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Forsvarets høgskole er i en særstilling fordi vi delvis er 
underlagt lovverket i én sektor, altså universitets- og 
høyskolesektoren. Samtidig er vi en organisatorisk del av 
Forsvaret og skal primært levere til dette. Innenfor disse 
rammene skal vi realisere styrets nylig vedtatte visjon 
«forskning og utdanning for fremtidens forsvar». Vi skal 
bidra til å utvikle kompetanse, kunnskap, ferdigheter 
og dannelsen offiserer og befal trenger. Vi skal sammen 
bryne oss på utfordringen det er å innrette og organisere 
forskningen og utdanningen vår rundt det som er  
essensielt og unikt for vår militære profesjon, og samtidig 
ivareta prinsippet om akademisk frihet. Utdanningen skal 
holde de kvalitetskrav som gjelder i resten av universi-
tets- og høyskolesektoren, og samtidig reflektere at pro-
fesjonen skal omsette teori og beslutninger til praktisk 
handling. Vi skal forene sivil og militær tankekraft for å 
være best. Kritisk tenkning og evne til analyse er viktige 
egenskaper for en offiser i militære operasjoner, eller for 
en offiser som skal gi anbefalinger om utviklingen av 
Forsvarets kapasiteter og organisasjon. Balansegangen 
mellom det teoretiske, akademiske og det praktiske og 
handlingsorienterte er en del av den militære profesjon. 

Forsvarets høgskole skal være best i landet når det 
kommer til kunnskap om hvorfor og hvordan militær-
makt anvendes. Forskning og utvikling er grunnmuren 
utdanningen skal bygge på. Vi skal utdanne ledere som 
har kompetanse i å planlegge, lede, gjennomføre og 
understøtte militære operasjoner, og som forstår den 
strategiske og samfunnsmessige konteksten dette gjøres 
innenfor. Det er derfor vi er her. Vi er nå én Forsvarets 
høgskole, og har aldri hatt bedre forutsetninger for å 
lykkes med å levere en helhetlig utdanning med høy 
kvalitet til Forsvaret, og bringe gode analyser inn i 
forsvarsdebatten. I dag har vi den nødvendige kompe-
tansen samlet under ett tak. 

Det har vært noen lærerike og givende måneder som 
sjef for Forsvarets høgskole. Styret har fastsatt en strategi, 
og vi har fått en retning å følge. Jeg gleder meg til 
fortsettelsen.

Henning-A. Frantzen 
generalmajor  
rektor og sjef FHS

Forord ved rektor og sjef FHSEt av FHS’ hovedoppdrag er å utdanne befal  
og offiserer til Forsvaret.
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1.2 FORSVARETS HØGSKOLE 2019
2019 var et innholdsrikt år ved Forsvarets høgskole (FHS). 
Styret er imponert over den dyktige gruppen ansatte, 
elever og studenter som er ved FHS og den arbeids-
innsatsen som legges ned for at høyskolen skal levere 
god militær utdanning, forskning og formidling. Styret 
ønsker å takke alle for innsatsen og ser frem til den  
videre utviklingen av FHS. 

Nedenfor følger en oversikt over noen av høydepunkt-
ene fra 2019.

1.2.1 Ny rektor og sjef FHS
FHS fikk ny rektor og sjef i 2019. Dette er første gang 
ansettelsesprosessen er blitt gjennomført av et styre. Det 
var en god prosess med sterke kandidater. Sjefsskiftet ble 

gjennomført i november. Da ble tidligere rektor og sjef 
FHS, Louise K. Dedichen, takket av og ny rektor og sjef 
FHS, Henning-A. Frantzen, ønsket velkommen. 

Styret takker Dedichen for godt arbeid og ønsker henne 
lykke til videre i sin nye stilling, og ser frem til et godt 
samarbeid med Frantzen.

1.2.2 Ny strategi 
FHS’ styre fastsatte sin første overordnede strategi,  
Strategi for Forsvarets høgskole 2019–2022, ved utgangen 
av 2019. Den nye visjonen for FHS er «forskning og 
utdanning for fremtidens forsvar». Strategien er utviklet 
i et godt samspill mellom styret og administrasjonen 
og med bred deltakelse fra FHS’ avdelinger. Strategien 
består av to deler: visjon, misjon og overordnede mål 

samt en overordnet plan for strategiperioden. Første del 
beskriver høyskolens verdigrunnlag, de tre hovedmålene 
om utdanning, forskning og formidling og et blikk mot 
neste strategiperiode. Andre del beskriver satsingen 
på forskningsbasert undervisning, robuste fagmiljø, 
internasjonalisering, læringssyn og dannelse, teori og 
praksis samt digitalisering. Høyskolen har også utviklet 
en definisjon av begrepet militærmakt.

FHS’ strategi skal være et ledelsesverktøy som skaper en 
felles retning og setter alle Forsvarets høgskoles sjefer 
med deres medarbeidere i stand til å utarbeide konkrete 
utviklingsplaner for deres respektive ansvars områder/
avdelinger. Strategien skal legge til rette for mer 
forsknings-, utviklings- (FoU-) og utdanningssamarbeid 
på tvers av avdelinger. Videre er hensikten at strategien 
skal anvendes som et kommunikasjonsverktøy som kan 
fortelle samarbeidspartnere, jobbsøkere, offentligheten 
og andre interesserte om høyskolens visjon, misjon og 
verdigrunnlag samt ambisjonene innenfor høyskolens 
tre kjerneområder: forskning og utvikling, utdanning og 
formidling.

1.2.3 Satsing på internasjonalisering, Erasmus +
FHS har forsterket sin innsats innenfor internasjonali-
sering, og det er svært gledelig at FHS i oktober 2019 ble 
tildelt Erasmus Charter for Higher Education. Dette inne-
bærer langt større muligheter for internasjonal utveks-
ling for våre studenter, både på bachelor- og masternivå, 
og ansattmobilitet for kompetanseheving. I tillegg pågår 
et større arbeid med å inngå samarbeidsavtaler med 
relevante internasjonale utdanningsinstitusjoner. Dette 
arbeidet vil fortsette i 2020. 

1.2.4 Studentråd konstituert
I november 2019 hadde det sentrale studentorganet sitt 
første møte. Det er positivt at FHS har fått et studentråd 
og med det en god arena for dialog og samarbeid mel-
lom høyskolen og studentene. 

1.2.5 Nytt avdelingsnavn
Styret vedtok i august 2019 å endre navn på en av 
høyskolens avdelinger, Institutt for militær ledelse og 
operasjoner. Denne endret navn til Forsvarets høgskole 
Stabsskolen. Endringen ble foretatt som følge av erfarin-
ger med at det eksisterende navnet var langt, sammen-
satt og lite gjenkjennbart. 

1.3 STYRETS OVERORDNEDE VURDERING AV  
SAMLEDE RESULTATER, RESSURSBRUK OG 
MÅLOPPNÅELSE FOR 2019
Styrets overordnede vurdering av oppdragsløsning 
for FHS i 2019 er at oppdrag er levert som planlagt og 
strategiske mål for 2019 er nådd. Alle nye utdanningsløp 
er startet opp og gått som planlagt. 

FHS er omstilt og ny utdanning er iverksatt. Nye vilkår 
og ressursrammer for utdanning i Forsvaret innebærer at 
FHS nå og i tiden fremover må prioritere FoU og utdan-
ning innenfor Forsvarets kjernekompetanse i enda større 
grad enn før. Utdanning, forskning og formidling er FHS’ 
kjerneoppgaver, og må gå foran annen aktivitet.

