vitenskapelig grunnlag de ellers ikke ville hatt, sier Hanssen.

– Utdanningen ved Forsvarets høgskole (FHS) utvikles fortløpende innenfor de rammer
som i sin tid ble besluttet og i henhold til styrets strategi. Utdanningen evalueres kontinuerlig

for å gi kvalitativt sett god akademisk utdanning som er relevant for profesjonsutøvere i grenene på 
lang og kort sikt, sier generalmajor Henning-A. Frantzen, rektor og sjef.

Generalmajor Henning-A. Frantzen, sjef og rektor  
Forsvarets høgskole.
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Utdanningsmodell 
Ett av FHS’ hovedoppdrag er å utdanne befal og offiserer 
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): En offiser er en militær leder med høyere 
militær akademisk utdanning, og med en fordypning i det 
fagfeltet de jobber innenfor. Offiserens primærrolle er ledel-
se, kommando og kontroll. 
Spesialist (OR): En spesialist er en fagperson som represen-
terer dbdekompetanse innen sitt fagfelt, og som utøver sitt 
håndverk innen soldatyrket. Deres primærrolle er å utøve det 
praktiske militære håndtverket, og kan for eksempel være 
teknikere, vognførere eller sanitetssoldater.
Befal: Et befal er en spesialist som har  bygget på kompe-
tansen sin med en befalsutdanning. Dette er for de som er 
tiltenkt lederansvar i sin stilling, og deres primære roll er ut-
øvende lederskap, og er sentrale for å ivareta avdelingskul-
tur og gode holdninger.

Offisersutdanning
FHS har i 2020 tilbudt offisersutdanning innenfor tre pro-
grammer på bachelor- og mastergradsnivå. Programmene 
som tilbys er grunnleggende offiserspåbygging, bachelor i 
militære studier og master i militære studier. 

Utdanningen på bachelornivået er gjennomført som en 
kombinasjon av felles undervisning på tvers av forsvarsgre-
nene, spesialisering innen forsvarsgren/domene og praksis 
støttet av grenene/domenene. Utdanningen master i militæ-
re studier er levert av to avdelinger ved FHS, Institutt for 
forsvarsstudier og Stabsskolen. Utdanningen er en fellesut-
danning på tvers av grenene, med enkeltemner gjennomført 
i regi av FHS’ tre krigsskoler som ivaretar det grenvise 
perspektivet.
 
Grunnleggende offiserspåbygning (årsstudium)
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 kandida-
ten kvalifisert til å jobbe som offiser i Forsvaret innen sitt 
fagfelt. Etter fullført offiserspåbygging er offiseren søknads-
berettiget til master i militære studier på lik linje med øvrige 
i offiserssøylen.

Fra 2021 vil utdanningen endre navn til Årsstusium i  ledel-
se og militære operasjoner.

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 elek-
tromagnetiske signatur, kraftforsyning og automatisering. 
Verkstedopplæring inngår som en del av utdanningen. 

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.

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse -  
marineingeniør maskin
Studiet gir en bachelorgrad i ingeniørfag med vekt på skips-
tekniske 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 over-
levelsesevne er vektlagt, som fartøyets elektromagnetiske 
signatur, kraftforsyning og automatisering. Verkstedopplæ-
ring inngår som en del av utdanningen. 

Linjen marineingeniør maskin gir det teoretiske grunn-
lagetv 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.

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse -  
marineingeniør våpensystemer, elektronikk og data
Studiet gir en bachelorgrad i ingeniørfag med vekt på elek-
tronikk og datasystemer knyttet til fartøyenes våpen, sensor 
og sambandssystemer. Studiet skal gi et høyt kunnskapsnivå 
innenfor relevante fagområder som militær ledelse, grunn-
leggende 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.

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - 
militær logistikk
Studiet gir en bachelorgrad i militære studier med fordyp-
ning 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 fagom-
råder med hovedvekt på militærmakt og logistikkens rolle 
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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 ledel-
sesfag, analytiske fag og logistikk som et kjerneområde for 
Forsvaret.
 
Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - sjø-
makt og militær navigasjon
Studiet gir en bachelorgrad i militære studier med fordyp-
ning i nautikk og sjømakt. Kadettene får en solid utdanning 
som skal gjøre dem i stand til å planlegge, lede og gjennom-
føre maritime operasjoner. 

I løpet av studiet gis det innsikt og praksis i ulike fagom-
råder som realfag, navigasjon, brovakt og fartøyskontroll, 
militær praktisk navigasjon, navigasjonssystemer, skipstek-
nikk, 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 sertifi-
kater for sjøfolk.

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse – Mi-
litærmakt 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.

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og 
ingeniørfag
Studiet gir en bachelor i ingeniørfag. Fordypning enten 
innenfor militær anleggsteknikk eller militær geografi. I 
tillegg gis en militærfaglig utdanning som offiser.

