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1 Innledning 

1.1 Formål 
Formålet med HR-bestemmelsen er å bidra til en helhetlig og effektiv forvaltning av HR-området, 
samt sikre en rettferdig og god ivaretakelse av Forsvarets personell.  
Bestemmelsen fastsetter forsvarsspesifikke rettigheter og plikter innen HR-området, som ikke 
allerede er regulert i annet regelverk.  

1.2 Virkeområde 
Bestemmelsen gjelder for alt personell tilsatt i Forsvaret.  
Enkelte kapitler gjelder kun for utvalgte personellgrupper. Der dette er tilfellet er det spesifisert 
hvem som omfattes av bestemmelsens kapittel..  

1.3 Medbestemmelse 
HR-bestemmelsen med vedlegg unntatt kapittel D og H skal drøftes med 
arbeidstakerorganisasjonene. 

1.4 Relevante styringsdokumenter 
Følgende dokumenter er sentrale innen HR-området: 

a) Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater 
(forsvarssektoren) legger rammer for personellforvaltningen i sektoren. 

b) Instruks til forsvarssjefens underlagte sjefer fastsetter ansvar, myndighet og oppgaver. 
c) Personellreglementene er forhandlet mellom partene og utgjør et relevant 

styringsdokument innenfor særlig tilsetting av sivilt ansatte og militært tilsatte.  
d) HR-bestemmelsen er underlagt de til enhver tid gjeldende tariffavtaler. 
e) De ulike deler av «Veileder i HR i Forsvaret» utgjør relevante styringsdokumenter da disse 

utdyper krav som er fastsatt i denne bestemmelsen og relevante lover, forskrifter og annet 
regelverk innen HR-området. Veilederne gir uttrykk for forvaltningspraksis.  

1.5 Definisjoner  
Relevante definisjoner innen HR-området fremkommer i vedlegg A til denne bestemmelsen. 

A. Arbeidsgiver og HR-prosessene  
N/A 

B. Forvaltning av militært tilsatte  

B.1 Virkeområde 
Kapittelet gjelder militært tilsatt personell. 

B.2 Tilsetting 

B.2.1 Helsekrav til personell  

B.2.1.1 Generelt  
Personell som tilsettes, eller som skal påbegynne militær utdanning som leder frem til fast tilsetting 
i Forsvaret, skal ha en helse som tilfredsstiller fastsatte krav.1 
Fastsettes det særskilte helsekrav til spesielle stillinger eller funksjoner, skal disse begrunnes i 
tjenestens innhold. Kravet skal være saklig begrunnet. 

                                                             
1 Jf. Bestemmelse for militær helsetjeneste og legebedømmelse (P6) 
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B.2.1.2 Medisinsk skikkethet 
Den medisinske skikkethetsvurderingen skal være basert på objektive kriterier og avgjørelsen skal 
begrunnes.  

B.2.2 Andre krav ved tilsetting 

B.2.2.1 Generelt 
Personell som tilsettes militært skal  

a) ha gyldig sikkerhetsklarering  

b) ha bestått fysisk test etter de krav tilsettende forsvarsgren har fastsatt 

c) tilfredsstille krav om militært utdanningsnivå. Forsvarets rekruttutdanning (FRU) kan 
gjennomføres etter tilsetting. Det samme gjelder krav til ikke-nivådannende utdanning  

d) ved første gangs tilsetting som OR 2-4, ha gjennomført grunnleggende grenader- og 
konstabelkurs (GGK)  

B.2.2.2 Tilsetting T60 
OF (jf. kapittel I.1.2) skal tilsettes til fylte 60 år (T60) 

OR 5-9 skal normalt tilsettes til fylte 60 år (T60) 

OR 2-4 skal normalt tilsettes til fylte 60 år (T60) 

B.2.2.3 Tilsetting T35 
Personell tilhørende OR-søylen som skal tjenestegjøre i stillinger som er avhengig av særskilt fysisk 
yteevne eller annen tidsbegrenset kompetanse, kan tilsettes på T35. 

B.2.3 Gradsansiennitet 

B.2.3.1 Generelt 
Grad og gradsansiennitet skal fastsettes ved førstegangs tilsetting og re-tilsetting (jf. kap. B.1.3.5). 
Gradsopprykk gis ved fast tilsetting og tiltredelse i stilling. 
All tjeneste som OR 1/OR 1+ ut over 365 dager, samt tjeneste som militær lærling2, gir 
gradsansiennitet ved tilsetting som OR 2-4.  

B.2.3.2 Opptjening av gradsansiennitet ved permisjon 
Lov- og avtalefestede permisjoner skal regnes som tjenestetid i grad for hele permisjonens 
varighet. Det samme gjelder andre permisjoner uten lønn av inntil ett års varighet.  

B.2.3.3 Gradsansiennitet etter befalsutdanning 
Personell som gjennomfører befalsutdanning og blir tilsatt som spesialistbefal, skal få godskrevet 
opparbeidet tjenestetid som spesialist i forholdet 2:1. 

B.2.3.4 Gradsansiennitet etter Grunnleggende offisersutdanning 
Personell som uteksamineres fra Grunnleggende offisersutdanning (GOU) skal få godskrevet to års 
gradsansiennitet som fenrik.  

B.2.3.5 Re-tilsetting og gjeninntreden etter permisjon 
Ved fast tilsetting av personell som tidligere har vært militært tilsatt (re-tilsetting), skal 
tilsettingsmyndigheten foreta en vurdering av arbeidserfaring og utdanning for å sette tjeneste- 
og gradsansiennitet før saken fremmes for fast tilsetting i Forsvarssjefens råd. 

                                                             
2 Se kap I.4 for mer om lærlinger 
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En tilsvarende vurdering skal foretas i etterkant av permisjon uten lønn, som har vart i over 12 
måneder. 

