
 

 
Vedlegg 3 til Veileder i HR del B 

Videreføring av forvaltning Bonus T35 - tidligere FPH Del B 
pkt 5.1 

 

 

1. Innledning  
Gjelder for personell som ikke kan konvertere til ny bonusordning eller ikke ønsker å konvertere til ny 
bonusordning 

 

2. Bonus for militært personell tilsatt på T35-vilkår 
Personell som er tilsatt på T35 tilstås en bonus. Bonusen er en kompensasjon for at 
personellet må avslutte sin militære yrkeskarriere ved fylte 35 år, og har til hensikt å 
stimulere personellet til å stå ut tilsettingsperioden samt lette overgangen til en sivil 
karriere. 

All tjeneste i Forsvaret ut over 365 dager førstegangstjeneste godskrives som opptjeningstid 
for bonus. Relevant selvbekostet sivil utdanning kan godskrives bonusopptjeningen. 

Tidligere tjeneste som har medført utbetaling av bonus skal ikke telle med i ny 
bonusopptjening. Ved dødsfall utbetales opptjent bonus samlet til boet. 

Bonus for spesialoperatører er regulert i egen avtale. 

Utbetaling av bonus kan midlertidig stanses av DIF dersom bonusmottager midlertidig 
tilsettes i Forsvaret. 

3. Norm for bonus 
Det tilstås ingen bonus for personell som tjenestegjør mindre enn 10 år. Med 10 års 
bonusopptjening oppnås 5,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G). Deretter gis 1,375 G for 
hvert nye år med fullført bonusopptjening. Bonusen har en øvre ramme på 11 G, som 
normalt oppnås ved minimum 14 års samlet tjeneste som militært tilsatt. 



For personell som blir tilsatt senere enn at de rekker å opptjene bonus, kan relevant 
utdanning og/eller jobberfaring kompensere for manglende tjenesteansiennitet i Forsvaret, 
og godskrives som bonusopptjening. Slike vurderinger skal gjøres basert på Forsvarets 
behov, og være avklart før personellet tilsettes og tas med i arbeidsavtalen. Det gis ikke 
bonus utover maksimalgrensen for personell som gis forlenget tilsetting inntil fylte 38 år. 

Bonus bortfaller normalt ved tilsetting på T60-vilkår, eller ved fast tilsetting i sivil stilling i 
Forsvaret. 

Personell skal som hovedregel ikke tilsettes på T60-vilkår etter mottak av bonus. Tilsetting til 
60 år kan likevel skje etter Forsvarets behov. Eventuell tilsetting skjer i FSJ råd. 

Utbetaling av bonus skal starte etter endt tilsettingsforhold til Forsvaret, eller tidligere som 
fleksibelt uttak (se pkt. 5.1.3) etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Beløpet 
utbetales normalt månedsvis, men etter søknad og i særskilte tilfeller, kan større deler av 
bonusen utbetales samlet. Beløpet er ikke lønn, inngår ikke i feriepengegrunnlaget, men er 
skattepliktig. Forsvarets arbeidsgiveransvar opphører ved fratredelsesdato, selv om bonus 
eventuelt fortsettes utbetalt. 

4. Fleksibel bonus 
Med fleksibel bonus forstås uttak av bonus før den er opptjent. Det vil være mulig å få 
utbetalt bonus fra det året man fyller 28 år. Utbetalingen forutsetter at personellet binder 
seg ut opptjeningstiden etter Forsvarets behov. 

DIF har myndighet til å innvilge uttak av fleksibel bonus, og det skal skrives egen kontrakt 
som signeres av den enkelte og DIF. 

Fleksibel bonus forvaltes som følger: 

•  Utbetales for ett eller to år: 

o Ved uttak av ett års bonus i form av studiepermisjon, har personellet fortsatt krav 
på ett års normal bonus forutsatt full opptjening. 

o Ved uttak av to års bonus i form av studiepermisjon, har man ikke krav på 
ytterligere bonus. 

•  Ved utbetaling av ett års bonus, binder man seg til totalt 10 års bonusopptjening. 

•  Ved utbetaling av to års bonus, binder man seg til totalt 14 års bonusopptjening. 

•  Bonus kan tas ut som ett eller to års studiepermisjon med utbetaling lik 5,5 ganger G 
per år. Bonusen reguleres ikke etter utbetalingstidspunktet. 

Studiepermisjonstiden inngår ikke i opptjeningstiden for bonusen. Ved uttak av fleksibel 
bonus skal utvidelse av T35 opp mot 38 år vurderes spesielt. 

Personell skal som hovedregel ikke tilsettes på T60-vilkår etter mottak av fleksibel bonus. 
Tilsetting til 60 år kan likevel skje etter Forsvarets behov. Eventuell tilsetting skjer i FSJ råd. 