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 anleggs-
teknikk 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.
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Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og 
landmakt
Studiet gir en bachelorgrad i militære studier med fordyp-
ning 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 opp-
gaver, spesielt innenfor praktisk ledelse.

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og 
luftmakt
Studiet gir en bachelorgrad i militære studier med fordyp-
ning 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 utvik-
ling 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.

Bachelor i militære studier med fordypning i telematikk
Studiet gir en ingeniørutdanning innenfor data- og kommu-
nikasjonssystemer kombinert med militær utdanning. Ut-
danningen 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 kunn-
skap, teknisk innsikt og ferdigheter for personell som skal 
jobbe med dem.

Master i militære studier
En master i militære studier kvalifiserer offiserer til stillinger 
på sentralt nivå i forsvarssektoren, nasjonalt og internasjo-
nalt. 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 mi-
litære 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.

Befalsutdanning
Veien til en befalsutdanning går gjennom førstegangstje-
nesten. Etter endt tjeneste kan soldatene søke seg videre 
jobb som spesialist innenfor en rekke ulike fagområder i 
Forsvaret. Som spesialist vil de på sikt kunne få tilbud om å 
bygge på kompetansen med en befalsutdanning.

FHS startet i 2019 opp nivådannende befalsutdanning for 
spesialister (OR5-nivå) i regi av FHS/befalsskolen. Utdan-
ningen er erfaringsbasert, og bygger på tidligere militær 
erfaring fra førstegangstjeneste og fagutdanning gitt av 
grenene.

På befalsskolen gis det undervisning i emner som blant 
annet militærmakt, ledelse og fysisk trening. Utdanningen 
skal være praksisnær lederutdanning og rettet mot Forsva-
rets kjernevirksomhet. Den militære profesjon og ledelse er 
gjennomgående tema i hele utdanningen. Utdanningen er 
lik for alle, uavhengig av fagområde og forsvarsgren de har 
bakgrunn fra. 

Forsvarsgrenene/tilsvarende skal gi spesialistbefal nød-
vendig fag- og funksjonsutdanning for å kunne bekle de uli-
ke stillingene. Eksempelvis kan dette være sivile og militære 
kurs, eller sivil akademisk utdanning.

En av gjennomføringene av befalsutdanning i 2020 måtte 
utsettes grunnet Covid-19. Plan for å ta igjen etterslepet ble 
laget og gjennomført. 

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 samfunnssik-
kerhet og beredskap for relevant personell i sivil og militær 
sektor.

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

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, samfunnssikker-
het og nasjonal krisehåndtering, samt gi god innsikt i den 
dagsaktuelle utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen for 
nøkkelpersonell i sivil og militær sektor. Sjefskurset oppda-
teres fortløpende for best mulig å reflektere samfunnsutvik-
lingen og belyse nye utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske 
utfordringer.

Gjennomføringen av sjefskurset ble påvirket av Covid-19, 
og måtte utsettes. 
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Godt læringsmiljø og engasjerte lærekrefter

Kadett Jordalen forteller at på tross av den enkeltes mål 
om å prestere, så er det ikke noe «enmanns show». Folk er 
også opptatt av sine med-kadetters mestring, og at alle skal 
komme seg gjennom pensum. 
 
Hun går andre året på sjømakt- og navigasjonslinjen. Triv-
selen her er veldig god, sier hun, hennes ankepunkt er at hun 
kunne tenkt seg mer praksisundervisning.

- Etter endt utdanning skal vi ut å gjøre en jobb som i all 
hovedsak dreier seg om å samhandle med andre. Jeg kunne 
derfor tenkt meg mer praksisundervisning.
 
Kadett Thomas Finvåg går første året på FHS Cyberingeni-
ørskolen. I likhet med Jordal kunne han tenkt seg enda mer 
praksis.

Ønsker mer praksis
– De tingene som har overrasket meg mest er hvor dyktige 
og engasjerte lærere og instruktører er, men også hvor lite 
«grønn tjeneste» det er, sier han.
Finvåg forteller at det de har av «grønn tjeneste» kommer 
jevnlig som et fint avbrekk fra ingeniørfagene, men at han 
gjerne kunne tenkt seg mer. 

– Det er helt klart overvekt av teori, i alle fall så langt i min 
utdanning. Det er forståelig i et ingeniørfag, hvor det sann-
synligvis også blir mye mer praksis senere i utdanningen.
2020 ble preget av pandemi og strenge smittevernsbe-
stemmelser. Koronarestriksjonene har ført til at en god del 
undervisningen har vært nettbasert. Begge kadettene mener 
skolen har klart å tilrettelegge for at utdanningsprogresjonen 
er ivaretatt. 