B.3 Plikttjeneste 
Varighet og type utdanning skal danne grunnlag for lengde på plikttjenesten.3  

Den totale plikttjenesten skal beregnes slik at ingen på noe tidspunkt skal kunne stå til rest med 
mer enn åtte års plikttjeneste, med unntak av utdanning som nevnt i punkt b. under.  

Hovedregel er at plikttjeneste gis for utdanning med varighet seks måneder eller mer.4  

Følgende plikttjeneste skal gis: 

a. 1:1 for GOU, GOP og andre utdanninger på bachelornivå 
b. 12 år for militær flygerutdanning 
c. åtte år for navigatørutdanning i Luftforsvaret 

Det kan gjøres unntak fra hovedregelen dersom utdanningen er spesielt kostbar.  

Ved avbrutt5 utdanning innen utløp av de første seks måneder, avtjenes ikke plikttjeneste. Ved 
avbrutt utdanning etter seks måneder skal plikttjeneste avtjenes etter Forsvarets behov.  

B.4 Disponeringsordningen 

B.4.1 Generelt 
Som hovedregel skal personell gis fast beordring. 

Forsvarssjefen (FSJ) kan i spesielle tilfeller fremme forslag om administrativ disponering utenom 
råd. Dette gjelder beordring i samme eller ny stilling. Slike saker skal drøftes iht. HA/TA.  

Militært tilsatte skal normalt tjenestegjøre i stilling i minimum tre år før ny stilling på samme 
gradsnivå kan tiltres. 

Militært personell er testpliktige og skal fremstilles for årlig fysisk test og bestå denne i henhold til 
stillingens krav.  

B.4.2 Fungering og midlertidig beordring 

B.4.2.1 Generelt 
Bruken av midlertidige grader og midlertidige beordringer skal begrenses til det strengt 
nødvendige.  

B.4.2.2 Fungering 
En fungering (stedfortredertjeneste) kan vare i inntil 3 måneder.  
Varighet ut over 3 måneder skal avløses av en midlertidig beordring, jf. pkt. 3.2.3.6 

B.4.2.3 Varighet av midlertidig beordring 
Sjef DIF kan gi midlertidig beordring (MBO) på inntil 12 måneder etter lokal drøfting. Myndigheten 
til å gi MBO inntil 12 måneder kan delegeres.  
Det skal ikke planlegges med MBO utover 12 måneder.  
Unntaksvis kan sjef DIF utvide MBO for en ytterligere periode i inntil 12 måneder etter drøfting, 
dersom andre tiltak ikke er mulig.  
Midlertidig beordring utover 24 måneder skal fremmes for sentral drøfting. 

                                                             
3 Et semester fulltid utdanning med lønn fra arbeidsgiver beregnes til seks måneder plikttjeneste 
4 For detaljer om plikttjeneste; se HR-veileder del B 
5 Avbrutt utdanning omfatter både relegering og dersom man frivillig avbryter utdanningen. 
6 Fungering er pålagt tjeneste i annen stilling av varighet på fem dager og opp til tre måneder. 
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B.4.2.4 Midlertidig grad 
Midlertidig grad på tvers av personellkategorier kan kun benyttes dersom personellet er kvalifisert.  
Midlertidig høyere grad skal kun benyttes når det er strengt nødvendig, og det skal begrunnes 
med ledelse eller kommandomyndighet. Det er en forutsetning at vedkommende fyller alle krav til 
stillingen.  
 

B.4.2.5 Midlertidig beordring mot villighet 
En tilsatt kan beordres midlertidig mot villighet nasjonalt maksimalt to ganger à inntil ett år. MBO 
mot villighet skal om mulig unngås.  

MBO mot villighet kan etter Forsvarets behov forlenges med ett år etter samtykke fra den tilsatte.  

Ny MBO mot villighet kan tidligst iverksettes ett år etter at den første er avsluttet, men likevel ikke 
før det er gått dobbelt så lang tid som varigheten av forrige MBO.  

Beordring mot villighet skal drøftes på nivå 1.    

B.4.3 Tidsbegrensing 
Personell som er beordret i stillinger med tidsbegrensing, skal søke ny beordring før 
tidsbegrensingen utløper.  

B.4.4 Bonus for T35 

B.4.4.1 Generelt 

Det er arbeidsgiver som avgjør om personell skal få tilbud og T35- eller T60-kontrakt.  

Personell som tilsettes på T35 skal tilbys bonus.  

Personellet tilkommer den bonusordningen som var gjeldende ved tilsettingstidspunktet.  

Unntaksvis kan T35-personell tilbys T60-kontrakt. I så fall skal dette gjøres så tidlig som mulig og i 
god tid før andre bonustildeling år 10.  

Personell som går over på T60-kontrakt eller sivil stilling i Forsvaret, beholder tidligere utbetalt 
bonus, men fraskriver seg retten til kommende bonusutbetalinger. 

B.4.4.2 Typer bonus 

Personellet på T-35 skal tilbys én av to ulike bonusmodeller:7 

a. Utdanningsbonus 

Utdanningsbonusen gis som 1 års studiepermisjon etter år 5 og 10, der personellet skal 
beholde grunnlønn, grad og ansettelsesforhold. 3,5G skal trekkes fra sluttbonusen. 
Personellet står fritt til å velge hvilken utdanning de ønsker å bruke studiepermisjonen til. 

Bindingstid innføres det påfølgende året etter uttak av utdanningsbonus (år 6 og 11). 

b. Pengebonus 

Pengebonusen på 3G utbetales år 5, deretter utbetaling på 4G år 10 og til slutt utbetaling 
av 4G som sluttbonus år 14. Det vil ikke være mulig å spare uttak av delbonus til 
sluttbonusen. Pengebonusen utbetales på avtalefestet tidspunkt.  

C. Forvaltning av sivilt ansatte  
Ingen særskilte bestemmelser for Forsvaret. 

                                                             
7 Det er mulig å kombinere slik at man mottar pengebonus år 5 og utdanningsbonus år 10 eller omvendt 
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D. Forvaltning av vernepliktige og lærlinger  
Utgis senere.  

