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1 Innledning 
Veileder til HR-bestemmelsen-del B - Forvaltning av militært tilsatte) er bygget opp rundt 
prinsippene i HR-verdikjede: rekruttere, utvikle, anvende og avvikle – med presiseringer rundt 
tilsetting og disponering av de ulike personellkategorier og tilsettingsforhold.  
Forsvaret  forvalter etter prinsipper som underbygger: 

• rekruttering 
• beholde 
• re-rekruttering 

HR-veileder del B skal være et opplslagsverk for ansatte, linjeleder og HR-personell i avdelingen 
innen alle spørsmål tilknyttet forvaltning av militært personell. HR-veileder del B må sees i 
sammenheng med de andre veilederne med tilhørende vedlegg. 

 Formål 
HR-veileder del B beskriver forvaltningspraksis innenfor det som allerede er gitt i lov, forskrift, 
instruks, personellreglement og HR-bestemmelsen. 
Intensjonen i HR-forvaltning er å finne gode løsninger som bidrar til at vår militære organisasjon er 
en attraktiv arbeidsplass og til enhver tid har et solid kompetansemiljø som kan løse oppdrag i krig, 
krise og fred. Forvaltningen skal være både forutsigbar, transparent og innenfor lovens rammer. 
Samtidig skal forvaltningen basere seg på saklige kriterier, troverdighet og rettferdighet. Denne 
veilederen søker å være konkret og informativ, men gir samtidig handlingsrom og fleksibilitet for å 
kunne utvise skjønn slik at avgjørelsene blir til det beste for både arbeidsgiver og arbeidstaker. 

  Virkeområde 
HR-veileder del B gjelder for alt militært tilsatt personell, også de som er beordret til stillinger i 
andre virksomheter i eller utenfor forsvarssektoren, samt kadetter. 
Forsvarsdepartementet (FD) har overordnet ansvar for personellpolitikken i Forsvarssektoren. FD 
har gitt Forsvarssjefen (FSJ) den utøvende forvaltningsmyndigheten og arbeidsgiveransvaret 
innenfor Forsvaret, med følgende unntak: 

• disponering av brigaderer/flaggkommandører og høyere1  

• saker som skal forelegges Kongen i statsråd  

• disponering av offiserer i enkelte oberst/kommandørstillinger (f.eks. attacheer og stillinger i 
FD)  

• disponering av gruppe 2-offiserer i FD og nærmere utpekte ledende internasjonale 
stillinger (f.eks. attacheer)  

• saker som krever korrespondanse med andre instanser på tilsvarende eller høyere nivå  

• prinsipielle juridiske vurderinger  

• behandling av erstatningssaker der fullmakt ikke er delegert  

• klageinstans i enkeltsaker etter forvaltningsloven dersom annet ikke følger av lov, forskrift 
eller annet regelverk  

• avskjed etter søknad eller som følge av oppnådd aldersgrense for embetsmenn  

 Medbestemmelse 
Veilder til HR-bestemmelsen - del B m/vedlegg skal drøftes med arbeidstakerorganisasjonene. 

                                                             
1 Jf. Forsvarstilsatteforskriften § 2. 
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2 Rekruttering til fast tilsetting T35 eller T60 
Rekruttering til fast militært tilsettingsforhold kan gjøres gjennom intern og offentlig kunngjøring.2 
Alle søkerne skal vurderes med bakgrunn i kvalifikasjonsprinsippet.3   

 Rekruttering 
Militært personell kan rekrutteres til Forsvaret på følgende ulike måter: 

• gjennom opptak og seleksjon til utdanning med påfølgende fast tilsetting4 

• via intern kunngjøring av militær stilling eller beordringsbehov 

• via offentlig kunngjøring av militært tilsettingsforhold 

 Utdanning med påfølgende fast tilsetting 
Forsvaret kunngjør hvert år utdanninger som gir rett og plikt til fast tilsetting. Kunngjøringene går 
ut både internt og eksternt, og det må tydelig fremgå av kunngjøringsskrivet at utdanningen gir 
rett og plikt til fast tilsetting. For å sikre Forsvaret rett kompetanse til rett tid er det også ønskelig å 
rekruttere direkte fra sivile utdanningsinstitusjoner. Rekruttering fra sivile utdanningsinstitusjoner 
er et supplement og et virkemiddel i Forsvarets totale kompetanseproduksjon. Dette er et konkret 
tiltak der Forsvaret ikke selv produserer kompetanse eller har tilstrekkelig volum på utdanningen.  

 Intern kunngjøring 
Personell som har en tilknytning til Forsvaret regnes som interne søkere. Dette gjelder: 

• fast tilsatt militært personell 

• personell som er inne til førstegangstjeneste 

• personell på lærlingeordningen 

• midlertidige tilsatte 

• sivilt ansatte 
Disse kan levere villighet på militære stillinger eller beordringsbehov og konkurrerer på lik linje. 
Tilsetting for søkere fra disse personellkategoriene følger rammene som fremkommer under punkt 
2.2 Tilsettingsordningen. 

 Offentlig kunngjøring 
Ved utlysning av stilling må stillingseier (DIF) vurdere om det er behov for ekstern kunngjøring i 
tillegg til den interne kunngjøringen for å sikre seg kvalifisert personell.  
En offentlig kunngjøring er rettet mot konkrete militære stillinger eller beordringsbehov. 
Personellet tilsettes likevel i forsvarsgren og grad, og underlegges disponeringsordningen med 
beordringsplikt til stillinger nasjonalt og internasjonalt.5  
Før en eventuell offentlig kunngjøring fremmes til FPVS bør stillingseier vurdere intern  
omfordeling av personell som omfattes av kriteriene i punkt 4.1.7.1 under.  
Stillingseier må også foreta en sikkerhetsvurdering av den enkelte stillingsutlysning og vekte 
fordelen av mulige eksterne kandidater opp mot faren ved å eksponere struktur, stilling og 
personell. 6 
Forsvarets interesseregister er et verktøy for stillingseier til å lete etter kompetanse der de mangler 
dette. Stillingseier oppfordres til å motivere kandidater i registeret til å søke på militær tilsetting 
gjennom konkrete stillinger eller beordringsbehov som lyses ut offentlig. 

                                                             
2 Jf. Reglement for ansettelse og avgang for militært tilsatte i Forsvaret pkt. 1.5 og Statsansatteloven § 4, jf. 
forsvarstilsatteforskriften § 2 (4) 
3 Jf. Statsansatteloven § 3 
4 Jf. Forsvarstilsatteforskriften § 2. 
5 Jf. Forsvarsloven § 46 
6 Jf. DL 2021/026973-001 
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Søknader fra personell som allerede er tilsatt på T35 eller T60, anses som en villighet og vil bli 
saksbehandlet som ved levering av villighet på intern kunngjøring. Ved tilslag på stilling plikter 
søker å tiltre stillingen. 
Alle forsvarsinterne reguleringer som følger av disponeringsordningen gjelder for militært tilsatte 
også ved offentlig kunngjøring. Dette innebærer blant annet at militært tilsatte kan sperres i 
henhold til disponeringsordningen ved søknad på offentlig kunngjorte stillinger se punkt. 4.1.2.7 
om sperre under. 

 Tilsettingsordningen 
Militært personell skal som hovedregel tilsettes fast i henhold til statsansatteloven.7 For fast 
tilsetting benyttes tilsettingslengdene til 60 år (T60), eller til 35 år (T35). Personellet kan unntaksvis 
gis midlertidig tilsetting (MT).8 
Hensikten med tilsettingsordningen for militære er å sikre forsvarssektoren nødvendige 
rammebetingelser for å kunne opprettholde en balansert personellstruktur, og bedre 
forutsigbarheten knyttet til jobbtryggheten for den enkelte.9 
Offiserer, befal, grenaderer og konstabler tilsettes på de vilkår som er fastsatt i statsansatteloven 
med de avvik som følger i, eller i medhold av, forsvarsloven.10  
Militært personell tilsettes i forsvarsgren og grad, og kan bli beordret til stillinger i Norge og i 
utlandet etter Forsvarets behov.11 Dette gjelder også for personell som tilsettes på vilkår for 
Spesielle kategorier militært tilsatte (SKMT). Disse omfattes dog ikke av det ordinære 
disponeringssystemet.12 
All fast tilsetting skal behandles i Forsvarssjefens råd (FSJ råd).13 For T35 er denne myndigheten 
delegert til styrkeprodusentene.14 Det gjelder et unntak for de som har gjennomført og bestått 
utdanning som gir rett og plikt til fast tilsetting i henhold til kunngjøring.15 I slike tilfeller 
gjennomføres fast tilsetting administrativt, enten som en del av opptaket til utdanningen, eller ved 
registrering av fullført og bestått utdanning. 

 Krav for fast tilsetting 
Personell som tilsettes fast skal tilfredsstille Forsvarets krav for militært personell, herunder: 

• norsk statsborgerskap16 

• medisinsk skikkethet17 

• gyldig sikkerhetsklarering, normalt minimum Hemmelig og NATO Secret18 

                                                             
7 Jf. Statsansatteloven § 9 første ledd og Forsvarsloven § 44 
8 Jf. Statsansatteloven § 9 første ledd og Forsvarsloven § 45  
9 Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) (FD 
instruks), pkt. 3.3.1 
10 Jf. Forsvarsloven § 44 
11  Jf. Forsvarsloven § 46 
12  Jf. Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 
(FD instruks) 
13 Jf. Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 
(FD instruks) og Personellreglementet pkt. 3.2.1 
14 Jf. Reglement for ansettelse og avgang for militært tilsatte i Forsvaret pkt 3.2.1. 
15 Jf. Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 
(FD instruks) 
16 Jf. Forsvarsloven § 44 tredje ledd 
17 Jf. Bestemmelse for militær helsetjeneste og legebedømmelse (2016), pkt. 14.2.2 
18 Jf. HR-bestemmelsen B 1.2.1 
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• godkjent fysisk test iht. krav hos tilsettende forsvarsgren, normalt nivå 4 for styrke og 
utholdenhet19 

• minimum grunnleggende militært utdanningsnivå i henhold til krav i personellkategori.20 
Nødvendig utdanning kan eventuelt gjennomføres etter tilsetting, og gjennomføres da i 
prøvetiden 

• allment evnenivå iht. gjeldende føringer fra aktuell forsvarsgren, normalt minimum 
karakter 5 for OR 5-9 og OF 1-9.21 Unntaksvis kan personell med lavere AE vurderes til 
befalsutdanning dersom de kan vise til meget gode tjenesteresultater over tid, og innehar 
kritisk fagkompetanse22.   

• For tilsetting OR 2-4 er kravet karater 3. Personell med lavere AE enn 3 som har 
gjennomført førstegangstjeneste på en meget god måte kan vurderes   

• Personell som tilsettes med lavere AE nivå enn kravene må informeres om framtidige 
begrensninger. 
 

Tilsettende forsvarsgren skal rådføres ved tilsetting. Det gis normalt ikke anledning til tilsetting 
dersom det er knyttet forbehold til Forsvarets krav. Forsvaret har som arbeidsgiver ansvar for at alle 
kandidater har fått fremstille seg for fysisk test og medisinsk seleksjon, samt at klareringsprosessen 
er ferdig før tilsetting rådsbehandles. Arbeidsgiver kan i helt spesielle tilfeller fravike hovedregelen 
og unntak skal da beskrives i arbeidsavtale i forbindelse med regler om prøvetid. 

2.2.1.1 Prøvetid 
Prøvetid ved tilsetting fastsettes etter reglene i statsansatteloven § 15.  
Ved førstegangs tilsetting av militært personell i Forsvaret, gjelder normalt en prøvetid på seks 
måneder.23 Hovedregelen er at alle tilsatte ilegges prøvetid ved førstegangs tilsetting. HR-
bestemmelsen åpner for at tilsettingsmyndigheten kan bestemme at prøvetid ikke skal gjelde, 
eksempelvis ved overgang fra T-35 til T60, fra midlertidig til fast tilsetting eller fra sivil stilling til 
militær tilsetting.   
Personell som skal gjennomgå en bestemt opplæring skal tilsettes fast med prøvetid for 
opplæringens varighet.24 Se også punkt 2.2.7 om elektronisk arbeidsavtale og disponeringsskriv. 

