
Norges Offisersforbund – Vurdering av utdanningsreformen 

Oppsummert bekymring: Offiserer uten erfaring, skal sammen med spesialister med mye mindre 

utdanning lede helt uerfarne vernepliktige.  

Vurdering av elementene i utdanningsordningen: (figur 1) 

  

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 egenstudie 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 Førstegangstjenste. 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. 

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.  

  



Hovedbekymringer: (Figur 2 og 3) 

    

Et tidligere løp som har kombinert utdanning, med praksis og tjeneste, har gitt ferdig utdannet 

personell med tidligere erfaring å relatere til. 

I tillegg til at nytt løp er vesentlig kortere, gir det heller ikke rom for å bygge utdanning på tidligere 

erfaring eller kombinere utdanningen med erfaring. Dette gir ferdig utdannet personell med kun 

teori og ingen praksis å relatere denne til.  

Rekrutteringsgrunnlag for OR 5/Befalsskole: (Figur 4-5-6) 

     

Gjennomføringsoppdraget forutsetter at rekruttering til befalsutdanningen (OR 5(Sersjant) og opp) i 

hovedsak skal skje fra OR 2-4 (Grenaderer og Konstabler). Dagens antall stillinger på Grenader og 

Konstabelnivået er i dag for lavt til å sikre tilstrekkelig rekrutteringsgrunnlag. Det pågår derfor en 

omfattende «degradering» av tidliger befalsstillinger, for å øke dette grunnlaget. Denne 

degraderinger vil påvirke flere forhold negativ, som anseelse, lønn, lavere ståtid og – i denne 

sammenheng – ytterligere redusere utdanning før personellet tiltrer aktuelle stillinger.  

 

Anbefaling: 

1. Oppstart ny ordning bør utsettes til 1/8-2019 

2. OR 5/Befalsutdanning tilbakeføres grenene – og kombinert profesjon og fag av min 1 år 

- Degraderinger av stillinger bør stoppes. 

3. Minimum 50 % av elevene på Krigsskolene bør ha erfaring som grenader eller befal fra før. 

(Krever sannsynligvis justering av vilkår.) Forsvaret bør beholde egen økonomiutdanning. 

- For alle GOU løp, bør maksimalt 1 år gjennomføres ved sivil skole.   
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