Den overordnede målsettingen for 2019 har vært å fort-
sette implementeringen av nye utdanningsløp med god 
kvalitet, samtidig som utdanningsløp som skal utfases 
sluttføres på en forsvarlig måte. Skole- og avdelings-
sjefene skal drifte egen avdeling og produsere leveranser 
som samlet sett dekker FHS’ overordnede formål «…å 
utdanne, utvikle og formidle relevant kunnskap om hvor-
dan og hvorfor militærmakt anvendes».

I løpet av høsten har forsvarssjefens internrevisjon 
gjennomført en revisjon innenfor området styring og 
kontroll. Rapporten etter revisjonsbesøket viser at vi gjør 
mye riktig, men at det gjenstår noe på dokumentasjon 
av styringssystem og prosesser. Det har i andre halvdel 
av 2019 vært arbeidet systematisk med å få på plass 
gode og effektive rutiner for forsvarlig forvaltning. I dette 
ligger det at forvaltningen må effektiviseres for å sikre 
forsvarlig forvaltning med de ressursene man har etter 
utdanningsreformen. 

I  2019 er det realisert ytterligere 235 millioner kroner i 
gevinster som følge av utdanningsreformen. Til sammen 
er det nå tatt ut 373 millioner kroner. Ytterligere 98 milli-
oner kroner vil tas ut i løpet av 2020 og 2021. Etter dette 
vil FHS som følge av utdanningsreformen ha tatt ut totalt 
471 millioner kroner, som er i henhold til opprinnelig 
plan. Årsresultat for 2019 fremgår av kapittel 7.

For å fortsette å opprettholde kvaliteten er det avgjø-
rende at FHS fokuserer på å gjennomføre kjerneaktivitet 
og nedprioriterer annen aktivitet. Til tross for store 
innspa ringer evner høyskolen å opprettholde den gode 
kvaliteten på utdanningen.

Sjefsskifte 1. november. Fra venstre styreleder Steinar Simonsen,  
generalmajor Henning-A. Frantzen, kontreadmiral Louise K. Dedichen.

1 Styrets beretning

generalmajor

Sjef Hæren
Eirik Kristoffersen

generalmajor

Sjef Luftforsvaret
Tonje Skinnarland

førsteamanuensis
Ingerid Opdahl

Ansatt
representant

oberstløytnant

Ansatt
representant

Fred Andersen

hovedlærer

Ansatt
representant

Ståle Ulriksen

kontreadmiral

Sjef Sjøforsvaret

Nils Andreas 
Stensønes

nestleder
Kristin Vinje

styreleder
Steinar Simonsen

kadett

Student
representant

John Polden 

1.1 STYRETS MEDLEMMER

Varaer: Ellen Katrine Hætta (vara eksternt medlem), generalmajor Inge Kampenes, sjef Cyberforsvaret (vara for de tre  
styrkesjefene), major Sigbjørn Halsne (førstevara ansatt i undervisnings- og forskerstilling), kaptein Ida Marie Frøseth  
(andrevara ansatt i undervisnings- og forskerstilling), Tone Floor (vara ansatte i tekniske og administrative stillinger), 
kadett Nikolai Norum (vara studentrepresentant).
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2.1 STYRINGSLINJER
Forsvarsdepartementet gir rammer og føringer til utdan-
ning i iverksettingsbrevet.

Forsvarssjefen er øverste leder i Forsvaret og er dermed 
ansvarlig for, og eier av, utdanningen i Forsvaret. Høy-
skolestyret er opprettet for å utføre 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.

2.2 ORGANISASJON

2.3 HOVEDTALL 
FHS er en avdeling i Forsvaret med 329 avtalte årsverk  
pr. 31.12.2019. 
I tillegg kommer eksternfinansierte stillinger, professor 
II-stillinger og lærlinger. 

2.3.1 Årsverk
★ FHS har 329 faste årsverk som fordeler seg slik:

Befal 5–9: 38
Offiser 1–4: 130 
Offiser gruppe I: 10
Sivile: 151

★ Fast eksternfinansiert: 2 administrative årsverk 
★ Professor II: 9
Studenter og elever er ikke talt med, selv om noen av disse 
har ansettelsesforhold med Forsvaret.

2.3.2 Lærlinger 
★ FHS har ni andreårslærlinger som fordeler seg slik:

4 kontor & administrasjon
2 kokker
2 IKT
1 sikkerhet

2.3.3 Kjønnsdeling
Alle ansatte, midlertidig og faste:
Sivile: totalt 199 ansatte, 79 kvinner og 120 menn
Militære: totalt 207 ansatte, 33 kvinner og 174 menn

2.3.3 Lokasjoner
Krigsskolen er lokalisert på Linderud i Oslo, Sjøkrigs-
skolen er lokalisert på Laksevåg i Bergen, Luftkrigsskolen 
er lokalisert på Kuhaugen i Trondheim, Cyberingeniør-
skolen er lokalisert på Jørstadmoen ved Lillehammer og 
Befalsskolen er lokalisert på Sessvollmoen på Romerike. 
Institutt for forsvarsstudier og Stabsskolen er lokalisert 
på Akershus festning i Oslo sammen med fagstab og 
driftsstab.

2.3.4 Bygg 
FHS har i løpet av 2019 tatt over flere av byggene på Lin-
derud og gjort disse om til kaserner med tomannsrom. 
Dette er som følge av endret status på kadetter. Om-

gjøringen er utført i takt med at nye kull på ny ordning 
tas opp. Den siste ombyggingen vil skje våren 2020, og 
høsten 2020 er alle rom for alle tre kullene omgjort. 

2.3.5 Utvikling i budsjettrammer 

Budsjettramme på utgiftssiden var i 2019 totalt 875 
millioner kroner. Inntektsbudsjettet var på 23 millioner 
kroner. 

Utvikling i budsjettrammene henger sammen med flat 
overføring av skolene til FHS og deretter gevinstuttak.  
I 2019 er det tatt ut ytterligere 230 millioner kroner. Siste 
del av det totale gevinstuttaket for FHS på 471 millioner 
kroner tas ut i 2020 og 2021 i takt med overgang til ny 
ordning for de siste kullene ved krigsskolene. 

FHS består av seks utdanningsavdelinger: Befalsskolen, Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Cyberingeniørskolen 
og Stabsskolen. I tillegg har høyskolen ett institutt: Institutt for forsvarsstudier. Høyskolen har et styre, en felles ledergruppe 
og en sentralisert administrasjon fordelt i en fagstab og en driftsstab. 

STYRET

BEFALSSKOLEN KRIGSSKOLEN STABSSKOLENSJØKRIGS-
SKOLEN

INSTITUTT FOR 
FORSVARS-

STUDIER

LUFTKRIGS-
SKOLEN

REKTOR OG SJEF FHS

STABSSJEFDEKAN

Eiendom, bygg og anlegg per 1. januar 2020 m2

FHS Akershus festning –  ledelse, driftsstab,  
fagstab, Institutt for forsvarsstudier  
og Stabsskolen 8 952

Linderud – Krigsskolen 23 615

Wallemsviken – Sjøkrigsskolen 23 800

Kuhaugen – Luftkrigsskolen 11 940

Sessvollmoen – Befalsskolen 1 529

Jørstadmoen – Cyberingeniørskolen 4 594

Totalt FHS 74 430

Utgifter  746 840 1 101 328 874 261 820 681

Inntekter  -26 792 -31 971 -23 211 -31 554

Netto 720 048 1 069 357 851 050 789 127

Budsjett 
2017

Budsjett 
2018

Budsjett 
2019

Forventet 
budsjett  

2020

Tall i hele 1000

CYBER-
INGENIØR-

SKOLEN

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall

FORSVARSDEPARTEMENTET

FORSVARSSJEFEN

STYRET

REKTOR OG SJEF FORSVARETS HØGSKOLE
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3.2.1.4 Bachelor i militære studier med fordypning 
i ledelse – militær logistikk
Studiet gir en bachelorgrad i militære studier med for-
dypning 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 i militære operasjoner. Fagfeltet militær logistikk er 
bredt, og utdanningen innebærer en fordypning innen 
fag, teori og problemstillinger som omhandler ressurs-
anvendelser til militære operasjoner. Dette innebærer en 
rød tråd av ledelsesfag, analytiske fag og logistikk som et 
kjerneområde for Forsvaret.