 Midlertidig tilsetting 
Midlertidig tilsetting skal begrenses til det strengt nødvendige og kan uansett ikke inngås for en 
periode som samlet overstiger 3 år. 25 Det er ikke anledning til å bruke midlertidig tilsetting for å 
dekke permanente behov for kompetanse.26  
Avtale om midlertidig tilsetting kan inngås: 27 

a) når arbeidet er av midlertidig karakter 
b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat) 
c) for praksisarbeid 
d) for utdanningsstillinger, eller 

                                                             
19 Jf. HR-bestemmelsen B 1.2.1 
20 Jf. HR-bestemmelsen B 1.2.1 
21 Jf. Bestemmelse for militær helsetjeneste og legebedømmelse (2016), pkt. 8.2.5 og DL 2008/003964-018 
(Beslutningsnotat fra FST om at BU krever AE5) 
22 Jf. HR-bestemmelsen kapittel I pkt 2.1 
23 Jf. Statsansatteloven § 15 første ledd, se også forskrift til statsansatteloven § 9 sjette ledd 
24 Jf. Statsansatteloven §15 sjette ledd 
25 Jf. Arbeidsmiljøloven § 14 niende ledd 
26 Jf. Statsansatteloven § 9 og personellreglementet pkt. 3.2.1 
27 Jf. Statsansatteloven § 9 første ledd 
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e) for en periode på inntil seks måneder når det har oppstått et uforutsett behov. 
Delpunkt b) kan nyttes for midlertidig tilsetting i vakante stillinger. Slike stillinger skal da lyses ut 
ved første mulighet. FSJ har delegert myndighet for midlertidig tilsetting inntil seks måneder til sjef 
DIF28, med mindre annet fremkommer i personalreglementet. Dette gjelder også for midlertidig 
tilsetting ved tjeneste i internasjonale operasjoner.29 Bytte av stilling for personell som er 
midlertidig tilsatt, krever ny arbeidsavtale, se punkt 2.2.7. 
Midlertidig tilsatte har ikke disponeringsplikt.30 

 Tilsettingsforholdets lengde 
Det er Forsvarets behov og den enkeltes kompetanse som skal være styrende for lengden på 
tilsettingsforholdet. Tilsetting til lovbestemt pensjonsalder som per i dag er 60 år (T60) er 
hovedregelen, og T35 er unntaket. 31 

 Fast tilsetting til 60 år (T60) 
OF skal tilsettes på T60. 

OR 5-9 skal normalt tilsettes på T60. 

OR 2-4 skal normalt tilsettes på T60. 

Grunnleggende offisersutdanning (GOU) gir rett og plikt til T60.32 Når fast tilsetting på T60 skjer 
med bakgrunn i fullført og bestått utdanning er tilsettingen unntatt rådsbehandling.33 
Annen utdanning av lengre varighet enn seks måneder der Forsvaret dekker hele eller deler av 
utdanningen kan gi rett og plikt til T60. Utdanning av kortere varighet enn seks måneder som gir 
grunnlag for høyere grad kan også gi rett og plikt til T60. Forutsetningen for å håndheve rett og 
plikt til T60 er at dette fremkommer tydelig i kunngjøringen til utdanningen. 
Alle kunngjøringsskriv som gir rett og plikt til T60 tilsetting skal drøftes på sentralt nivå. 
Forsvarsdepartementet kan forlenge tilsettingsforholdet med inntil ett år av gangen ved oppnådd 
aldersgrense på 60 år.34 Forlenging av tilsettingsforholdet skal praktiseres strengt og etter dialog 
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Myndigheten til å forlenge tilsettingsforholdet er delegert til 
forsvarssjefen.35 
For embetsmenn og andre statsansatte som er utnevnt i grad av Kongen i statsråd tilligger 
myndigheten FD.36 

 Fast tilsetting til 35 år (T35) med mulighet for forlengelse til 38 år 
Personell tilhørende OR-søylen som skal tjenestegjøre i stillinger som er avhengig av særskilt fysisk 
yteevne eller annen tidsbegrenset kompetanse, kan tilsettes på T35. 

                                                             
28 Jf. Statsansatteloven § 7 første ledd 
29 Jf. Forsvarsloven § 50 
30 Jf. Forsvarsloven § 44 
31 Jf. HR-bestemmelsen 
32 Jf. HR-bestemmelsen 
33 Jf. Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 
(FD instruks), pkt. 3.3.1 
34 Jf. Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 
(FD instruks) punkt 5.1, jf. forsvarsloven § 45 
35 Jf. Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 
(FD instruks) punkt 5.1 
36 Jf. Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 
(FD instruks) punkt 5.1 



   
 

Side 9 av 32  
 

 

FSJ har delegert myndigheten for tilsetting på T35 vilkår til styrkeprodusentene; sjef Hæren, sjef 
Sjøforsvaret og sjef Luftforsvaret.37 Myndigheten medfører krav om gradsfastsetting og 
gradsansiennitetsberegning jf. punkt 2.2.6. 
Som del av den årlige medarbeider-/utviklingssamtalen skal ønsker og muligheter for 
tilsettingsvilkår fra T35 til T60 belyses, og en endring av tilsettingsforholdet bør i hovedsak søkes 
avklart før uttak av første bonus. 
Personell som er tilsatt på T35 skal fratre sin stilling ved første månedsskifte etter fylte 35 år.38 
Basert på Forsvarets behov, og at den enkeltes sivile karrieremuligheter ikke forringes, kan det gis 
forlengelse til og med den måned de fyller 38 år.39 Forlengelse av tilsettingsforholdet ut over 35 år 
er ikke ment å avløses av en fast tilsetting til 60 år.  
Stillingseier (DIF) beslutter forlengelse for eget personell.40 

 Beregning av gradsansiennitet 

2.2.6.1 Generelt 
Grad og gradsansiennitet skal fastsettes ved førstegangs fast tilsetting (T35 og T60) og ved re-
tilsetting. 
Når grad og gradsansiennitet skal fastsettes skal den totale kompetansen vurderes.41  
All tjeneste som OR 1/OR 1+ ut over 365 dager, samt tjeneste som militær lærling42 gir 
gradsansiennitet ved tilsetting som OR 2-4.  
Midlertidig grad gir ikke uttelling på gradsansiennitet. Ved beregning av gradsansiennitet teller 
derfor kun tiden man har hatt graden fast. 

Det gis normalt ikke gradsansiennitet ved endring av personellkategori eller tilsettingsvilkår. Avvik 
fra hovedregelen skal praktiseres nøkternt og være basert på Forsvarets behov. 

2.2.6.2 Opptjening ved permisjon 
Lov- og avtalefestede permisjoner regnes som tjenestetid i grad. Eksepelvis ivaretakelse av 
offentlige verv, tillitsverv, samt permisjoner etter folketrygden. Det samme gjelder samtlige 
permisjoner uten lønn av inntil ett års varighet.  

2.2.6.3 Gradsansiennitet etter befalsutdanning 
Personell som gjennomfører befalsutdanning og blir tilsatt som spesialistbefal, vil få godskrevet 
opparbeidet tjenestetid som spesialist i forholdet 2:143 

2.2.6.4 Gradsansiennitet etter GOU 
Fullført og bestått GOU gir to års gradsansiennitet som fenrik (OF1). 44 

2.2.6.5 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. 

                                                             
37 Jf. Personellreglementet pkt. 3.2.1 
38 Jf. Forsvarsloven § 45 første ledd 
39 Jf. Forsvarsloven § 45 andre ledd 
40 Jf. HR-bestemmelsen 
41 Jf. HR-bestemmelsen  
42 Se kap I.2.5 for mer om lærlinger 
43 Jf. HR-bestemmelsen B.1.3.3 
44 Jf. HR-bestemmelsen B.1.3.4 
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Vedkommendes totale kompetanse basert på militær- og sivil utdanning, samt sivil og militær 
yrkes- og tjenesteerfaring, legges til grunn. En slik vurdering skal også gjøres etter permisjon uten 
lønn som har vart i mer enn ett år.45  

Vurderingen om re-tilsetting eller gjeninntreden etter permisjon fremmes av DIF til 
styrkeprodusent og kvalitetssikres av FPVS før innstillingen fremmes for FSJ råd. 

2.2.6.6 Gradsansiennitet for militært tilsatt medflytter 
Der begge ektefeller/samboere/partnere er statsansatte, og den ene beordres til tjeneste og den 
annen part søker permisjon for å følge ektefelle/samboer/partner, opptjener denne 
gradsansiennitet for beordringens varighet som om vedkommende selv var i aktiv tjeneste, dersom 
det ikke kan tilbys passende stilling for begge innen samme tjenesteområde.46 

 Arbeidsavtale og andre dokumenter som regulerer arbeidsforholdet 
Det skal inngås skriftlig, elektronisk arbeidsavtale for alle militært tilsatte i Forsvaret.47  
Andre dokumenter som regulerer arbeidsforholdet er følgende: 

• Tilsettingsbrev: gis ved fast tilsetting i ny grad eller forsvarsgren. Signeres av sjef 
Hær/Sjø/Luft. 

• Disponeringsskriv: gis ved fast og midlertidig beordring i ny stilling for personell på både 
beordringssystemet og søknadssystemet. 

• Beordringsskriv: gis til personell på beordringssystemet som får ny beordring. 
 
Arbeidsavtalen, disponeringsskriv og beordringsskrivet må sees i sammenheng for å få full oversikt 
over de personlige vilkårene i tilsettingsforholdet. Dokumentene genereres elektronisk i Forsvarets 
digitale systemer (SAP). 
Arbeidsavtale kontrolleres og signeres elektronisk av arbeidstaker, og lagres i den enkeltes 
elektroniske personalmappe i FIF. 

 Tilsettings- og beordringsdato 
Endringer i grad regnes alltid fra den første datoen i den aktuelle måneden. 
Beordringsdato for stillinger på beordrings- og søknadssystemet er normalt 1. august og 
personellet skal normalt gis seks måneders varsling. Unntakt fra dette tidskravet kan være ved 
søknad på stillinger hvor tilsetting er tidligere enn seks måneder fra råd eller hvor tidligere 
tiltredelse avtales.  
Beordringsdato til avdeling etter utdanning er normalt 1. august eller 1. januar. 

3 Utvikling av personell 

 Generelt om kompetanseutvikling  
Å utvikle personell innebærer å sørge for at hver enkelt innehar og får mulighet til å tilegne seg 
kompetanse gjennom hele karrieren. Personellets kompetanse er synliggjort gjennom ulike 
kvalifikasjoner som erverves gjennom tjenesteerfaring og utdanning. Dette omfatter både militær 
og sivil kompetanse. 
Forsvarets behov er styrende for den nivådannende utdanning som gis, og fordeling av kvoter 
fastsettes av FST/J1. 

                                                             
45 Jf. HR-bestemmelsen B 1.3.5 
46 Jf. Statens personalhåndbok punkt 10.8.8.1 
47 Jf. Arbeidsmiljøloven § 14-5 og 14-6. 
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 Utdanningsordningen 
Alle militært tilsatte skal gjennomføre utdanning i grunnleggende militære ferdigheter (felles 
rekruttutdanning – FRU). FRU gjennomføres primært som del av førstegangstjenesten eller som et 
eget kurs for personell uten førstegangstjeneste. 48  
Utdanningsordningen regulerer den nivådannende delen av militær profesjonsutdanning.49 
Kvalifisering for ett utdanningsnivå forutsetter normalt bestått utdanning på foregående 
utdanningsnivå.50  
 
Personell som er godskrevet et VBU-nivå ifm. konvertering til OR-søylen er kvalifisert for neste 
utdanningsnivå. 
Realkompetansevurdering (RKV) foretatt av et RKV-råd, hvor den ansatte er gitt et militært 
utdanningsnivå, kvalifiserer for opptak til neste nivå.  
Vilkår som gjelder ved utdanningens start gjelder også ved uteksaminering. 
For utfyllende informasjon om Forsvarets utdanninger og kurs, se HR-veileder del I. 
Se også HR-veileder del I og HR-veileder del M for mer informasjon om karriere, kvalifikasjoner og 
kompetanse. 

