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Innspill til departementets oppfølging av Svendsen-utvalget  
  
Vi vil berømme departementet for et viktig initiativ og for å utnevne et utvalg som har evnet å være både 
uredde og konkrete.   
  
Vi mener Svendsen-utvalget bidrar med meget verdifulle analyser og fremmer forslag til konkrete tiltak som 
fortjener grundig vurdering og oppfølging.    
  
Det gleder oss at utvalget har tatt inn flere av våre innspill. Vi vil konsentrere vår høring til de områder der 
vi ønsker å være en aktiv bidragsyter.   
  
Som en global markedsleder innen IKT-nettverks- og sikkerhetsløsninger ønsker Cisco å bidra enda mer til 
styrkingen av totalforsvaret av Norge. Vi vil oppfordre også Forsvaret og andre aktører med sentrale 
roller i totalforsvaret av Norge om å ta kontakt og utfordre oss på hvordan vi kan bidra også utover det vi 
har spilt inn i våre to høringsbrev.   
  
  
Evne til å rekruttere, utvikle og beholde kompetanse  
  
Det bør være et mål at vernepliktstjeneste og arbeid innen cyberdomenet i Forsvaret oppleves som så viktig, 
så lærerikt og så givende at flere søker seg til dette feltet og velger å bli værende.  
 
Som utvalget påpeker er det viktig at Forsvaret i sine strategidokumenter, kommunikasjon og faktiske 
prioriteringer demonstrerer at cyberkompetanse er ansett som kritisk viktig og at feltet er et prioritert 
område i forsvaret av Norge.   
 
Det bør tilbys opplæring og praktisk arbeidserfaring som er helt i front av den teknologiske utviklingen, samt 
gode karrieremuligheter for dyktige spesialister internt i Forsvaret. Samarbeid med private aktører og den 
sivile utdanningssektoren vil være nødvendig for å kunne oppnå dette.   
 

1. Sesjonen må i motsetning til i dag fange opp de som har særskilt interesse og forutsetninger for å 
jobbe med IKT-nettverk, cyber-operasjoner og cybersikkerhet (s.23).  

2. Rekruttene som er særlig skikket, bør få bruke hoveddelen av sin tjeneste til å lære om digitale 
nettverk og hvordan de kan og skal beskyttes. For en betydelig del av disse gjennomføres en stor del 
av opplæringen i tett samarbeid med eiere av samfunnskritisk infrastruktur. Cisco bidrar gjerne med 
kursinnhold fra Cisco Networking Academy (se under) og på annen måte.   

3. Alle som gjennomfører verneplikt og alle ansatte som har oppgaver som berører det digitale domenet 
bør få grunnleggende innføring i hvordan man kan bidra til å redusere den digitale sårbarheten. Cisco 
bidrar gjerne med kursinnhold fra Cisco Networking Academy.   
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4. Av de om lag 8000 vernepliktige som kalles inn hvert år er om lag 70 akademikere som jurister, 
prester, psykologer og tannleger. Vi er enige med utvalget (s. 88) i at ordningen også bør utvides til å 
omfatte folk med relevant teknologi- og cybersikkerhetskompetanse. Det er viktig 
at kompensasjonsordningene, opplæringen og arbeidsoppgavene i Forsvaret gjør at dette oppfattes 
som attraktivt for dem som rekrutteres.   

5. Det bør ikke stilles de samme fysiske krav til de som skal tjenestegjør innen cyber som de som har 
oppgaver der fysisk egnethet er avgjørende. Men på samme måte som utøvere av e-sport og sjakk 
også vektlegger kosthold, hvile, mental og fysisk trening, bør også dette inngå som vurderingskriterium 
i rekrutteringen og i gjennomføringen av tjenesten.  

  
  
Cisco Networking Academy  
Cisco Networking Academy (NetAcad) gir tilgang til læringsressurser innen mange av 
de digitale kompetanseområdene Forsvaret har behov for. Læringsressursene er utviklet av de som utvikler 
teknologien som benyttes og oppdateres jevnlig. Tilbudet er en del av Ciscos samfunnsansvarsengasjement og 
er frikoblet fra vår kommersielle virksomhet.    
 
