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Realkompetansevurdering - Oppfølging av militærordningen - retningslinjer for 
overgangsperioden ut 2020 

1 Innledning 
Det vises til Stortingsvedtak «Ordning for militært tilsatte» av 12/6-15, Forsvarsdepartementets (FD) 
«Retningslinjer for personellforvaltning i Forsvarsdepartementet og underliggende etater 
(forsvarssektoren) av 6/6-15, Forsvarsstabens (FST) «Implementerings- og milepælsplan for Ordning for 
militært tilsatte» av 19/10-15, Forsvarets personell- og vernepliktssenters (FPVS) skriv «Oppfølging av 
militærordningen – retningslinjer» av 6/10-16 (DL 2016/033604-001) FPVSs «Føringer for 
realkompetansevurdering til offiserskorpset» av 5/9-17 (DL  2017/032968). 

 

2 Drøfting 
Med bakgrunn i erfaringene fra søknadsrunden høsten 2017, evalueringen etter gjennomføringen av 
«det særskilte rådet» januar 2018 og møte mellom sjef FPVS og arbeidstakerorganisasjonene (5. januar 
2018), har FPVS i samarbeid med FST/HR og arbeidstakerorganisasjonene vurdert dagens praksis mht 
realkompetansevurdering (RKV) vurdering mot offiserssøylen.   
 
Praksisen med vurdering mot søyle gir per nå for mange utfordringer ift at Forsvarets organisasjon ikke 
er tilstrekkelig moden, verken strukturelt eller kulturelt. Evalueringen konkluderer med at det fortsatt 
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gjenstår en god del arbeid ift organisering i de enkelte avdelinger innen fordeling av OF- og OR-
stillinger i strukturen. Videre er kunnskapen om ny ordning fortsatt for lav i deler av Forsvaret. 
Evalueringen etter runden og erfaringene så langt viser at det er bred enighet mellom 
arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver om inntil videre å normalt ikke innvilge RKV mot søyle, 
men fortsatt holde åpent for RKV mot enkeltstillinger ved søknad på stilling i disponeringsomgangen.  
 
Praksisen med stans i vurdering av enkeltsøknader mot OF søyle evalueres mot slutten av 
overgangsperioden når Forsvaret vet mer om hvordan fordelingen av OF vs OR blir i Forsvarets 
organisasjon, og hvordan de to søylene skal utvikles fremover. Ny vurdering av om generell søknad mot 
søyle skal tas opp igjen vurderes ila 2019, slik at flest mulig militært personell tilhører riktig 
kompetansesøyle innen utgangen av 2020. 
Når endelige retningslinjer og praksis for realkompetansevurdering er fastslått, kan det åpnes for at 
personell som tidligere er vurdert, men har fått avslag på realkompetansevurdering mot offisersøylen, 
etter søknad kan fremstilles for ny vurdering. 

3 Konklusjon 
Retningslinjer som omhandler RKV mot søyle i FPVS skriv «Oppfølging av militærordningen – 
retningslinjer (DL ref 2016/033604-001), som tidligere er drøftet med arbeidstakerorganisasjonene, 
settes inntil videre ut av kraft. Realkompetansevurdering mot søyle tas opp til vurdering mot slutten av 
overgangsperioden for «Implementerings- og milepælsplan for Ordning for militært tilsatte». 
I overgangsperioden frem mot 2020 vil personell kunne bli realkompetansevurdert mot offisersstilling 
ved søknad på stilling i disponeringsomgangen. 
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