
 

 

Til Forsvarskommisjonen 

Fra Høgskolen i Innlandet 

 

Sivilt militært kompetansesamarbeid 

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter fusjonering mellom Høgskolen i 

Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. Høgskolens faglige virksomhet er organisert i seks fakulteter, 

fordelt på seks studiesteder i Innlandet. Det inngår i HINN sin strategi å levere utdanning og forskning 

av høy kvalitet, sikre god tilgang på utdanning i regionen og bidra til utvikling av velferd, verdiskaping 

og omstilling i samfunnet. Høgskolen kjennetegnes av en praksisnær forskningsprofil og har som 

visjon å bygge universitet i tverrfaglige fellesskap sammen med samfunns- og arbeidsliv. Et av 

høgskolens satsningsområder er tilrettelegging av fleksible og digitale utdanningsløp for å dekke 

regionale og nasjonale behov innen etter- og videreutdanning. «Sterke sammen» er høgskolens 

strategiske retningsvalg og understreker ambisjonen om å være en sentral bidragsyter i en 

kunnskapsbasert utvikling i samfunnet.  

 

 

Hæren har sitt tyngdepunkt i Sør-Norge og i Innlandet. I denne regionen er det etablert sivilt-militært 

kompetansesamarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Forsvaret, med støtte fra vertskommunene 

Elverum og Åmot kommune. Det sivil-militære samarbeidet startet opp i forbindelse med 

etableringen av Rena leir, og ble organisert som et prosjekt i Høgskolen i Hedmark.                              

25 års forsknings- og utdanningssamarbeid kan vise til et betydelig omfang av ulike studietilbud 

tilrettelagt for Forsvaret. Her kan nevnes organisasjons- og ledelsesstudier for befal og offiserer, 

utdanninger for personell til utenlandsoperasjoner, sanitetsfag samt krise- og 

beredskapsutdanninger. I tillegg har vi arbeidet med å akkreditere Forsvarets egne utdanninger til 

sivilfaglige høgskolestudier/emner.  

Den geografisk nærhet mellom Forsvarets avdelinger og Høgskolens studiesteder har selvsagt hatt 

sin betydning, men vi er av den oppfatning at samarbeidet og suksessen mere har gått på felles 

forståelse av hverandres egenart og ønske fra begge parter om vektlegging av fleksibilitet og 

tilrettelegging av tilbudene. 

 
Fra Høgskolen sin side har vi hele tiden hatt som målsetting å være en foretrukken 

utdanningsleverandør for Forsvaret, og har de senere årene hatt et spesielt søkelys på fag- og 



forskningsområdene innen totalforsvarskonseptet, sikkerhet, krise, beredskap og akuttmedisin, i tett 

samarbeid med øvrige nødetater.  

Forsvaret selv har i sin Langtidsmelding fremhevet betydningen av samarbeidet med sivile 

utdanningsinstitusjoner for å ivareta Forsvarets kompetansebehov. Forsvarssektoren skal som 

hovedregel ikke forestå utdanning som tilbys sivilt er også understreket. I inneværende 

langtidsmelding for Forsvaret skrives det at man i større grad skal inngå kompetansepartnerskap med 

sivile utdanningsinstitusjoner. Positivt nå er at det er inngått egne intensjons- og samarbeidsavtaler 

mellom Høgskolen i Innlandet, Hæren og Heimevernet om forsknings- utviklings- og 

utdanningssamarbeid. I disse dager inngås det tilsvarende intensjonsavtale mellom Fagskolen i 

Innlandet og Hæren. Det kan også nevnes at Høgskolen i innlandet inngår en intensjonsavtale med 

Politihøgskolen der det sivil-militære kompetansesamarbeidet vektlegges inn i en 

totalberedskapssammenheng. 

 

Svendsen-utvalget sin rapport i 2020 ga tydelig innspill til hvordan Forsvaret bedre kan rekruttere, 

utvikle og beholde personell gjennom å skape et større kompetansemangfold. Dette oppfatter vi at 

kan skje gjennom et økt samarbeid mellom våre to statlige virksomheter – Forsvaret og UH 

(universitet og høgskole)-sektoren. Overgangene mellom Forsvarets- og UH sektorens utdanningsløp 

må ha et spesielt fokus i tida framover, herunder akkrediteringer av Forsvarets utdanninger inn i 

sivile høgskole/universitetsutdanninger. Det må tilstrebes økt grad av fleksible utdanningsmodeller 

der en kombinerer militær og sivil utdanning. 

 

Vi oppfatter at det er et ønske i dagens situasjon at kontraktsperioden forlenges for spesialistbefal (T-

35). Sivil utdanning kombinert med militær karriere er en vinn-vinnsituasjon. God løsning for 

Forsvaret i deres operative aktivitet– god løsning for den enkelte i forhold til deres sivile 

yrkeskarriere etter endt tjeneste. 

 

Totalforsvar og beredskap vil både i fred, krise og krig innbefatte samarbeid mellom Forsvar, 

nødetater, offentlig/privat næringsliv og sivilbefolkningen. Samtrening og øving blir sentralt i så 

henseende. Etableringer av øvingsarenaer og tverrfaglige utdanninger knyttet til samhandling, 

kommunikasjon og ledelse må prioriteres. Fysiske, digitale og virtuelle øvingsarenaer bygges nå opp 

ved flere utdanningsinstitusjoner. Høgskolen i Innlandet sin utbygging av øvings- og ferdighetstrener 

på studiested Rena vil være en betydelig samarbeidsaktør for Forsvaret og øvrige nødetater. 

 

Sivilt- militært kompetansesamarbeid mellom Forsvaret og Høgskolen har også i vårt Innland bidratt 

til å øke attraktiviteten for bosetting av Forsvarsfamilier, utdanningstilbud for medflyttere og en 

bedre kobling av samarbeidet mellom Forsvaret, næringslivet og lokalsamfunnet. 

 

 


