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Kapittel 1 - Innledning 

1 Innledning 

1.1 Formål 
Formålet med Veileder i HR – del C Forvaltning av sivile er å gi en oversikt over de lov, forskrifter og 
øvrige føringer som gjelder ved ansettelse og oppsigelse av sivile statsansatte og 
overenskomstlønnede i Forsvaret. Videre gir Veileder i HR del C en oversikt over gjeldende 
regelverk ved innleie av arbeidstakere.  

1.2 Virkeområde  
Veilederens kapittel 2 gjelder ved ansettelse og oppsigelse av sivile statsansatte og er også et 
supplement til Personalreglement for sivile statsansatte i Forsvaret. 
Veilederens kapittel 3 gjelder ved ansettelse og oppsigelse av overenskomstlønnede (OVK) etter 
lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). 
Veilederens kapittel 4 gjelder ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsbyrå og forvaltningen av 
innleide arbeidstakere. Videre gir kapittelet informasjon om bestemmelsene som gjelder ved 
innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie.   
Veilederen omhandler ikke bestemmelser som gjelder embetsmenn.  
 

Kapittel 2 – Forvaltning av sivile statsansatte ved ansettelse og 
oppsigelse 

2 Ansettelse 

2.1 Hovedregelen er fast ansettelse 
Hovedregelen ved ansettelse av personell i staten1  og i norsk arbeidsliv for øvrig2 er at 
arbeidstakeren skal ansettes fast. Det er fast ansatte som skal dekke Forsvarets faste behov for 
arbeidskraft. Ved fast ansettelse gjelder arbeidsavtalen inntil den blir sagt opp av en av partene. Se 
nærmere om de bestemmelsene som skal følges når vi skal ansette fast i staten i punkt 3, 4 og 5. 
Dette er bestemmelser om kvalifikasjonsprinsippet, utlysning av ledige stillinger, innstilling og 
rådsbehandling.  
 

2.2 Midlertidig ansettelse 
Avtale om midlertidig ansettelse kan inngås dersom ansettelsen oppfyller ett av vilkårene etter 
statsansatteloven § 9 første ledd bokstav a til e. Avtale om midlertidig ansettelse kan gis for det 
tidsrommet det er behov for den midlertidig ansatte, men vær oppmerksom på treårsregelen som 
følger av statsansatteloven § 9 tredje ledd. Denne omtales nærmere under.  
 
For midlertidige stillinger av kortere varighet, inntil seks måneder eller inntil et år for vikariater, er 
det mulig å benytte en forenklet ansettelsesprosess/administrativ ansettelse3. For midlertidig 
stillinger av lengre varighet enn inntil seks måneder/inntil et år for vikariater skal de samme 
bestemmelsene som gjelder for ansettelse i faste stillinger følges. Se nærmere om hvilke 
bestemmelser som skal følges når det gjelder ansettelse i midlertidige stillinger med en varighet på 
inntil seks måneder/inntil ett år for vikariater og ansettelse i midlertidige stillinger av lengre 
varighet i punkt 3, 4 og 5.  
 

                                                             
1 LOV-2017-06-16-67 om statens ansatte mv. (statsansatteloven) § 9 (1) 
2 LOV-2005-06-17-62 om arbeidsmiljøloven, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 14-9 første ledd 
3 Statsansatteloven § 7 og Personalreglementet for sivile statsansatte i Forsvaret punkt 1.2 
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Lokal arbeidsgiver i driftsenheten (DIF) skal minst en gang årlig drøfte bruken av midlertidige 
ansettelser etter bestemmelsen i første ledd med de tillitsvalgte, inkludert grunnlaget for og 
omfanget av slike ansettelser og konsekvenser for arbeidsmiljøet. 4 
 
2.2.1 Nærmere om de tilfellene hvor arbeidsgiver kan ansette midlertidig 
2.2.1.1 Arbeidet er av midlertidig karakter5 
Med arbeid av midlertidig karakter menes nettopp at arbeidsgivers behov for arbeidskraft er 
tidsbegrenset. 
 
Uttrykket «arbeid av midlertidig karakter» omfatter: 

• arbeid som skiller seg fra det som normalt utføres i virksomheten  
• når det er unormalt og midlertidig oppsving i arbeidsmengden til virksomheten, for 

eksempel at det er store restanser 
• arbeid der det er behov for spesielle kvalifikasjoner  
• oppdrag med noenlunde klar arbeidsmessig avgrensning og naturlig avslutning 

 
Prosjektarbeid kan også falle inn under dette, men forutsetningen er at det faktisk foreligger et 
reelt og tidsavgrenset prosjekt. Det ikke tilstrekkelig å kalle arbeidsoppgavene et «prosjekt» 
dersom arbeidet i realitet bærer preg av å være normale for virksomheten. Når det gjelder 
prosjektarbeid er det viktig at det kan dokumenteres at prosjektet har en klar arbeidsmessig 
avgrensning (hva prosjektdeltakerne skal gjøre), og har en naturlig avslutning.  
 