 Plikttjeneste 
Forsvaret kan pålegge personell som gjennomfører utdanning i-, eller bekostet av Forsvaret, 
plikttjeneste av en viss lengde som motytelse for utdanningen. Dette omfatter også deltidsstudier 
og utdanninger med tildelt stipend/økonomisk støtte fra Forsvaret. Lengden på plikttjenesten 
fastsettes ut ifra utdanningens varighet og økonomisk kostnad for Forsvaret.  
Plikttjenestens lengde kunngjøres når utdanningsbehovet lyses ut og skal stå i 
plikttjenestekontrakten/utdanningskontrakt. Kontrakten signeres både av Forsvaret og 
kadetten/studenten/lærlingen før utdanningen starter.  
 
Utdanning med varighet kortere enn seks måneder,  eller fag- og funksjonsutdanning, medfører 
ikke plikttjeneste.  
 
Personell som avbryter, relegeres eller ikke består utdanningen de er tatt opp til, kan ilegges 
plikttjeneste etter Forsvarets behov. Lengden på en eventuell plikttjeneste skal stå i forhold til hvor 
mye av utdanningen som er gjennomført.   
Det ilegges ikke plikttjeneste dersom utdanningen avbrytes i løpet av de første seks månedene.51 
Forsvaret kan også pålegge den enkelte en totrinns beordring til avdeling, fagområde, tjenestested 
eller stilling etter gjennomført utdanning. Informasjon om dette vil stå i kunngjøringsskrivet til 
utdanningen 

 Plikttjeneste ved avbrutt utdanning 
Personell som ikke har fast tilsetting når utdanningen avbrytes skal gis fast tilsetting (T60 eller T35) 
dersom det ilegges plikttjeneste. Slik tilsetting skal rådsbehandles. Personellet beordres fast eller 
midlertidig i stilling i henhold til gjeldende regelverk.  
Personell som allerede er fast tilsatt i Forsvaret kan ilegges plikttjeneste, og beordres av egen DIF 
eller styrkeprodusent i henhold til Forsvarets behov. 
 

                                                             
48 Jf. Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 
(FD instruks), pkt. 4.3.2 
49 Jf. Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 
(FD instruks), pkt. 3.3.1 
50 Jf. Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 
(FD instruks), pkt. 3.3.1 
51 Jf. HR-bestemmelsen 
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 Fastsettelse av plikttjenestens lengde 
For nivådannende utdanninger gis normalt dobbelt så lang plikttjeneste som utdanningstid, altså 
er forholdet 1:2.52 
For fulltids utdanning med lønn eller tjenestetillegg etter Fredsregulativ del 1 (FR del 1) til og med 
bachelornivå gis det plikttjeneste etter forholdet 1:1.53  
Dette gir følgende lengde for plikttjeneste: 

• 1:1 for GOU 
• 1:1 for fulltids utdanning med lønn til og med bachelornivå iht FR del 1 
• 1:2 for fulltids utdanning med lønn på masternivå og høyere, herunder VOU og PhD 
• normalt 1:2 for etter- og videreutdanning ved sivile institusjoner54 
• normalt 1:2 for militær og sivil utdanning i utlandet55 

For utdanning som er spesielt kompleks, har lang ledetid eller påfører Forsvaret særlige store 
økonomiske kostnader, kan det fastsettes lengre plikttjeneste. Dette skal fremgå av 
kunngjøringsteksten. 56 Kunngjøringer som avviker fra hovedregelen i dette punktet drøftes med 
ATO på sentralt nivå. 

Den totale plikttjenesten skal beregnes slik at ingen, med unntak av flygere, på noe tidspunkt skal 
kunne stå til rest med mer enn åtte års plikttjeneste. 57 
Flygerutdanning: medfører 12 års plikttjeneste58 
Navigatørutdanning i Luftforsvaret: medfører 8 års plikttjeneste.59 
 
Ved deltidsstudier skal det vurderes hvorvidt plikttjeneste skal ilegges. Ved beregning av 
plikttjenestens lengde skal antall permisjonsdager og de totale kostnadene legges til grunn, 
herunder semesteravgifter, studiesamlinger, reisekostnader mv. 60 

 Avtjening av plikttjeneste 
Avtjening av plikttjenesten starter normalt umiddelbart etter endt utdanning.  
Personell som avtjener plikttjeneste, vil normalt ikke bli gitt anledning til å arbeide deltid.  
Plikttjeneste avtjenes normalt ikke under utdanning som gir ny plikttjeneste, og heller ikke i den tid 
militært tilsatt personell er innvilget permisjon uten lønn (unntak for lov- og avtalefestede 
permisjoner).  
Plikttjenesten skal som hovedregel avtjenes i den funksjon utdanningen er rettet mot og primært i 
den avdelingen som har initiert behovet for utdanningen. 
Personell med totrinns beordring til avdeling, tjenestedistrikt eller fagområde beordres i stilling 
etter Forsvarets behov. Arbeidstakerorganisasjonene informeres. 
Tilsatte med plikttjeneste har ikke selv rett til å si opp sin stilling. 61 

                                                             
52 Jf. Statens personalhåndbok 
53 Jf. HR-bestemmelsen 
54 Jf. Statens personalhåndbok 
55 Jf. Statens personalhåndbok 
56 Jf. HR-bestemmelsen og/eller Statens personalhåndbok 
57 Jf. HR-bestemmelsen 
58 Jf. HR-bestemmelsen 
59 Jf. HR-bestemmelsen 
60 Jf. Statens personalhåndbok § 9-11 
61 Jf. Forsvarsloven § 47 første ledd 
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4 Anvende 

 Disponeringsordningen 
Disponeringsordningen er Forsvarets sentrale mekanisme for å bemanne militære stillinger i 
forsvarssektoren. Disponeringsordningen består av et beordringssystem og et søknadssystem. 
Begge systemene skal bidra til hensiktsmessig styring av kompetanse.  
Grunnpilaren i disponeringsordningen er plikten til å la seg disponere til stilling i Norge og utlandet 
i samsvar med forsvarets behov.62 Plikten gjelder alle fast militært tilsatte.                                                                               
Disponeringsordningen, og forvaltningen av denne, skal bidra til økt forutsigbarhet og kontinuitet.  
Militært personell beordres til stillinger etter villighet fra den enkelte gjennom beordrings- eller 
søknadssystemet.  
Med stillinger på beordringssystemet forstås beordring til avdeling, tjenestested og fagområde. 
Forsvaret definerer de geografiske grensene for de respektive tjenestestedene.63 
Beordringssystemet gir muliget til å levere villighet til tjenestedistrikt framfor tjenestested, blant 
annet på grunn av at enkelte avdelinger er fordelt på flere tjenestesteder innad i samme 
tjenestedistrikt eller på flere forskjellige tjenestedistrikt. 
Militært personell gis fast eller midlertidig beordring. 
Personellet kan også midlertidig beordres uten villighet og mot villighet iht. Forsvarets behov.64 Se 
punkt 4.1.4.2.  
Særregler for personellkategorier som har personlige ordninger som følge av 
implementeringsperioden for OMT fremgår av punkt 7 under.  
Beordring av OF 565 og OR 966 gjennomføres av FST/J1. 
Beordring av OF5 til stilling i utlandet eller i FD, samt samtlige disponeringer for gradsnivå OF6 og 
oppover, gjennomføres av FD. 
Dersom begge ektefeller, samboere eller partnere er militært tilsatt personell, skal det søkes å 
legge forholdene til rette for at de kan tjenestegjøre innen samme tjenestedistrikt. Dette skal ikke 
gi konkurransefortrinn. Personell i denne kategorien kan søke råd og veiledning i egen avdeling 
eller hos egen styrkeprodusent før villighet leveres. 
Arbeidsgiver skal arbeide aktivt for å fremme likestilling.67 Dersom flere søkere til en stilling har 
tilnærmet like kvalifikasjoner, skal søkere fra det kjønn som er underrepresentert i den aktuelle 
stillingsgruppe foretrekkes. Det tas sikte på å oppnå en mest mulig jevn kjønnsfordeling innen de 
forskjellige stillings-/fagkategorier.68 
For personell med varig nedsatt funksjonsevne, som ikke kan fylle en stilling 100 %, skal 
arbeidsgiver så langt det er mulig søke å legge til rette for tjeneste i relevant stilling/funksjon 
tilpasset realkompetansen den enkelte medarbeider besitter69. Stillinger i hele virksomheten skal 
vurderes. Prosessen skal foregår i dialog med den enkelte og dokumenteres.  

                                                             
62 Jf. Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 
(FD instruks) 
63 Jf. Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 
(FD instruks) pkt 3.3.2.1 
64 Jf. Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 
(FD instruks), pkt. 3.3.2.2 
65 Jf. Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 
(FD instruks), vedlegg A 
66 DL 2019/038304-001 
67 Jf. likestillingsloven 
68 Jf. hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale for Forsvaret (HA/TA) § 31, punkt 4 
69 Jf. Arbeidsmiljøloven § 4-6. 
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Ved nedsatt sikkerhetsklarering vises det til egne bestemmelser.70 

 Beordringssystemet 

4.1.1.1 Generelt 
Sjef Hæren, sjef Sjøforsvaret og sjef Luftforsvaret – har beordringsmyndighet for personell 
underlagt beordringssystemet. Disse har samtidig et ansvar for å sikre nødvendig styrkeproduksjon 
og kompetanseflyt i Forsvaret og forsvarssektoren.  
 
Gradsnivåene utgjør en begrensning for hvor lenge personellet forvaltes etter beordringssystemet.  
Det er også satt en øvre aldersgrense på 38 år. Denne aldersgrensen er satt for å sikre at personell 
som velger å fordype seg innenfor sitt fagområde på lavere nivå sikres forutsigbarhet gjennom 
hele yrkeskarrieren.  
Innenfor beordringsperioden skal personellet disponeres lokalt i stillinger etter organisatoriske og 
individuelle behov, og innen det aktuelle fagområdet.71  
Den årlige medarbeidersamtalen skal være en arena for dialog mellom tilsatt og arbeidsgiver. 
Personellets muligheter på kort- og lang sikt er et viktig tema i denne sammenheng. 
Beordring foregår normalt etter villighet. 
Følgende personell omfattes av beordringssystemet: 

- OF 1-2, inntil fylte 38 år 
- OR 2-6, inntil fylte 38 år  

Se også pkt. 4.1.1.2 om sikringsregel 38 år. 
Alt fast tilsatt personell i overnevnte kategorier er underlagt beordringssystemet, også personell 
som er under utdanning eller i tjenestegjørende avdeling i Norge eller i utlandet.  
Personellet beordres til fagområde, tjenestested og avdeling og blir plassert i stilling gjennom 
lokale bemanningsplaner. Arbeidsgiver bør legge til rette for at arbeidstaker fullfører opptjening av 
TJERF. Samtidig kan arbeidstaker likevel velge å levere villighet før TJERF er oppnådd. 
Varsel om ny fast beordring som medfører endret tjenestested skal normalt gis minimum seks 
måneder før beordringsdato, med mindre noe annet er avtalt med den tilsatte. Den lokale 
bemanningsplanen skal være ferdig drøftet innen 1. mai. Informasjon om disponering gis innen 1. 
juni. 

4.1.1.2 Sikringsregel 38 år 
Av familie- og livsfasepolitiske hensyn er det satt en øvre grense for beordringssystemet på 38 år.72 

Når personell på beordringssystemet passerer denne grensen, vil den enkelte få eierforhold til 
stillingen man er beordret i.73 Dette gjelder også stillinger en får beordring til på 
beordringssystemet etter fylte 38 år. Unntak fra dette er karrierestillinger med tidsbegrensning.  
Den tilsatte skal forvaltes etter reglene for personell på søknadssystemet. Disse vil kunne søke 
stilling på søknadssystemet, levere villighet på beordringssystemet eller la seg beordre i stilling på 
samme gradsnivå etter egen villighet.  

4.1.1.3 Milepælsplan beordringssystemet 
I den hensikt å skape mest mulig forutsigbarhet for både arbeidstaker og arbeidsgiver, skal 
beordringssystemet administreres etter en fastlagt milepælsplan. Milepælsplanen utarbeides årlig 

                                                             
70 Jf. 2019-09-15 Bestemmelse om personellsikkerhet og vedlegg B til «Instruks for personellforvaltningen i 
Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) (FD instruks)»  
 - Felles retningslinjer for forsvarssektoren ved nedsettelse eller tap av sikkerhetsklarering 
71 Jf. Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 
(FD instruks) 
72 Jf. Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 
(FD instruks) 
73 Jf. Prop.111 LS, side 33. 
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av FPVS koordinert med beordringsmyndighetene og offentligjøres før årlig beordringsomgang 
starter.  