E. Internasjonal virksomhet  

E.1 Overordnet om internasjonal virksomhet – internasjonal innsats (intins) og operasjoner 
(intops) 
Lov og forskrift med føringer for forvaltning av personell i internasjonale operasjoner (intops) skal 
følges for den øvrige delen av den internasjonale virksomheten (intvirk) så langt det er mulig.8 

Arbeidsvilkår for tjenesteoppdrag definert som intvirk skal fastsettes ved drøfting med 
arbeidstakerorganisasjonene.  

E.2 Virkeområde 
HR-bestemmelsen kapittel E og tilhørende veileder i HR del E, gjelder for personell som 
tjenestegjør eller har tjenestegjort i intvirk.  
Etterretningstjenesten (ETJ) omfattes av bestemmelsen del E, men kan ha særskilte ordninger eller 
dispensasjoner som er regulert i egne regelverk som ikke nevnes her. 

E.3 Arbeidsgivers ansvar før, under og etter 
Taktisk styrkesjef skal ivareta rekruttering, oppsetting, utdanning, oppfølging og utøvende 
arbeidsgiveransvar for intvirk.  
FPVS skal fungere som fritaksmyndighet for disponert personell før og under tjenestegjøring.  
Taktisk styrkesjef skal sikre at aktivitet før, under og etter intvirk, samt aktiviteter i 
ettårsprogrammet og tjenesteerfaring (TJERF), registreres i personellets rulleblad.9  

E.4 Stillingsstruktur ved annen tjenestegjøring 

E.4.1 Permisjon for å tiltre sekondert stilling  
For personell som gis permisjon fra Forsvaret for å bemanne sekondert stilling (FN, OSSE), skal 
stilling opprettes i strukturen og personell legges inn med tjenestegjøring i denne. 

E.4.2 Personell fra PE til intins eller intops  
For personell som beordres fra PE til intops skal stillingen opprettes i egne eller misjonsspesifikt 
strukturelement. 

E.5 Rekruttering  

E.5.1 Generelt  
Kunngjøring av stillinger og uttak skal gjennomføres administrativt, og ATO skal inviteres med i 
prosessen. 
Rekruttering direkte fra førstegangstjeneste til militære enheter kan gjennomføres uten 
søknadsbehandling.  

E.5.2 Beordring mot villighet 
En tilsatt kan beordres mot villighet til intvirk maksimalt to ganger à inntil sju måneder 
tjenesteperiode. I tillegg kan det gis flere kortere beordringer til intvirk på til sammen inntil 90 
dager. 
Beordring mot villighet skal om mulig unngås. 

                                                             
8 Dette reguleres i Forsvarssjefens strategiske plandirektiv (SPD) 
9 FPVS skal støtte taktiske styrkesjefer administrativt ved understøttelse av oppsatte styrkebidrag i intins og 
intops jf. Instruks til forsvarssjefens undergitte sjefer (2022-01-01) punkt 2.17 m) 
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E.5.3 Særskilte uttaksregler 

E.5.3.1 Krav til tjenesteuttalelse 
Tilsatte og personell som gis kontrakt, skal normalt ha minimum «norm» som hovedinntrykk fra 
tidligere tjeneste.  
Personell fra førstegangstjeneste skal normalt ha minimum «Forventet» som hovedinntrykk, og skal 
være anbefalt og særlig egnet for tjenesten.  

E.5.3.2 Krav til vandel og adferd 
Arbeidsgiver skal vurdere egnethet for intvirk for personell som er ilagt militær refs. Særlig vekt skal 
legges på saker fra de siste fem år.  
Brudd på «Code of conduct», der norsk personell innleder forhold til eller har seksuelt samkvem 
med lokale innbyggere, skal være rapportert hjem og kan ha vært grunnlag for hjemsendelse. Slike 
hendelser er diskvalifiserende for all senere intops og intins.   

E.5.3.3 Fysiske krav 
Personell skal minimum bestå fysisk krav til nivå 3.  
Dispensasjon fra kravet til nivå 3 kan innvilges av taktisk styrkesjef og skal være basert på strengt 
nødvendige operative behov.  

E.5.3.4 Forholdet til alkohol 
Arbeidsgiver skal vurdere egnethet for intvirk for personell som har tidligere dokumenterte brudd 
på bestemmelsene i forsvarstilsatteforskriften om pliktmessig avhold. Dette kan være 
diskvalifiserende for tjenestegjøring i intvirk. 
Personell som er pålagt avhold, eller personell som er under oppfølging av lokal sjef for misbruk av 
alkohol, skal ikke vurderes for intvirk. 

E.5.3.5 Krav til sikkerhetsklarering og autorisasjon 
Personell skal være sikkerhetsklarert før forberedende tjeneste starter.  
Sikkerhetsklarering skal vare minimum 6 måneder utover beordringsperioden.  
Autorisering skal normalt gjennomføres før utreise. 

E.5.3.6 Interessekonflikt grunnet personlige holdninger 
Personell som kommer i interessekonflikt til oppdraget og/eller part(ene), eller har personlige 
holdninger som kan skade Norges eller bidragets omdømme, skal normalt ikke delta i intvirk. 

E.5.3.7 Forretningsmessige eller personlige forbindelser 
Norsk personell som tjenestegjør i utlandet skal unngå forretningsmessige eller personlige 
forbindelser med myndigheter, personer eller foretak fra operasjonsområdet. 

E.6 Forberedende tjeneste 

E.6.1 Generelt  
Krav til utdanning skal fremkomme i utdanningsplaner. 
Personell med beredskapskontrakt skal gjennomføre nødvendig seleksjon, trening og utdanning i 
henhold til inngått kontrakt. 
Personell som skal utøve operativ støtte med varighet over tre uker, skal gjennomføre 
forberedende tjeneste før utreise.  