3.2.1.5 Bachelor i militære studier med fordypning 
i ledelse – sjømakt og militær navigasjon
Utdanningen 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 fagom-
råder som realfag, navigasjon, brovakt og fartøyskontroll, 
militær praktisk navigasjon, navigasjonssystemer, skips-
teknikk, språk, ledelse, maritime operasjoner, internasjo-
nale 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 kvalifika-
sjoner og sertifikater for sjøfolk.

3.2.1.6 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 inte-
grere 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.

3.2.1.7 Bachelor i militære studier med fordypning 
i ledelse og landmakt
Studiet gir en bachelorgrad i militære studier med for-
dypning innen fagområdene ledelse og landmakt. Det 
er en utdanning som skal gjøre kandidaten i stand til å 
planlegge, lede og gjennomføre operasjoner. Utdannin-
gen 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.

3.2.1.8 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 gjen-
nomføres emner som militær idrett og trening, militær 
engelsk og vitenskapelig metode.

3.1 UTDANNINGSMODELL
Ett av FHS’ hovedoppdrag er å utdanne befal og offiserer 
til Forsvaret. FHS leverer både offisersutdanning (bache-
lor, master og høyere offisersutdanning) og befals-
utdanning (grunnleggende, videregående og høyere 
befalsutdanning). 

3.2 OFFISERSUTDANNING
FHS har i 2019 tilbudt offisersutdanning innenfor tre 
programmer på bachelor- og mastergradsnivå, samt 
sjefskurs. 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 forsvars-
grenene, 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. 
Mastergraden i militære studier er for 2019/20 gjennom-
ført med studenter fra politiet og sivilt ansatte i Forsvaret, 
i tillegg til en utenlandsk student. I tillegg har FHS hatt 
studenter fra USA, Nederland, Sverige og Finland i 
2019-kullet på masternivå.

3.2.1 Linjer
3.2.1.1 Grunnleggende offiserspåbygging 
Grunnleggende offiserspåbygging er en militærfaglig 
tilleggsutdanning for kandidater som allerede har fullført 
sivil utdanning på bachelor- eller masternivå. Utdannin-
gen bygger videre på den sivile kompetansen og gjør 
kandidaten kvalifisert til å jobbe som offiser i Forsvaret 
innen sitt fagfelt. Etter fullført offiserspåbygging er offise-
ren søknadsberettiget til master i militære studier på lik 
linje med øvrige i offiserssøylen.

3.2.1.1 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 komplek-

sitet. 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, 
kraftfor syning og automatisering. Verkstedopplæring 
inngår som en del av utdanningen.    

Linjen marineingeniør elektro gir det teoretiske grunn-
laget for å i kombinasjon med tilstrekkelig og relevant 
fartstid kunne løse kompetansesertifikat som skips-
elektrikeroffiser iht. forskrift om kvalifikasjoner og 
sertifikater for sjøfolk.

3.2.1.2 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, grunnlegg-
ende 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 grunn-
laget for å i kombinasjon med tilstrekkelig og relevant 
fartstid kunne løse kompetansesertifikat som maskin-
offiser kl. 4 til og med kl. 1 iht. forskrift om kvalifikasjoner 
og sertifikater for sjøfolk.

3.2.1.3 Bachelor i militære studier med fordypning 
i ledelse – marineingeniør våpensystemer, elektro-
nikk 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 kontroll-
systemer, radar, elektrooptikk, sonar og samband. 
Verkstedopplæring inngår som en del av utdanningen.

3 Utdanning
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3.2.1.9 Bachelor i militære studier med fordypning 
i telematikk
Studiet gir en ingeniørutdanning innenfor data- og kom-
munikasjonssystemer kombinert med militær utdanning. 
Utdanningen har en varighet på tre til fire år avhengig 
av den militære tilleggsutdanningen, og fører til en 
bachelor grad 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 utdan-
nes 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.

3.2.1.10 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 kombina-
sjon av heltid og deltid over to år.   

3.3 BEFALSUTDANNING
Veien til en befalsutdanning går gjennom førstegangs-
tjenesten. 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. 
Utdanningen 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. Utdan-
ningen skal være praksisnær og rettet mot Forsvarets 
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 ulike stillingene. Eksempelvis kan dette være sivile og 
militære kurs, eller sivil akademisk utdanning.

3.4 ANDRE KURS 
FHS har en viktig rolle som brobygger mellom forsvar 
og sivil sektor og tilbyr som en del av sitt samfunns-
ansvar kompetansehevende kurs innenfor feltene norsk 
forsvars-, og sikkerhetspolitikk, etterretning og nasjonal 
samfunnssikkerhet og beredskap for relevant personell i 
sivil og militær sektor. 

3.4.1 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 sikkerhets-
politiske situasjonen for nøkkelpersonell i sivil og militær 
sektor. Sjefskurset oppdateres fortløpende for best mulig 
å reflektere samfunnsutviklingen og belyse nye utenriks-
politiske og sikkerhetspolitiske utfordringer.

1

2

Sjømakt og militær 
navigasjon

Marineingeniør 
maskin

5

6

Landmakt

Ledelse og  
ingeniørfag

3

4
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28,2 % som søkte og 25, 8 % som ble tatt opp og tilsva-
rende på befalsutdanning med 18,2 % som søkte og  
18 % som ble tatt opp. På grunnleggende offiserspåbyg-
ging var kvinneandelen som kom inn i forhold til søkere 
2,2 % høyere. Dette er en positiv utvikling for høyskolen. 

Det er fortsatt stor interesse fra de som skal gjennomføre 
videregående befalsutdanning, og fortsatt noe etterslep 
i inneværende år. Andelen kvinner som gjennomfører 
utdanningen ligger på samme nivå som tidligere år. 
Dette gjelder også på høyere offisersutdanningen hvor 
kvinneandelen er like stabil høy som tidligere.
Det var 480 (12,1 % K) søkere til videregående offisersut-
danning/masterutdanning i Norge. Av disse fikk 87  
(16,1 % K) personer tilbud om skoleplass. Antall søkere 

til utlandet var 134 (6,0 % K), hvor 8 (12,5 % K) fikk tilbud 
om skoleplass.

Det er fortsatt viktig for FHS å følge og være med på å 
utvikle opptaksprosessen i tett samarbeid med øvrige 
involverte aktører i rekrutterings-, seleksjon- og opp-
taksprosessen. Vi ønsker gode søkertall og vektlegger 
mangfold for å kunne velge de best egnede og moti-
verte søkerne til utdanningene våre. Det har i år vært 
fire søknader om bytte av forsvarsgren etter oppstart på 
krigsskolene, samt et lite antall som har sluttet frivillig. Vi 
vil følge denne utviklingen tett, da vi er oppmerksom på 
at det kan være utfordrende å velge rett studieretning 
og binde seg til seks års sammenhengende  skole/plikt-
tjeneste rett fra videregående skole.

