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Bekymring for kvaliteten i Forsvarets utdanningssystem 

1 Innledning  

I forslag til Langtidsplan for forsvarssektoren 2017-2020(LTP – Prop 151 S) varslet Regjeringen en 
Utdanningsreform. Denne reformen hadde flere uttalte målsetninger som samllokalisering, prioritere 
militær kjernekompetanse, behovsprøvd og fleksibel utdanning, sivilt samarbeid, samt halvering av 
kostnadene til nivådannende utdanning. 

Forsvarssjefen hadde i  FMR 2015 utredet om utdanningsområdet burde justeres, men valgte en Status-Quo 
basert på ønske om mer erfaring med ny Ordning for militært tilsatte (OMT), før han ville foreslå endinger. 
FSJ uttalte også i sine kommentarer til LTP at «Min anbefaling var å vente med strukturelle endringer inntil 
Forsvaret har implementert ny militær ordning og erfaringer med denne var kartlagt.  Regjeringen anbefaler 
imidlertid en omfattende omlegging av utdanningssystemet uten at erfaringer av ny militær ordning 
foreligger og tilsynelatende uten at konsekvensen av løsningen er grundig vurdert. Jeg er bekymret for at 
manglende konsekvensvurderinger kan bidra til et vel optimistisk innsparingspotensial innen utdanning.» 

Flertallet i UFK sluttet seg til denne reformen, men viste til FSJ kommentar, og la til følgende forutsetning; 
«Samtidig merker f l e r t a l l e t seg at forsvarssjefen i sine kommentarer til langtidsproposisjonen er 
bekymret for at innsparingspotensialet innen utdanning er vel optimistisk. F l e r t a l l e t forutsetter at 
utdanningsreformens vektlegging av innsparing, effektivisering og rasjonalisering ikke skal gå på 
bekostning av utdanningskvaliteten.» 

I medhold av «Forsvarsloven» er det slått fast at utdanningsordningen er en del av Ordning for militært 
tilsatte (OMT). Ordning av militært tilsatte skal fastsettes av Kongen med Stortingets samtykke.  

Vedlegg 1 visualiserer noen av poengene i dette skrivet.  

2 Dagens utdanningsordning 

Forsvaret har i dag et utdanningssystem som er vel ansett og har godt renommé i samfunnet.  
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Forsvarets avdelinger har et bredt spekter av kompetansebehov og rapporterer at disse blir godt dekket 
med dagens utdanningsordning. Forsvarets utdannings system er basert på et livslangt prinsipp om 
veksling mellom praksis og utdanning, hvor tidligere tjeneste erfaring er basis, og nøkkel, for utdanningen 
på de ulike nivå.  

Dette prinsippet har vært bærende i Forsvarets utdanningssystemer tilbake til 1980-tallet, og er en viktig 
forklaring på kvaliteten på utdanningssystemet. 

(Dette er delvis visualisert i figur 2 og 3 i vedlegg 1 -  som viser en veksling mellom tjeneste og erfaring i 
før-modellene.) 

De norske militært ansatte er internasjonalt ansett for å inneha et godt og høyt kompetansenivå, noe som 
også tilbakemeldinger fra øvelser og operasjoner/øvelser understreker.  

Personellets kompetanse ble i Afghanistan-utvalgets rapport fremhevet som en nøkkelverdi for god 
oppdragsløsning.  

De nivådannende utdanningene danner basis for at personellet skal kunne utnytte seg ferdighetene tilegnet 
gjennom fagutdanningene, på en god og effektiv måte. 

De økonomiske basis tall før reformen er at Forsvaret årlig bruker 2.5 mrd på utdanning - hvorav 1.4 mrd 
på fagutdanning og 1.1 mrd på nivådannende utdanning (Befalsskole - Krigsskole - Stabsskole). 
Med fagutdanning menes alt type utdanning som ikke er del av Befals-, Krigs- eller Stabsskolen.  

Figur 2 og 3 i vedlegg 1 viser prinsippskissene for hvordan dagens Befals og Krigskole er organisert. 

