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1 Innledning 

1.1 Formål 
Hensikten med Forsvarssjefens råd i tilsettings- og disponeringssaker (FSJ råd) er å kvalitetssikre 
sjef DIFs forslag til innstilling og utarbeide en endelig innstilling.1 FSJ råd behandler alle faste 
nytilsettinger med unntak av grad for personell på normalavansementssystemet. FSJ råd har 
myndighet til å fatte vedtak i saker der militært tilsatt skal sies opp, suspenderes eller gis avskjed. 

1.2 Virkeområde 
Rådets virksomhet og arbeidsform skal følge denne prosedyren og de forvaltningsbestemmelser 
som er nedfelt i HR-bestemmelsen del B - Forvaltning av militært tilsatte. Forsvarsstaben/J1 (FST/J1) 
gir ved behov utfyllende bestemmelser. 

2 Oppnevning av råd og sekretariat 

2.1 Sammensetning av råd  
FSJ råd i tilsettings- og disponeringssaker skal ha syv medlemmer, og begge kjønn bør være 
representert.2 Rådets medlemmer skal inkludere representanter fra både offisers- og 
spesialistsøylen. 
Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) kan ved behov (f.eks. ved behandling av spesielle 
fagstillinger) kalle inn representant fra DIF til støtte. Vedkommende skal ikke delta under rådets 
behandling av saken. 
Rådet er beslutningsdyktig når leder og minst fire representanter, hvorav to fra 
hovedsammenslutningene er til stede.  
I saker knyttet til oppsigelse, suspensjon og avskjed skal rådet være fulltallig. 

2.1.1 Varslingstid 
FPVS skal tilstrebe å sende rådets representanter skriftlig innkalling minst 3 uker før rådet settes. 

2.1.2 Habilitet 
Representanter fra rådet fratrer dersom representanten kommer inn under forvaltningslovens kap. 
II om ugildhet (habilitetskrav), eller dersom den enkelte mener seg inhabil. Dersom dette gjelder 
lederen, skal eldste representant fra arbeidsgiversiden overta som leder av rådet. 

2.1.3 Taushetsplikt 
Alle som deltar i rådsarbeid har iht. forvaltningsloven § 13 taushetsplikt om de saker som 
behandles. 

2.2 Sammensetning av FSJ råd  
Sjef FPVS har et overordnet ansvar for rådets sammensetning og utpeker rådsleder med 
vararepresentanter. Hver av rådets representanter har én stemme. 
 
Rådet har følgende sammensetning: 

• En rådsleder. Rådsleder skal normalt inneha grad OF5. 

• Sjef H, Sjef S og Sjef L fremmer kandidater til forsvarsgrenens representant. 
Rådsmedlemmer skal normalt inneha grad OF3-4 eller OR7-8. 

• De tre militære arbeidstakerorganisasjonene utpeker en representant hver. 

• Sjef FPVS foretar den formelle oppnevningen av rådet, og utpeker sekretær. Sekretæren er 
ikke medlem av rådet og har ikke stemmerett. 

                                                             
1 Jf. Lov om statens ansatte mv (statsansatteloven) § 5 
2 Jf. Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale for Forsvaret § 31, pkt. 2 
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Rådet er utpekt og beordret på bakgrunn av integritet og skikkethet. 
Sjef FPVS kan i spesielle tilfeller suspendere representanter fra deltakelse i rådsarbeid. 
Ved behov kan alle tre arbeidsgiverrepresentantene komme fra samme forsvarsgren. 

3 Prosedyre for Forsvarssjefens råd i tilsettings- og disponeringssaker 

3.1 Rådets oppgaver 
Forsvarssjefens råd:  

a) behandler saker fremlagt for rådet og fremmer sin anbefaling. 
b) behandler saker som omhandler tilsetting til T60, og sjef FPVS fatter endelig vedtak i 

sakene på vegne av FSJ. 
c) behandler saker som omhandler tilsetting til T35, og henholdsvis Sjef H, Sjef S og Sjef L 

fatter endelig vedtak. 
d) behandler saker som omhandler disponering på søknadssystemet, og sjef DIF fatter 

endelig vedtak. Unntak er stillinger i FD og ledende internasjonale stillinger (defineres av 
FD). 

e) avgjør saker om oppsigelse, avskjed og suspensjon. Hvis det ikke er flertall for oppsigelse 
eller avskjed, kan hvert medlem av mindretallet kreve at saken avgjøres av FD. Vedtak etter 
første ledd i dette avsnitt kan påklages, jf forvaltingsloven kapittel VI. 

