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Høringssvar til Svendsenutvalgets rapport "Økt evne til å kombinere 
menneske og teknologi – veier mot et høyteknologisk forsvar" 
 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) finner Svendsenutvalgets rapport både 
interessant, nyttig og svært aktuell. DSB vil berømme Forsvarsdepartementet for å sette i gang et 
særdeles viktig arbeid for å se hvordan relevante lærdommer fra privat næringsliv og andre offentlige 
virksomheter kan brukes til å bedre Forsvarets evne til å rekruttere, beholde, utvikle og avvikle 
kompetanse. At rapporten er åpen og gjenstand for høring, styrker muligheten for å drøfte viktige 
problemstillinger og sikre godt resultat.  
 
Rapporten peker på behovet for mangfold innenfor flere deler av Forsvaret, blant annet knyttet til at 
Forsvaret kan dra nytte av å se hen til erfaring, utdannelse og kompetanse fra sivile sektorer.  
 
I arbeid med Totalforsvarsprogrammet de siste fire årene, har DSB samarbeidet tett og godt med 
Forsvaret på flere nivåer og områder. Selv om det generelt kan sies å ha utviklet seg et meget godt sivil-
militært samarbeid, ser vi også noen av de utfordringene som utvalget peker på.  
En helt sentral del av modernisering av totalforsvarskonseptet er å bygge samarbeidsmekanismer og 
strukturer for at sivile funksjoner kan understøtte Forsvaret. Dette gjelder innenfor de fleste sektorer. De 
sivile sektormyndighetene bygger på en noe annerledes forvaltningsstruktur enn i Forsvaret, og de ulike 
sektorene er i tillegg ulikt organisert. Kjennskap til roller, ansvar og myndighet hos samarbeidende parter 
er en nøkkel for å lykkes i dette arbeidet. Forsvaret er derfor avhengig av å ha forståelse for og kunnskap 
om de sivile forvaltningsstrukturene, på samme måte som de sivile samarbeidspartene må ha forståelse 
for og kunnskap om Forsvarets strukturer. DSB støtter derfor at Forsvaret i større grad bør sivilisere 
stillinger, bruke det sivile utdanningssystemet og være åpen for sivile søkere.  
 
I det videre arbeidet med totalforsvaret er kompetansebygging løftet frem som et område som skal 
prioriteres (ref. Meld. St. 5 (2020-2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden). I forbindelse med dette 
arbeidet anser DSB at det kan ha en merverdi om Forsvaret også inviterer kompetanse fra sivile 
virksomheter inn i sin utdanning i regi av Forsvarets høyskole. 
 
Mye av fremtidens sikkerhetstenking må ligge i det digitale domenet. Fungerende ekom-infrastruktur er 
grunnmuren for de fleste kritiske samfunnsfunksjoner. Svikt på dette området vil kunne gi store 
konsekvenser – også for Forsvaret, som er avhengig av den samme infrastrukturen. Dette har DSB pekt 
på, blant annet i Analyse av krisescenarioer (DSB 2019). Den digitale grunnmuren er i sin natur sivil-
militær, og har felles sivil-militære utfordringer. DSB støtter Svendsenutvalgets fremheving av dette 
området, og ser også at tilgang til tilstrekkelig IKT-sikkerhetskompetanse er en utfordring. En mulig på-



tvers-håndtering av slik kompetanse til bruk i gitte situasjoner, er en ambisjon som DSB mener er 
interessant.  
 
DSB ser behov for at vi i fellesskap i større grad gjennomfører sivil-militære øvelser som har svikt i den 
digitale grunnmuren som scenario. Dette vil bidra både til å synliggjøre problemstillinger og til et bedre 
grunnlag for sivil-militært samarbeid på området.  
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