Befalsskolene – består prinsipielt av et utdanningsløp med ett års skole gang, fulgt opp med ett års tjeneste 
med dedikert oppfølging under tjenesten. Året med utdanning er i stort en kombinasjon av nivådannende 
og fagutdanning. Hvor særlig den nivådannende delen er modningsfag, og med tett oppfølging gjennom 
hele året.  

Basis for alle Krigsskoler, er Befalsskole med eller uten praksis år, og eventuelt ytterligere tjeneste. Også 
Krigsskolene har en utstrakt kombinasjon av Nivådannende og Fagutdanning. En kombinasjon som 
fremstår hensiktsmessig med tanke på fremtidig tjeneste.  

 

3 Vurdering av oppdraget 

Ambisjonen i utdanningsreformen har to hovedmålsettinger. Omorganiseringer for å øke kvalitet og 
effektiv ressursutnyttelse , og på den annen hånd, å halvere kostnadene til nivådannende utdanning.  

Stortings flertallet sluttet seg til reformen, men uttrykte skepsis det høye innsparingsmålet, og la inn en 
forutsetning om at dette ikke skal gå utover kvaliteten.  

Etter vår erfaring, har de ansvarlig i Forsvaret oppfattet oppdraget som et utfordrende oppdrag, men slik 
de selv beskriver det, betydelig risiko. Og prosjektet har selv omtalt utfordringen som «vi vil ikke få noe 
som er bedre enn dagens utdanning, men noe som er annerledes». 



 

Det fremstår unektelig i et merkelig lys at samtidig som forsvarets materiell blir stadig mer avansert, våre 
operasjoner blir stadig kompleks og resten av samfunnet satser på mer utdanning, så skal Forsvaret 
redusere sin utdanning.  

 

4 Plan for gjennomføring 

Forsvarssjefen besluttet medio november hvordan oppdraget skal gjennomføres.  

Plan for gjennomføring er rapportert til Forsvarsdepartementet på samme tidspunkt. 

Oppdraget vurderes å innfri FD krav, inklusive krav til innsparing. (540 mill kr innsparing pr år, og kutt av 
256 årsverk)  

Samtidig påpekes det at løsningen inneholder høy risiko. 

Samtidig er flere områder som pr dd ikke er avklart og som kan medføre betydelig utfordringer med 
gjennomføring. Her kan f.eks nevne godkjenning fra NOKUT, vilkår ved tjeneste, mulighet for å dekke 
rekrutteringsbehovet, mv. Vår vurdering er flere av disse områdene potensielt vil være negativ for 
kvaliteten i utdanningsordningen.  

5 Kvalitets vurdering 

Figur 1 i vedlegg 1, viser prinsippskissen for Forsvarets utdanningsordning, slik Stortinget har sluttet seg til 
denne gjennom Innst  til Prop 111 LS. Figur 1 inneholder også vår vurdering/lyssetting av vurdering av 
kvaliteten.  

Noen av utdanningene mener vi opprettholder Stortingets forutsetninger om at kvaliteten ikke skal 
svekkes.  Disse utdanningene er Grunnleggende konstabelutdanning, Videregående befalskurs 1 til 4 (VBU 
1-4)og Sjefskurset.  

Her vil vi peke på at VBU 1-4 er utdanninger som i stort ikke eksiterer pr dd, eller i allefall ikke eksisterte 
før etablering av ny OMT. Således er det et nytt utdanningstilbud som har lite/ingen erfaringsbakgrunn, og 
således ikke kan sammenlignes med tidligere tilbud.  

Hovedbekymringene våre er:  

• Stabsskolen – selv om detaljene i denne utdanningen ikke er ennå endelig avklart, så tyder 
gjennomføringsoppdraget i en retning hvor det militærfaglig innholdet vil svekke seg. Blant annet er det 
forutsatt at elevene skal skrive Masteroppgavene sine når det er tilbake i tjeneste. Dette vil øke en allerede 
høy arbeidsbelastning i ordinære stillinger, og sannsynligvis svekke kvaliteten på oppgavene. 