4.1 KANDIDATPRODUKSJON OG ANDRE  
UTDANNINGSTALL
I 2019 har FHS totalt hatt 982 studenter med studierett, 
fordelt på bachelor-, master-, videre- og befalsutdanning. 
Disse har produsert totalt 49 897 studiepoeng, noe som 
tilsvarer 831,61 heltidsekvivalenter. En heltidsekvivalent 
tilsvarer 60 studiepoeng. Befalsutdanningen er ikke  
studiepoenggivende, noe som forklarer diskrepans  
mellom studenter med studierett og heltidsekvivalenter. 

I 2019 har FHS produsert 683 vitnemålsgivende kvalifi-
kasjoner, som vist i tabellen under. På grunn av formelle 
feil ved en eksamen, har FHS i 2019 ingen kvalifikasjoner 
på logistikkprogrammet. Disse vil bli omfattet av neste 
års rapport.

Den gjennomsnittlige kandidatgjennomstrømningen 
ved FHS er nær 90 prosent, noe som styret anser som et 
bra resultat. Gjennomstrømningen påvirkes primært av 
frafall fra studiene, men i betraktelig mindre grad enn 
hva som er normalen ved sivile studier. 

4.2 KVALITET I UTDANNINGEN
Høyskolen arbeidet videre med et felles kvalitetssystem 
i 2019. Det har blitt opprettet en kvalitetsledergruppe 
med representanter fra avdelingene. Arbeidet er tenkt 
ferdigstilt og fullt implementert innen utgangen av 2020. 
Masterstudiet skal revideres og det er satt av ressurser 
for å øke FoU-aktiviteten og andelen med førstestillings-
kompetanse. Internasjonalisering er et satsingsområde 
for FHS, og høyskolen ble høsten 2019 tildelt Erasmus 
Charter for Higher Education, som gjør det mulig å inngå 
samarbeids- og utvekslingsavtaler med andre utdan-
ningsinstitusjoner som har charteret, slik at man på sikt 
kan øke studentmobiliteten. Det arbeides også for å 
tilrettelegge studieprogrammene bedre for mobilitet.  
I 2019 ble det både opprettet et felles læringsmiljøutvalg 
og et felles studentorgan (studentdemokrati) for hele 
høyskolen. Avdelingenes frist for å levere årlige kvalitets-
rapport er 1. oktober, og den samlede årsrapporten for 
hele FHS blir behandlet i årets siste styremøte.

4.3 REKRUTTERING OG OPPTAK
Det har også i 2019 vært gode søkertall til alle 
utdanning ene ved FHS. Det var 1699 (28,2 % kvinner 
(K)) søkere til bachelorutdanning og 826 (18,8 % K) som 
søkte seg til befalsutdanning. På grunnleggende offisers-
påbygging var det 193 (31,1 % K) søkere. Til tross for 
generelt gode søkertall har det vært en nedgang på  
16,9 % i antall søkere til bachelorutdanningen, samtidig 
som det har vært en fordobling av søkere til grunnleg-
gende offiserspåbygging. Andelen kvinnelige søkere 
har for begge disse utdanningene gått noe opp. Dette 
forsterker den positive trenden fra tidligere år. Det er  
fortsatt et høyt antall kadetter (bortimot 75 % mot  
85 % i 2018) på krigsskolene som har tjeneste i Forsvaret 
fra tidligere. Søkertallene til befalsutdanningen er ikke 
sammenlignbare fra sist år. 

I motsetning til tidligere år, var det i 2019 bra samsvar 
mellom andelen kvinner som søkte og de som ble tatt 
opp på utdanningene. Samlet på krigsskolene var det 

Etter gjennomført utdanning skal offiserene være i stand til å planlegge, lede, understøtte og gjennomføre 
militære operasjoner.

Videregående befalsutdanning 1 –  Luftkrigsskolen 46

Videregående befalsutdanning 2 – Krigsskolen 35

Videregående befalsutdanning 1 – Krigsskolen 35

Stabsstudiet 47

Videregående befalsutdanning 2 – Sjøkrigsskolen 7

Bachelor – operativ marine 21

Bachelor – marineingeniør maskin 15

Bachelor – marineingeniør elektronikk og data 15

Bachelor – marineingeniør elektro og automasjon 7

SKSK GOK 2

Bachelor i ingeniørfag uten GOU (SKSK) 1

Master i militære studier 19

Bachelor i militære studier – Luftkrigsskolen 26

Bachelor i militære studier – Operativ, KS 54

Bachelor i ingeniørfag – KS 8

Bachelor i militære studier – fritt sammensatt 2

Bachelor i ingeniørfag – telematikk 35

Grunnleggende offiserutdanning – CIS 40

Grunnleggende befalsutdanning – CIS 35

Befalsskolen 203

Grunnleggende offiserspåbygging 13

Videregående befalsutdanning 3 17

4 Årets aktiviteter og resultater 
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FOU FOR MILITÆR  
PROFESJONSUTDANNING

Den 1. juni i år skal FHS ha klar den nye FoU-planen.  
– Mye er blitt gjort i løpet av utdanningsreformen når 
det gjelder Forsvarets høgskoles felles utdannings-
portefølje. Nå skal FHS kraftsamle kunnskapen og også 
levere FoU sammen, for å heve kvaliteten på utdannin-
gen vi leverer, sier visedekan Saira Basit.

Basit mener en viktig grunn til at FHS trenger en ny FoU-
plan er for å minske skillet mellom FoU og utdanning. 
– Jeg liker rektor og sjef FHS’ måte å si det på: Forskning 
og utvikling er grunnmuren utdanningen skal bygge på. 
Vi kan ikke først uten et godt nok kunnskapsgrunnlag 
definere hva vi skal undervise i, og deretter begynne å 
forske på det. Vi skal ha FoU-basert undervisning! Dette 
skal selvfølgelig kombineres med en god dialog om 
Forsvarets behov, sier Basit.

Felles overordnet retning
Planen er en koordinering av forsknings, utviklings- og 
innovasjonsaktivitetene for å få en mer samlet, overord-
net retning på arbeidet.

– Det er ekstra viktig for en organisasjon spredt utover 
fem steder i Norge. FoU-planen er konkretisering av FHS’ 
strategi fastsatt av styret som eies av forsvarssjefen. I vårt 
tilfelle er det første gangen vi gjør dette som en felles 
Forsvarets høgskole, forteller Basit. Hun sier at ønsket 
er å styrke fagmiljøene. – Vi kan vise hva vi er gode for, 
sammen. FoU-planen omfatter blant annet etablering 
av avdelingsovergripende FoU-grupper og nye, felles 
møterekker. Tanken er at planen skal bidra til fokus på 
FoU som gjør vår militære profesjonsutdanning bedre 
– og gjøre FHSere til en tydeligere stemme i forsvars-
debatten, forteller hun. Får vi til å tenke sammen på tvers 
av avdelinger, kan vi nemlig også lykkes med å tenke 
helhetlig om Forsvaret – om alle nivåer og på tvers av 
grener og domener.

Sjef og rektor FHS ga oppdraget om å skrive en FoU-plan 
til dekanteamet og direktør Institutt for forsvarsstudier i 
høst. Det er en plan som implementeres fortløpende. 

Prioriteringer
– 1. juni leverer vi det skriftlige produktet, som også 
inneholder et foreløpig resultat, over til sjefen. Men 
primært er det høyskolens faglig ansatte som alle jobber 
sammen om denne. Det er de som er selve kjernen i 
FoU-planen, sier Basit. – Vi har valgt en fremgangsmåte 
som innebærer at engasjementet blant faglig ansatte er 
avgjørende. Det vi har lagt til rette for er felles arenaer 
og strukturer på tvers av avdelinger, hvor de ansatte kan 
møtes og diskutere temaer av felles interesse. Her har vi 
«plantet» noen tematiske områder for å få folk til å finne 
sammen, mens noe har kommet helt av seg selv, sier 
hun.