4.1.1.4 Beordringsbehov og kunngjøring 
DIF vurderer hvilke beordringsbehov man har for den kommende perioden. Samtidig vurderes 
behov for ekstern kunngjøring, i tillegg til den interne kunngjøringen, for å sikre seg kvalifisert 
personell.  

DIF er ansvarlig for å melde inn beordringsbehov til FPVS.  

FPVS er ansvarlig for å sammenstille beordringsbehovet fra DIFene og oversender det deretter til 
beordringsmyndighetene.   

Deretter kunngjøres beordringsbehovet internt i Forsvaret, samt eksternt ved behov. 

4.1.1.5 Karriereprofil og villighet 
Personell underlagt beordringssystemet skal, som en del av medarbeidersamtalen med sin 
linjeleder, oppdatere og vedlikeholde sin karriereprofil i FIF.  

I karriereprofilen kan den tilsatte registrere ønskede tjenestesteder, avdelinger, fagområder og 
prioritet. Prioritet vil da bli lagt til grunn. Personellet har også mulighet til å legge inn spesielle 
behov som også kan være grunnlag for hvorfor ny beordring ikke ønskes.  

Personellet avgir villighet basert på kunngjort beordringsbehov. 

4.1.1.6 Fastsetting av beordringsplan og bemanningsplan  
Beordringsplanen utarbeides og besluttes av beordringsmyndighetene. For å skape mest mulig 
forutsigbarhet for både arbeidstaker og arbeidsgiver skal beordringsplanen normalt være offentlig 
senest seks måneder før beordringsdato. I praksis betyr det at beordringsplanen skal frigis innen 1. 
februar hvert år for beordringer med virkning fra 1. august. 

Med bakgrunn i innmeldt beordringsbehov og avgitte villigheter utarbeider 
beordringsmyndighetene forslag til grenvise beordringsplaner. Beordringsplanen skal også 
omfatte førstegangsbeordring fra utdanning, og behov for tilsetting. 

Beordringsmyndighetene skal ved hver beordring foreta en samlet vurdering av følgende kriterier:  

• Forsvarets behov 
• krav til tjeneste og utdanning  
• kvalifikasjoner  
• personellets villighet, ønsker og behov  
• fordeling av tjenestebyrde  
• sosiale hensyn 

Deretter gjennomføres det et felles beordringsmøte som koordinerer beordringsplanen. 
Representanter på beordringsmøtet er beordringsmyndigheten og berørte DIFer. FPVS fasiliterer 
møtet. Beordringsmyndighetene beslutter beordringsplanen.74  

Etter godkjenning av beordringsplanen er FPVS ansvarlig for å kunngjøre resultatet av 
beordringen, samt utstedelse av eget beordringsskriv til den enkelte.  

To-trinns beordringer kan benyttes der dette er naturlig. Dette er to separate beordringer i 
forlengelse av hverandre basert på kompetansestyring. 

Den lokale beordringen skal deretter formaliseres gjennom lokale bemanningsplaner. DIF er 
ansvarlig for å inngå dialog med tilbeordret personell, og lage et forslag til lokal bemanningsplan. 
Bemanningsplanen skal være iht. føringer fra forsvarsgren, DIF eller aktuell fagmyndighet.  

                                                             
74 Jf. Personellreglementet, pkt. 6.2.1 
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Bemanningsplanen drøftes med de tillitsvalgte på det nivå med fullmakt til å 
bemanningsplanlegge. 

4.1.1.7 Enkeltvedtak 
Beordringsmyndigheten (H/S/L) kan gjøre enkeltvedtak hvor en tilsatt gis en beordring utenom 
beordringsomgangen. Dette forutsetter enighet mellom avgivende beordringsenhet (DIF) og 
mottakende beordringsenhet (DIF). Slike enkeltvedtak kan foretas både etter villighet og mot 
villighet fra den tilsatte. Beordring mot villighet skal registreres av beordringsmyndigheten i SAP. 
Beordring mot villighet skal drøftes på nivå 1 og forvaltes etter prinsippene i punkt 4.1.4.2 under. 

4.1.1.8 Klageadgang på beordring 
Vedtak om beordring av militært tilsatte på beordringssystemet er unntatt klageadgang.75  
Den militært tilsatte kan anmode om fornyet behandling på beordring, innen tre uker fra 
beordringen er mottatt. 
Anmodningens innhold og begrunnelse skal vurderes og behandles i henhold til 
beordringskriteriene som fremgår av punkt. 4.1.1.6 over. Fornyet behandling foregår hos 
beordringsmyndigheten og skal være partssammensatt.76  Saken avgjøres gjennom drøfting. 

4.1.1.9 Karrierestillinger 
Stillinger på beordringssystemet som er definert som karrierestillinger av DIF skal kunngjøres 
spesifikt og behandles i FSJ råd.77 
Saksbehandling av karrierestillinger på beordringssystemet underlegges regler og 
forvaltningspraksis som for søknadssystemet. 78 

DIF definerer selv hva som er karrierestillinger, men som hovedregel skal dette være stillinger med 
kommandomyndighet og/eller lederansvar innen OF/OR søylen. For eksempel kompanisjef og 
kompanisersjant eller skipssjef og skipssersjant. Disse stillingene vil normalt gis tidsbegrensning da 
Forsvaret normalt har behov for at flere får erfaring og kompetanse fra stillingene.  

 Søknadssystemet 
Beordring av personell på søknadssystemet skal som hovedregel baseres på villighet. Ordinære 
søknadsrunder gjennomføres slik at personellet kan søke på tvers av avdelinger, forsvarsgren og 
tjenestedistrikt. Runden forvaltes av FPVS og behandles i FSJ råd. 
Avgjørelser knyttet til beordring av militært tilsatte på søknadssystemet kan ikke påklages.79  
Følgende kategorier beordres i henhold til søknadssystemet: 

- OF 3 og høyere 
- OR 7 og høyere 

4.1.2.1 Kunngjøring av stilling 
Alle ledige stillinger på søknadssystemet som skal bemannes, skal normalt konkurranseutsettes 
gjennom kunngjøring.80 DIF melder inn ledige militære stillinger til FPVS for felles kunngjøring. 
FPVS utarbeider et kunngjørinsskriv som beskriver kommende års disponeringsomgang. Dette 
drøftes med ATO på nivå 1. 
Søknadsfrist på ledige stillinger vil normalt være minimum to uker. 

                                                             
75 Jf. Forvaltningslovforskriften § 30 første ledd bokstav b 
76 Jf. HA/TA § 18 punkt 2 
77 Jf. Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 
(FD instruks) 
78 Jf. Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 
(FD instruks) 
79 Jf. Forvaltningslovforskriften § 30 (første ledd, bokstav b) 
80 Jf. Personellreglementet punkt 1.5  
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DIF sjefene har stillingsfullmakt og beskriver hvilke krav og oppgaver som tilhører stillingen.81 
Stillingene utarbeides iht. de til enhver tid gjeldende bestemmelser for strukturforvaltning og HR-
veileder del M.  Stillingsbeskrivelsen skal drøftes ved DIF/arbeidsområde82, og oppdateres i 
Forsvarets strukturprogram SAP DFPS før kunngjøring.  
Stillingsannonsen genereres med bakgrunn i den drøftede stillingsbeskrivelsen som ligger i DFPS. 
Dette medfører at MÅ- og BØR-krav er låst til DFPS og kan ikke endres ifm. utlysningen. Dette 
gjelder blant annet: 

- Utdanningsnivå 
- Fysisk test 
- Sikkerhetsklarering 
- Tjenesteerfaring (TJERF) 

DIF har samtidig et fritekstfelt hvor det innen rammene av stillingsbeskrivelsen er mulig å presisere 
kravene for å spisse annonsen ytterligere. 
DIF sjef kan trekke utlysningen etter drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene. Dette må 
hjemles i: 

- Vesentlige feil i stillingsannonsen 
- Omstilling (OU) 
- Stillingen likevel ikke er ledig 
- Endret budsjettsituasjon 

Trekking må gjøres før stillingen skal behandles i FSJ råd. Søkerne til stillingen skal informeres 
snarest. 
Stillinger kan normalt ikke kunngjøres med forbehold om ledighet.  
Stillinger og/eller utdanning kan kunngjøres som en flertrinnsdisponering til avdeling, fagområde 
eller stilling. 

4.1.2.2 Søknadsprosess 
Personellet avgir villighet til stillinger gjennom FIF-portalen. Det må tydelig komme frem hvordan 
søker tilfredsstiller kravene til søkte stilling.  
Den enkelte plikter å kontrollere sitt rulleblad før søknadsfrist. I tillegg anbefales personellet å 
oppdatere sin karriereprofil. 
Arbeidsgiver kan etter enighet (avgivende DIF, mottakende DIF og søker) registrere søkere på 
søkerlisten, også etter søknadsfristens utløp. 
Har man levert villighet og fått stilling på en disponeringsomgang, vil mottakende DIF normalt 
sperre søker fra å konkurrere på ny stilling i samme disponeringsomgang, unntak er for 
karrierestillinger og mot opprykk. 
Søker står fritt til å trekke villigheter før søknadsfrist. Dette gjøres i FIF. Søkere kan derimot normalt 
ikke trekke villighet etter søknadsfristens utløp. Ved særskilte grunner kan det søkes avgivende DIF 
som fremmer saken for FPVS. Dersom mottakende DIF er enig kan FPVS trekke villigheten. 

4.1.2.3 Vurdering av søkere og innstilling 
Kvalifikasjonsprinsippet skal legges til grunn ved vurdering av søkerne.83 
Søkerens realkompetanse vurderes opp mot må- og bør-krav i stillingsannonsen, samt stillingens 
hovedoppgaver. Realkompetansen omfatter utdanning, opparbeidet erfaring, dyktighet og 
personlige egenskaper. Realkompetanse for tillitsverv skal vektlegges og godskrives iht. HA/TA.  
Resultatet fra eventuelt intervju skal vektlegges i innstillingsarbeidet. 

                                                             
81 Jf. Håndbok for strukturforvaltning kap.7.13 og bestemmelse om forvaltning av kompetansekodeverk 
82 Jf. HA/TA § 18, punkt 2 
83 Jf. Statsansatteloven § 3 
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Tjenesteerfaring (TJERF) vurderes av linjeleder ifm utarbeidelse av tjenesteuttalelse. Linjelder skal 
da vurdere tjenesteerfaringen i fire skalaverdier. Disse er: 

• Delvis kompetanse: 
Har noe kjennskap til faget, men ikke tilstrekkelig til å utføre arbeidsoppgavene.  
Oppnås normalt når oppgaven er utført i mindre enn et år. 

• Grunnleggende kompetanse: 
Utfører arbeidsoppgavene med faglig støtte, veiledning og/eller under oppsyn. 
Oppnås normalt når oppgaven er utført minimum et år, for eksempel etter 
førstegangstjeneste. 

• Selvstendig kompetanse: 
Utfører arbeidsoppgavene uten faglig støtte, ut fra kjente prosedyrer og rutiner og i 
henhold til standarder, instrukser og retningslinjer. 
Oppnås normalt når oppgaven er utført i minimum to år. 

• Ekspertkompetanse: 
Utfører arbeidsoppgavene selvstendig, samt evner å analysere, utvikle og påvirke forhold 
knyttet til arbeidsoppgaven, samt se arbeidsoppgaven i sammenheng med andre fag 
og/eller arbeidsoppgaver. 
Oppnås normalt etter at den ansatte har utført oppgaven selvstendig over tid. 

 
På sikt vil bruk av skalaverdi bli innarbeidet i kravene i stillingsanonsen og man kan vurdere søkere 
etter dette. Per tid vil FPVS vurdere søkerne ut fra at TJERF oppnås etter to år.  
Se for øvrig veileder del M punkt 4.1 for beskrivelse av krav og kompetanse. 
 