– Dette ble løst på en god måte fra skolen sin side. Vi får 
gjennomført mye av den undervisningen som krever fysisk 
oppmøte, som simulatorøvinger, sier kadett Jordalen. 

– Utdanningen har gått relativt knirkefritt med tanke på 
koronarestriksjonene. Det har virket som at FHS har prio-
ritert at undervisningen skal gå som normalt, som på den 
andre siden har ført til strenge koronarestriksjoner ellers for 
oss kadetter, sier Finvåg. 
Han forteller at det har vært en liten utfordring i å være 
«innelåst» på leir over tid og ikke kunne møte familie, ven-
ner og partner. 
– Det har helt klart påvirket den generelle trivselen, men ut-
danningen har vært veldig god, og overraskende lite påvirket 
av koronasituasjonen, sier han.

– Noe av det som er mest positivt med å gå på Sjøkrigsskolen er det gode 
læringsmiljøet blant kadettene. Alle i klassen min er opptatt av å prestere faglig, 

slik at vi er best mulig rustet den dagen vi kommer ut i avdeling, 
sier kadett Guro Jordalen på FHS Sjøkrigsskolen.

Kadett Thomas Finvåg går første året på FHS Cyberingeniørskolen. Kadett Guro Jordalen går andre året på FHS Sjøkrigsskolen.



13

Årets aktiviteter og resultater
Kandidatproduksjon og andre utdanningstall

Utdanningskvalitet
I likhet med universitets- og høyskolesektoren for øvrig, 
har pandemisituasjonen også preget utdanningsvirksomhe-
ten og kvalitetsarbeidet ved FHS. En høy andel av studente-
ne våre er likevel fornøyd med FHS som utdanningsinstitu-
sjon 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 utdan-
ningssektoren for øvrig. Høyskolen har fortsatt internasjo-
nalisering som et prioritert område, og vi har fått tilslag på 
Erasmus+-studentmobilitetsmidler til og med mai 2023 og 
signert Erasmus+-avtaler med Helmut Schmidt-universite-
tet 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 kvali-
tetsarbeidet ytterligere opp mot NOKUTs tilsyn i 2022. 

Internasjonalisering, Erasmus+ 
FHS har ytterligere forsterket sin innsats innenfor interna-
sjonalisering i 2020. Dette innebærer blant annet at FHS har 
ansatt en egen internasjonaliseringskoordinator som jobber 
100% med dette fagfeltet. 

FHS er med i verdens største utdanningsprogram;  

Erasmus+. Dette utdanningsprogrammet støtter mobilitets- 
og samarbeidsprosjekter innen hele utdanningsforløpet. 
Norge deltar i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland. 
Deltakelse i Erasmus + skal bidra til å nå målene i norsk 
utdanningspolitikk, til kvalitetsutvikling og til å styrke det 
internasjonale utdanningssamarbeidet på alle nivåer. 

Det er en politisk ambisjon at norske studenter i økende 
grad skal ta deler av sin utdanning utenfor Norge. FHS bi-
drar til dette ved å sende studenter på utveksling i henhold 
til nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdannings-
delen av Erasmus+. 

FHS har i 2020 blitt en mer aktiv del av Erasmus+ og 
har søkt om fornyelse av European Charter for Higher 
Education (ECHE) for perioden 2021- 2027. I tillegg har 
FHS enstemmig blitt valgt inn i European Initiative for the 
Exchange of Military Young Officers (EMILYO). Dette 
nettverket gir FHS mulighet til å utveksle studenter direkte 
med andre militære utdanningsinstitusjoner i Europa, i 
tillegg til å kunne delta i møter i nettverket og være med på 
strategiarbeidet i gruppen. I tillegg til dette har FHS inngått 
flere bilaterale avtaler om utveksling på både bachelor, 
master og Ph.d.-nivå. 

Til tross for at Covid-19 situasjonen har gjort det vanske-
ligere for våre studenter og ansatte å reise utenfor Norge har 
FHS hatt to kadetter på utveksling til Tyskland i Erasmus+ 
rammen høsten 2020. Dette er i tråd med regjeringens an-
befaling om å gjennomføre studentutveksling også studieå-
ret 2020/ 2021. 

FHS leder et arbeid, på vegne av Norge, i NORDE-
FCO-gruppen «Professional Military Education» der man 
kartlegger hvordan man kan få til et tettere samarbeid 
innenfor både OF- og OR- utdanningsløpet. 