Cisco NetAcad gir læreren mulighet til å plukke ut de elementene fra kursporteføljen som passer best inn i 
undervisningen. Studentene kan gis tilgang til fagstoff, digitale læringsmoduler og ferdiglagde labber som gjør 
det mulig å teste ut det man har lært. Læreren får verktøy for pedagogisk formidling og individuell oppfølging 
av den enkelte student. Ved å benytte ferdiglagde undervisningselementer får læreren bedre tid til å utvikle 
sitt øvrige undervisningsopplegg og til individuell oppfølging. Kurs fra Cisco NetAcad benyttes blant annet 
av Politihøgskolen og NTNU i dag. Også mange ansatte Forsvaret har gjennomført slike kurs.  
  
Vi ønsker å presentere erfaringene fra andre land og sektorer for å drøfte mulighetene for vesentlig økt bruk 
av Cisco NetAcad i Forsvaret. Fordeler vil være:  
  

• Oppdatert relevant fagstoff, treningsmateriale, lab’er m.m.   
• Pedagogiske hjelpemidler for lærerne.    
• Redskap for kartlegging av progresjon og oppfølging av den enkelte student.   
• Frigjør tid for lærekrefter til utvikling av øvrig undervisningsopplegg og individuell oppfølging.  
  

Som Svendsen-utvalget påpeker er ønsket om større faglig utvikling en viktig årsak til at mange unge 
spesialister slutter i Forsvaret.   
 
NetAcad gir tilgang til læringsressurser som i stor utstrekning fremstår som en referanse og en 
bransjestandard. Svært mange virksomheter betaler mye for å sende sine ansatte på de samme kursene i 
privat regi. I tillegg til at kurs fra Cisco NetAcad vil bidra til å bygge kompetanse Forsvaret trenger, kan en slik 
forsterkning av opplæringstilbudet være et element for å gjøre Forsvaret til en mer attraktiv arbeidsplass for 
faglig ambisiøse medarbeidere.    
 
Ved å legge opp undervisningen slik at den bygger opp til bransjesertifiseringer eller til og med hel eller 
delfinansiere slik sertifisering økes prestisjen og verdien av tilbudet Forsvaret gir.   
 
Deler av kurstilbudet kan gjerne gis av sivile utdanningsinstitusjoner som NTNU og UiO eller ved at lærekrefter 
fra disse eller andre institusjoner står for deler av undervisningen som gis av Forsvarets høgskole eller av andre 
deler av Forsvaret. Men vi tror at viktigheten av dette fagområdet og størrelsen på denne virksomheten må 
være så stor at Forsvarets utdanningsinstitusjoner bygger opp egen kapasitet til å lære opp sine egne 
instruktører slik som blant annet Politihøgskolen har gjort.   
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Forsvarets står overfor store moderniseringsprosjekter der evnen til å bygge, utvikle og beholde kompetanse 
er avgjørende. Vi vil trekke frem ett område som et eksempel på hvor samarbeid med private aktører som 
Cisco vil kunne være viktig for å lykkes:   

 
 
Hvordan vi utvikler, drifter og sikrer våre digitale nettverk står overfor sin største transformasjon siden 
vi begynte å sette ulike datasystemer sammen i nettverk. Etter hvert som nettverkene blir 
programmerbare og programvaredefinerte må organisasjonene jobbe på nye måter og 
utvikle partnerskap mellom nettverksingeniører, applikasjonsutviklere og cybersecurity-fagpersoner, 
kalt DevSecOps.  Sammen skaper disse fagpersonene integrerte, sikre infrastrukturer som blir mer 
oversiktlige, styrbare og der endringer i de ulike delene av nettverket kan gjennomføres automatisert 
og sentralisert. Den nye måten å organisere og styre nettverkene gir også helt andre muligheter for 
rask utvikling og innovasjon. Cisco DevNet er Ciscos program for å bygge kompetanse rundt hvordan 
de forskjellige fagdisiplinene kan utvikle integrasjoner som gjør nettverkene programmerbare og 
programvaredefinerte på en sikker og effektiv måte. Dette er ett av kompetanseområdene 
hvor Cisco kan hjelpe Forsvaret å bygge kompetanse raskt. NetAcad fikk helt 
nytt opplæringsmateriale innen dette feltet i juni 2020.  
 