Innstillingen skal normalt minimum omfatte de tre best kvalifiserte søkerne. 
Søkere som har søkt på flere stillinger skal gis beordring til stilling etter egen prioritert rekkefølge. 
Ved søknad på flere parallelle runder slik som PE, nasjonale runder og utdanning vil rundenes 
interne prioritet avgjøre. Kunngjøringsskrivene vil definere rundenes prioritet.  
Normalt vil Forsvaret prioritere VOU, PE og deretter nasjonal runde. 
For E-tjenesten kan det i særskilte tilfeller benyttes egne regler for vurdering og innstilling av 
søkere.84.  

4.1.2.4 Prosedyre for innstillingsarbeid 
Følgende forestås ved innstilling:  

• FPVS stabiliserer søkerlister og verifiserer at samtlige søknader er blitt registrert. 

• FPVS foretar en grovvurdering av søkere hvor utdanningsnivå, fysisk test, tjenstlige 
reaksjoner (refslser osv), tid i grad og tid i stilling vurderes. Søkere merkes hvis de foreslås 
sperret med bakgrunn i et av kontrollpunktene. 

• FPVS oversender liste til avgivende DIF som vurderer om foreslått sperre i stilling skal 
oppheves. Beslutningen registreres i forsvarets rekrutteringssystem EREC. 

• FPVS oversender liste til den enkelte styrkeprodusent (H, S, L) som avgjør forsert opprykk. 
Styrkeprodsenten avgjør dette partsasammensatt og beslutningen dokuemteres. 
Beslutningen registreres i EREC. 

• FPVS sammenstiller lister fra avgivende DIF og styrkeprodusent og sender sammenstilt liste 
til mottakende DIF. 

                                                             
84 Jf. 2005-12-09 Forsvarssjefens direktiv for beordring og avansement i spesielle stillinger i 
Etterretningstjenesten 
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• FPVS utarbeider, etter avtale med den enkelte DIF, rangert liste over kvalifiserte søkere og 
oversender denne til mottakende DIF. Denne listen skal gi oversikt over hvem som 
anbefales innkalt til et eventuelt intervju. 

• DIF og FPVS avtaler hvilke stillinger DIF ønsker å utarbeide et forslag til innstilling (DIF-
uttale) på og hvilke stillinger FPVS i helhet skal ta ansvar for. 

• Ved behov kan DIF gjennomføre intervju. Intervju skal gjennomføres i tråd med «Bruk av 
intervju til utvelgelse mot lederstillinger»85. Tillitsvalgt skal være invitert og det bør fra 
arbeidsgiver legges stor vekt på at ATO deltar. Dette vil øke intervjuets verdi i rådet. Har 
ATO deltatt i intervju skal ATO få lese og uttale seg om innstillingen og dette 
dokumenteres i innstillingen.  

• Forsvarsgrenene har mulighet til å gjennomføre partssammensatte karriereråd for sitt 
personell. I de tilfeller forsvarsgrenen også er DIF kan karriererådets uttale være grunnlag 
for en DIF-uttale som fremmes FSJ råd. Denne uttalen må begrunnes i 
kvalifikasjonsprinsippet og være etterprøvbar for rådet. 

• DIF har mulighet til å utarbeider et forslag til innstilling. Denne legges inn i EREC i form av 
en DIF-uttale. Dette forslaget kan utarbeides i samarbeid med BRA.  

• FPVS er administrasjon for FSJ råd og har ansvar for å legge frem forslag til innstilling. Ved 
uenighet mellom DIF og FPVS søkes denne løst før rådsbehandling. Hvis uenigheten ikke 
løses skal innstillingen tydelig beskrive dette. 

4.1.2.5 Rådsbehandling i FSJ råd og det særskilte råd 
Rådsbehandling gjennomføres iht. Prosedyre for FSJs råd, se vedlegg 1 til denne veiledningen.86  

4.1.2.6 Partsinnsyn 
Som søker på stilling har man rett til å få vite hvilke andre som har søkt samme stilling.  
Dette innebærer å få vite andre søkeres navn, alder og fullstendige opplysninger om deres 
utdanning og praksis i offentlig og privat virksomhet. 87 
Når rådet har gitt sin innstilling, har søkeren i tillegg rett på å få vite hvem som var innstilt og 
rangering av de innstilte. 88 
Søker har selv tilgang til dette gjennom «Min side» i FIF-portalen. 

Innsynsretten omfatter ikke de vurderinger og det skjønn som er lagt til grunn for rangering av 
søkerne, innsyn i andres tjenesteuttalelser, resultater eller opplysninger som berører strafferettslige 
og disiplinære forføyninger eller andre forhold som berører vandel.  

Innsyn gis ikke ved opptak til militære eller sivile skoler eller studier. 

Ved offentlig kunngjøring gis det ikke innsyn knyttet til skjermet personell eller skjermede 
avdelinger.89 

Ved intern kunngjøring gis det begrenset innsyn knyttet til skjermet personell eller skjermede 
avdelinger.90 

Ved behov for karriereveiledning kan søkeren henvende seg til nærmeste leder/DIF/HSL. Se også 
Veileder del M og utdannings- og tjenesteplaner. 

                                                             
85 http://fobid.mil.no/view/doccard/document:16162292 
86 Vedlegg 1, Prosedyre for FSJ råd. 
87 Jf. Forvaltningslovforskriften kapittel 5 § 15 
88 Jf. Forvaltningslovforskriften kapittel 5 § 19 
89 Jf. Forvaltningsloven § 19 
90 Jf. Forvaltningsloven § 19 
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4.1.2.7 Sperrefrist  
FSJ ønsker at OMT skal gi operativ effekt gjennom hensiktsmessig ståtid.91 Militært tilsatte skal 
derfor som hovedregel tjenestegjøre i minimum tre år92:  

• i én stilling før vedkommende kan tiltre annen stilling på samme gradsnivå.  
Stillingseier (DIF) vurderer om denne sperre skal oppheves tidligere. 
 

• på ett gradsnivå før vedkommende blir vurdert til stilling på neste gradsnivå eller annen 
personellkategori. 
Styrkeprodusent (HSL) vurderer om denne sperre skal oppheves tidligere. 
 

Sperre i stilling oppheves normalt når man: 
• søker stilling med opprykk  
• søker karrierestilling 
• søker PE-stilling 

 
Militært tilsatte kan levere villighet til stilling tillagt lavere grad. Personellet tilsettes i den lavere 
stillingens grad og lønnes i henhold til stillingens kunngjorte lønn. For unntak fra dette, se punkt. 7 
kulepunkt 1 under. 

Ved to-trinns beordring vil man normalt ikke bli vurdert mot ny beordring eller utdanning før to-
trinns beordringen er sluttført. 

Militært tilsatt personell som for en fastsatt periode er beordret til tjeneste i utlandet og ved allierte 
staber (PE-stillinger), kan ikke kreve å bli vurdert for stillinger eller utdanning som må tiltres før 
minimumsperioden er utløpt. Etter Forsvarets behov er det mulig å søke stilling med tiltredelse når 
minimumsperioden er gjennomført og få utsatt tiltredelse ett år. Personellet vil normalt ikke bli 
vurdert til ny PE-stilling på samme gradsnivå før tidligst etter tre år i nasjonal stilling. 

Personell som har blitt tatt opp til utdanning av mer enn fire måneders varighet vil normalt ikke bli 
vurdert for ny fast beordring i samme periode som utdanningen skal finne sted. Unntak er dersom 
beordring i ny stilling er planlagt før personellet tas opp til utdanningen eller som to-trinns 
beordring som følge av utdanningen. 

4.1.2.8 Klageadgang og karriereveieledning 
Avgjørelser knyttet til beordring av militært tilsatte på søknadssystemet er ikke å anse som et 
enkeltvedtak i relasjon til forvaltningsloven, og faller således utenfor den alminnelige klageadgang 
etter samme lov. Den enkelte kan få innsyn iht. det som er beskrevet i punkt. 4.1.2.6 over.  

Der den enkelte har krav på innsyn gis dette elektronisk gjennom FIF portalen. Fremgangsmåten 
beskrives i det aktuelle kunngjøringsskrivet. 

Formelle saksbehandlingsfeil håndteres i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser. Dette 
skjer i dialog mellom FPVS og den enkelte. Arbeidstaker kan la seg bistå av en tillitsperson.  

Arbeidsgiver skal gi den enkelte som ønsker det veiledning for videre karriere, herunder også 
kvalifisering for videre utdanning. En slik veiledning skal også inkludere en forklaring på hvorfor 
den ansatte eventuelt er vurdert som ikke kvalifisert en stilling vedkommende har levert villighet 
på. 

4.1.2.9 Kunngjøring av resultat 
Personellet skal normalt ha minimum seks måneders varsel før ny beordring som medfører endret 
tjenestedistrikt, med mindre den tilsatte selv har levert villighet på stilling med tidligere tiltredelse.  

                                                             
91 FSJ plan 2021-2022 s. 5 
92 HR-veileder del B pkt 4.1.2.10 
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Ved beordring til operasjoner i utlandet gjelder egne frister.93 

Resultat av rådsbehandling blir kunngjort på intranett og som egen sak i Forsvarets arkivsystem. 
Det vil i tillegg bli generert et beordringsskriv til den enkelte som lagres automatisk i elektronisk 
personalmappe. Ved endring av grad, forsvarsgren og/eller tilsettingsforhold vil det også bli 
generert en ny arbeidsavtale som lagres i personellets elektroniske personalmappe. 

4.1.2.10 Policy for tidsbegrensning 
Forsvaret ønsker at den generelle ståtiden i hver stilling øker. Forsvaret kan i den forbindelse velge 
å sette tidsbegrensning på stillinger for å sikre kompetansebygging over tid.  

Tidsbegrensningen består av en minimumstid og en maksimumstid: 

• Minumumstid er hvor lenge DIF har behov for personellet i stillingen for å oppnå optimal 
effekt. (Arbeidsgiver har dog ikke hjemmel til å sperre personell i stillling utover 3 år. (se 
pkt. 4.1.2.7). 

• Maksimumstid er hvor lenge DIF ser det hensiktsmessig at personellet bekler stillingen før 
den skal lyses ut på nytt. 

Fastsetting av tidsbegrensningens minimums- og maksimumstid gjøres som del av jobbanalysen 
og skal være en konkret vurdering av den enkelte stilling. Det er ikke hensiktsmessig å sette 
generiske tidsbegrensninger på en hel stillingskategori.  

Maksimumstiden kan settes til uendelig om dette vurderes riktig av stillingseier.  

Personell som tjenestegjør i tidsbegrensede stillinger er pliktig til å levere villighet på ny stilling 
som en er kvalifisert for før tidsbegrensningen utløper. Dialogen mellom arbeidstaker og 
arbeidsgiver rundt tidsbegrensning i stilling skal være en del av den årlige medarbeidersamtalen. 
Det er viktig at dette gjøres i god tid før tidsbegrensningen utløper slik at den ansatte kan levere 
villighet og konkurrere seg til ny stilling før tidsbegrensningen utløper.  

Stillingseier kan ved behov velge å drøfte eventuell forlengelse av tidsbegrensning for stillinger i 
egen DIF. Dette skal drøftes på nivå 1. Hvis det drøftes inn tidsbegrensning på en stilling som 
tidligere ikke har hatt tidsbegrensening trer dette i kraft fra drøftet tidsbegrensning er godkjent. 
Altså tidligst tre år etter drøfting eller ved neste gangs utlysning. 

Der stillinger blir tillagt tidsbegrensning får stillingsinnehaver mulighet til å stå ut makstiden fra det 
tidspunktet stillingen ble endret.  

Personell som søker sin egen stilling etter utløpt tidsbegrensning, konkurrerer etter 
kvalifikasjonsprinsippet som alle andre. Unntak gjelder for stillinger til utenlandstjeneste (PE) og 
karrierestillinger. 