I 2020 har FHS hatt 989 studenter med studierett, mot 982 
i 2019. Disse fordeler seg på bachelor-, master-, etter- og 
befalsutdanning. Det har blitt produsert 50817 studiepoeng 
ved FHS i perioden, noe som tilsvarer 846,95 heltidsekviva-
lenter. En heltidsekvivalent tilsvarer 60 studiepoeng. Her ser 
vi en økning på 920 produserte studiepoeng fra 2019. Dette 
tilsvarer 15,3 heltidsekvivalenter mer i 2020 sammenlignet 
med 2019. Befalsutdanningene er ikke studiepoenggiven-
de. Dette, sammen med det faktum at vi kjøper flere emner 
eksternt, forklarer diskrepansen mellom heltidsekvivalenter 
og studenter med studierett. Dersom vi kun ser på studiepo-
enggivende programmer er det en tydelig overproduksjon av 
studiepoeng, med i snitt 66,14 interne studiepoeng avlagt pr. 
student.  

FHS har også i 2020 en kandidatgjennomstrømning på ca 90 
prosent. 586 vitnemål ble produsert med følgende fordeling:  
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Rekruttering og opptak
Det overordnede målet med rekruttering av personell til 
utdanning i Forsvaret er å tiltrekke seg de best egnede 
kandidatene. Dette skal sikre optimal bemanning til hele 
organisasjonen. FHS skal støtte rekrutteringsaktivitetene 
i Forsvaret med informasjon om innhold og utdannings-
muligheter på nivådannende utdanning. Hvert år gjøres 
det en prioritering av hvilket kompetanseområde som skal 
ha høyest prioritet for rekrutteringsområdet. For perioden 
2019-2020 har bachelorutdanningene, og spesielt ingeni-
ørfordypningen, fått prioritet i rekrutteringsprosessen til 
Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS), som er 
hovedansvarlig for dette fagfeltet. Mangfoldsperspektiv 
ligger som en forutsetning for hele rekrutterings-, selek-
sjons- og opptaksgrunnlag, og frafall etter søknad og frem 
til oppstart utdanning følges med måleverktøy administrert 
av Forsvarets mediesenter. 

Retningslinjer for håndteringen av Covid-19-situasjonen 
fikk konsekvenser for gjennomføringen av seleksjonen 
av personell til bachelorutdanning og befalsskoleopptak 
sommeren 2020. Vi kan imidlertid ikke se at det skulle ha 
fått noen betydning for kvaliteten i gjennomføringen av 
seleksjonsprosessen. 

Søkertallene til de fleste nivådannede utdanningene ved 
FHS fortsetter å stige. Etter en nedgang tidligere år, har 
spesielt de operative linjene i bachelorutdanningen økt kraf-
tig (opp 40,5 % fra 2019 til 2020). Det totale antall søkere til 
Årsstudium økte marginalt fra 2019 (5,2%). Andelen kvin-
ner som søkte seg til utdanning på bachelor ved FHS var i 
år 27,4 % mot 26,3 % forrige år. Elevene som tar befalsut-
danning i dag, er i underkant 25 år med en kvinneandel i 
underkant av 18 %.  

Det er kun bachelorutdanningen og Årsstudium ved FHS 
det er «åpen» søknadsmulighet for personell utenfor For-
svaret. Erfaringsmessig er det nødvendig med 3-4 godkjen-
te søkere, litt avhengig av fagretning, per plass for få fylt 
utdanningskvoten ved oppstart for begge disse gruppene 
som selekteres via Forsvarets opptak og seleksjonssystem 
(FOS). Oppmøteprosenten på FOS har vært noe synkende 
de senere årene. FPVS kalte av den grunn inn kandidater 
i tre omganger for å få et tilfredsstillende antall til årets 
seleksjonsprosess. Det møtte til tross for dette tiltaket færre 
kandidater til opptak til  Årsstudium (tidligere GOP) enn 
antall utdanningsplasser. Det hadde også vært ønskelig med 
noen flere kandidater til Sjøkrigsskolens  fordypninger, men 
ellers hadde skolene kandidater nok i forhold til referanse-
tall. Det var totalt 231 elever som ble tatt opp til bachelorut-
danning ved FHS på opptakstidspunktet (antall kan variere 
på senere tidspunkt pga frafall), henholdsvis 91 elever 
på Krigsskolen, 67 elever på Sjøkrigsskolen, 33 elever på 
Luftkrigsskolen, 40 elever på Cyberingeniørskolen og 7 på 
Årsstudium. Karaktersnittet fra videregående skole ligger 
omtrent på samme nivå som tidligere år (totalt 45,2-47,2).  

Det var ca 70 % som hadde tidligere militær erfaring, noe 
som er lavere enn fjoråret. Andelen kvinner som ble tatt 
opp på bachelorutdanningen var 26,5 % på opptakstids-
punktet (prosentandel kan variere på et senere tidspunkt 
pga bruk av reservelister).   

