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1 Formål 
Formålet med denne prosedyren er å gi veiledning for hvordan en frabeordring fra stilling etter lov 
om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) § 46 gjennomføres. Det understrekes i 
denne sammenheng at denne prosedyren ikke gir arbeidsgiver fullmakter til å frabeordre ansatte 
fra sine stillinger utover det forsvarsloven gir hjemmel til. 

1.1 Virkeområde 
Prosedyren gjelder for militært ansatte (gruppe-2 offiserer, befal, samt OR 2-4) i forsvarssektoren. 
Denne prosedyren regulerer ikke arbeidsgivers rett til å omdisponere militært ansatte etter andre 
grunnlag.  
Ev. frabeordring av gruppe-1 offiserer vil bli håndtert av Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben, 
og omtales ikke i dette dokumentet. 

1.2 Definisjoner av årsaker 
• Helsemessige årsaker foreligger hvor vedkommende har en helsesituasjon som tilsier at 

vedkommende ikke kan utføre sine tjenesteplikter som forutsatt 

• Sikkerhetsmessige årsaker er forhold som innebærer en økt risiko for at norske forsvars- 
eller sikkerhetsinteresser, eller forholdet til våre allierte kan bli skadet dersom 
vedkommende fortsetter i tjenestestillingen. Dette gjelder typisk hvor vedkommende ikke 
tilfredsstiller stillingens krav til sikkerhetsklarering1. Også andre forhold kan falle inn under 
ordlyden, eksempelvis forhold ved arbeidsmiljøet, dersom forholdet innebærer økt risiko 
for feil eller svikt i en kritisk situasjon2 

• Særskilte grunner (andre årsaker) er ment som en snever sikkerhetsventil for de tilfeller 
hvor situasjonen gjør det nødvendig å foreta disponering fra stilling av hensyn til 
forsvarssektorens behov. Sikkerhetsventilen kan normalt kun benyttes hvor det inntreffer 
formelle kvalifikasjonsmangler under disponeringen. Bestemmelsen gir ikke adgang til 
disponering fra stilling grunnet arbeidsgivers misnøye med hvordan vedkommende løser 
oppgavene i stillingen. Dersom arbeidsgiver er misfornøyd med hvordan oppgavene 
utføres, må arbeidsgiver gjennomføre andre tiltak. Disponering fra stilling er ikke et 
virkemiddel i denne sammenheng. Eventuelle sanksjoner for brudd på tjenesteplikter skal 
følge statsansattelovens3 eller disiplinærlovens4 bestemmelser 

2 Myndighet 
Arbeidsgiver har myndighet til å fatte endelig vedtak om frabeordring for militært ansatte.  
Myndighet til å permanent frabeordre militært ansatte fra deres stillinger er tillagt sjef Forsvarets 
personell- og vernepliktssenter (FPVS). Saker angående frabeordring etter forsvarsloven § 46 skal 
ikke rådsbehandles i Forsvarssjefens råd.   

3 Forvaltningsbestemmelser 
Vedtak om frabeordring er å regne som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.5  
Det fremgår imidlertid av forskrift til forvaltningsloven at slike vedtak ikke krever begrunnelse og 
ikke kan påklages.6 For øvrig vil forvaltningslovens regler om enkeltvedtak komme til anvendelse.  

                                                             
1 FD – Personellforvaltningsinstruks vedlegg B – Retningslinjer ved nedsettelse eller tap av 
sikkerhetsklarering 
2 HR-2016-2521 A 
3 Statsansatteloven §§ 20 og 26 
4 Disiplinærloven §§ 5-11 
5 Forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b, jf. andre ledd 
6 Forvaltningsforskriften 15. desember 2006 nr.1456 § 21 bokstav c og § 30 bokstav b  
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4 Saksgang  

4.1 Overordnet om saksgang ved frabeordring 
Innledningsvis bemerkes det at frabeordring bare kan skje dersom dette helt «åpenbart er 
påkrevet»7. Ordlyden tilsier at frabeordring bare skal benyttes når andre mindre inngripende tiltak 
er vurdert, og ev. gjennomført. 

4.2 Midlertidig omdisponering 
Dersom det er grunn til å anta at det foreligger forhold som kan medføre frabeordring av den 
ansatte etter forsvarsloven § 46, skal arbeidsgiver undersøke forholdet. 
Dersom det er særlig behov for at den ansatte ikke står i stilling mens forholdet undersøkes, må 
dette håndteres på en hensiktsmessig og forsvarlig måte.  
I enkelte stillinger er det mulig å frata kommando midlertidig, jf. Veiledning innen HR-området del 
B punkt 4.1.8. Det er også mulig å inngå avtale med den ansatte om en løsning hvor 
vedkommende trer ut av stillingen midlertidig. En slik avtale bør, om mulig, forankres i samråd med 
den ansattes fagforening/tillitsperson.  