E.6.2 Minimumskrav til opplæring og innhold i forberedende tjeneste 
Forberedende tjeneste for tjenestegjøring i intvirk skal som et minimum bestå av opplæring innen: 

a) opptreden som krigsfange, gissel (Conduct after capture (CAC)) 
b) minebevisstgjøring 
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c) våpentjeneste, skyting 
d) sanitetstjeneste 
e) stressmestring, personellomsorg og selvmordsfare før og etter potensielt traumatiserende 

hendelser  
f) administrative forhold10   
g) adferdsregler, kulturforståelse og etikk – Code of Conduct 
h) rules of engagement (ROE) 
i) FN res. 1325 og FDs handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet 
j) opptreden overfor media 
k) CBRN-tjeneste (chemical, biological, radiological, nuclear) 
l) operasjonsspesifikk trening/orientering 
m) system for dokumentasjon og rapportering etter hendelser, særlig potensielt 

traumatiserende hendelser 
n) krisehåndtering 
o) militær grunnopplæring for sivile som ikke har tidligere militær utdanning 
p) deltagelse på utreisesamling/dag iht. oppfølgingsreglementet 

 
Taktiske styrkesjefer skal ivareta påmelding og disponering til stillingsspesifikke kurs i inn- og 
utland. 

E.6.3 Godkjenning av forberedende tjeneste 
Forberedende tjeneste skal gjennomføres og være gyldig i 2 år. Dersom enkelte krav ikke kan 
oppfylles, skal det gjennomføres prosess med Personellgruppe og beordringen skal kanselleres.  

E.6.4 Dispensasjon fra kravet til forberedende tjeneste 
Dersom operative behov tilsier at personell uten forberedende tjeneste skal delta i intvirk, kan det 
gjøres unntak fra kravet om godkjent forberedende tjeneste.  
Styrkeprodusent skal vurdere om det bør gjøres unntak for kravet til godkjent forberedende 
tjeneste og fremme saken for FPVS. 

E.6.5 Disponering til forberedende tjeneste uten fastsatt utreise 
For disponering ved beredskapskontrakt skal det gis varsel tre uker før fastsatt utreise.  
Tjenesten skal registreres som tjenestegjøring innenfor den samlede tjenesteplikt.  
Tjenesten skal ikke inngå i tiden for beregning av tidsperioden mellom to tjenesteperioder. 
Forberedende tjeneste kan pålegges i perioden mellom to tjenesteperioder. 

E.7 Disponering 
E.7.1 Beordringsskrivet  
Det skal fremsendes skriftlig beordring som lagres i Forsvarets arkivsystem, uavhengig av 
beordringens varighet.  

E.7.2 Rotasjonsmønster 
Styrkebidrag til intvirk skal ha fortløpende rotasjon med inntil 6 måneders varighet frem til 
terminering av bidraget. Operative behov kan medføre unntak fra regelen. 
Enkelte stillinger og/eller fagkategorier kan ha avvikende rotasjonsmønster. 

                                                             
10 Administrative forhold omfatter informasjon om lov og forskrift, kontrakt, lønn, tillegg og 
forsikringsordning, øvrige personellmessige forhold og informasjon fra arbeidstakerorganisasjonene. 
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E.7.3 Belastning etter deltakelse i intvirk 
Det skal gå minst dobbelt så lang tid som lengden på tjenesteperioden før ny beordring til intops 
eller intins starter. Unntak kan gjøres ved flere kortvarige deployeringer. Avvik fra dette skal 
dokumenteres. 

E.7.4 Midlertidig grad  
Personell som disponeres i stillinger tillagt høyere grad, som de er kvalifisert for, skal normalt gis 
den midlertidige høyere graden. 
Unntak er personell som disponeres i stillinger i operativ-støtte- tillagt høyere grad. Disse skal 
normalt ikke gis midlertidig høyere grad. 

E.7.5 Sivilt personell 
Sivilt personell som disponeres til intvirk, skal i tillegg til «forberedende tjeneste» etter kapittel E.6: 

a) motta våpenopplæring før personellet bevæpnes 
b) beordres til særskilt militært kurs for sivilt tilsatte dersom de mangler militær 

grunnopplæring 
c) beholde sivil grad dersom vedkommende bekler OF/OR-stillinger men ikke har tilstrekkelig 

militær utdanning 
d) tildeles sivile grader basert på NATOs føringer dersom personellet ikles uniform  

E.7.6 C-grader og fagansvar 
Eget militært gradssystem kan benyttes for sivilt fagpersonell når de bærer uniform. Gradssystemet 
gir ekvivalente C-grader (Civilian rank) til offisers- og spesialist gradene:  

Sivil grad: Tilsvarende militær grad: 

COR5 OR 5 

C 1-I OF 1 / OR 5+  

C 1-II OF1+ / OR 6 

C 2 OF 2 / OR 7 

C 3 OF 3 / OR 8 

C 4 OF 4 / OR 9 

C 5 OF 5 

C 6 OF 6 

C 7 OF 7 

C 8 OF 8 

 

E.8 Tjenesteuttalelse etter tjenestegjøring 
Personell skal motta tjenesteuttalelser for sammenhengende tjenestegjøring i 90 dager eller mer.  
Ved klage på uttalelsen skal nasjonale bestemmelser følges.11 Dersom det ikke foreligger en reell 
klagemulighet, skal klagen behandles i klagenemd nedsatt av FPVS. 
For personell i multinasjonale staber og observatører gjelder krav for tjenesteuttalelser som er 
fastsatt ved hovedkvarter eller operasjonsområde.   
 