Rekrutteringen og seleksjonen til øvrig utdanning ved 
FHS foregår i hovedsak ved at den enkelte driftsenhet i 
Forsvaret (DIF) selekterer/sender påtegning/anbefaling og 
kvalitetssikrer kandidater til skolen. Seleksjonen foregår 
da lokalt i hver DIF basert på egne behov og potensiale hos 
ansatte mens FHS kvalitetssikrer prosessen. På disse utdan-
ningen tas det inn antall elever i henhold til utdanningskvo-
ter fastsatt av Forsvarsstaben.  

Som tidligere år ser vi det som svært viktig at FHS også 
følger prosessen fra rekruttering til oppstart utdanning for 
å vedlikeholde et godt og tett samarbeid med øvrige aktører 
slik at inntakskvaliteten blir best mulig og mangfoldsper-
spektivet ivaretas. Redusert frafall til oppmøte til seleksjon 
på FOS vil være et prioritert område for neste periode. 

Bibliotek
Seksjon for bibliotekstjenester bidrar til Forsvarets høgsko-
les forskning og undervisning gjennom å styrke studen-
tenes læring, og ved å støtte ansatte og deres arbeid med 
undervisning og forskning.  

Seksjonen består av 7 ansatte, som er knyttet til fire cam-
pus. 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 fått tre 
nyansatte i 2020. 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. Biblioteket er med i Alma-sam-
arbeidet, 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.  

Hovedoppgaven i 2020 har vært å fullføre sammenslåin-
gen av bibliotekene. Dette har gitt bedre tilgang til kilder 
for alle. Det har siden sammenslåingen blitt arbeidet med 
å utvikle felles rutiner, og for at vi skal utvikle et faglig 
felleskap på tvers av alle campus. Dette gjorde at biblioteket 
raskt kunne levere tjenester også under nedstigningen som 
begynte i mars, både ved at samlingen var digital og tilgjen-
gelig hjemmefra, og at bibliotekarene var tilgjengelige for 
studenter og ansatte ved hjelp av digitale verktøy. I 2020 er 
samlingen fra de tre krigsskolenes biblioteker blitt tilgjen-
gelig for alle ved FHS ved innlemmelse i Alma. Biblioteket 
også inngått avtale med Taylor &Francis, som gir FHS 
forskere tilgang til de nye «publiser og les-avtalene» som 
vil gjøre FHS forskning mer tilgjengelig. 
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Forskning og utvikling (FoU) 
I 2020 har FHS satt søkelys på å utarbeide og iverkset-
te høyskolens første avdelingsovergripende FoU-plan: 
«Forskning og utvikling for militær profesjonsutdanning». 
Planen har et overordnet mål om å på helhetlig og avde-
lingsovergripende vis frembringe, styrke og formidle FoU 
på FHS’ kjerneområder for å tette gapet mellom FoU og 
utdanning. 

De primære elementene av planen er etablering av 
FoU-grupper på tvers av FHS’ åtte FoU- og utdannings-
avdelinger, en strategisk FoU-pott, en felles fagdag og et 
øvings- og praksisforum som setter søkelys på fagmiljøenes 
utviklingsaktiviteter som grunnlag for forskningsakti-
viteter. Ved årets ende var 17 FoU-grupper blitt etablert. 
Målsetningen er av noen av gruppene i fremtiden fusjonerer 
og utvikler større FoU-programmer.

De nyetablerte FoU-gruppene har igangsatt skriving av 
antologier, søknader om eksternfinansiering og skriftli-
ge bidrag til pågående forsvarsdebatter, de har bidratt til 
å klargjøre koblingen mellom vår forskning på ledelse 
og lederutviklingsaktiviteter, de har kommet i gang med 
FoU-aktiviteter på taktisk nivå og kartlagt behovet for tek-
nologiforståelse i FHS’ utdanningsløp. 

FHS’ første felles fagdag ble digital på Teams med over to 
hundre deltagere og etablering av mange nye FoU-grupper. 
Dagen bar preg av gode debatter og ektefølt engasjement.

Mye oppmerksomhet er blitt dedikert rundt publisering 
på et høyt internasjonalt nivå som en kvalitetsmarkør for 
høyskolen, kombinert med mer synliggjøring av fagmi-
ljøenes utstrakte bidrag til den militære profesjonen og 
forsvarsdebatten, også i ikke-fagfellevurderte kanaler. FoU 
skal ligge til grunn for både den praktiske og teoretiske un-
dervisningen, og formidlingen skal være preget av ansvars-

bevissthet. Vi oppnår våre FoU-mål ved at profesjonsutøve-
ren, 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 kjernekompetan-
se.

