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1. Innledning 
Ny bonusordning er iverksatt gjennom DL 2020023724-001 Iverksettingsbrev – Ny 
bonusordning T35 

2. Begreper/definisjoner 
Grunnbeløp (G) i Folketrygden 
Bonus omtales med utbetaling og/eller utdanning tilsvarende «G». Dette er «Grunnbeløpet i 
folketrygden» som forkortes til «G» og brukes som grunnlag for å beregne offentlige 
trygdeytelser. Fra 1. mai 2022 tilsvarer 1G kr 111 477,-. Størrelsen på grunnbeløpet reguleres 
årlig. 

Tjenestetid 
All tjeneste i Forsvaret inkludert førstegangstjeneste, befalsskole, ansettelse som sivil og 
militære. 

Opptjeningstid 
Opptjeningstid er tjenestetid samt eventuelt godskrevet sivil egenfinansiert utdanning 
og/eller sivil yrkespraksis som er gitt ved inngåelse av kontrakt om T35 før 1. juli 2020. Det 
gjøres fratrekk for 365 dager (førstegangstjeneste) i opptjeningstiden. Førstegangstjeneste 
trekkes med 365 dager uavhengig av lengden på faktisk førstegangstjeneste. 

Bindingstid 
Plikttjeneste etter utdanningsbonus/utdanningspermisjon. 

Delbonus 
Uttak av bonus når opptjent i år 5 eller i år 10. 

Pengebonus 
Uttak av bonus som kontakt utbetaling – 3 G (grunnbeløp i Folketrygden). 

Utdanningsbonus 
Uttak av bonus som utdanningspermisjon. 

Sluttbonus 
Utbetales ved avslutning av ansettelsesforholdet til Forsvaret. 

3. Opptjening av bonustid 

All tid som ansatt i Forsvaret godskrives som opptjeningstid for bonus.  Inkludert i 
opptjeningstiden er også førstegangstjeneste. Det gjøres fradrag for 365 dager uavhengig av 
lengden på faktisk førstegangstjeneste.  
Tid som lærling i Forsvaret godskrives ikke bonusopptjeningstiden, da lærling har egne vilkår 
og er «ikke ansatt» iht. statsansatteloven § 1 (5) jf. forskrift til statsansatteloven § 2 c. 
Lærlinger er under videregående utdanning iht. opplæringslovens § 4-1. 
 



 Side 4 av 8  

 
Tabell 7.1 Tabell for ny bonusmodell 

 

Det opptjenes 0,78G pr år/0,065 pr måned. Totalt for hele perioden kan det opptjenes 11G. 
Uttak av delbonus 1 og 2 kommer til fratrekk av sluttbonusen. 

4. Godskriving av utdanning og yrkespraksis 

Det godskrives ikke bonusopptjeningstid for tidligere gjennomført og bestått utdanning eller 
yrkespraksis. 
Personell som har konvertert fra gammel bonusordning og tidligere har fått godskrevet 
utdanning/yrkespraksis, bibeholder denne.  Godskrevet utdanning/yrkespraksis omgjøres 
ikke for å komme inn under uttak av delbonus 1/delbonus 2. 

5. Død 

Ved død utbetales opptjent bonus samlet til dødsboet for faktisk tjenesteperiode med 
eventuelt fratrekk av utbetalt delbonus. 

6. Uttak av bonus  

6.1 Pengebonus  
Ved uttak av pengebonus gjelder følgende: 

- Etter 5 års tjeneste utbetales delbonus 1 som en pengebonus tilsvarende 3G. 

- Etter 10 års tjeneste utbetales delbonus 2 som en pengebonus tilsvarende 4G. 

- Etter 14 års tjeneste utbetales en sluttbonus. 

- Total bonusutbetaling tilsvarer 11G. 

Utbetaling skjer automatisk måneden etter opptjening, og må ikke meldes til Forsvarets 
personell- og vernepliktsenter/Personell- og lønnsavdelingen (FPVS/PLA). 

Utbetaling av pengebonus er en engangsutbetaling og deles ikke opp i månedlige 
utbetalinger og kan heller ikke «spares» for å utbetales som sluttbonus. 

Sluttbonus 4G utbetales ved fratreden 35 år og/eller 14 års opptjeningstid. 

Personell som har inngått kontrakt så sent at de ikke oppnår full bonus ved fratreden 35 år, 
vil få utbetalt sluttbonus i forhold til opptjeningstid med fratrekk av eventuell tidligere 
utbetalt delbonus. 
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Personell som avslutter sitt ansettelsesforhold etter eget ønske før år 5/10/14 utbetales 
ingen sluttbonus.  

Personell som har valgt og fått utbetalt pengebonus som første delbonus, kan velge å ta 
andre delbonus som utdanningsbonus og motsatt. 

7. Re-rekruttering 
Personell som re-rekrutteres skal som hovedregel ansettes på T60 vilkår.  Dersom personell 
likevel re-rekrutteres på T35 vilkår, må man være 3 år på ny bonusordning før utbetaling av 
delbonus.  Dette er uavhengig av tidligere opptjeningstid og kan medfører at 5 år/delbonus 1 
passeres og første mulighet for utbetaling er delbonus 2/10 års opptjening. 