 Disponeringssaker som er unntatt rådsbehandling 
Følgende saker behandles administrativt og arbeidstakerorganisasjonene informeres om 
avgjørelsen: 94  

• fast beordring av personell uten stilling og uten fast stilling95 

• faste omdisponeringer av helsemessige, sikkerhetsmessige eller andre særskilte grunner 
hos søker.96 

• personell med totrinns beordring til avdeling eller fagområde beordres i stilling etter 
Forsvarets behov 

                                                             
93 Jf. Veileder del E 
94 Jf. HA/TA § 17-4 c 
95 Jf. Statsansatteloven om arbeidsgivers omplasseringsplikt 
96 Jf. Forsvarsloven § 46 
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• søkere som løftes opp etter rådsbehandling grunnet frafall fra høyere innstilt personell 

• administrativt tilsetting av personell som har vært midlertidig tilsatt i over tre år 
FSJ kan i helt spesielle tilfeller fremme forslag om administrativ fast beordring, i samme eller ny 
stilling, på samme gradsnivå utenom FSJ råd.97 Slike tilfeller kan for eksempel være adjutant for HM 
eller FSJ. Slike saker skal drøftes sentralt (FPVS).98 

 Midlertidig beordring 

4.1.4.1 Generelt om midlertidig beordring  
For å sikre forutsigbarhet for arbeidstaker og arbeidsgiver skal bruken av midlertidig beordring 
(MBO) begrenses til det strengt nødvendige. Kunngjøring av stilling og faste beordringer med 
bakgrunn i kvalifikasjonsprinsippet skal være hovedregelen.  

Dersom den som beordres midlertidig kun kan utføre deler av stillingens oppgaver, skal stillingen 
drøftes om før den midlertidige beordringen starter.99 Den midlertidige stillingsbeskrivelsen skal 
IKKE realiseres i DFPS, men nyttes lokalt for å avklare ansvar og tydeliggjøre hvilke  
arbeidsoppgaver som skal utføres. Den midlertidige stillingsbeskrivelsen skal også være grunnlag  
for ny lønnsfastsettelse.  

Utfører man stillingens hele og fulle ansvar skal man tilkomme stillingsinnehavers lønn. 

DIF kan beordre personell midlertidig innen egen DIF, også inn i sivile stillinger, for en periode på 
inntil 12 måneder.100  

Unntaksvis kan sjef DIF beordre personell midlertidig for en periode på inntil 24 måneder.  
Midlertidige beordringer (MBO) innen egen DIF skal drøftes lokalt.101  

MBO utover 24 måneder skal fremmes for sentral drøfting.102  

Hvis MBO medfører skifte av tjenestested skal arbeidsgiver sørge for minimum tre måneders varsel 
med mindre annet er avtalt. 

Vakante stillinger skal kunngjøres for å unngå MBO over 12 måneder.  

Militært tilsatte som beordres til midlertidig tjeneste har rett til å gå tilbake sin faste stilling når den 
midlertidige beordringen opphører, med mindre annet er avtalt. 

Militært tilsatt personell kan unntaksvis beordres midlertidig i stilling med lavere grad. I slike 
tilfeller beholder personen sin faste grad og lønn.103 

4.1.4.2 Grad som følge av midlertidig beordring 
Grad er et uttrykk for stillingsinnehaverens utdannings- og tjenesteerfaring, samt kommando- og 
lederskapsmessige forhold. 

Midlertidig grad kan kun benyttes der personellet tilfredsstiller alle stillingens krav, inkludert kravet 
til utdanningsnivå.104 Inntil VBU-nivå er diskvalifiserende ved vurdering til søknadsstillinger, vil 
dette heller ikke være diskvalifiserende for bruk av midlertidig grad ved MBO. 
Midlertidig høyere grad, i OF og OR søylen, skal kun brukes når det er strengt nødvendig, og det 
skal begrunnes med ledelse eller kommandomyndighet. 

                                                             
97 Jf. HR-bestemmelsen B.3.1 
98 Jf. HA/TA § 18-2 
99 Jf. HR-bestemmelsen 
100 Jf. HA/TA § 18-2 
101 Jf. HR-bestemmelsen 
102 Jf. HR-bestemmelsen 
103 Jf. HTA fellesbestemmelsene § 10  
104 Jf. HR-bestemmelsen 
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Midlertidig høyere grad kan likevel gis ved beordring til særlige tjenesteoppdrag, eller for å 
tilfredsstille NATO-krav til grad i særskilte stillinger. 

Det er ikke anledning til å gi midlertidig høyere grad i stillinger tillagt flytende grad der personens 
faste grad dekkes av stillingen. 

4.1.4.3 Midlertidig beordring mot villighet 
Personell som er fast tilsatt i Forsvaret kan beordres i henhold til Forsvarets behov jf. forsvarsloven 
§ 46 første ledd. Dette gjelder også for personell som får tilslag på stilling gjennom offentlig 
kunngjøring. Bruk av beordring mot villighet skal registreres i SAP. Dette er svært viktig for å sikre 
at arbeidstaker oppnår de rettigheter en slik beordring gir. 
For personell på beordringssystemet er adgangen til å hevde «mot villighet» begrenset til bytte av 
tjenestefelt, avdeling eller tjenestested, samt stillinger på lavere gradsnivå. 
Arbeidsgiver har mulighet til å beordre mot villighet nasjonalt for to beordringer av inntil ett års 
varighet i løpet av hele karrieren. MBO mot villighet kan unntaksvis forlenges med ett år etter 
samtykke fra den ansatte, blant annet for å sikre at den ansatte opptjener seg tjenesteerfaring 
(TJERF) i stillingen. 
Ny beordring mot villighet kan ikke iverksettes før det har gått dobbelt så lang tid som varigheten 
av den siste midlertidige beordringen.105 
Beordring mot villighet kan gis i samme stilling personellet sitter i, for å unngå tap av kritisk 
kompetanse. 
Midlertidig beordring mot villighet fremsendes av DIF til FPVS for drøfting sentralt. 
Personellet har rett til å søke om å få beordringen opphevet, endret eller utsatt i inntil ett år ved 
dokumenterte helsemessige, sosiale eller velferdsmessige forhold.  
Bruk av beordring uten villighet (personellet har ikke har levert vilighet) skal unngås og det er viktig 
at arbeidsgiver avklarer om beordringen er mot villighet eller om den er etter villighet. 

 Fungering 
Fungering er pålagt tjeneste i annen stilling av varighet på fem dager eller mer.  
Fungering skal offentliggjøres på avdelingsordre, intranett eller lignende. Fungeringstillegg skal 
være skriftlig avklart i avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver fortrinnsvis før fungeringen trer i 
kraft. Offentliggjøringen skal inneholde lønnnsmessig avklaring; for eksempel stillingseiers lønn 
lønn.106 
Når FPVS har registrert fungeringen vil den ansatte automatisk få en fungeringsavtale i sin digitale 
personalmappe.107 
Dersom man ved oppstart kjenner til at behovet går ut over tre måneder, så benyttes midlertidig 
beordring fremfor fungering.  
Fungeringer som forlenges ut over tre måneder skal avløses av en midlertidig beordring.108 
Fungeringer som går over i MBO skal registreres i SAP som MBO fra første dag. 
Personell som fungerer i stilling tillagt høyere grad i inntil tre måneder, gis normalt ikke midlertidig 
høyere grad. 

 Militært tilsatt personell uten stilling 
Militært tilsatt personell som ikke er fast eller midlertidig beordret i stilling, herunder lengre tids 
lov- og avtalefestede permisjoner, forvaltes av den DIF som innvilget permisjonen.  

                                                             
105 Jf. HR-bestemmelsen 
106 Hovedtariffavtalene § 12 
107 Prosedyre for registrering av fungering 
108 Jf. HR-bestemmelsen 
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 Militært tilsatt personell uten fast stilling 

4.1.7.1 Grunner til at militært tilsatt personell kan bli uten fast stilling 
Militært tilsatt personell som kun har midlertidig beordring i stilling forvaltes av den DIF hvor de 
har MBO. Dette gjøres i samarbeid med FPVS. 
 
Militært tilsatt personell kan bli uten fast stilling i følgende tilfeller (ikke uttømmende):  

• ved at stillingen nedlegges  
• ved at vedkommende ikke tilfredsstiller faglige, medisinske eller andre spesifikke krav og 

egnethet som kreves for stillingen  
• ved nedsettelse eller tap av sikkerhetsklarering eller nedsettelse av autorisasjon  
• ved at personell som er fast disponert i stilling øremerket for operasjoner i utlandet søker 

og får innvilget fritak fra deployering  
• utløp av tidsbegrenset beordringsperiode både i inn- og utland, og utdanning utover 18 

måneder varighet  
Arbeidsgiver skal underrette personellet om organisasjonsendringer eller andre årsaker som vil 
føre til at de blir uten stilling. 

Militært tilsatt personell oppnår ikke rettigheter som «uten fast stilling» ved følgende tilfeller:  

• ved gjeninntreden etter permisjon uten lønn  
• dersom personellet unnlater å levere minimum to villigheter til stillinger en er kvalifisert for 

på eget gradsnivå 
Personell kan ikke selv frasi seg sin faste stilling for å oppnå rettigheter som «uten fast stilling». 

4.1.7.2 Rettigheter og plikter for personell uten fast stilling 
Personell uten fast stilling kan gis fortrinn til stillinger innen samme gradsnivå.  

Personell som tjenestegjør i tidsbegrensede stillinger er pliktig til å levere ny villighet før 
tidsbegrensningen utløper. Det gis mulighet til å levere villighet mot den stillingen en allerede er 
beordret i.  

Militært fast tilsatte som er eller blir uten fast stilling, kan føres på søkerlisten for stillinger de anses 
kvalifisert for. Dette skal skje etter dialog med den enkelte. Sakene behandles i FSJ råd i tilsettings- 
og disponeringssaker. Personellet kan gis fortrinn til fast stilling på eget gradsnivå.  

Stillingseier kan unnta stillinger fra bruk av fortrinn. Dette skal drøftes med 
arbeidstakerorganisasjonene og må fremkomme i stillingsannonsen.109 

DIF har ansvar for eget personell som oppfyller kriteriene for personell uten fast stilling gitt i punkt 
4.1.6 over. Disse kan beordres fast i passende stilling på eget gradsnivå etter behandling som 
informasjonssak i HA/TA-møte ved FPVS. 

Dersom en stilling som ikke er tidsbegrenset blir gitt tidsbegrensning ifm. omstilling, kan personen 
som er beordret i stillingen, ikke bli «uten fast stilling» før tidligst tre år etter at stillingen ble gjort 
tidsbegrenset.  

 Frabeordring fra stilling og rett til å frata kommando 
Med bakgrunn i helsemessige eller sikkerhetsmessige årsaker, eller andre særskilte grunner, kan 
arbeidsgiver frabeordre militært personell fra sin faste stilling.  
For prosedyrebeskrivelse – se vedlegg 2. 

                                                             
109 Jf. HA/TA § 18-2 
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 Avansementsordningen 

 Generelt om avansementordningen  
Avansementsordningen er todelt og består av normalavansement og avansement gjennom 
søknad.110  
Gradsnivåene OR2-4, OR5-6 og OF1-2 omfattes av ordningen med normalavansement. 
Gradsnivåene OR7-9 og OF3-9 oppnås normalt gjennom søknad på stilling. 

 Avansementsnormer i forbindelse med normalavansement 
Normalavansement er direkte opprykk i grad uten søknad og stillingsendring, og er basert på 
objektive kriterier. Styrkeprodusentene kan gjøre vurderinger ut over det normale avansementet 
for personell tilhørende egen forsvarsgren. 
Militært tilsatte på gradsnivåene til og med OR4, OR6 og OF2 skal følge et normalavansement som 
baserer seg på gradsansiennitet og nivådannende utdanning.111 Normalavansement forutsetter at 
personellet anses som skikket og kvalifisert. En vurdering av personell som anses som ikke skikket 
skal drøftes hos H/S/L. Den forutsetter imidlertid at den enkelte har blitt gjort oppmerksom på 
dette og fått muligheten til å gjøre noe med det.112 

4.2.2.1 Normalavansement for OR 2-4 
Normalt tilsettes grenaderer og konstabler som OR 2 med mindre det innvilges gradsansiennitet 
som gir høyere grad.  

• 4 års gradsansiennitet som OR 2 gir avansement til OR 3 

• 6 års gradsansiennitet som OR 3 gir avansement til OR 4 

• Fullført og bestått lagførerskole kvalifiserer til graden OR 4 

4.2.2.2 Normalavansement for OR 5-6 
Fullført og bestått befalsutdanning (GBU) kvalifiserer til graden OR 5.  

• 4 års gradsansiennitet som OR 5 første grad gir avansement til OR 5 andre grad (OR5+) 

• 6 års gradsansiennitet som OR5+ gir avansement til OR 6  
Før avansement til OR-6 skal normalt videregående befalsutdanning 1 være gjennomført, og 
senest innen ett år etter avansement. Dette er arbeidsgivers ansvar og eventuell manglende plass 
på VBU1 skal ikke medføre at den ansatte ikke får normalavansement. 