Formidling
Forskning og utvikling er en sentral del av FHS’ samfunns-
oppdrag, som kunnskapsutvikling og som forutsetning for 
kvalitet i utdanning og formidling. Også for denne delen av 
høyskolens virksomhet var 2020 et spesielt år, ikke minst 
fordi pandemien påvirket mulighetene for forskermobili-
tet, feltarbeid og deltagelse i kunnskapsutveksling, særlig 
internasjonalt. Imidlertid førte den økte bruken av digitale 
platformer også med seg nye muligheter til å delta i ulike 
fora. Eksisterende samarbeid og kontaktnett kunne i stor 
grad videreføres digitalt. Pandemien brakte også med seg 
nye problemstillinger på mange forskningsfelt, inkludert de 
som finnes ved FHS. 

Forskerne ved FHS gjennomførte og leverte til sammen 
90 faglige og populærvitenskapelige foredrag, 110 andre 
faglige og populærvitenskapelige bidrag, de deltok 55 
ganger i ulike intervjuer, TV-program m.m. og skrev 65 
kronikker og kortere artikler (tallene er rundet opp/ ned til 
nærmeste 5).
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Oversikt over vitensapelige publikasjoner i 2020

Kategorifordeling for Forsvarets    CISK  IFS  KS  LKSK  SKSK  STS  Sum FHS-
høgskole 2020 i Cristin        avdelinger 
Kategori                   
   Vitenskapelig artikkel  43  4  10  5  2  11  8  40 
   Vitenskapelig foredrag  31  3  11  1  0  2  14  31 
   Vitenskapelig antologi/Konferanseserie  0  0  4  1  2  0  2  9 
   Vitenskapelig monografi  2  0  2  0  0  0  0  2 
   Vitenskapelig kommentarutgave  0  0  0  0  0  0  0  0 
   Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel  32  0  10  2  8  0  9  29 
   108  7  37  9  12  13  33  111 
                 
Merknad: Det er et avvik på tre vitenskapelige publikasjoner mellom totalantallet i Cristin for hele FHS og summen av tallene avdelingsvis 
ved høyskolen.

Annen formidling (ikke publiseringspoeng)

Kategorifordeling for Forsvarets høgskole   CISK  IFS  KS  LKSK  SKSK  STS  
Kategori  2020        
   Populærvitenskapelig artikkel  47  2  12  2  6  13  12 
   Sammendrag/abstract  2  1  0  1  0  1  0 
   Kronikk  54  0  22  0  1  9  22 
   Leder  3  0  1  0  0  2  0 
   Anmeldelse  6  0  3  1  0  1  0 
   Short communication  1  0  0  0  0  1  0 
   Leserinnlegg  9  0  2  1  0  0  6 
   Intervju tidsskrift  1  0  0  1  0  0  0 
   Fagartikkel  13  0  0  2  0  11  0 
   Faglig foredrag  72  3  10  7  3  25  24 
   Populærvitenskapelig foredrag  14  0  7  0  1  2  4 
   Poster  1  0  0  1  0  0  0 
   Populærvitenskapelig bok  1  0  0  0  1  0  0   
   Lærebok  1  0  1  0  0  0  0   
   Fagbok  4  0  0  0  1  3  0   
   Rapport  9  0  3  2  0  1  3   
   Kompendium  1  0  0  1  0  0  0   
   Doktorgradsavhandling  1  0  0  1  0  0  0   
   Mastergradsoppgave  2  0  0  0  0  0  0   
   Faglig kapittel  13  0  3  4  2  1  3   
   Populærvitenskapelig kapittel/artikkel  3  0  0  0  3  0  0   
   Leksikonartikkel  1  0  0  0  1  0  0   
   Innledning  5  0  2  0  2  0  1   
   Programdeltagelse  11  0  11  0  0  0  0   
   Intervju  42  0  24  2  0  13  4   
   Lydmateriale  1  0  0  0  0  0  1   
   Brosjyre  1  0  0  0  0  0  1   
   Nettsider (opplysningsmateriale)  1  0  0  0  0  1  0   

  320  6  101  26  21  84  81  319 
               
Merknad: :Det er et avvik på tre vitenskapelige publikasjoner mellom totalantallet i Cristin for hele FHS og summen av tallene avdelingsvis 
ved høyskolen.
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Eksterne midler
Forsvarets høgskoles avdelinger søker jevnlig om støtte i 
form av eksterne midler hos ulike finansiører. Tabellen 
nedenfor viser midler mottatt igjennom faktura, revidert 
nasjonalbudsjett og omgrupperingen, fra finansiører i 2020.