8. Utdanningsbonus  
For å ta ut utdanningsbonus kreves minimum tre års tjenestegjøring på T35 vilkår. 

Utdanningsbonus gis i hovedsak som 1 års/365 dager studiepermisjon, men kan også tas ut 
som deltidsstudier.  Ferie avvikles i løpet av studiepermisjonen og personellet skal 
planlegges på ferieplan for avvikling som om de var i ordinær tjeneste.  

Verdien av 1 års studiepermisjon er 3,5G som går til fratrekk i sluttbonusen.   

Personell som har valgt utdanningsbonus som delbonus 1 kan velge å ta delbonus 2 som 
pengebonus. 

Tid med utdanningsbonus/utdanningspermisjon inngår også i opptjeningstiden for bonus. 

Delbonus 1 kan spares og tas ut som to sammenhengende år med utdanningspermisjon i år 
9 og 10.  Eventuelle tilpasninger av uttak av utdanningsbonus må være basert på tjenstlige 
forhold og avklares med egen avdeling. Det skal inngås skriftlig avtale. 

Det tilstås ikke godtgjøring i henhold til ATF eller øvrige variable tillegg under 
utdanningspermisjon. 

9. Uttak av utdanningsbonus som deltidsstudier  

Utdanningsbonus kan tas ut som deltidsstudier.  Den ansattes ønske om prosentvis 
kombinasjon av studier og jobb, må være forenlig med tjenestegjøringen og Forsvarets 
behov og kan bli lokalt tilpasset i dialog mellom avdelingssjef og ansatt. 
 
Dersom den ansatte velger å studere i tillegg til sin 100 % stilling, ansees dette å være 
ordinær tjenestegjøring som kompenseres gjennom uttak av pengebonus. Behov for 
permisjon for eksamens- og lesedager kan tilstås iht. Statens personalhåndbok (SPH) punkt 
9.11. 

10. Rettigheter ved utdanningspermisjon 
Dersom utdanningen gjennomføres i tjenestestedets nærhet, kan den ansatte etter eget 
ønske beholde kvarter/bolig på tjenestestedet.   

Det opprettholdes ikke rettigheter til pendling, fritt kvarter, flytting, reise eller kost. 
Alle utgifter til skolemateriell, eksamensavgifter o.l. dekkes av bonusutbetalingen. 
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Ansatte som velger utdanningsbonus mottar grunnlønn, feriepenger og opptjening av 
feriefritid som om de var i ordinær tjeneste. Lønn utbetales månedsvis. 

Lønnsmessige endringer på bakgrunn av gradsopprykk, ansiennitet og HTA 2.5.1 løper som 
om ansatt var i ordinær tjeneste. 

Uavhengig av grunnlønnens størrelse, gjøres det fratrekk i bonusopptjeningsregnskapet med 
3,5G. 

Ansatte som har grunnlønn lavere enn 3,5G skal ha grunnlønnen omgjort til minst 3,5G i 
permisjonstiden. Teknisk løsning i lønnssystemet ivaretar dette. 

FPVS oppretter hvert år en DL referanse som skal benyttes av alle DIF for innvilget 
utdanningspermisjon. 

11. Ferie 

Ansatte som har utdanningspermisjon, skal inngå i avdelingens ferieplan for avvikling av 
hovedferieperioden. En uke ferie ansees som avviklet i forbindelse med jul-, vinter- og 
påskeferie.  

12. Sykdom 

Dersom det oppstår lengre sykefravær under utdanningspermisjonen slik at utdanningen 
ikke fullføres/eksamen ikke kan gjennomføres/godkjennes, må den ansatte gjeninntre i 
tjeneste.  Ny permisjon gis for tilsvarende semester/resterende permisjonstid. 

13. Avslag på opptak til studie 

Ansatt er selv ansvarlig for å søke opptak til studie og konkurrere seg til studieplass.  Ved 
avslag på studieplass, vil ikke den ansatte ha rett på at utdanningspermisjonen automatisk 
avsluttes og den ansatte gjeninntrer. Arbeidsgiver vil gjøre en vurdering i hver sak, som 
inkluderer å undersøke om gjeldende stilling fortsatt er vakant. Reversering av permisjon 
vurderes etter Forsvarets behov, for eksempel der dekning av vakant stilling ikke er kommet 
på plass. 

14. Frister 

Ved uttak av utdanningspermisjon skal ansatt tidligst mulig varsle arbeidsgiver om planlagt 
uttak av utdanningsbonus og tentativ oppstart studie i forhold til søknadsfrist og svar.  
Informasjon til arbeidsgiver bør senest skje fire måneder før uttak av utdanningsbonus. 

15. Budsjettering 

Budsjett for bonusutbetalinger tillegges DIF. 
Kostnaden med bonusutbetalingen belastes den DIF/avdeling, der personellet tjenestegjør 
ved fratreden. 
Den enkelte DIF melder til FPVS/PLA den SAP ID/kostnadssted som ønskes belastet, dersom 
denne skal avvike fra stilling ved fratreden. 