Basit forteller at det så lang er blitt etablert 13 avdelings-
overgripende FoU-grupper. – I dette arbeidet er alle 
sentrale ved FHS, fra forskeren til profesjonsutøveren. Vi 
har kommunisert med samtlige gruppeledere og jeg blir 
oppstemt av entusiasmen jeg møter. 

Førsteprioritet vil bli gitt til tematikk som inneholder 
militære operasjoner. – Spesielt det som omfatter det 
taktiske og fellesoperative nivå. Det er rett og slett fordi 
vi så langt ikke har prioritert dette, mens det burde være 
del av vår kjernekompetanse, sier Basit.

– I praksis betyr det mer koordinering av en del FoU- 
aktiviteter som vi trenger å få på plass for å levere maks. 
Det innebærer noen nye strukturer og også insentiver 
for FoU-aktivitet. Vi skal fortsatt være spesialister på det 
vi driver med lokalt. Samtidig skal vi trykke på knapp-
ene som slipper løs det potensiale vi sitter på dersom vi 
jobber mer sammen. Styring og kontroll – nei. Koordi-
nering, oppfordring og strategisk ressurssetting – ja. Vi 
skal prioritere å bygge opp et ordentlig godt fagmiljø på 
militære operasjoner, avslutter hun.

Øverste bilde – Visedekan Saira Basit på 
det franske hangarskipet Charles de Gaulle 
under Shangri-la-dialogen 2019. 

Bilde til venstre – Avslutning på FHS/Sjø-
krigsskolen 2019. Fv. visedekan Saira Basit, 
kontreadmiral Nils Andreas Stensønes,  
sjef Sjøforsvaret.
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4.4.3 Annen formidling (ikke publiseringspoeng)4.4 FORSKNING OG UTVIKLING 

4.4.1 Formidling
FHS’ faglige ansatte er aktive formidlere av egen FoU og 
kunnskap om militærmakt og forsvars- og sikkerhets-
politikk til samfunnet (bl.a. forskningsmiljøer, politiske 
miljøer og allmennheten). Formidlingen er også i stor 
grad rettet mot ulike deler av Forsvaret. FHS gjennom-
førte, eller var medarrangør, av 26 konferanser og åpne 
seminarer i 2019, blant annet fire i Trondheim og ett i 
Bergen. For å gjøre forskningen enda mer tilgjengelig 
for interesserte utenfor Forsvaret, ble flere eksterne kon-
feranselokaler i Oslo tatt i bruk, blant annet Litteratur-
huset, Kulturhuset og Høymagasinet.

Forskerne ved FHS gjennomførte og leverte til sammen 
120 faglige og populærvitenskapelige foredrag, 60 andre 
faglige og populærvitenskapelige bidrag, de deltok  
100 ganger i ulike intervjuer, TV-program m.m. og skrev 
50 kronikker og kortere artikler (tallene er rundet opp/
ned til nærmeste 5).

4.4.2 Oversikt over vitenskapelige publikasjoner  
for 2019
Publikasjoner fagfellevurdert (som gir  
publiseringspoeng)
Tallene er pr. 30. mars 2020 fra den nasjonale forsknings-
databasen Cristin og er kontrollert av Seksjon for biblio-
tekstjenester ved FHS.

1 Bok utgitt ved forlag som er godkjent av Norsk vitenskapelig indeks som nivå 1 eller 2, hvor nivå 2 er høyeste og gir mest uttelling i form av  
 publiseringspoeng.
2 Bok utgitt ved NVI-godkjent forlag på nivå 1 eller 2, med flere tekster/kapitler som har forskjellige forfattere. Det er kun kapitlene i en antologi  
 som rapporteres. Redaktørrollen på en antologi gir ikke uttelling. Se ellers cristin.no https://www.cristin.no/nvi-rapportering/nvi-veiledninger/  
 registrere-publikasjoner.html#toc5
3 Artikkel utgitt i serie eller tidsskrift som er godkjent av Norsk vitenskapelig indeks som nivå 1 eller 2.

* Overskriften «Uspesifisert avdeling) Inneholder blant annet forfattere knyttet til andre deler av Forsvaret som driver FoU-virksomhet (Forsvarets   
 etterretningshøgskole, Forsvarets sanitet osv.)

Antall mediebidrag har vært høyere enn det som fremgår av oversikten. Disse tallene er resultat av selvrapportering, og de som er mest i mediene, 
rapporterer ikke alltid sine opptredener inn i Cristin.

4 Bok rettet mot en snevrere gruppe enn allmennheten. For eksempel mot yrkesgrupper med mer, se Cristin: https://www.cristin.no/ressurser/ 
 sporsmal-og-svar/registrere/hvilken-kategori-skal-jeg-velge.html#toc3

 CIS IFS KS LKSK SKSK STS Total

Tidsskriftspublikasjon 0 38 10 5 22 20 95

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review 0 0 0 0 0 1 

Populærenskapelig artikkel 0 10 5 3 9 5 

Kronikk 0 22 3 1 11 12 

Anmeldelse 0 2 0 0 0 1 

Short communication 0 1 0 0 0 0 

Intervju tidsskrift 0 3 0 0 1 0 

Fagartikkel 0 0 2 1 1 1 

Konferansebidrag og faglig presentasjon 2 36 18 18 66 60 200

Vitenskapelig foredrag 2 14 7 6 16 22 

Faglig foredrag 0 18 10 8 43 35 

Populærvitenskapelig foredrag 0 4 1 4 4 3 

Poster 0 0 0 0 3 0 

Bok 0 2 0 2 1 4 95

Vitenskapelig antologi/konferanseserie 0 2 0 0 1 2 

Populærvitenskapelig bok 0 0 0 1 0 1 

Fagbok 4 0 0 0 1 0 1 

Rapport/avhandling 0 2 2 0 7 2 13

Rapport 0 0 2 0 3 2 

Kompendium 0 0 0 0 2 0 

Doktorgradsavhandling 0 1 0 0 2 0 

Mastergradsoppgave 0 1 0 0 0 0 

Del av bok/rapport 0 2 1 1 2 3 9

Faglig kapittel i populærvitenskapelig bok eller fagbok 0 1 1 1 2 2 

Populærvitenskapelig kapittel/artikkel 0 1 0 0 0 0 

Forord 0 0 0 0 0 1 

Mediebidrag 1 55 6 2 33 1 

Programdeltagelse 0 10 3 0 0 1 

Intervju 1 45 3 2 33 0 

Informasjonsmateriale       

Brifer 0 0 0 0 2 0 2

Sum 0 135 37 28 133 90 395

NVI-registrerte publikasjoner 

Vitenskapelig monografi 1 2019 -  4 2 - - - - 6

 2018 -  1 - - - - 1 2

Vitenskapelig antologi 2  2019 1 9 6 5 2 1 2 26

 2018 2 8 9 4 2 1 9 35

Vitenskapelig artikkel i serie eller periodika 3  2019 7 20 8 2 2 7 9 55

 2018 7 18 10 2 2 16 9 64

SUM 2019 8 33 15 8 4 8 11 87

 2018 9 27 19 6 4 17 19 101

Publiseringspoeng 2019 4,23 55,03 26,38 4,25 2,37 2,43 2,71 97,4

 2018 4,23 32 16 3,2 3,01 5,7 11,09 75,2

 CIS  IFS STS KS LKSK SKSK Uspesifisert 
avdeling

Sum 
Cristin 

FHS
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4.4.4 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 
2019. 