                                                             
11 Se HR-bestemmelsen kapittel M.2 
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E.9 Personell fra PE til intops 
Disponering av norsk personell fra fast internasjonal stilling (PE) til intvirk skal godkjennes av 
National Military Representative Norway (NMR). Personell som naturlig ikke hører inn under NMR 
skal godkjennes av FPVS. 
Disponering fra PE til intvirk skal stadfestes gjennom beordringsskriv fra FPVS.  
Det skal utnevnes Senior National Representative (SNR) for bidraget. Med mindre annet er bestemt 
i MOU12 skal: 

a) personell ved beordring fra PE til intvirk gjennomføre forberedende tjeneste før bytte fra 
PE til intvirk. Forberedende tjeneste skal gjennomføres før tiltredelse i PE-stilling dersom 
beredskapsmessige forhold tilsier dette 

b) varslingstid fra NATO (minimum 30 dager) følges. Fem dager varslingstid kan være 
akseptabel ved utløsning av beredskap eller andre tungtveiende grunner 

c) personell ikke disponeres til intops fra PE stilling i mer enn 180 dager i løpet av tre år.  I 
løpet av en fireårs-periode kan den enkelte disponeres i inntil 270 dager 

d) personell ikke uten villighet disponeres til intops i løpet av de seks første eller seks siste 
månedene av tjenesteperioden i PE stilling 

Støtteelementene skal støtte de respektive SNR med administrative oppgaver ved disponering av 
PE personell til intops. 

E.10 Hjemsendelse i tjenesteperioden 
Ikke-stadig tjenestegjørende personell som blir hjemsendt før tiden, skal forvaltes i henhold til 
inngått kontrakt.  
Saksbehandlingsreglene for hjemsendelse nyttes også ved intins. Klageinstans er Forsvarsstaben.  
Personell som blir hjemsendt skal gis oppfølging. 

F. Fellesbestemmelser  

F.1 Oppmerksomhet og gaver 

F.1.1 Generelt  
Forsvaret skal gi gaver i henhold til de føringer som står i dette kapittel.  

Oppmerksomhet og gaver av «bagatellmessig art», slik som blomster eller konfekt, regnes ikke som 
gaver i ligningspraksis.13  

Det skal normalt kun gis én oppmerksomhet per anledning fra Forsvaret. 
F.1.2 Myndighet  

DIF skal fastsette hvordan utdeling av oppmerksomhet og gaver skal administreres og deles ut. 

Gaver kan gis som gavekort, men ikke beløp i kontanter.  

F.1.3 Tjenestetid for oppmerksomhet/gave  

Ved utregning av tjenestetid skal følgende tjeneste telle med:  

a) førstegangstjeneste  
b) tjeneste som sivilt og militært ansatt  
c) permisjon uten lønn som regnes med i ansiennitetsberegning.14 

Det er ikke krav om sammenhengende tjeneste ett sted, men tjeneste skal være utført i 
Forsvarssektoren. Både fast og midlertidig ansettelse teller med. 

                                                             
12 Avgivelse av norsk personell er forankret i NATO dokumentet AAP12-16 D, Manpower Policies and Procedures 
13 Se statsansatteloven § 39, Statens personalhåndbok punkt 1.11 og «Veileder om gave i tjenesten», KDD 
14 I henhold til Hovedtariffavtalen i staten (HTA) fellesbestemmelsene § 6 
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Dersom tidspunktet for overrekkelse av gave skjer når den ansatte er i en annen etat enn Forsvaret, 
skal den andre etatens regler følges. 

F.1.4 Gavens størrelse  

F.1.4.1 Gaver ved lang ansettelse 
Ved ansettelse i Forsvaret skal samlet tjenestetid i: 

a) 25 år medfører tildeling av gavekort på NOK 3 000  
b) 40 år medfører tildeling av gavekort på NOK 4 000  
c) 50 år medfører tildeling av gavekort på NOK 4 500 

F.1.4.2 Gaver ved pensjon  
Ansatte som tjenestegjør i Forsvaret, og som går av med pensjon etter minst 20 år i 
forsvarssektoren, skal tildeles et gavekort på NOK 3 500. 

Ansatte som går av med pensjon etter mindre enn 20 år i forsvarssektoren, skal tildeles et gavekort 
på NOK 2 500.  

Eventuell tildeling av avdelingsskjold er ikke omfattet av nevnte summer.  

F.1.4.3 Jubileer 
Fast ansatte skal gis gavekort på NOK 2000 ved følgende jubileer:  

a) 50 år   
b) 60 år  
c) 70 år 

F.1.4.4 Øvrige hendelser  
DIF kan selv vurdere om andre hendelser bør medføre en oppmerksomhet.  

DIF kan beslutte å gi gaver med en verdi inntil NOK 700.  

F.1.5 Bevertning  

Den enkelte DIF kan dekke utgifter til enkel bevertning ved feiring av ansatte nevnt i punkt F.1.4.1-
F.1.4.3 

F.1.6 Gravferd  

I forbindelse med en arbeidstakers gravferd, bør arbeidstakers DIF besørge krans eller blomster.  

Det kan også kjøpes krans eller blomster dersom; 
a) arbeidstaker ved dødstidspunktet hadde fratrådt sin stilling 
b) oppmerksomhet ved dødsfall i arbeidstakers nærmeste familie anses som passende.  

Dersom etterlatte heller ønsker donasjon til et bestemt formål, kan det gjøres for en tilsvarende 
sum som krans/blomster.  

F.1.7 Besøk og internasjonalt samarbeid  

Forsvarsansatte gir normalt ikke gaver ved besøk til eller fra utlandet. I visse sammenhenger kan 
det likevel gis symbolske gaver, f.eks. bøker med nasjonalt tilsnitt eller spesielle plaketter.  

F.1.8 Profileringsartikler og reklamegjenstander  

Profileringsartikler og reklamegjenstander kan gis:15  
a) til foredragsholdere,  
b) som premie i konkurranser,  
c) som gaver til de ansatte eller  
d) som enkle nyttegjenstander for avdelingen i rekrutterings- og/eller profileringsøyemed.  

                                                             
15 Profileringsartikler og reklamegjenstander skal være artikler av «ubetydelig» verdi jf. Etiske retningslinjer 
for næringslivskontakt i forsvarssektoren 2019-08-31, side 15 
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F.1.9 Mottak av gaver  

Det er tillatt å motta mindre gaver (blomster, konfekt o.l.) av lav verdi i noen sammenhenger, f.eks. i 
forbindelse med foredrag.  

