
PROGRAM FOREDRAGSHOLDERE

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) vil 
med dette seminaret rette søkelyset mot de økonomiske 
utfordringene Forsvaret står overfor, både nå og i 
fremtiden. I foredragsrekken har det vært viktig for oss å 
sørge for ulike vinklinger på hvordan vi kan få mer 
forsvarsevne ut av de bevilgningene vi får, samtidig som 
nye vinklinger på finansieringsmåter vil bli belyst.

Det moderne Forsvaret er under stadig utvikling og 
omstilling. Utviklingen påvirkes av et endret verdensbilde 
som gir nye sikkerhetspolitiske utfordringer. Den teknolo-
giske utviklingen gir også nye muligheter og utfordringer 
for samfunnet generelt og Forsvaret spesielt. Vi lever i et 
samfunn der demografi, sentralisering, familiestruktur, 
utdanning og karriere mv stiller nye krav til Forsvaret som 
organisasjon.

Samfunnet har forventninger til at Forsvaret skal kunne løse 
sine grunnleggende oppgaver, både nasjonalt og internas-
jonalt.  Forsvaret står overfor store økonomiske utfordring-
er som følge av bevilgninger som ikke gir tilstrekkelig rom 
for å innfri disse oppgavene. Etter KOLs syn må det 
tilstrebes å få til en bedre balanse mellom  ambisjoner, 
struktur og økonomi. Det er vårt håp at den kommende 
langtidsplanen vil bedre denne balansen.

KOL mener at et troverdig Forsvar må ha et ambisjonsnivå 
for personell, materiell og ikke minst ha en økonomi som 
gjør det mulig å nå de målsettingene Norge har tiltrådt 
med sine alliansepartnere i NATO. I tillegg er vi også 
avhengig av et godt forhold til EUs militære samarbeid, til 
FN og OSSE.

Vi håper dette ”økonomiseminaret” vil gi inspirasjon til 
nytenkning i forhold til  finansieringen av et troverdig 
Forsvar.

Med ønske om et godt seminar, velkommen!

Kim André Sabel
Leder KOL

Møteleder: Kommunikasjonsdirektør Anne-Lise Hammer, FFI

0830 - 0900 Fremmøte og registrering

0900 - 0930 Innledning

  Politisk rådgiver Audun Halvorsen, FD
  Generalmajor Rolf Erik Bjerk, Sjef FST/ØS

0930 - 1000 Kostnadsberegninger av Forsvarssjefens   

  fagmilitære råd

  Forskningsleder Steinar Gulichsen, FFI

1000 - 1015  Pause

1015 - 1045 Prinsipper for en bærekraftig forsvarsøkonomi

  Forskningsleder Steinar Gulichsen, FFI

1045 - 1120 John Maynard Keynes - Forsvarsinvesteringer  

  som et ekstraordinært motkonjukturtiltak

  Sjeføkonom Elisabeth Holvik, Sparebank 1

1120 - 1130  Pause

1130 - 1230 Kapitalisme i et lukket beviligningsfinansiert  

  marked, besparende eller kostnadsdrivende -  

  FLO - FB - Forsvaret

  Professor Tom Colbjørnsen, BI

1230 - 1300  Lunsj (enkel servering)

1300 - 1330 Budsjettprinsipper - Flerårig budsjettering av  

  statsbudsjettet

  Direktør Øystein Børmer, DFØ

1330 - 1400 Et Forsvar uten nok penger

  Journalist, redaktør og forfatter Cathrine Sandnes,   
  Tankesmien Manifest

1400 - 1415 Pause

1415 - 1530 Paneldebatt

  Audun Halvorsen, Steinar Gulichsen, Elisabeth   
  Holvik, Tom Colbjørnsen, Øystein Børmer, 
  Cathrine Sandnes

1530 - 1600 Oppsummering

  Leder Akademikerne, Knut Aarbakke

FORORD

Elisabeth Holvik er 
Sjeføkonom i SpareBank 1 
Gruppen. Holvik er utdannet 
Sosialøkonom fra Universi-
tetet i Bergen, med 
mellomfag i Utviklings-
geografi. Hun har tidligere 
jobbet i Norges Bank, 
Nordea, McKinsey & Compa-
ny, den svenske banken SEB, 
og den norske banken 

BN-Bank, som ble kjøpt opp av den islandske 
banken Glitnir. Holvik jobbet som makroøkonom i 
New York for Nordea fra 1998-1999. Holvik sitter i 
arbeidsutvalget i Senter for Pengepolitikk (CME) 
på BI. Hun har vært medforfatter av en Norges Bank 
Watch rapport på oppdrag fra Finansdepartemen-
tet. Hun var med i det rådgivende utvalg for Scheel 
utvalget. Holvik skriver fast kronikker for Aften-
postens økonomibilag.

Steinar Gulichsen er sjefsforsker 
og forskningsleder ved Forsvarets 
forskningsinstitutt (FFI). Han er 
utdannet siviløkonom fra NHH og 
Master of Management fra BI.  Han 
har jobbet ved FFI siden 2002, 
hovedsakelig med støtte til 
langtidsplanleggingen i 
forsvarssektoren. For tiden er han 
forskningsleder for forskningspro-

grammet Kostnadsanalyser som blant annet har som 
mål å levere kostnadsanalyser til bruk i forsvarssek-
torens langtidsplanlegging
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Cathrine Sandnes er leder i Manifest 
tankesmie og forlag. Hun er tidligere 
redaktør av tidsskriftet Samtiden og 
kulturredaktør i Dagsavisen. Sammen 
med Ingeborg Eliassen har hun skrevet 
boka «Angrep eller forsvar. Kampfly, 
norske verdier og sikkerhetspolitiske 
ambisjoner».

Øystein Børmer er direktør for 
Direktoratet for økonomistyring (DFØ).
Børmer ledet det offentlige ekspertut-
valget som blant annet vurderte 
flerårig budsjettering, i NOU 2015:14 – 
Bedre beslutningsgrunnlag, bedre 
styring. Børmer har sosialøkonomisk 
embetseksamen fra Universitetet i 
Oslo og har tidligere hatt flere ulike 
stillinger i Finansdepartementet. 
Børmer har også erfaring fra politik-

ken, som statssekretær for tidligere finansminister Per 
Kristian Foss og som finanspolitisk rådgiver for Høyres 
stortingsgruppe.

Tom Colbjørnsen er Professor  i 
organisasjon og ledelse ved 
Handelshøyskolen BI.  I perioden 
2006 til 2014 var han rektor samme 
sted. Han var tidligere professor i 
organisasjon og ledelse ved Norges 
Handelshøsykole (NHH). Han er 
utdannet siviløkonom og sosiolog, 
og tok i 1984 Dr. Philos.-graden på et 
arbeid om ulikhet i arbeidsmarke-

det. I dag arbeider Colbjørnsen spesielt med faglige 
analyser og formidling av temaer knyttet til arbeidsliv, 
organisasjon, ledelse og strategi. Hans faglige profil 
kombinerer sosiologi og økonomi. 

Påmelding til kol@kol.no eller 
KOL Kontakt på FISB, innen 1. april

Påmelding til kol@kol.no eller 
KOL Kontakt på FISB, innen 1. april
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