3.2 Rådets arbeid 
Følgende rutiner gjelder for rådets arbeid: 

a) Rådet skal behandle sakene i samlet møte. Alle representanter deltar i rådets avgjørelse. 
b) Rådet skal normalt avholdes fysisk. I spesielle tilfeller kan rådet gjennomføres digitalt. 
c) Rådets sekretær sørger for at nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig. 
d) En representant fra administrasjonen foredrar sakene for rådet. 
e) Søkerens realkompetanse vurdert opp mot stillingsannonsens krav og arbeidsoppgaver 

skal være grunnlaget for innstilling av kandidater til stillingen.3  
f) Moderat kjønnskvotering skal anvendes i henhold til HA/TA § 21. 
g) Ved avstemming skal den representant med færrest antall tjenestegjørende dager stemme 

først og videre stemmer representantene i omvendt ansiennitetsrekkefølge. Rådslederen 
stemmer sist.  

h) Dersom rådet ikke er enig i sjef DIF forslag til innstilling, kan rådet fatte avgjørelse om 
endret innstilling. 

i) Dersom rådet har behov for ytterligere informasjon eller begrunnelser, kan forslag til 
innstilling returneres til administrasjonen, som i samarbeid med sjef DIF, gir utfyllende 
informasjon før saken fremlegges rådet for ny vurdering. 

j) Dersom to eller flere av medlemmene i Forsvarsjefens råd er uenige med flertallet, fremmes 
saken for Det særskilte råd. 

k) Dersom sjef DIF finner det nødvendig å endre innstillingen som har vært behandlet i rådet 
skal denne saksbehandles på nytt og deretter fremlegges for ny rådsbehandling. Dersom 
det er uenighet mellom FSJ råd og DIF-sjef etter andre gangs behandling i rådet, skal saken 
fremmes til og avgjøres av Det særskilte råd. 
Samme prosedyre gjelder for gruppe I-stillinger på oberst/kommandør nivå. 

3.3 Det særskilte råd 
Sammensetning av det særskilte råd: 

                                                             
3 Veiledning innen HR-området del B 
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• Det særskilte råd utnevnes av sjef FST/J1 og skal bestå av personell med solid erfaring fra 
FSJ råd. 

• Rådsmedlemmene skal IKKE ha vært involvert i førstegangs rådsbehandling. 

• Det særskilte råd består av syv representanter og organiseres på samme måte som FSJ råd, 
ref pkt 2.2 

• Det særskilte råd har myndighet til, og skal med bakgrunn i saksgrunnlaget fatte en endelig 
beslutning i hver enkelt sak gjennom simpelt flertall. Rådet benyttes i saker for både 
gruppe II- og gruppe I-stillinger (kun oberst/kommandør). 

3.4 Spesielt ved tilsetting og disponering av OF5 og OR9 
Når det gjelder tilsetting og disponering i OF5 og OR9 vises det til «FDs Instruks om prosess og 
kriterier for utvelgelse til høyere militære stillinger». 

3.5 Spesielt ved tilsetting av sersjantmajor/flaggmester (OR9) 
FPVS saksbehandler og utarbeider, i samarbeid med berørt DIF, forslag til innstilling som grunnlag 
for behandling i gruppe 1-råd. FPVS rådfører seg med FST/J1 og FSJ sjefssersjant i prosessen.  
FPVS fremmer på vegne av FST/J1 endelig forslag til innstilling for rådet.  
Tilsettingen behandles i gruppe 1-råd.  
Sammensetning av dagens gruppe 1-råd endres ikke.  
Administrasjon i gruppe 1-rådet utvides med en representant fra FPVS ved rådsbehandling av OR 
9-stillinger 

3.6 Spesielt ved disponering i stillinger i FD og enkelte internasjonale stillinger 
Stillinger i FD og enkelte internasjonale stillinger på gruppe II-nivå behandles i FDs innstillingsråd, 
etter forutgående kunngjøring i regi av FST/J1.  
Etter FDs beslutning i de enkelte disponeringssaker, stadfester FST/J1 disponeringen gjennom 
kunngjøring av resultatet på intranett eller ved et skriv til den enkelte. 

3.7 Spesielt for saker knyttet til oppsigelse, suspensjon og avskjed 
FSJ råd er gitt kompetanse til å fatte vedtak i oppsigelsessaker. Vedtak fattes på bakgrunn av 
innstilling fra FPVS. 
Dersom det i FSJs råd ikke blir flertall for oppsigelse eller avskjed kan hver representant av 
mindretallet kreve saken forelagt FD for avgjørelse. Kravet må fremmes straks. 
I avskjeds- og oppsigelsessaker sendes skriftlig klage på vedtak fattet i FSJ råd til FD tjenestevei 
gjennom FPVS. 

3.8 Protokoll 
Rådets sekretariat skal føre protokoll over resultatet av rådets behandling. 
Protokollen skal merkes ”Unntatt fra offentlighet” jf. offentleglova § 13, og gis beskyttelsesgrad 
FORTROLIG. Protokolltilførsel kan nyttes. Protokollen gjennomgås med rådsrepresentantene. 
Samtlige representanter i rådet skal underskrive protokollen. 
Når protokollen er godkjent av FSJ ved tilsetting T60, av Styrkesjefer (Sjef H, Sjef S, Sjef L) ved 
tilsetting T35 og av DIF-sjef ved disponeringssaker, er resultatet endelig og skal kunngjøres. 
Resultat for tilsetting og stillingsdisponering i Forsvarets spesialstyrker og E-tjenesten, og resultat i 
saker knyttet til oppsigelse, suspensjon og avskjed, kunngjøres ikke. 
 

4 Ikrafttredelse 
Dokumentet trer i kraft 2023-02-01.  
Samtidig settes «Instruks for Forsvarssjefens råd» av 2018-01-01 ut av kraft. 
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