F.2 Arbeidsbriller 
I tillegg til det som hjemles i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §14-4 (4) skal 
Forsvaret dekke kostnader til følgende: 

a) dokumentert behov for vernebriller og databriller med styrke 
b) luftpersonell (besetningsmedlemmer) som har krav om bruk av briller eller linser i sin 

tjeneste basert på medisinsk godkjenning   
c) aktivt tjenestegjørende personell som har STCW-sertifikatkrav som dekksoffiser for sin 

tjeneste i Sjøforsvaret og som har dokumentert behov for briller.      

Ovennevnte kostnader omfatter synsundersøkelse hos optiker16 og nødvendige glass. I tillegg 
dekkes innfatning begrenset oppad til kr 1500 + mva.17 

F.3 Seniortiltak  
Forsvaret skal tilby:  

a) seniorkurs til ansatte som har tre år eller mindre til de kan gå av med pensjon. 
b) pensjons- og forsikringsseminar til alt relevant personell. 

Dette gjelder også for personell i lov- og avtalefestet permisjon. 

F.4 Erstatning for velferdstap som følge av endret ferie 
Sjef DIF har avgjørelsesmyndighet og skal behandle saker hvor arbeidstaker fremsetter krav om 
erstatning for tapt velferd etter ferieloven § 14. 

F.5 Permisjon 
F.5.1 Permisjon uten lønn 

Permisjon uten lønn kan gis i inntil fire år samlet mens man er fast ansatt i Forsvaret. 

Permisjon uten lønn kan innvilges i inntil 12 måneder for å tiltre stilling utenfor Forsvaret. For 
stillinger med særlig relevans for Forsvaret, kan permisjon gis for inntil 24 måneder.  

For personell med særlig kritisk kompetanse for Forsvaret, skal Forsvarets behov tillegges særlig 
vekt i vurdering av permisjonssøknad.  

Følgende personell skal normalt ikke gis permisjon uten lønn, med unntak av lov- og avtalefestede 
permisjoner:  

• personell som avtjener plikttjeneste  
• midlertidig ansatte 
• flygere som har inngått særskilt lønnsavtale  

Personell på T-35 som får permisjon for å ta verv i en arbeidstakerorganisasjon, opparbeider bonus 
i permisjonstiden. Det samme gjelder medflyttere til PE. 

F.5.2 Gjeninntreden  

Ansatte som er innvilget permisjon uten lønn har ikke krav på å gjeninntre i Forsvaret før 
permisjonens utløp, men kan gjeninntre hvis det er ledig stilling.  

Ved gjeninntreden fra permisjon skal militært tilsatte levere villighet på relevant 
disponeringsomgang, og skal forvaltes på like vilkår som andre søkere.  

                                                             
16 Behov for undersøkelse hos øyelege må dokumenteres særskilt 
17 For personell nevnt i punkt b dekkes innfatning inntil kr 3000 + mva 
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F.5.3 Spesielle permisjonstyper 

Ved søknad om:  
a) deltakelse i sivile idrettsarrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå, kan permisjon 

gis med eller uten lønn for arrangementets varighet, dersom tjenesten tillater det. 
b) tiltreden i internasjonale sivile forsvarsrelaterte stillinger, skal det normalt innvilges 

permisjon uten lønn for inntil tre år med mulighet for forlengelse ett år. 
c) tiltreden i frivillig tjeneste i FN eller internasjonale organisasjoner, skal det innvilges 

permisjon uten lønn for inntil to år. 
d) permisjon uten lønn for å tiltre ny stilling i Forsvarssektoren med prøvetid, skal det gis 

minst 6 måneders permisjon. 
e) permisjon for å gjøre andre samfunnsnyttige gjøremål og/eller formål med særlig relevans 

for Forsvaret kan det innvilges permisjon med eller uten lønn for kortere varighet.  
f) permisjon for å tiltre stilling som tillitsvalgt i arbeidstakerorganisasjon skal det gis 

permisjon18. Slik permisjon anses som vanlig tjeneste og har ingen maksimal 
permisjonslengde så lenge forutsetningen for permisjonen gjelder.  

F.6 Fysisk trening 
Arbeidsgiver skal tilrettelegge for at ansatte kan benytte to timer per arbeidsuke til fysisk trening. 

G. Omstilling19  

G.1 Utvalgskrets 
For å gjennomføre en omstilling skal det foretas en saklig avgrensing av utvelgelseskretsen. Dette 
skal drøftes med de tillitsvalgte på det nivå oppdraget mottas. 
Utgangspunktet er at utvalgskretsen omfatter hele virksomheten (Forsvaret). Det kan imidlertid 
være grunnlag for å avgrense utvelgelseskretsen og hvilke ansatte som blir berørt.  

G.2 Faser 
Forsvaret deler innplasseringsløpet inn i to faser; 

1. Fase A skal omfatte innplasseringsløp som følge av omstilling. Personell som ikke blir 
innplassert i fase A, blir forsøkt omplassert i fase B.  

2. Fase B skal omfatte omplassering av personell som ikke får innplassering i fase A, samt 
håndtering av overtallige som følge av manglende mulighet for omplassering.  

G.3 Omstillingssamtaler 
Arbeidsgiver skal gjennomføre omstillingssamtaler, herunder ivareta kompetansekartlegging med 
berørte ansatte. Disse skal referatføres, signeres av begge parter og arkiveres. 

G.4 Dokumentasjon  
G.4.1 Fase A 
Arbeidsgiver skal dokumentere og arkivere   

a) om flere har rettskrav på stillingen, og gjennomføre en vurdering og rangering av den 
enkelte, 

b) resultat av innplassering, og  
c) forslag til omplassering av ansatte som ikke er innplassert i fase A. 

                                                             
18 Jf. HA/TA § 41 
19 Omstillinger skal gjennomføres etter en avtalt prosess, jf. gjeldende avtaler. 
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G.4.2 Fase B 
Arbeidsgiver skal dokumentere og arkivere: 

a) gjennomført kompetansekartlegging med berørte ansatte, og 
b) ivaretakelse av overtallig personell. 