4.5 FORSVARSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD
FHS har bidratt i arbeidet med Forsvarssjefens fag-
militære råd. Det er gjort analyser av kapasitet på alle 
skolene. Kapasitetsanalysene har sett på begrensninger 
og mulige løsninger for en eventuell utvidelse innenfor 
eiendom, bygg og anlegg (EBA). Dette gjelder både 
forlegning og forpleining, undervisningsfasiliteter, kon-
torplasser for ansatte og treningsfasiliteter. 
I dette arbeidet er det også sett på forholdet mellom 
studenter/elever og ansatte ved en eventuell økning av 
student/elevtall både for offiserer og spesialister. 

4.6 RETTIGHETER KADETTER 
Forsvarets høgskole erfarer at rettstilstanden vedrørende 
kadetters rettigheter er vanskelig å forholde seg til etter 
utdanningsreformen og har brukt mye tid i 2019 på å 
avklare dette. Arbeidet pågår fortsatt og FHS er i dialog 
med Forsvarsstaben (FST) fortløpende. FHS har som 
målsetting å finne endelig løsning i løpet av 2020, da 
dette er viktig å få avklart slik at våre studenter opplever 
at de er trygge på sine rettigheter og forpliktelser og har 
forutsigbarhet i sin studiehverdag. 

Beskrivelse  Finansiør  Inntekt 

 China in Indian Strategic Thinking   Norges forskningsråd  487 930

Muligheter og begrensninger   Eckbos legat   250 000

Prosjekt personell og kompetanse   Forsvarsdepartementet   587 000

Andre verdenskrig   Universiteter i Tromsø    948000

Forsknings-sabbatsmidler HUMEVAL    Norges forskningsråd  276 000

Planprogrammet    Forsvarsdepartement    1 200 000

Rusecopol    Norges forskningsråd   993 000

China in a New Era   Ambassaden i Beijing/UD   272 000

Security in Northern Europe    Forsvarsdepartementet    2 650 000

TransatHinn    Høgskolen i innlandet    400 540

IFS-CSIS Cooperation on Euro-Atlantic Security   Forsvarsdepartementet   270000

Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv    Forsvarsdepartementet   847 680

Ruge prosjektet    Forsvarsdepartementet    300 000

The parameters of military strategy    Forsvarsdepartementet    530000

Emergency Preparedness Law    Forsvarsdepartementet   660 000

Transatlantic Security    Forsvarsdepartementet    197 000

Fredsoperasjoner & deltakelse i ONUC   Forsvarsdepartementet   54 000

Terrorberedskap og stabilitet I nord    Forsvarsdepartementet    592 000

The Turkey-NATO-Russia Triangle    Forsvarsdepartementet    591 000

Totale inntekter 2019  12 106 300

*Andre avdelinger i Forsvaret regnes i denne sammenhengen som interne. Midler mottatt fra disse er derfor ikke inntatt i tabellen.

Bachelor i militære studier med fordypning i 
telematikk gir en ingeniørutdanning innenfor 
data- og kommunikasjonssystemer kombinert 
med militær utdanning.
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5.3 FASTSATTE MÅL OG RESULTATKRAV 
NÅDD 
Målsettingene som er satt for utdanningsløpene anses 
for tilfredsstillende løst. Imidlertid gjenstår det fortsatt 
en del arbeid knyttet til FoU, samarbeid i organisasjonen 
og med nasjonale og internasjonale institusjoner samt 
implementering av ny strategi.

5.4 EFFEKTIVISERING 
Etter omstillingen i 2018 har FHS brukt 2019 til å komme 
i gang med alle utdanningsløp og få på plass prosesser 
og rutiner for driften. Det er konstant behov for effektivi-
sering som følge av færre ansatte og mindre midler. En 
forutsetning for å opprettholde kvalitet i utdanningen 
med færre midler er at både drift- og fagsiden tar i bruk 
digitale verktøy. Et godt eksempel på dette er SKSK som 
har satt ut studiepoeng innenfor logistikk til Høyskolen i 
Molde. Studiet gjennomføres nettbasert og resultatene 
har vært meget gode. 

5.5 HOLDNINGER, ETIKK OG LEDELSE (HEL) 
I 2019 ble det avholdt en HEL-dag for førsteårskadettene 
på krigsskolene på Heistadmoen. Hensikten var å presen-
tere Forsvarets «spilleregler» for det nye kullet i tillegg til 
å starte refleksjonen rundt hva Forsvarets kjerneverdier 
(respekt, ansvar og mot) betyr for dem i rollen som  
offiser og sjef. Fire poster var satt opp for dagen: 
★ «Forsvarets nulltoleranser» og varslingsmuligheter
★ Skikkethetsregimet ved FHS
★ Formings-/refleksjonsaktivitet (problemstilling:  

Offisersrollen)
★ Alvoret i yrket/yrkets ytterste konsekvens

Det var en dag med mange gode diskusjoner og reflek-
sjoner.

Tiltaket er en del av etterlevelsen av høyskolens hand-
lingsplan for HEL. FHS har en målsetting om at HEL skal 
gjennomsyre all aktivitet ved høyskolen. 

5.6 FORSVARETS UNDERSØKELSE OM MOB-
BING OG SEKSUELL TRAKASSERING (MOST)
I 2019 kom resultatene fra MOST-undersøkelsen, som 
ikke var positive. I undersøkelsen oppgir en stor andel av 
Forsvarets ansatte og vernepliktige at de regelmessig ut-
settes for negative handlinger. Det fremgår også klart at 
kvinner i Forsvaret er langt mer utsatt for f.eks. uønskede 
bemerkninger og seksuell trakassering, enn menn. FHS 

utdanner Forsvarets fremtidige ledere og har derfor et 
særskilt ansvar for å skape ledere med høy integritet og 
moral. Det har følgelig vært svært viktig å videreutvikle 
arbeidet med å forhindre mobbing og seksuell trakasse-
ring. Dette inkluderer behandling av MOST-rapporten i 
styret, ledergruppen, arbeidsmiljøutvalget og ved samt-
lige av FHS’ avdelinger. Høyskolen har utviklet et internt 
varslingssystem hvor varsler går til HMS-rådgiveren og 
undervisning og informasjon om varsling er gjennom-
ført for ansatte og studenter/elever.

I tillegg ble det gitt likestillingsmidler til et todagers kurs 
med temaet hvordan forhindre mobbing og seksuell 
trakassering.

Se også vedlagt årsrapport fra Likestillings- og mang-
foldsutvalget 2019.

5.7 PERSONVERN OG SIKKERHET 
FSJ IR har gjennomført en revisjon av sikkerhets området 
ved FHS. De konkluderer med at FHS har etablert 
overordnede planer for sikkerhetsarbeidet. Sikkerhets-
policyen er ikke oppdatert siden omstillingen og det 
er noen avvik på risikovurderingen. Sikkerhetsorgani-
sasjonen er etablert, men denne anses sårbar. Det er 
ikke gjennomført sikkerhetsrevisjon i 2018 og sikkerhets-
planarbeidet er ikke en integrert del av styringssystemet 
til FHS. Etter revisjonen har FHS styrket området med 
en midlertidig ressurs. Det arbeides med å oppdatere 
dokumentasjon på sikkerhetsområdet og integrere 
sikkerhetsarbeidet som del av styringssystemet til FHS. 