I dag benyttes NetAcad for kompetanseheving i de fleste forsvarsmakter i Europa. Forsvaret i Norge benytter 
enkelte deler gjennom sitt samarbeid med NTNU på Gjøvik.   
 
  
Cybersoldater, egen innsatsstyrke i HV og samarbeid med eiere av kritisk nasjonal infrastruktur  
Utvalget beskriver flere steder hvordan Forsvaret i andre land jobber med å bygge cyberkompetanse, hvordan 
de rekrutterer, hvordan de organiserer intern opplæring og hvordan man samarbeider med det sivile. Vi tror 
det ville være lurt å sammenstille mer av disse erfaringene og drøfte relevans og overføringsverdi til Norge. 
Cisco har et tett samarbeid med Forsvaret i svært mange land og deler gjerne våre erfaringer.   
 
Utvalget påpeker (s. 32) at Forsvaret ikke i tilstrekkelig grad utnytter det sivile utdanningssystemet. Og videre 
at utdanningssystemet i Forsvaret i for liten grad er tilpasset en digital hverdag og behovet for rask 
opplæring.   
 
Vi støtter Svendsen-utvalgets forslag om å identifisere vernepliktige med et stort potensial for å jobbe 
med cyber og teknologi. Utvalget skriver (s. 89) at:    
 

«Disse kan bruke førstegangstjenesten til å lære om digitale nettverk og hvordan de kan og skal 
beskyttes. En vesentlig del av opplæringen kan gjennomføres i tett samarbeid med eiere av 
samfunnskritisk infrastruktur. Flertallet av dem som i løpet av førstegangstjenesten har fått god 
cybersikkerhetskompetanse kan skrives ut til Heimevernet (HV) og øremerkes digital beredskap. Det 
bør etableres en egen nasjonal innsatsstyrke for digitalt forsvar enten i Heimevernet (HV) eller med en 
annen tilknytning. Innsatsstyrken vil være for dem som opprettholder relevant kompetanse. Hvert år 
kan det arrangeres en obligatorisk samling for faglig oppdatering og erfaringsdeling sammen med dem 
som jobber med cyber og cybersikkerhet i Forsvaret til vanlig. På disse samlingene kan også andre 
aktører fra sivil sektor trekkes inn. Cisco tilbyr seg å bidra under samlinger for faglig oppdatering for 
nøkkelpersonell og for en nasjonal digital innsatsstyrke i HV. De som har talent og viser gode 
prestasjoner kan søke på egne stipender for ytterligere utdanning ved universiteter og høyskoler. Med 
stipend kan det følge en forpliktelse til å ta en relevant stilling enten i Forsvaret eller innen et område 
som defineres som samfunnskritisk. Dette vil samtidig bidra til regjeringens mål om å utdanne en høy 
nok andel spesialister som kan sikkerhetsklareres for å ivareta rikets sikkerhet.»  
 

Vi bidrar svært gjerne i en nærmere drøfting av hvordan dette kan gjøres og hvordan Cisco og 
andre eventuelt kan støtte opp under en slik struktur.   
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Egen nasjonal innsatsstyrke for digitalt forsvar  
Vi støtter utvalgets forslag (s. 89) om at det bør etableres en egen nasjonal innsatsstyrke for digitalt forsvar 
enten i Heimevernet (HV) eller med en annen tilknytning.  
 
Vi ser for oss et tett samarbeid med sivil sektor.   
 
Vi mener at den samlede pakken av incentiver bør være så god at det oppfattes som særlig prestisjefullt og 
givende å bli vernepliktig cybersoldat og inngå i en nasjonal innsatstyrke for digitalt forsvar.   
 

• Det stilles høye krav for å kunne bli rekruttert som vernepliktig cybersoldat.   

• Opplæringen holder høy kvalitet.   

• Det legges til rette for erfaring og trening også utenfor Norge. 

• Det gis stipender for tilleggsutdanning for de som har gjennomført verneplikten som cybersoldat med 
plikt til å ta stilling i Forsvaret eller annen samfunnskritisk rolle.   