4.2.2.3 Normalavansement for OF 1-2 
Fullført og bestått grunnleggende offisersutdanning (GOU) gir rett og plikt til tilsetting som offiser. 
Personell som uteksamineres fra GOU får godskrevet to års gradsansiennitet som fenrik.113 Dette 
gjelder alle former for GOU, inkludert årsstudium, og uavhengig av personellets øvrige utdannings- 
og tjenestebakgrunn.  
Første gangs tilsetting som offiser gir graden OF1 fenrik. Se også punkt. 2.2.6 over om beregning av 
gradsansiennitet. 

• 4 års gradsansiennitet som OF 1 fenrik gir avansement til OF 1 løytnant 

• 6 års gradsansiennitet som OF 1 løytnant gir avansement til OF 2 

                                                             
110 Jf. Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 
(FD instruks) 
111 Jf. Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 
(FD instruks) 
112 Jf. Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 
(FD instruks) pkt 4.3.1.1 
113 Jf. HR-bestemmelsen 
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Flygere og navigatører i Luftforsvaret gis gradsansiennitet og har normalavansement som for kullet 
de startet GOU sammen med, uavhengig av pålagt utdanningsløp. 

4.2.2.4 Forsert normalavanesment for personell på beordringssystemet 
Ved fullført og bestått lagførerutdanning/GBU/GOU kan styrkeprodusent godkjenne forsert 
normalavansement på personell som har lang erfaring og relevant kompetanse før utdanning.  

 Avansement for personell på søknadssystemet 
Stillinger på gradsnivåene fra og med OF-3 og OR-7 er underlagt et søknadssystem. Opprykk i grad 
fordrer normalt tre års tjeneste på underliggende gradsnivå.  
Styrkeprodusent kan godkjenne forsert opprykk for personell som har relevant kompetanse, 
utdanning eller lang relevant erfaring. Denne erfaringen kan være på lavere gradsnivå, i annen 
personellkategori eller som sivil.   
Avansement oppnås ved at personellet søker og blir beordret i stilling på høyere gradsnivå. Dette 
behandles i FSJ råd.  
Opprykk i grad forutsetter som hovedregel at den som har konkurrert seg til stillingen tillagt 
høyere grad, tiltrer stillingen. Dersom stillingen ikke tiltres innen tolv måneder, mister man den 
faste stillingen og opprykket. 
Forutsetningen gjøres ikke gjeldende, dersom avvik skyldes arbeidsgivers disponeringer eller lov- 
og avtalefestede permisjoner. Dette er bl.a.:  

• personell som innehar tillitsverv eller tilsettes i arbeidstakerorganisasjon114 
• i de tilfeller der arbeidsgiver disponerer til utdanning av kortere varighet  
• i de tilfeller der arbeidsgiver disponerer midlertidig i annen stilling 
• ved tjenestegjøring i internasjonale operasjoner, der graden gis ved tiltredelse i ny fast 

stilling  
Ny stillings lønn og gradsansiennitet tilstås fra dato for opprykk. 

 Særlige bestemmelser 
Personell som tar PhD bekostet av Forsvaret får opprykk en grad, til og med OR 8 eller OF 3.115 

 Vurdering av kompetanse etter lengre tids permisjon 
Ved re-tilsetting eller gjeninntreden etter lengre tids permisjon (over 12 mnd.) skal den totale 
kompetansen vurderes for fastsetting av ny grad.  
Tilegnet erfaring og utdannelse skal danne grunnlag for vurderingen. Styrkeprodusent må vurdere 
relevans og anbefale godskriving 1:1 eller 2:1 ut fra dette. 
Vurderingen av den enkeltes kompetanse fremmes av DIF til styrkeprodusent, saken kvalitetssikres 
av FPVS og behandles i FSJ råd. 

 Tjeneste uten lønn 
Militært tilsatt personell som søker og får en sivil stilling i FN, NATO eller tilsvarende, hvor 
stillingsbeskrivelsen krever militær bakgrunn, kan søke om tjeneste uten lønn istedenfor permisjon 
uten lønn. Stillingen må være relevant for Forsvaret. 
Personell i denne kategorien regnes som stadig tjenestegjørende, og opprettholder blant annet 
opptjening av tid i grad. 
Forsvarets spesielle forsikringsordninger for personell i utenrikstjeneste gjelder ikke når det er 
innvilget tjeneste uten lønn. 

                                                             
114 Jf. HA/TA § 41 
115 Jf. Veilder del I, pkt 3.6.4.2 
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 Refselse 
Den som overtrer eller forsømmer sine tjenesteplikter som følge av lov, forskrift eller rettmessig 
ordre, kan refses disiplinært.116 
Saksbehandling er omtalt i disiplinærreglementet.117 

 Årlig fysisk test 
Militært tilsatte skal fremstille seg for årlig fysisk test.118 Fritak kan kun gis på medisinsk grunnlag. 
Dette skal dokumenteres ved legeattest. 

5 Avvikle 

      Fratreden for militært tilsatte 

 Fratreden ved at en militært tilsatt sier opp sin stilling 
Militært tilsatte har rett til selv å si opp sin stilling. Oppsigelsesfristene er119: 

• En måned hvis ansettelsestiden er ett år eller mindre 

• Tre måneder hvis ansettelsestiden mer enn ett år 
Oppsigelsestiden løper fra dato til dato. Rett til å si opp stillingen sin gjelder ikke for militært tilsatte 
med plikttjeneste.120 Militært tilsatt som ønsker å slutte sender oppsigelse tjenestevei til linjeleder 
som sørger for at interne rutiner følges opp.  
Personellet som sier opp sin stilling skal gjennomføre en sluttsamtale. Dette registreres i Forsvarets 
personellsystem. 
Embetsmenn er utnevnt til stillingen av Kongen i statsråd og må søke «avskjed i nåde». 
Embetsmannen sender søknaden via egen avdeling. Avdelingen merker søknaden med 
«embetsmann» og sender den til Forsvarsstabens J1/Arbeidsgiverseksjon som er saksbehandler. 

 Fratreden ved opphør av midlertidig tilsetting 
Midlertidige arbeidsavtaler121 opphører enten ved et avtalt tidspunkt, eller når det bestemte 
arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt.122 Midlertidig militært tilsatte skal 
fratre stillingen sin uten oppsigelse når kontrakten opphører.123 

 Fratreden ved oppnådd aldersgrense for militært personell tilsatt på T60 og T35 
Aldersgrenser for offiserer, befal, grenaderer og konstabler i Forsvaret er 35 år eller 60 år.124 
Militært personell som er tilsatt på T60 skal fratre sin stilling ved første månedsskifte etter oppnådd 
aldersgrense.125 Ved oppnådd aldersgrense på 60 år, kan departementet når spesielle forhold gjør 
det nødvendig forlenge tilsettingsforholdet for offiserer, befal, grenaderer og konstabler med inntil 
ett år av gangen. En slik forlengelse kan kun gjøres etter villighet fra den tilsatte.126  
Myndigheten til å forlenge tilsettingsforholdet er delegert til forsvarssjefen. Det gjelder ikke for 
embetsmenn og andre statsansatte som er utnevnt i grad av Kongen i statsråd. Forlengelse av 
tilsettingsforholdet gjøres i dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.  

                                                             
116 Jf. 1988-05-20 Lov om militær disiplinærmyndighet § 1   
117 Iht. Disiplinærreglement for Forsvaret kapittel 4 
118 Jf. Reglement for fysisk test i Forsvaret (2020) 
119 Jf. Statsansatteloven § 22 
120 Jf. Forsvarsloven § 47 første ledd 
121 Jf. Statsansatteloven § 9 
122 Jf. Statsansatteloven § 17 første ledd 
123 Jf. Forsvarsloven § 45 første ledd og Prop. 102 L (2015-2016) side 132 
124 Jf. Forsvarsloven, se § 45, jf. § 44 andre ledd 
125 Jf. Forsvarsloven § 45 første ledd 
126 Jf. Forsvarsloven § 45 tredje ledd 
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Militært personell som er tilsatt på T35 skal fratre sin stilling ved første månedsskifte etter at de 
fyller 35 år.127 Ved behov kan DIF etter søknad fra den enkelte, forlenge tilsettingsperioden med tre 
år.128 Når den militært tilsatte tjenestegjør utenfor Forsvaret, skal tjenestegjørende avdeling 
fremme søknaden til Forsvaret. 

 Fratreden etter 85-årsregelen 
Medlemmer av Statens pensjonskasse (SPK) har rett til alderspensjon ved fratreden før 
aldersgrensen. Militært tilsatt personell har anledning til å gå av med pensjon tre år før 
aldersgrensen, så lenge summen av alder og pensjonsgivende tjenestetid (den tid innskudd er 
betalt) er minimum 85 år. Militært tilsatte må selv sjekke om de har full opptjeningstid i SPK. 

 Oppsigelse, suspensjon og avskjed av militært tilsatte  

 Generelt 
Statsansattelovens bestemmelser om stillingsvern (oppsigelse, suspensjon, avskjed, klage og 
søksmålsadgang) gjelder for militært tilsatte, med tilpasninger for embetsmenn. I veiledningen 
redegjøres det kort for lovens regler om avskjed, suspensjon og oppsigelse. Hver sak skal vurderes 
konkret, og det er FPVS som har ansvaret for saksbehandlingen av disse sakene når saken gjelder 
militært personell.  

 Saksbehandling av saker som gjelder oppsigelse, suspensjon og avskjed av militært 
tilsatte 
I avgangssaker som gjelder militært personell fremlegger FPVS sakene for FSJ råd. FPVS skal derfor 
alltid kontaktes dersom saken gjelder militært personell og det kan være aktuelt med oppsigelse, 
suspensjon eller avskjed.  
Vedtak om oppsigelse, suspensjon og avskjed av militært tilsatte treffes av FSJ råd. Myndighet til å 
fatte vedtak om oppsigelse, suspensjon og avskjed kan ikke delegeres.  

 Oppsigelse fra arbeidsgiver: 
Militært tilsatte kan sies opp på grunn av arbeidsgivers og arbeidstakers forhold.129 Tidligere 
yrkesbefal som er tilsatt før 1. januar 2005, kan bare sies opp etter forhold ved den ansatte.130  
For oppsigelser på grunn av arbeidsgivers forhold henvises det til HR-Veilder del G. 
En militært tilsatt etter 2005 kan sies opp når oppsigelsen er saklig begrunnet i virksomheten, 
typisk ved omstillings- og nedbemanningsprosesser.131  
En militært tilsatt kan sies opp dersom vedkommende:132 

a) ikke er i stand til å gjenoppta arbeidet på grunn av sykdom. I staten er det vanlig praksis å 
ikke gå til oppsigelse før det er gått to år siden vedkommende ble helt eller delvis 
fraværende fra arbeidet på grunn av sykdom. Det vil si etter et år med sykelønn og et år der 
vedkommende er på arbeidsavklaring og har permisjon uten lønn. 133   

b) ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødvendig eller foreskrevet for stillingen 
c) på grunn av vedvarende mangelfull arbeidsutførelse er uskikket for stillingen eller 
d) gjentatte ganger har krenket sine tjenesteplikter 

                                                             
127 Jf. Forsvarsloven § 45 første ledd 
128 Jf. Forsvarsloven § 45 andre ledd 
129 Jf. Statsansatteloven §§ 19 og 20. 
130 Jf. Statsansatteloven § 20 første ledd bokstav a, jf. Forsvarsloven § 68 andre ledd. 
131 Jf. Statsansatteloven § 19 
132 Jf. Statsansatteloven § 20 
133 Jf. Statens personalhåndbok 2021, punkt 2.8.2 
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 Oppsigelse i prøvetid 
Som hovedregel gjelder en prøvetid på seks måneder.134 Den tilsatte skal få nødvendig veiledning, 
oppfølging og vurdering av arbeidet i prøvetiden.135 I prøvetiden kan den tilsatte sies opp på grunn 
av manglende tilpasning til arbeidet eller dersom vedkommende ikke tilfredsstiller rimelige krav til 
dyktighet eller pålitelighet.136 En slik oppsigelse foretas av FSJ råd. Det er disse tre forholdene 
prøvetiden skal ta sikte på å avdekke og arbeidstakerens egnethet skal vurderes. 
Ansatte som har plikt til å bestå en bestemt opplæring er ansatt på prøve til opplæringen er 
avsluttet, eller prøve eller eksamen er bestått. Hvis opplæringen ikke bestås gjelder en 
oppsigelsesfrist på en måned.137 

 Suspensjon 
I noen tilfeller kan det være viktig å fjerne en arbeidstaker fra stillingen med øyeblikkelig virkning, 
før man vet om det foreligger en avskjedsgrunn. En slik beslutning må foretas av samme råd som 
har besluttet tilsettingen.138 Suspensjon vil si at arbeidstaker ikke kan utføre arbeidet sitt, ikke 
oppholde seg på arbeidsstedet og ikke har tilgang til virksomhetens datasystemer. To vilkår må 
være oppfylt: 
- Det må være grunn til å anta at arbeidstakeren er skyldig i forhold som kan føre til avskjed, og 

tjenestens eller virksomhetens behov tilsier at arbeidstakeren straks må fjernes fra sin 
nåværende stilling.  

