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OPPLYSNINGER OM INFORMASJONSKURS NR 61/2022
1 Innledning
Forsvarets høgskole/Sjefskurs (FHS/Sjefskurs) vil gjennomføre Informasjonskurs nr. 61/2022 på
Hotell Hadeland, Granavollen, 2750 Gran i tiden mandag 3. til lørdag 8. januar 2022.
Informasjonskurset supplerer Sjefskursene som avvikles i løpet av en tre-måneders periode
hver høst og vår. 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 Målgruppe
Målgruppen for Informasjonskurset er ledere og annet nøkkelpersonell i både militær og sivil
sektor, som har god kunnskap og bred erfaring innen sine arbeidsfelt. Det er ønskelig at
deltakerne har bakgrunn og erfaring som gjør at de kan bidra aktivt i både plenumsdiskusjoner
og gruppearbeid. Informasjonskurset kan for sivile samtidig fungere som et grunnlag for senere
søknader om deltakelse på Sjefskurset.
3 Kursopplegg
Informasjonskurset skal gi en bred oppdatering og orientering om Norges sikkerhetspolitiske
stilling med utgangspunkt i den aktuelle nasjonale og internasjonale utvikling.
Kurset kombinerer forelesninger med etterfølgende spørsmål og diskusjon og temaorienterte
paneldiskusjoner. Diskusjonen vil også foregå i inndelte grupper.
Kursopplegget er arbeidskrevende og det forventes aktivt engasjement av den enkelte deltaker.
Den programmerte virksomhet vil gå ut over vanlig arbeidstid. Det er en forutsetning at
deltakerne er fristilt fra sitt daglige arbeid.
4 Kursdeltagere
Kurset planlegges med ca. 45 deltakere, hvorav en fjerdepart vil være militære. Kvinner
oppfordres til å søke. Adressatene bes koordinere og prioritere søknadene.
For øvrig vil det i opptaket av kursdeltakere bli lagt vekt på at flest mulig relevante sektorer blir
representert på kurset.
4.1 Opplysninger
CV skal legges ved søknaden med følgende minimumsdata for den enkelte søker:
- Kandidatens fulle navn, fødselsdato og år
- Tittel og nåværende stilling, arbeids- og privatadresse, telefoner
- Utdanning og arbeidserfaring
- Andre forhold av betydning.
4.2 Fremsendelse
Vi ber om at adressatene fremsender sine forslag innen fredag 10. september 2021.
Vennligst adresser til:
Forsvarets høgskole/Sjefskurs
Postboks 800, Postmottak
2617 Lillehammer
Kan også fremsendes på e-post:
postmottak@mil.no
4.3 Tilbakemelding
Sivile søkere vurderes samlet i et opptaksråd. Innstillingen går til sjef FHS for endelig
godkjenning. Alle adressater som innstiller kandidater vil bli tilskrevet om resultatet medio
november. I tillegg vil uttatte kursdeltakere og reserver bli tilskrevet direkte.
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Spørsmål vedrørende kurset kan rettes til ansvarlig hovedlærer:
Ernst Egelid, telefon: 23 09 57 16/958 88 083, e-post: eregelid@mil.no
Kontakt ved eventuelle administrative spørsmål:
e-post: fhs.sjefskurs@mil.no
5 Administrative forhold
Kursdeltakerne eller deres etat/organisasjon må selv dekke utgiftene til reise og opphold, og
gjøre opp med hotellet før avreise. Utgiftene til opphold og forpleining er kr. 1.515,- pr. døgn.
FHS/Sjefskurs vil arrangere transport fra Akershus festning og fra Oslo lufthavn/Gardermoen
ved kursstart, med retur etter avsluttet kurs.
6 Framtidige kurs
Av hensyn til adressatenes personellplanlegging gjør vi oppmerksom på fremtidig aktivitetsplan
for FHS/seksjon Sjefskurs:

KURS/AKTIVITET

TID

Informasjonskurs nr. 60

Utsatt til 15. – 20. august 2021

Ca. 42 Gran, Hadeland
deltakere

Informasjonskurs nr. 61

3.-8. januar 2022

Ca. 45 Gran, Hadeland
deltakere

Sjefskurs nr. 26

17. januar 2022 – 8. april 2022

40 Akershus festning
deltakere

Sjefskurs nr. 27

Medio august – primo november
2022

40 Akershus festning
deltakere

Strategisk
Tentativt mai / juni 2022
krisehåndteringskurs nr. 9

Forsvarets høgskole/Sjefskurs
Oslo mil/ Akershus, 0015 OSLO

ANTALL

STED

30 Akershus festning
deltakere