Eksterne midler - 2020 
INO  Beskrivelse  Finansiør          Inntekt 
7800012  Det norske forsvaret på Balkan  Forsvarsdepartementet           162 500  
7816013  Andre verdenskrig  Universitet i Tromsø/NFR           124 685  
7816021  Rusecopol  Norges forskningsråd        1 916 499  
7816023  Security in Northern Europe  Forsvarsdepartementet        2 650 000  
7816025  IFS-CSIS Cooperation 
 on Euro-Atlantic Security  Forsvarsdepartementet           270 000  
7816026  Norsk sikkerhetspolitikk i 
 strategisk perspektiv  Forsvarsdepartementet        2 500 000  
7816030  Russia Strategy Forum  Forsvarsdepartementet           150 000  
7816034  GER-NOR prosjektet  Forsvarsdepartementet           769 820  
7816035  Enhancing the SINO-Russian 
 Strategic Partnership  Forsvarsdepartementet           688 210  
7816036  The Russian Youth Army  Forsvarsdepartementet           346 032  
7816037  Ivaretakelse av norske 
 INTOPS-soldater  Forsvarsdepartementet           328 167  
7816234  Prosjekt digitale verktøy for 
 kulturforståelse  Forsvarets forskningsinstitutt           400 000  
A0Q0FB003  Transatlantic maritime security  Norsk utenrikspolitisk institutt           196 000  
A0Q0FA004  Prosjekt Den nordiske dimensjon  Syddansk Universitet           106 578  
 Totale inntekter 2020         10 608 491 
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Stabsskolen    
Institusjon  Periode 
NTNU  2016-2021  
UiO  2016-2020 (avhandling 
 levert feb. 2021) 
UiO  2019-2023 
Handelshøyskolen Nord,  2018-2021
Nord universitet  
UiB  2019-2021 
UiB  2019-2021 
Cranfield University  Reg. periode 2013-2019 
 (normert deltidsstudium), 
 disputert desember 2020  
UiS  2019-2023 
UiO  2019-2023 
Dr.philos-løp ved institusjon   2017-2021
som ikke er klar enda
 
Krigsskolen   
University of Central  2020-2025
Lancashire  (oppstart 1.6.20) 

Luftkrigsskolen   
NTNU 
Psykologi.  Disputert 12.06.2020 

Sjøkrigsskolen   
   2019-2023 
UiB    
Høgskolen i Molde  Oppstart 1. januar 2021 

Cyberingeniør-skolen     
NTNU Disputert 29.05.20 
INN  Disputert 22. 09.20 

Institutt for forsvarsstudier   
Institutt for statsvitenskap,  01.08.2018 - 31.07.2022
UiO  (forskyvning av perioden 
 pga. andre oppdrag) 
Institutt for statsvitenskap, UiO  Forsinket løp pga. flere 
 permisjoner 
Humanistisk fakultet, UiO  November 2016 til 
 november 2020 (normert). 
 Ferdigstilles 2021 pga. andre 
 arbeidoppdrag (bl.a. under-
 visning). 
Institutt for arkeologi,  Fått midler fra FD
konservering og historie,
Humanistisk fakultet, UiO.    
Institutt for statsvitenskap, 
UiO. 
     

Oversikt over PhD-løp for ansatte ved FHS 2020
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Styring og kontroll, eventuelt internkontroll og risikostyring

Overordnet vurdering 
FHS benytter mål- og resultatstyring som sitt grunnleggende 
styringsprinsipp og vurderer samlet sett at vi opererer innen-
for akseptabel risiko og har tilfredsstillende styring med og 
kontroll på virksomheten. 

Som en akkreditert høyskole og tilbyder av militær utdan-
ning 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 For-
svarsstaben 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 møtestruk-
tur som viser behandling av saker til beslutning. FHS har 
også et sikkerhetsstyringssystem med ledelsens gjennom-
gang årlig. 

Risikokartet til FHS oppdateres årlig i forbindelse med 
utarbeidelse av sjef FHS’ plan. Videre benyttes risikostyring 
i virksomhetssstyringen gjennom tertialrapporteringer, ut-
arbeidelse av budsjett og plan og årsrapporter. I den daglige 
virksomheten er risikostyring intregrert i prosesser og del av 
internkontrollsystemet.

Målbilde
Styret ved FHS har vedtatt en overordnet strategi for høy-
skolen. Rektor og sjef FHS har operasjonalisert strategien i 
et målbilde for FHS, med fire operasjonslinjer med operasjo-
nelle 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 opti-
mal bruk av ressurser og understøttelse av driften.