- Det må foreligger saklige og tungtveiende grunner for å midlertidig kunne fjerne en tilsatt ved 
bruk av suspensjon. 

 Avskjed 
Militært tilsatte kan avskjediges administrativt som følge av eget mislig forhold.139 Ved avskjed 
hever arbeidsgiver arbeidsavtalen og det innebærer at arbeidsforholdet opphører med 
øyeblikkelig virkning. Avskjed er et sterkt virkemiddel og det må derfor finnes en overbevisende 
grunn for avskjeden. En militært tilsatt kan avskjediges når et av disse vilkårene er oppfylt: 

a) har vist grov uforstand i tjenesten 
b) grovt har krenket sine tjenesteplikter 
c) til tross for skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter eller 
d) har vist utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten, viser seg uverdig til stillingen eller bryter 

ned en aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen eller tjenesten 

 Avskjed med redusert lønn140 
Fast militært tilsatte kan etter søknad eller tilbud gis avskjed med redusert lønn (ARL). Det 
understrekes i denne sammenheng at ingen har krav på å få innvilget ARL. 
Normalt skal én eller flere av følgende kriterier legges til grunn ved vurdering av ARL: 

• den militært tilsatte tilfredsstiller ikke lenger de krav som stillingsbeskrivelsen angir 
• den militært tilsatte tilfredsstiller ikke fullt ut de krav som Forsvaret stiller 
• det er andre særlige grunner som gjør det ønskelig å innvilge avskjed 

5.2.7.1 Saksbehandling av søknader om ARL 
Den militært tilsatte skal sende søknad om ARL med begrunnelse til nærmeste linjeleder. Søknaden 
sendes tjenestevei til FPVS, med påtegning fra DIF. 

                                                             
134 Jf. Statsansatteloven § 15 første ledd 
135 Jf. Statsansatteloven § 15 tredje ledd 
136 Jf. Statsansatteloven § 15 fjerde ledd 
137 Jf. Statsansatteloven § 15 sjette ledd 
138 Jf. Statsansatteloven § 29 
139 Jf. Statsansatteloven § 26. 
140 Jf. Instruks for personellforvaltning i Forsvarsdepartementet og underliggende etater 
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Søknaden avgjøres av FPVS etter fullmakt fra Forsvarssjefen. 
I de tilfellene en søknad begrunnes med skade eller sykdom, anbefaler FPVS at det legges ved 
journaler, epikriser eller lignende som underbygger de medisinske forholdene søknaden er 
begrunnet på. Årsaken til dette er at søknader som begrunnes med skade eller sykdom normalt vil 
bli fremmet til Forsvarets faste legenemnd for utenlandstjenester og andre saker (legenemnden) 
for en vurderingen av de medisinske årsakene som ligger til grunn for søknaden. Legenemnden vil 
ha behov for dokumentasjon for at de skal kunne ta stiling til en søknad som er begrunnet ut fra 
medisinske årsaker.  
FPVS tar en endelig vurdering av søknaden om ARL når legenemnden har gitt sin uttale knyttet den 
enkelte søknad. 
Vedtak i saker om ARL anses ikke som enkeltvedtak og det er derfor ikke klageadgang ved 
avslag.141 

6 Spesielle kategorier militært tilsatte (SKMT)  

 Overordnet om spesielle kategorier militært tilsatte  
Spesielle kategorier militært tilsatte (SKMT) representerer personell med akademisk utdanning fra 
sivile høyskoler og universitet, på bachelornivå og høyere. Hensikten med kategorien er å trekke på 
samfunnets totale kompetansebeholdning, og rekruttere personell med høyere sivil utdanning i 
militære stillinger. Dette gjelder personell innen kategoriene:  

• jurister 

• geistlige 

• sanitetspersonell 

• veterinærer 

• musikere 
Personell som skal ha operative eller feltmessige funksjoner, som etter krigens folkerett krever at de 
er lovlig stridende, bør gis militær tilsetting. Det samme gjelder annet personell som defineres som 
ikke-stridende, men som skal følge militære avdelinger i operasjoner (f.eks. feltprester og 
sanitetspersonell). Disse tilsettes enten som offiser, befal eller som grenader/ konstabel som følge 
av stillingen som personellet skal tilsettes i. Hvilken funksjon stillingen skal ivareta er bestemmende 
for tilhørighet, og personellkategori fastsettes av fagmyndighet/fagansvarlig i samarbeide med 
stillingseier (DIF). 142 

• stillinger av rådgivende funksjon vil normalt være OF 

• stillinger med utøvende funksjon vil normalt være OR 
SKMT rekrutteres og tilsettes gjennom offentlig kunngjøring og/eller gjennom interne utlysninger. 
I stillinger med flytende grad tilsettes det normalt i den laveste graden. Dette kan fravikes etter en 
vurdering av utdanningsnivå og ansiennitet. 
SKMT er ikke omfattet av disponeringssystemet143, men kan beordres til tjeneste i internasjonale 
operasjoner.144 
SKMT tilsettes i stilling i motsetning til andre militært tilsatte som tilsettes i grad og forsvarsgren.  
SKMT skal ikke gis MBO i stillinger ut over eget fagområde eller til stillinger tilhørende ordinært 
militært tilsatt personell. 

                                                             
141 Jf. Forvaltningsloven §2 første ledd bokstav b. 
142 Jf. Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 
(FD instruks) 
143 Jf. FD instruks 
144 Jf. Forsvarsloven § 49 første ledd 
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Særlige vilkår for SKMT er at de skal:  

• ha minimum sivil bachelorgrad  

• ha gjennomført førstegangstjeneste eller gjennomføre tilpasset militær grunnopplæring i 
forbindelse med tilsetting  

• gjennomføre tilpasset kurs i militært lederskap for tilsetting i stilling med offisers- eller 
befalsgrad145 

Det gis anledning til å tilsette personellet, for så å gi påkrevde militære kurs i etterkant av 
tilsettingen.146 Dette for å gi Forsvaret fleksibilitet i forbindelse med rekruttering og tilsetting av 
personell innenfor denne kategorien. 
Spesielle kategorier militært tilsatte kan inneha lederposisjoner som er avgrenset til eget 
fagområde. Dersom personellet skal tilsettes med samme vilkår som øvrig militært tilsatte, må 
personellet gjennomføre militær nivådannede profesjonsutdanning, herunder GBU eller GOU, i 
henhold til personellkategori. Kvalifisering for ett utdanningsnivå forutsetter normalt bestått 
utdanning på foregående grunnleggende nivå.147  
SKMT skal bære egne og tilpassede distinksjoner.148 

 SKMT med redusert bundet arbeidstid  
Det er inngått tariffavtale som sier at personellet tilsettes i full stilling (100 %), med redusert bundet 
arbeidstid (RBA) som følger:  
• kaptein/kapteinløytnant/major/orlogskaptein: 18 timer pr. uke  
• oberstløytnant/kommandørkaptein: 24 timer pr. uke  
 
Offiserene kan inneha deltidsstilling innen privat eller offentlig virksomhet for å opprettholde sin 
faglige kompetanse relatert til stillingen. Dette skal godkjennes av arbeidsgiver og kontraktsfestes. 
Forsvaret er hovedarbeidsgiver.  
Personell tilhørende fagkategorier som har inngått slik tariffavtale om RBA, kan også tilsettes i 
stilling uten redusert arbeidstid etter avtale. Avtale forutsetter villighet, og skal knyttes til spesifikke 
stillinger for en avgrenset periode. Personell på gradsnivå oberst og høyere har samme arbeidstid 
som øvrig personell på samme gradsnivå. 

 Militærmusikere 
Militærmusikere fremmes for tilsetting i FSJs råd etter konkurranse ved prøvespill og etter 
påtegning fra fagmyndighet/Sjef Forsvarets musikk. Vurdering av skikkethet gis av korpssjef på 
bakgrunn av utført prøvetid i korpsforband. 

7 Særreguleringer som følge av implementeringsperioden for OMT 
Reguleringene som ble gitt i forbindelse med implementeringen av ny ordning for militært tilsatte 
vil i noen tilfeller være førende også for fremtidig forvaltning av militært personell. Dette punktet 
beskriver reguleringene som har gyldighet ut over implementeringsperioden fra 2016 til 2020. 

                                                             
145 Jf. Veileder del I 
146 Jf. Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 
(FD instruks) 
147 Jf. Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 
(FD instruks), pkt. 3.3.1 
148 Jf. Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 
(FD instruks) 
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• Personell som konverterte fra OF til OR i perioden 2016 til 2020 beholder OR-graden de 
hadde pr. 31.12.2020 som en personlig ordning ut sin karriere.149 For øvrig gjelder 
avansementsordningen om tilsetting i høyere grad, jf. punkt 4.2 over. 

• Godskriving av utdanningsnivå ved konvertering fra OF til OR beregnes etter tabell. HSL er 
gitt myndighet til å vurdere unntak fra tabell for eget personell, etter Forsvarets behov.150  

• Personell som har fått sin samlede kompetanse vurdert til å være offiserskompetanse i FSJs 
råd (RKV-råd) har med det fast tilhørighet i offiserssøylen etter protokoll fra denne 
behandlingen. Dette innebærer godskriving av grunnleggende utdanningsnivå for 
offiserssøylen. 

• Personell med fast OF grad født i 1969 eller tidligere, uten formelt GOU-utdanningsnivå kan 
søke ny offisersstilling. Krav til GOU skal ikke være ekskluderende. 151  

• For stillinger som etableres som OR-stillinger og fagkompetansen i dag innehas av offiserer 
(grunnet enhetsbefalsordningen), vil begge kategorier kunne søke stillingen. Offiserene vil 
i slike tilfeller kunne beholde sin offisersgrad i stillingen forutsatt at vedkommende 
tilfredsstiller kravet som offiser. 152 

8 Bonusordning for personell tilsatt på T35-vilkår 
Bonusordningen vil forvaltes etter «prosedyre for håndtering av bonus» når dette er ferdig drøftet. 
Dokumentet vil da legges til som «vedlegg 3» til denne veiledningen.  

9 Vedlegg 
Vedlegg 1: Prosedyre for FSJ-råd 
Vedlegg 2: Prosedyre for frabeordring fra stilling 

10 Ikrafttredelse 
HR-veileder del B – Forvaltning av militært tilsatte trer i kraft 2023-02-01.  
 
Samtidig settes Prosedyre – frabeordring fra stilling for militært ansatte av 2020-07-01 og Instruks 
for FSJ råd av 2018-01-01 med vedlegg ut av kraft. 
 
I tillegg settes dokumenter nevnt i skriv fra FST, DL referanse 2020/035562-80  ut av kraft. 
 

                                                             
149 Jf. DL 2019/014836-052 Kriterier for endring av personellkategori i forbindelse med implementeringen av 
militærordningen, punkt 5.1 
150 Jf. DL 2018/045710-007 Godskriving av VBU-nivå for tidligere offiserer 
151 Drøftinger mellom FST J1 og ATO 
152 Jf. DL 2019/014836-052 Kriterier for endring av personellkategori i forbindelse med implementeringen av 
militærordningen, punkt 7 
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