Arbeidsgiver skal også påse at rulleblad oppdateres. Eventuelle avvik fra punkt G.4.2 a) skal også 
anføres på rulleblad. 

G.5 Informasjon og evaluering 
Ved omstilling skal DIF:  

a) informere FPVS om planlagte omstillingsprosesser.  
b) evaluere omstillingsprosessene og evalueringsrapporten skal sendes FPVS. Evalueringen 

skal blant annet inneholde gevinstrealisering og oppnådde effektmål.  

H. Arbeidsmiljø  
Utgis senere 

I. Utdanning  

I.1 Nivådannende utdanninger 

I.1.1 Utdanning for spesialistkorpset 
Spesialistutdanning er inndelt i følgende nivåer: 

a) grunnleggende grenader- og konstabelkurs (GGK) 
b) videregående grenader- og konstabelkurs (VGK)20 
c) grunnleggende befalsutdanning (GBU) 
d) videregående befalsutdanning 1 (VBU 1) 
e) videregående befalsutdanning 2 (VBU 2) 
f) videregående befalsutdanning 3 (VBU 3) 
g) høyere befalsutdanning (HBU) 

Nivådannende utdanning kan gjennomføres enten som frittstående utdanning eller som del av et 
lengre utdanningsløp. Hvis utdanningen er integrert i et lengre utdanningsløp, skal 
utdanningsplanen angi hvilken spesialistutdanning som godskrives. 

I.1.2 Utdanning for offiserskorpset 
Offisersutdanning er inndelt i følgende utdanninger: 

a) grunnleggende offisersutdanning (GOU)  
a. militær bachelorutdanning (krigsskole) 
b. grunnleggende offiserspåbygning (årsstudium) (GOP) 
c. grunnleggende offiserskurs (GOK) 

b) videregående offisersutdanning (VOU):  
a. militær stabsskole  
b. militær masterutdanning  
c. videregående offiserspåbygning (VOP)  

c) høyere offisersutdanning (HOU) 

                                                             
20 Lagførerutdanning (LU) i Hæren godskrives som VGK 
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I.2 Krav til opptak for nivådannende lederutdanning 

I.2.1 Grunnleggende krav 
For opptak til nivådannende befals- og offisersutdanning skal søkeren som et minimum: 

a) oppfylle de generelle krav for tilsetting i Forsvaret  
b) ha minimum alminnelig evnenivå 5 (AE 5). Unntaksvis kan personell med lavere AE 

vurderes til befalsutdanning dersom de kan vise til meget gode tjenesteresultater over tid, 
og innehar kritisk fagkompetanse 

I.2.2 Krav til nivådannende utdanning for spesialistkorpset 
For opptak til nivådannende utdanning for spesialistkorpset skal søkeren som et minimum: 

a) ha fullført Felles rekruttutdanning (FRU)  
b) tilfredsstille spesifikke krav til utdanningen 
c) gjennomføre GGK som del av første gangs tilsetting som OR 2-4  

I tillegg gjelder følgende for befalsutdanning: 
d) for VGK skal søkere ha minst 3 års erfaring som OR 3 eller tilsvarende. VGK skal 

gjennomføres av alle som får normalavansement til OR 421 
e) for GBU skal søkere skal ha minst 2 års tjenesteerfaring som OR 2-4 eller tilsvarende22 
f) for VBU 1 skal søkeren ha bestått: GBU og normalt ha minst 3 års tjenesteerfaring som OR 5, 

eller tilsvarende 
g) for VBU 2 skal søkeren ha bestått VBU1 og normalt ha minst 3 års tjenesteerfaring som OR 6 

eller tilsvarende 
h) for VBU 3 skal søkeren ha bestått VBU 2 og normalt ha minst 3 års tjenesteerfaring som OR 

7 eller tilsvarende 
i) for HBU skal søkeren ha bestått VBU 3 og normalt ha minst 3 års tjenesteerfaring som OR 8 

eller tilsvarende 

I.2.3 Krav til nivådannende utdanning for offiserskorpset 
For opptak til nivådannende utdanning for offiserskorpset skal søkere til: 

a) GOP ha minimum relevant sivil bachelorgrad 
b) GOK ha minimum relevant sivil bachelorgrad og minimum 3 år forutgående tjeneste som 

OR 5-9 
c) VOP ha minimum sivil mastergrad 
d) VOU ha bestått GOU, GOP eller GOK, og ha minimum to års tjenesteerfaring som OF 
e) HOU ha gradsnivå OF 4 eller høyere 

I.2.4 Opptak til nivådannende utdanning 
For opptak til de ulike utdanninger gjelder følgende: 

a) for VGK skal opptak skje i regi av forsvarsgrenene i et partssammensatt råd 
b) for GBU skal uttak skje i regi av forsvarsgrenene i et partssammensatt råd 
c) for VBU 1 og 2 skal uttak skje i regi av forsvarsgrenene i et partssammensatt råd 
d) for VBU 3 skal uttak skje i regi av FSJ råd etter forslag til innstilling fra forsvarsgrenene  
e) for HBU er uttaket arbeidsgiverstyrt  
f) for GOU skal opptak gjennomføres av FHS. Opptaket gjøres etter en forutgående seleksjon 

der et partssammensatt råd rangerer kandidater etter bestemte kriterier i regi av Forsvaret 

                                                             
21 Treårskravet gjelder ikke for opptak til Hærens lagførerskole 
22 Toårskravet gjelder ikke for BU som er integrert i bachelorutdanninger ved FHS 
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g) for GOP skal opptak gjennomføres av FHS. Opptaket gjøres etter en forutgående seleksjon 
der et partssammensatt råd rangerer kandidater etter bestemte kriterier i regi av Forsvaret 

h) for GOK er uttaket arbeidsgiverstyrt  
i) for VOP gjennomføres opptak av FSJ råd etter forslag til innstilling fra forsvarsgrenene 
j) for VOU gjennomføres opptak av FSJ råd etter forslag til innstilling fra forsvarsgrenene  
k) for HOU er uttaket arbeidsgiverstyrt 

I.3 Fag og funksjonsutdanning 
Utarbeides senere 

I.4 Lærlingeordningen 

I.4.1 Lærlingekategorier 
Forsvaret kan ta opp tre kategorier lærlinger:  

a. militær lærling med kontrakt (LK)  
b. militær lærling med avtale (LA) 
c. sivil lærling (LÆ) 

Det kan inngås lærekontrakt med personell som har gjennomført førstegangstjeneste 

I.4.2 Militære lærlinger 
Godkjente søkere til militær læreplass skal gjennomføre sesjon før tilsagn om læreplass kan gis. 

