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Invitasjon til å søke Informasjonskurs nr. 61/2022 ved Forsvarets
høgskole/Sjefskurs
1 Innledning
Forsvarets høgskole (FHS)/Sjefskurs skal gjennomføre Informasjonskurs nr. 61/2022 i tiden
3. til 8. januar 2022. Kurset vil bli avholdt på Hotell Hadeland, Granavollen, 2750 Gran. Det tas
forbehold om kursets gjennomføring, knyttet til de tiltak og retningslinjer som måtte gjelde i
forbindelse med Covid-19 situasjonen i januar 2022.
2 Hensikt
Hensikten med Informasjonskurset er å gi nøkkelpersonell i militær og sivil sektor kunnskap om
og innsikt i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som har global og nasjonal
betydning. Tilnærmingen vil være bred og tar sikte på å dekke internasjonale utviklingstrekk og
utfordringer, analyser av forsvarssamarbeid og krisehåndtering i tillegg til sivile og militære
trusler mot det norske samfunnet.
Informasjonskurset retter seg mot ledere og annet nøkkelpersonell i militær og sivil sektor som
har gode kunnskaper og bred erfaring innen sitt fagområde. Det er ønskelig at deltakerne har en
bakgrunn og interesse som gjør at de kan ta aktivt del i diskusjoner både i plenum og i
gruppearbeid.
Høgskolen ønsker særlig velkommen representanter fra Stortinget og andre politikere med
interesse for utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, samt representanter fra frivillige
landsomfattende organisasjoner, offentlige etater, næringsliv og media som deltakere.
3 Søknadsprosess
FHS anmoder om at adressatene gjør kurstilbudet kjent for relevante personer og aktuelle
kandidater innenfor egen organisasjon og for underlagte enheter.
Som det fremgår av adresselisten, blir denne invitasjonen også sendt direkte til noen underlagte
virksomheter i statsforvaltningen. Det forutsettes likevel at disse underlagte enhetene fremmer
forslag om kandidater tjenesteveg via deres respektive departement. Uavhengige og frittstående
etater, organisasjoner og institusjoner inviteres til å fremme sine kandidater direkte til FHS.
Antallet innstilte kandidater til våre kurs øker stadig. Det henstilles derfor til innstillende
departementer, etater, institusjoner og organisasjoner om å begrunne og rangere sine
kandidater til kurset. For å få en samlet gruppe deltagere som i et helhetlig perspektiv kan bidra
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til at de overordnede mål med kurset oppnås, forbeholder FHS seg retten til å fravike
rangeringene i enkelte tilfeller.
FHS anmoder om at navn på kandidater er oss i hende senest 10. september 2021. Eventuelle
faglige spørsmål kan rettes til hovedlærer Ernst Egelid, tlf 23 09 57 16/958 88 083, epostadresse eregelid@mil.no
Administrative spørsmål sendes e-postadresse: fhs.sjefskurs@mil.no
Vedlagt følger informasjon om opptak til kurs på Forsvarets høgskole/Sjefskurs og liste over
adressater. AB

Henning-A. Frantzen
generalmajor
sjef/rektor Forsvarets høgskole
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