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Høring på sluttrapport om videreutvikling av HR i forsvarssektoren 
 
Forsvarsdepartementet har det siste året gjennomført en mulighetsstudie i to faser i 
samarbeid med etatene i sektoren. Målet med HR-sektorprosjektet har vært å øke kvaliteten 
på og effektivisere HR-tjenestene i forsvarssektoren. Prosjektet har blant annet vurdert 
sentralisering, samlokalisering, digitalisering og utsetting av HR-tjenester som virkemidler for 
å oppnå målet.  
 
Fase 1 ble avsluttet før sommeren 2018. I denne fasen ble eksterne konsulenter fra Sopra 
Steria benyttet som rådgivere. Konsulentfirmaet leverte en sluttrapport i juni 2018 -  
Mulighetsstudie for videre utvikling av HR i forsvarssektoren. Rapporten ble sendt på høring i 
juni til etater og arbeidstakerorganisasjoner i forsvarssektoren. 
  
Fase 2 av HR-sektorprosjektet bygde videre på fase 1 og de mottatte høringsinnspillene. 
Målet med denne fasen var å anbefale retningen for den videre utviklingen av HR i sektoren 
og identifisere det overordnede gevinstpotensialet, herunder både kvalitative og kvantitative 
gevinster. Dette innebar å vurdere sluttrapporten fra Sopra Steria, gjøre supplerende 
kartlegginger og vurderinger og fremme en anbefaling om mål, retning og tiltak med trinnvis 
implementering.  
 
Vedlagt følger sluttrapporten fra prosjektet. Høringsfristen er satt til 1. april 2019. 
Høringssvar sendes til Postmottak@fd.dep.no. Vi oppfordrer høringsinstansene som har 
anledning til å sende inn høringssvar så snart som mulig, slik at Forsvarsdepartementet kan 
begynne oppsummering av uttalelsene. Høringsuttalelser er offentlige etter 
offentlighetsloven. 
 
Høringsinstansene bes vurdere behovet for å videresende høringen til underliggende 
enheter, medlemsorganisasjoner o.l. 
 



Side 2 

Høringsuttalelsene vil følge sluttrapporten i den videre beslutningsprosessen. 
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