Søkere som har fått tilbud om læreplass, og som fullfører og består grunnleggende 
soldatutdanning, samt tilfredsstiller øvrige krav, skal få lærekontrakt med militær læreplass.  

Søkere til militære læreplasser må ha fylt 18 år i løpet av opptaksåret. 

I.5 Vilkår under utdanning 

I.5.1 Militært tilsatte og sivilt tilsatte som tar militær utdanning 
Personell som gjennomfører en akkreditert utdanning på bachelornivå ved FHS skal ikke tilsettes 
under utdanningen. Personell som allerede er tilsatt skal gis permisjon uten lønn for utdanningens 
varighet. 
Personell som gjennomfører annen nivådannende utdanning skal beholde lønn under utdanning, 
men skal unntas fra bestemmelsene i ATF og HTA. Dette gjelder også militært tilsatte som 
gjennomfører GOK 
Ferie som opptjenes under utdanning skal avvikles i undervisningsfrie perioder 

I.5.2 Kadetter og elever 
Studenter som gjennomfører en akkreditert utdanning på bachelornivå ved FHS (kadetter), skal ha 
like vilkår under hele utdanningen uavhengig av eventuelle tidligere tilsettingsforhold. Disse gis 
godtgjøring i henhold til Fredsregulativet. 
Elever ved ikke-akkreditert militær nivådannende utdanning som leder frem til fast tilsetting i 
Forsvaret skal godtgjøres i henhold til Fredsregulativet. 

I.5.3 Lærlinger  

I.5.3.1 Militære lærlinger 
Etter fullført 1. år skal militære lærlinger tilsettes midlertidig med vilkår som beskrevet i 
Fredsregulativet. 

I.5.3.2 Sivile lærlinger 
Sivile lærlinger som inngår lærekontrakt med Forsvaret, skal tilsettes midlertidig for kontraktens 
varighet og kompenseres i henhold til Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og 
lærekandidater i staten. 
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I.6 Avslutning før fullført utdanning 
Fast tilsatte som mister utdanningsplassen tilbakeføres til sitt opprinnelige tilsettingsforhold og 
eventuell permisjon avsluttes.  
Personell som ikke er tilsatt kan tilkomme plikttjeneste i tråd med kap. B.3 

J. Operativ HR  
Utgis senere 

K. Ivaretakelse  
Utgis senere 

L. Personopplysninger og personvern  
Ingen særskilte bestemmelser for Forsvaret 

M. Kompetanse og medarbeiderutvikling  

M.1 Medarbeidersamtale for ansatte 
Medarbeidersamtale skal gjennomføres minst en gang årlig for militært tilsatte. Sivilt ansatte har 
rett til årlig medarbeidersamtale. 
Det skal i tillegg gjennomføres medarbeidersamtale når medarbeider eller leder skal slutte.  
Medarbeidersamtaler med kompetanseplan skal dokumenteres. 
Ved ny beordring eller ansettelse skal det i tillegg gjennomføres en oppstartsamtale. 

M.2  Tjenesteuttalelse 
Linjeleder skal årlig gi militært tilsatte (med unntak av offiserer med grad OF6 eller høyere) 
tjenesteuttalelse (TJUTT). I tillegg skal det utarbeides TJUTT når vedkommende slutter i stilling23, 
dersom det oppstår store endringer i stillingens innhold eller i utførelse av arbeidet.  
Sivile som har stått i stilling i over seks måneder kan kreve tjenesteuttalelse. 
Det skal også utformes ny tjenesteuttalelse for militært tilsatte: 

a) dersom tjenesteforholdet har vart over fem måneder 
b) ved skifte av stilling eller leder  
c) etter pålegg fra FSJ 

Tjenesteuttalelsen kan påklages innen tre uker etter mottak. Ved eventuell fortsatt uenighet, skal 
klagen behandles i lokal klagenemnd. 

2 Vedlegg: 

Vedlegg A: Definisjoner (utgis primo 2023) 

3 Ikrafttredelse 
HR-bestemmelsen trer i kraft fra 2023-02-01.  
Fra samme dato settes følgende dokumenter ut av kraft: Forsvarets personellhåndbok 
del B - Forvaltning av militært tilsatte 2016-08-01, Forsvarets personellhåndbok del E - 
Internasjonale operasjoner 2015-10-15, Forsvarets personellhåndbok del F – 
Fellesbestemmelser 2019-01-01, Forsvarets personellhåndbok del G – Omstilling 2019-
04-01, Direktiv for HR-området 2014-05-01, Bestemmelse om seleksjon, opptak og 
forvaltning av personell underutdanning 2018-06-01, Reglement for utdanning i 
Forsvaret (RUF) 2016-06-15, Iverksettingsbrev Ny bonusordning 2020-06-23, 
Tilsettingsveileder T35 og T60» av 2020-07-01, Reglement for fysisk test 2020-01-01, 

                                                             
23 Gjelder nasjonale stillinger. For tjeneste i utlandet gjelder egne bestemmelser. 
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Doculiveskriv 2016006918-008 «Fysisk test», Doculive sak 2012034456 «Forvaltning av 
søknader om erstatning for velferdstap». 
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