• Krigsskolene består - men må ta betydelig kutt, både adm og i undervisningspotensial - fra en 
hands-on utdanning, skal mere bli egenstudier og mindre oppfølging av den enkelte.  
Men viktigst - fra i hovedsak være slik at du måtte ha tjeneste erfaring før Krigsskolene, skal alle nå 
rekrutteres fra VGS eller Førstegangstjeneste. Ingen erfaring før første tjeneste etter skolen, og ingen 
erfaring å bygge på i undervisnings situasjonen.  



 

• Befalsskolene - kuttes fra 6 til 1. Tiden reduseres fra 1+1 år, til 12 ukers utdanning. All faglig 
utdanning fjernes, og kun deler av den nivådannende utdannings videreføres. Mulighet for kombinasjon av 
den nivådannende utdanning og faglige utdanningen fjernes.  

Populært beskrevet; Offiserer uten erfaring, skal sammen med befal med vesentlig kortere utdanning, 
settes til å lede vernepliktige inne til førstegangs tjeneste.  

Det er blitt fremstilt slik at forsvaret går fra å utvikle ledere til å utdanne ledere. Hvor å utvikle ledere skjer 
gjennom en tett integrasjon mellom opplæring, praksis, oppfølging og tilbakemelding over tid, mens 
utdanning kun skjer gjennom teoribasert forelesning. Detter er en beskrivelse som vi finner presis og i 
kjernen av vår bekymring, og som vi mener vil påvirke Forsvarets evne til å løse oppdrag negativt på mange 
områder.  

 

6 Vurdering om mot tilslutning til OMT 

Som tidligere nevnt er utdanningsordningen en del av OMT, og fastsettes med Stortingets samtykke. Prop 
111 LS (201x-201x) danner grunnlaget for dette samtykket. 

Mot hva som har vært tradisjon ved tidligere revideringer av befalsordningen/nå ordning for militært 
tilsatte, så var beskrivelsene av de ulike elementene i OMT mindre detaljerte enn hva som har vært vanlig 
tidligere, men ordningen er prinsipielt beskrevet i aktuell Prop med figur 1 i vedlegg 1.  

Samtidig slår Prop 111 LS fast følgende: «Den grunnleggende utdanningen for befal blir, som i dag, en 
forutsetning for personell som skal bli offiserer, enten via gjennomgående krigsskole, eller befalsskole før 
krigsskole.» 

Etter vår vurdering er det grunnlag for å konstatere at dette ikke vil være i den nye utdanningsordningen. 
Og således grunnlag for å stille spørsmålstegn ved om utdanningsordningen burde vært fremlagt for 
Stortinget for godkjenning, hvis den ikke oppfyller de rammer som følger av Prop 111 LS.  

 

7 Økonomiske forhold 

De løsninger som er valgt, gjør at de ulike forsvarsgrenene må iverksette tiltak for å dekke 
kompetansegapet. De etablerer derfor egne "lagførerutdanninger" (begrepet som er brukt i 
gjennomføringsplan). Disse tilbudene vil ha en betydelig kostnad. (Uten at dette ikke er klart va det vil bli i 
praksis, eller er kostnadsberegnet.) Forsvarssjefen har valgt løsninger som ikke fremstår mest 
hensiktsmessig, for å kunne melde at de økonomiske mål nås. 

Samtidig er det høyst tvilsomt om innsparingen reelt sett er faktisk like høy.  
Stortinget bør etterspørre økonomisk oversikt og innsparinger og kostnader, som inkluderer kostnader 
som er overført øvrige driftsenheter i Forsvaret, inklusive nødvendig fagutdanning og 
«lagførerutdanninger». 

 



 

8 Anbefaling 

Norges Offisersforbund anbefaler Stortinget å be om å få seg forelagt en sak fra Regjeringen om hvordan 
utdanningsreformen skal gjennomføres. Denne presentasjonen bør omhandle en beskrivelse av dagens 
ordninger og fremtidig ordning, samt en vurdering av kvalitet av disse ordningen sett mot hverandre. 

Dernest anbefaler vi Stortinget vurdere en høring om saken. 

 

Med hilsen 

 

Torbjørn Bongo 
Forbundsleder 
Norges Offisersforbund 