5.1 OVERORDNET VURDERING 
FHS har god intern styring og kontroll i tråd med kravene 
i økonomiregelverket. Den interne styringen er tilpasset 
virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet. Det er 
gjennomført forvaltningskontroll ved alle avdelinger ved 
FHS i løpet av 2019. Driftsstaben har gjennom 2019 job-
bet kontinuerlig med implementering av prosesser og 
rutiner for styring og kontroll. Forenkling og effektivise-
ring har stått sentralt, samtidig som vi skal ha tilstrekkelig 
kontroll. 

Forsvarssjefens internrevisjon (FSJ IR) gjennomførte i 
oktober en revisjon av intern styring og kontroll ved 
Forsvarets høgskole. 

FSJ IR konkluderer med at FHS har organisert virk-
somhets- og økonomistyringen på en forsvarlig måte. 
Prosessene er dokumentert, men det gjenstår arbeid 
med å implementere alle prosesser. De påpeker at 
styringssystemet fremstår som noe fragmentert, spesielt 
gjelder dette sammenhengen mellom forvaltning og 
kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten. Området 
er satt til lys grønt.

5.2 MÅLBILDE  
Styret ved FHS har vedtatt en overordnet strategi for 
høyskolen. FHS’ overordnede oppgave er å utdanne, 
utvikle og formidle relevant kunnskap om hvordan og 
hvorfor militærmakt anvendes. Dette skal løses  
gjennom å: 
1 Drive fremtidsrettet, innovativ og profesjonsnær 

utdanning av høyeste kvalitet av offiserer, befal og 
andre relevante aktører som kan lede, utvikle og støtte 
militære enheter i fred, krise og krig. 

2 Levere internasjonalt anerkjent og relevant forskning 
og utvikling om hvordan og hvorfor militærmakt 
anvendes. 

3 Målrettet og ansvarsbevisst formidling av høy kvalitet, 
dele kunnskap som utvikles ved FHS til den militære 
profesjon, forsvarssektoren og det sivile samfunn. 

FHS’ strategi skal være et ledelsesverktøy som skaper 
felles retning og setter alle høyskolens sjefer med deres 
medarbeidere i stand til å utarbeide konkrete utviklings-
planer for deres respektive ansvarsområder/avdelinger. 
Strategien skal legge til rette for mer FoU- og utdan-
ningssamarbeid på tvers av avdelinger. 

Identifiserte og kommuniserte risikoer på overordnet 
nivå har i 2019 vært: 
Risiko nr.  Kort beskrivelse av risiko:
 1 Økte kvoter og manglende reduksjon i  
  ambisjon for annen aktivitet fører til risiko   
  for manglende oppfyllelse av forventninger til  
  annen aktivitet, for eksempel innen fagansvar,  
  og avvik innen forsvarlig forvaltning. 
 2  I utdanningsreformen ble kadettene gitt  
  ny status og nye rettigheter. Det har vært   
  utfordrende å avklare hvilke rettigheter som  
  gjelder og hvilke konsekvenser dette har.   
  FHS ser en risiko for tap av omdømme og   
  svekket rekruttering.  
 3 Det er risiko for at Forsvaret ikke utnytter hele  
  rekrutteringsgrunnlaget ved rekruttering til  
  studiene ved FHS. Det var en positiv utvikling  
  i 2019, men det er viktig at dette følges opp  
  videre til neste opptak. 
 4  Det er risiko for kompetansemangel i  
  organisasjonen som følge av at noen fag-  
  miljøer har utfordringer når det gjelder  
  akademisk kompetanse og relevant  
  profesjonserfaring, herunder fersk og relevant  
  operativ kompetanse. 

Tiltak nr.  Kort beskrivelse av tiltak for å redusere risiko:
 1 Rettidig oppbemanning ved økte kvoter og  
  fortsette arbeidet med å redusere ambisjon-  
  ene rundt mindre prioritert aktivitet. 
 2 Nødvendige avklaringer på kadettenes status,  
  rettigheter og plikter samt omforent forstå - 
  else ved FST, Forsvarets personell- og verne- 
  pliktssenter (FPVS) og FHS. 
 3 Arbeidet som er igangsatt for å revidere selek- 
  sjons- og rekrutteringskravene videreføres.  
  Fokuset må opprettholdes for å sikre et  
  bredere mangfold, herunder økte kvinne- 
  andeler i fremtidige opptak ved alle studier.  
  Forsvarsgrenene, FST, FPVS og FHS er sentrale  
  aktører som må bidra videre i dette arbeidet.
 4 Det er viktig at tjeneste ved FHS er meritte- 
  rende samt inngår i grenenes karriere- og  
  tjenesteplaner, og at det er dialog med  
  grenene for å rekruttere personell med akade- 
  misk og/eller relevant operativ erfaring til FHS.  
  Videre må det rekrutteres og utvikles per -  
  sonell innenfor prioriterte fagområder. 

5 Styring og kontroll
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Høyskolen skal utdanne ledere for Forsvaret. Disse skal 
håndtere fremtidige sikkerhets-, strategi- og operasjons-
utfordringer. Nye globale sikkerhetsutfordringer gjør at 
utdanningen må tilpasses i retning av høyere sikkerhets-
politisk kompleksitet med påfølgende uforutsigbarhet, 
tverrsektorielle sikkerhetsutfordringer og økende tempo 
i den militærteknologiske utviklingen. Evnen til kritisk 
tenkning og analyse vil stå i sentrum, sammen med tek-
nologi, dybde og fleksibilitet i utdanningen. Styrking av 
FoU innenfor disse feltene er derfor nødvendig, og det 
arbeides med planer for hvordan dette skal gjøres.

For å holde tritt med denne utviklingen bør hovedfokus 
i neste strategiperiode, 2023–2026, og delfokus i denne 
strategiperioden, være bedre samarbeid med relevante 
militære samarbeidspartnere og andre sektorer for å 
sikre flere og større samarbeidsflater med sivile partnere, 
nasjonalt og internasjonalt. Dette innebærer blant annet 
utveksling på student- og instituttnivå på sikkerhets-, 
beredskaps- og krisehåndteringsfeltene, og spesielt tet-
tere samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt. Videre 
vil en slik utvikling kreve at FHS forbedrer samarbeidet 
med grenene, domenene og andre miljøer i Forsvaret for 
å kunne møte deres behov og ta del i utviklingen som 
skjer innenfor profesjonen. Dette forutsetter videreut-

vikling av FHS’ utdanning innenfor teknologifeltene, og 
også sammenkoblingen av teknologisk og samfunns-
vitenskapelig kunnskapsutvikling.

Forsvarsgrenene etterspør utdanninger som fordrer mer 
fleksibilitet i utdanningssystemene og utdanningsløpene 
for tilrettelegging av større dybde, bredde og helhetsfor-
ståelse, særlig på masternivået. Det er et potensial for å 
videreutvikle utdanningsløpene i en retning som gir mer 
fleksibilitet som grunnlag for samhandling med sivile 
aktører. Det er også nødvendig å styrke kompetansen og 
utdanningen innenfor teknologiske fag. Cyberstudier og 
teknologifag bør integreres bedre i utdanningsløpene 
ved FHS gjennom videreutvikling av studieprogrammer 
og samarbeid med andre institusjoner.

I årene fremover må FHS ta sikte på å bli en mer robust 
organisasjon som evner å utvikle studieopplegget etter 
hvert som Forsvarets behov for kompetanse og student-
massen endres. Evnen til å kunne integrere og formidle 
kunnskap i tråd med utviklingen i Forsvaret og på det 
forsvars- og sikkerhetspolitiske planet må også styrkes. 
Dette vil gjøre FHS i stand til å levere de best mulige 
militære ledere til fremtidens forsvar.