4.3 Permanent frabeordring fra stilling 

4.3.1 Personellgruppe 
Saksgrunnlaget fra arbeidsgivers undersøkelser sendes til FPVS-PFS som videre forestår innkalling 
til personellgruppen.  Personellgruppen er et rådgivende organ som etter fullmakt fra sjef FPVS skal 
vurdere om det bør fattes vedtak om permanent frabeordring. Personellgruppen skal tre sammen 
snarest, og senest innen 14 dager etter at arbeidsgiver har sendt saksgrunnlaget fra arbeidsgivers 
undersøkelser til FPVS-PFS. Personellgruppen skal uten ugrunnet opphold avgi innstilling til sjef 
PFVS. Saksgrunnlaget skal være tilstrekkelig belyst før en innstilling om frabeordring avgis i denne 
sammenheng. 

4.3.2 Sammensetning 
Personellgruppen oppnevnes etter fullmakt av sjef FPVS, 
Den skal bestå av én leder og tre (fire) medlemmer.  
Som leder skal oppnevnes en offiser med ledererfaring på KK/OBLT – KOM/OB-nivå fra aktuell 
forsvarsgren. Som øvrige medlemmer skal oppnevnes:  
a) Utpekt stabsoffiser/stabsbefal 
b) Jurist  
c) En representant fra de sentrale tjenestemannsorganisasjonene 
d) Eventuelt andre sakkyndige som ansees nødvendig (f. eks, lege, psykolog eller prest)  

4.3.3 Mandat 
Etter å ha innhentet nødvendige opplysninger, inkludert informasjon fra den ansatte, skal 
personellgruppen avgi en begrunnet innstilling til sjef FPVS. Innstillingen skal omfatte vurderinger 
av:  
a) Hvorvidt vilkårene i forsvarsloven § 46 ansees oppfylt. Personellgruppen må særlig gjennomgå 

den dokumentasjon som er utarbeidet i sakens anledning. Har arbeidsgiver i tilstrekkelig grad 
gjort rede for at en permanent frabeordring er nødvendig? Videre må det kunne dokumenteres 
at den ansatte har fått nødvendig veiledning og oppfølging, forut for at en frabeordring 
gjennomføres, og at dette ikke har gitt ønskede resultater. 

b) Har alternative handlemåter blitt vurdert - kan behovet for frabeordring ivaretas gjennom 
midlertidige og/eller mindre inngripende tiltak? I denne sammenheng er det av vesentlig 

                                                             
7 Prop. 102 L (2015-2016) 



Side 4 av 4

betydning at arbeidsgiver har sannsynliggjort og dokumentert at mindre inngripende tiltak er 
forsøkt, før saken fremlegges for personellgruppen.  

c) Er saksforholdet av en slik karakter at oppsigelse eller avskjed etter statsansattelovens
bestemmelser bør vurderes?

d) Vurderingene som er gjort i prosessen skal tuftes på innsamlede fakta (må være sporbare og
dokumenterte) og prinsippet om kontradiksjon.

4.3.4 Anbefaling om vedtak  
Personellgruppens konklusjon, sakens dokumenter og eventuelle uttalelser fra den ansatte 
oversendes sjef FPVS som fatter endelig beslutning i saken. 

5 Arbeidsgiveransvaret 
En ansatt som blir gjenstand for en frabeordringsprosess vil normalt oppleve dette som en meget 
krevende situasjon.  
I denne sammenheng er det viktig at arbeidsgiver ivaretar sitt arbeidsgiveransvar ved å sørge for at 
den ansatte blir ivaretatt under og etter saksgangen. DIF-sjef skal utpeke en kontaktperson som vil 
få et dedikert ansvar for å følge opp den ansatte som er gjenstand for en frabeordringsprosess. 
Videre skal den ansatte oppfordres til å la seg bistå av en bisitter/støtteperson i all korrespondanse 
med arbeidsgiver.  
Når en permanent frabeordring er gjennomført iht. retningslinjene som er nedfelt i denne 
prosedyren, skal arbeidsgiver søke å få disponert den ansatte i ny stilling snarest mulig. I perioden 
fra den ansatte er frabeordret fra sin opprinnelige stilling, til vedkommende er disponert i ny 
stilling, er denne å anse som befal uten stilling. Vedkommende blir i nevnte periode plassert i 
oppsettingsplan for befal uten stilling, og følges opp av Disponering- og kompetanseseksjonen i 
FPVS (FPVS DISP-KOMP). Retningslinjene som er nedfelt i HR- Veileder - del B, punkt. 4.1.7.28, vil 
danne grunnlag for hvordan den ansatte blir innplassert i ny stilling.  Når ny innplassering i stilling 
er foretatt, overføres arbeidsgiveransvaret fra FPVS DISP-KOMP til den nye avdelingen den ansatte 
skal tjenestegjøre ved.  
Det understrekes at den ansatte opprettholder lønn, og ev. tillegg som om den ansatte står i 
stilling, så lenge ansettelsesforholdet består. I så måte gir ikke et vedtak om frabeordring, hverken 
midlertidig eller permanent, grunnlag for stans av lønn.  
Den ansatte vil bli lønnet iht. lønnsfastsettelsen for ny stilling når innplassering er foretatt. 

6 Ikrafttredelse  
Prosedyren trer i kraft 1. februar 2022. 

8 Rettigheter for personell uten fast stilling 
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