• Sikkerhetsklarert personell fra eiere av kritisk nasjonal infrastruktur, representanter fra de ulike 
sektorers CERTer, soldater fra en nasjonal innsatsstyrke for digitalt forsvar og personell fra 
Forsvaret møtes årlig for felles faglig oppdatering og trening.  Det gjøres konkrete vurderinger av 
robustheten ved ulike deler av infrastrukturen, det trenes på hvordan man skal håndtere realistiske 
angrep og man lærer fra de dyktigste i andre sektorer i Norge (og utlandet) (peering). Vi ser for oss at 
NTNU bør samarbeide med Forsvaret om å utvikle en slik funksjon.   
 
 

NTNUs rolle bør styrkes  
NTNU CCIS (Center for Cyber and Information Security) er Norges største miljø innen forskning og utvikling på 
cyber- og informasjonssikkerhet. Cisco er en viktig samarbeidspartner for dette miljøet og man finner blant en 
egen Cisco-lab for opplæring, trening og simulering ved NTNU på Gjøvik.   
 
NTNU skriver i sitt høringsinnspill til Svendsen-utvalget 9. november 2020 at de er åpne for en opptrapping av 
samarbeidet med Forsvaret.   
 
Cyber Range  
NTNU Gjøvik lanserte i september 2018 Norwegian Cyber Range (NCR) som en arena for testing, trening og 
øving innen cybersikkerhet. I Norwegian Cyber Range skal brukere og systemer eksponeres for realistiske 
hendelser i trygge omgivelser.   
 
Vi mener det vil være riktig å bygge opp miljøet ved NTNU ytterligere og styrke NTNUs samarbeid med 
Forsvaret og eiere av kritisk nasjonal infrastruktur slik at tilbudet ved NTNU og Norwegian Cyber Range får det 
omfang og den tyngde som både sivil og militær sektor i Norge trenger.   
 
Vi ser utviklingen av en slik samarbeidsarena ikke kun som en mulighet til å bygge kompetanse i de ulike 
organisasjonene, men også som en arena for å trene og utvikle det praktiske samarbeid mellom Forsvaret 
og organisasjoner som ivaretar nasjonal kritisk infrastruktur.   
  
Vi ser for oss at sikkerhetsklarert personell fra Forsvaret og eiere av nasjonal kritisk infrastruktur deltar i 
forskning, kursing, scenarie-utvikling og lab-trening i omfattende utstrekning.   
  
Undervisningssamarbeid  
Utvalget beskriver (s. 88) hvordan Försvarsmakten i Sverige samarbeider med Kungliga Tekniska Högskolan om 
utdanning av cybersoldater. Vi mener at man bør videreutvikle utdanningssamarbeidet Forsvaret allerede har 
med NTNU og at en tilsvarende modell som den man har i Sverige bør utredes for Norge.   
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Styrket rekrutteringsgrunnlag  
Det er en dramatisk knapphet i samfunnet både i bredden og dybden når det gjelder digitale nettverk og 
cybersikkerhet. Dette hemmer økonomisk utvikling og øker Norges sårbarhet. Også for å styrke Forsvarets 
rekrutteringsgrunnlag er det viktig å ta sterkere grep for å bygge denne kunnskapsallmenningen.   
 
Gjennom Fagfornyelsen er det utviklet nye læreplaner for skolen og definert gode mål for digitale ferdigheter.   
 

• Vi mener det må settes inn en særskilt øremerket innsats for å heve kompetansenivået hos nye og 
eksisterende lærere innen digitale ferdigheter og cybersikkerhet.   

• Vi mener at undervisningsressurser som Cisco Networking Acadademy bør tas i bruk i mye større 
utstrekning for å sikre en oppdatert og mer effektiv opplæring.   

   
Ta gjerne kontakt med Trine Strømsnes (tstroems@cisco.com, 41577350) eller Erik Lahnstein (direktør for 
forretningsutvikling og myndighetskontakt, elahnste@cisco.com, 90562893) om det skulle være spørsmål 
eller for å diskutere problemstillinger videre.   
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
 
Trine Strøemsnes 
General Manager for Cisco Norge 