6 FHS i fremtiden

Utdanningen på bachelornivå gjennomføres som 
en kombinasjon av felles undervisning på tvers av 
forsvarsgrenene, spesialisering innen forsvarsgren/
domene og praksis støttet av grenene/domenene.
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VEIEN VIDERE

November 2019 fikk Forsvarets høgskole ny rektor og 
sjef, generalmajor Henning-A. Frantzen. Styreleder var 
– og er fortsatt – Steinar Simonsen. Sammen leder de 
Forsvarets høgskole inn i fremtiden. 

– Jeg mener at Forsvarets høgskole leverer godt på 
bestillingen og kravene i inneværende langtidsplan. 
Den legger vi snart bak oss. Det blir spennende å se 
hva utfallet blir i Stortingets pågående behandling av 
kommende plan. For FHS tegner det først og fremst til å 
kunne komme krav om økte student- og elevkvoter, sier 
Simonsen. 

Dette er noe han mener blir en spennende utfordring. 

– Blir dette en realitet, så er det noe vi skal få til. Vekst og 
utvikling er for meg positivt ladede uttrykk, men det vil 
kreve et godt forarbeid og litt kløkt for å løse utfordrin-
ger knyttet til klasserom, forlegning og personellsiden. 
Dette er jeg sikker på at vi i felleskap vil håndtere på en 
utmerket måte.

Kampen om talentene er hard. For Forsvaret er det viktig 
å sikre seg at de beste kandidatene, både jenter og 
gutter, søker å utdanne seg i Forsvaret. Høyskolen må 
derfor arbeide målrettet for å fremstå med attraktivt og 
moderne utdannelsestilbud, sier Simonsen. 

FoU er vår grunnmur
Hovedleveransene til FHS er utdanning, forskning og 
utvikling. 

– Vi skal levere forskningsbasert undervisning, med 
fokus på militær kjernekompetanse. Hensikten er å gjøre 
våre studenter i stand til å planlegge, lede, understøtte 
og gjennomføre militære operasjoner. Grunnmuren for 
god undervisning er forskning og utvikling. Vi må styrke 
FoU-innsatsen og dreie denne ytterligere mot kjernen 
i vårt utdanningsoppdrag. I en profesjonsutdanning er 
også relevant og god praksis viktig, sier Frantzen. På kort 
sikt vil jeg at vi skal videreutvikle våre egne fagmiljøer, 
og samtidig fortsette samarbeidet med forsvarsgrenene 
omkring nødvendige praksisarenaer. Vi må forske mer på 
det vi underviser i, og vi må undervise mer med basis i 
den solide forskningen som gjøres.

– Jeg er også opptatt av at vi sammen jobber om å øke 
samarbeidet internt i FHS. Da mener jeg på tvers av 
organisasjonen. Det mener jeg vil kunne bringe frem nye 
problemstillinger som igjen leder til ny kunnskap. Det 
trenger vi for å utdanne gode ledere til morgendagens 
forsvar, sier han.

Covid-19
Like etter der regnskapet i denne årsrapporten avsluttes 
og oppsummeres, tok historien en totalt uventet ven-
ding. Koronaviruset som har rammet hardt over store 
deler av verden, truer også Norge. Innledningsvis tvang 
det blant annet ansatte og studenter ut av kontorer og 
klasserom. Strenge regler for hvor mange som kunne 
oppholde seg sammen satte også en stopper for øvelser 
og trening. 

Dette førte til at FHS måtte legge om både driften og  
undervisningen over natten. De teoretiske fagene ble 
fullt ut digitalisert. Etter hvert kom myndigheten e med 
lettelser som gjorde det mulig med justerte prakis-
arenaer for avgangs- og ingeniørstudenter. Både 
styreleder og høyskolesjefen er fornøyde med hvordan 
organisasjonen har taklet krisen så langt. 
– Det er gledelig at vi klarer å opprettholde så store deler 
av studieprogresjonen på tross av krisen, sier Simonsen. 
Det bygger seg opp et lite etterslep, men det skal vi klare 
å ta igjen. Dette handler i hovedsak om et kull befals-
elever som har fått utsatt skoleplass, forteller han.

I likhet med styreleder er rektor bevisst på problem-
ene. – Dette må vi løse. Vi har flere utfordringer på kort 
sikt. Sammen med et fall i oljeprisen har krisen ført til en 
dramatisk svekkelse av norsk valuta. Det betyr lavere  
kjøpekraft for Norge og Forsvaret. I 2020 fører dette til 
at vi må redusere bruken av penger på inneværende 
budsjett for å bidra til å dekke felles økte utgifter Fors-
varet har som helhet. Det er vår oppgave å håndtere, sier 
Frantzen.

Han mener FHS har lært mye av den digitaliseringen 
som krisen tvang frem. 

– Vi er godt i gang med den digitale utviklingen av  
undervisningen, og i Korona-tiden har vi klart å benytte 
digitale undervisningsformer med godt utbytte. Dette 
skal vi forsterke i tiden fremover. Videre er det svært 
viktig at vi hever kompetansen til kadettene knyttet til 
hvordan den teknologiske utviklingen påvirker forsvaret 
og samfunnet vårt. Dette er et kritisk område som 
høyskolen må utvikle i samspill med andre aktører, sier 
Simonsen.

– Dette er ferdigheter som vi naturligvis må ta med oss 
videre i videreutviklingen av høyskolen – uten å glemme 
alt det andre en profesjonsutdanning forutsetter. Vi skal 
også drive praksisnær lederutvikling, understreker  
Frantzen. Det er under press vi viser hva som bor i oss. 
FHS, og da mener jeg både studenter og ansatte, har 
vist seg endringsvillige, kreative og kompetente i denne 
krisen. Det skal de ha all honnør for, sier han. Samtidig 
ser jeg frem til å møte ansatte og studenter på campus 
igjen. Vi skal ikke bli heldigitale, avslutter han.

FHS/Luftkrigsskolen leverer bachelor i militære studier med 
fordypning i ledelse og luftmakt, hvor kandidatene gjøres i 
stand til å planlegge, lede og gjennomføre luftoperasjoner.
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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 regnskaps-
standarder, 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 9,2 millioner kroner i nettoresultat. Mindreforbruket 
søkes overført til 2020. Avviket forklares med følgende 
punkter:
★ 9,6 mill. kr Eksterne forskningsmidler som er mottatt  
  i forskudd, og overføres til 2020 for å   
  dekke utgifter i prosjektperioden.
★ 3,6 mill. kr Forsinket utbetaling av lokalt lønns    - 
  oppgjør for 2019. Midlene overføres til  
  2020 for å dekke utbetalingen.
★ -4,0 mill. kr Merforbruk drift.

Merforbruket oppstod i desember som en følge av 
periodiseringsavvik i forbindelse med kasernetilpasning 
etter utdanningsreformen og et ikke planlagt merfor-
bruk på legetjenester og lønn i fellesemnet (emne 1) på 
Heistadmoen. 

Vedlegg: Årsrapport Likestillings- og mangfoldsutvalget 2019

Kapittel Overført fra 2018 Bevilget 2019 Til disposisjon Regnskap 2019 Resultat 2019

1720 24.670 849.591 874.261 860.181 14.080

4720 0 -23.211 -23.211 -18.284 -4.927

Sum / netto 24.670 826.380 851.050 841.897 9.153

Tall i hele tusen. (Til disposisjon = overført fra 2018 + bevilget 2019), (Resultat 2019 = til disposisjon – regnskap 2019).

7 Årsregnskap 
Ved FHS/Krigsskolen kan du få en bachelor i militære 
studer med fordypning i ledelse og landmakt.
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