Risiko
R: Risiko
T: Tiltak

R1: Risiko for at krigsskolens ansatte ikke har tilgjenge-
lig kontorer på Linderud.
Beskrivelse: Oslo kommune har gitt beskjed om at kontor-
brakkene på Linderud skal rives. Dispensasjonen gikk ut 
i 2018, og det må søkes om ny dispensasjon for å benytte 
kontorbrakkene videre. Forsvarsbygg er ansvarlig for å søke 
dispensasjon og sørge for at Krigsskolen har kontorlokaler. 
Status i saken er at nybygg på Linderud er lagt inn i investe-
ringsplanen til Forsvarsstaben. Det antas at med et konkret 
byggeprosjekt å  vise til vil det være lettere for Forsvarsbygg 
å få dispensasjon for videre bruk inntil nytt bygg står ferdig.
T1: Følge opp investeringsplan - nybygg og anmode For-
svarsbygg om å planlegge for midlertidig løsning dersom 
ytterligere dispensasjon ikke blir gitt

R2: Risiko for undervisning som ikke er basert på 
forskning.
Beskrivelse: Konsekvensen av å ikke ha tilstrekkelig 
forskningsbasert utdanning er lavere kvalitet i utdanningen, 
noe som kan svekke kompetansen i forsvaret på lang sikt. 
Samtidig er det en premiss for akkrediteringen til FHS. 
NOKUT skal gjennomføre tilsyn med kvalitetssystemet i i 
løpet av 2022.
T2: FoU-plan implementeres

R3: Risiko for at NOKUTs krav til kompetanse ikke er 
oppfylt.
Beskrivelse: Ved ikke å tilfredsstille NOKUT`s krav til før-
ste- og professorkompetanse vil dette kunne medføre lavere 
kvalitet på utdanningen og vil ha konsekvenser for videre 
akkreditering av FHS.
T3: Anbefalte tiltak for kompetanseutvikling implemen-
teres

R4: Risiko for vakanser ved bemanning for økte utdan-
ningskvoter.
Beskrivelse: FHS er fortsatt i en endring, og mange ansatte 
har over tid vært i en arbeidskrevende situasjon. Flere har 
arbeidet mye overtid og tatt stort ansvar for å få den nye 
organisasjonen i gang. Konsekvensen av å ikke bemanne 
iht plan for økte kvoter er at organisasjonen blir ytterligere 
presset og det vil føre til brudd på arbeidsmiljøloven og 
potensielt flere sykemeldinger.
T4: Dialog med grenene og benytte interesseregisteret
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Fastsatte mål og resultatkrav 
Målsettingene som er satt for utdanningsløpene ansees for 
tilfredsstillende løst. Utdanningsvirksomheten går i stor 
grad som planlagt på digitale plattformer, men på grunn av 
koronasituasjonen er noen leveranser utsatt eller kansellert. 
Dette gjelder noen programmer ved sjefskurset og 2. kullet 
ved befalsskolen som ble utsatt våren 2020. Det er planlagt 
at utsettelsen på befalsskolen, tas igjen ved at halvparten av 
kullet utdannes i løpet av høsten 2020, og resterende våren 
2021. Utover dette er det enkelte aktiviteter som er utsatt, 
kansellert eller som gjennomføres med redusert ambisjons-
nivå i henhold til de føringer som til enhver tid gis når det 
gjelder smittevern. Kvotene for ettårig offiserspåbygging er 
ikke fylt opp etter FOS 2020.

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 beslut-

ninger 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 verdi-
grunnlag, som utgjør denne plattformen. HEL er en levende-
gjøring av dette verdigrunnlaget, og FHS har som målsetting 
at verdiarbeidet skal gjennomsyre all aktivitet ved høgy-
kolen. HEL har i 2020 fått sin naturlige plass i målbildets 
beskrivelse av operasjonslinjen «profesjon og menneske”. 
Operasjonslinjens fem delfokus skal totalt sett bidra til å 
oppfylle høyskolens 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 mangfoldsut-
valget 2020.
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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. 

Når utgiftskapittelets mindreforbruk ses sammen med 
inntektskapittelets mindreinntekt, har FHS mindreforbruk på 
10 millioner kroner i nettoresultat. Mindreforbruket søkes 
overført til 2021. Avviket forklares med følgende punkter.

• 9.6 mill. kr 
Forsinket utbetaling av lokalt lønnsoppgjør for 2019. Mid-
lene overføres til 2021 for å dekke utbetalingen.

Kapittel Overført fra 
2019

Bevilget 2020 Til disposisjon Regnskap 2020 Resultat 
2020

172001 9.153 791.147 800.300 786.000 14.300

472001 0 -15.554 -15.554 -11.258 -4.296

Totalsum 172001/472001 9.153 775.593 784.746 774.742 10.004

(Til disposisjon = overført fra 2019 + bevilget 2020), (Resultat 2020 = til disposisjon – regnskap 2020)
* tallene inkluderer SESK

• 3,8 mill. kr 
Eksterne forskningsmidler som er mottatt i forskudd, og 
overføres til 2021 for å dekke utgifter i prosjektperioden.

• -3,3 mill kr 
Merforbruk drift

Merforbruket på drift representerer 0,4 % av utgiftsrammen, 
og anses som et normalt periodiseringsavvik.
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Forsvarets høgskole
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