16. Bindingstid 

Uttak av utdanningsbonus vil gi bindingstid det påfølgende år, det vil si år 6 og 11. 
Utdanningsbonus som tas ut før år 5 og år 10 vil gi lengre bindingstid  
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Det skal skrives kontrakt om bindingstid ved uttak av utdanningsbonus. 
Oppsigelse av kontrakt før bindingstiden er oppfylt vil medføre krav om tilbakebetaling. 
 

 Uttak av bonus år 5 og 10 Uttak av bonus før opptjening 

Bonus  Delbonus 1 år 5 Delbonus 2 år 10 Delbonus 1 år 4 Delbonus 2 år 9 

Bindingstid  12 mnd. år 6 12 mnd. år 11 24 mnd. år 5 og 6 24 mnd. år 10 og 11 

 Eksempel på mulig bindingstid 

 

Utdanningsbonus som tas ut som «delbonus» vil gi bindingstid for den normerte 
studiepermisjonstiden.  Eksempelvis vil studiepermisjon 50 % som tas over en periode på to 
år, gi ett års bindingstid etter at studiepermisjonen er avsluttet. 

17. Sluttbonus  

Sluttbonus utbetales ved fratreden 14 år/oppnådd aldersgrense 35 år.  Ved full opptjening 
14 år er sluttbonusen 11G med fradrag av uttatt delbonus 1 og/eller delbonus 2. 
Ansatte som slutter ved oppnådd aldersgrense 35 år og som ikke har full opptjeningstid, 
utbetales bonus for opptjeningstiden med fratrekk av eventuell delbonus 1 og/eller 
delbonus 2. 
Ansatte som velger å slutte etter utbetaling av delbonus 1 og/eller 2, og ikke har oppnådd 
aldersgrense 35 år, vil ikke få utbetalt ytterligere sluttbonus utover den utbetalte 
delbonusen. 
For ansatte som ikke har hatt mulighet til å ta ut delbonus 1, vil få denne utbetalt sammen 
med sluttbonus. 
Sluttbonus gis som engangsutbetaling av pengebonus.  
Forsvarets arbeidsgiveransvar opphører ved fratreden. 
 

18. Mulige kombinasjoner for uttak av bonus 
Bonus Delbonus 1 Delbonus 2 Sluttbonus 

Utdanningsbonus 3,5G 3,5G 4G 

Pengebonus 3G 4G 4G 

Utdanning/Penge 3,5G 4G 3,5G 

Penge/Utdanning 3G 3,5G 4,5G 

 

19. Reduksjon og bortfall av bonus 
Permisjon uten lønn gir ikke opptjening bonus.  Lov- og avtalefestede permisjoner gir 
opptjening av bonus, med unntak av personell som er gitt permisjon i henhold til 
Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale for Forsvaret (HA/TA) § 42 og er ansatt (ikke 
tillitsvalgt) i en fagorganisasjon. 

Omsorgspermisjon uten lønn kan gis for inntil tre år og gir bonusopptjening som for ordinær 
tjenestetid uten reduksjon av opptjeningstid av bonus 
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Der begge ektefelle/samboer/partnere er ansatt, hvor den ene søker permisjon for å følge 
den andre under beordring, gis det opptjening av bonus i inntil tre år. 

20. Konvertering fra gammel til ny bonusordning 
Ansatte som har inngått kontrakt før 1. juli 2020 vil kunne være i målgruppen for å 
konvertere til ny bonusordning.  Konvertering er frivillig. Første mulige uttak av bonus vil 
være etter 1. januar 2023.  

De som er i målgruppen for konvertering og kan ta ut delbonus 1 etter 1. januar 2023, er 
ansatte som har inngått kontrakt og/eller har bonusopptjeningstid fra 2018. 

Tilsvarende gjelder for uttak av delbonus 2 etter 1. januar 2023 og har inngått kontrakt 
og/eller har bonusopptjeningstid fra 2013. 

Ansatte som har passert 10 års opptjeningstid i 2023 kan ikke konvertere til ny 
bonusordning. 

Ansatte som konverterer og kan ta ut delbonus 2 vil ikke samtidig få utbetalt delbonus 1. 
Denne vil bli stående på «konto» og utbetales sammen med sluttbonusen. 

Ansatte som konverterer og som pr. 1. januar 2023 har passert tidspunkt for uttak av 
delbonus 1, kan ikke kreve at denne bonusen tas ut i år 9 som utdanningsbonus sammen 
med utdanningsbonus som delbonus 2.  Delbonus 1 legges til sluttbonusen. 

Ansatte som er i målgruppen for konvertering til ny bonusordning vil få (har fått) tilsendt 
informasjonsskriv om dette.  Ved elektronisk signering av informasjonsskrivet/svarslippen, 
har den ansatte akseptert konvertering til ny bonusordning. 

Frist for konvertering er satt til 31. mai 2023.  

21. Skatt og feriepenger 
Utbetaling av pengebonus er trekkpliktig inntekt i forhold skatt. 

Det beregnes ikke feriepenger eller pensjon på bonusutbetalingen. 
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