Det avgjørende arbeidsgiver må tenke på i vurderingen av om arbeidet er av midlertidig karakter 
eller ikke, er om arbeidstakeren skal utøve arbeid som normalt eller løpende utføres i den ordinære 
driften i virksomheten. Hvis det er tilfelle, er det ikke adgang til å ansette midlertidig. 
Det at arbeidet er av midlertidig karakter innebærer at disse arbeidsoppgavene har et 
tidsbegrenset preg og skiller seg fra det som ellers løpende utføres i virksomheten.  
 
I tilfeller hvor det det er behov for ansatte med spesielle kvalifikasjoner og det ikke har meldt seg 
kvalifiserte søkere ved utlysningen av stillingen, kan virksomheten også ansette midlertidig etter 
denne bestemmelsen. I disse tilfellene kan midlertidig ansettelse lovlig avtales når det er saklig 
behov for det og ansettelsen begrenses til det som er strengt nødvendig.  
 
2.2.1.2 I stedet for en annen eller andre (vikariat)6 
Når personell ansettes «i stedet for en annen eller andre» er det i de tradisjonelle vikariattilfellene. 
Bestemmelsen gjelder både vikariat for en bestemt person ved langvarig sykefravær eller 
foreldrepermisjon, og når flere arbeidstakere er fraværende, for eksempel i forbindelse med 
ferieavvikling. 
 
Dersom det er avklart at det skal en ny person fast inn i stillingen, men at prosessen kan ta noe tid, 
kan vikar brukes fram til den faste er ansatt. Forutsetningen er imidlertid at ansettelsesprosessen er 
kommet i gang. 
 
2.2.1.3 For praksisarbeid7 
Avtale om midlertidig ansettelse som inngås «for praksisarbeid» omfatter situasjoner hvor den 
ansatte skal være aspirant eller elev ved en etatsskole.  
 

                                                             
4 Statsansatteloven § 9 andre ledd 
5 Statsansatteloven § 9 første ledd bokstav a 
6 Statsansatteloven § 9 første ledd bokstav b 
7 Statsansatteloven § 9 første ledd bokstav c 
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I tillegg omfatter også dette trainéer. Det dreier seg om arbeid i forbindelse med opplæring eller 
kvalifisering innenfor et fagområde. Arbeidet kan være tilsvarende det som faste ansatte utfører, 
dersom den som ansettes skal praktisere teoretiske kunnskaper.  
 
Bestemmelsen omfatter også arbeid med sikte på kvalifisering innenfor et fagområde, typisk 
fagbrev. 
 
2.2.1.4 For utdanningsstillinger8 
Adgangen til å inngå avtale om midlertidig ansettelse for «utdanningsstillinger» omfatter kun 
stillinger som spesialistkandidat, stipendiat, vitenskapelig assistent, dommerfullmektig og 
rettsfullmektig.9  
 
Når det gjelder midlertidige ansettelser i utdanningsstillinger, så er dette uttømmende regulert i 
forskrift til statsansatteloven. At dette er uttømmende regulert betyr at ingen andre stillinger enn 
de som er nevnt over kan ansettes på bakgrunn av dette alternativet. 
 
2.2.1.5 For en periode på inntil seks måneder når det har oppstått et uforutsett behov10 
Midlertidig ansettelse etter bokstaven e) i statsansatteloven § 9 kan kun benyttes når det har 
oppstått et uforutsett behov. Det må vurderes konkret om det har oppstått et uforutsett behov, og 
det må kunne dokumenteres for ettertiden. Perioden for midlertidig ansettelse grunnet et 
uforutsett behov er kun på inntil seks måneder. 
 
Det er ikke mulig å forlenge en ansettelse etter denne hjemmelen. Dersom vedkommende skal ha 
et ansettelsesforhold etter at 6 månedene er over, må det videreføres i en annen stilling – for 
eksempel et vikariat etter bokstav b) eller på grunn av et midlertidig behov etter bokstav a).  
Her er det viktig å huske på reglene om offentlig utlysning, innstilling og rådsbehandling i 
Forsvarets sivile ansettelsesråd som omtales nærmere i punkt 3, 4 og 5. 
 
2.2.2 Grunnlaget for og varigheten av den midlertidige ansettelsen skal oppgis i 

arbeidsavtalen 
Det rettslige grunnlaget for midlertidigheten skal oppgis i arbeidsavtalen.11 Dersom det foretas 
midlertidig ansettelse uten rettslig grunnlag for midlertidigheten (ulovlig midlertidig ansettelse), 
kan arbeidstakeren gjøre krav på status som fast ansatt.12 
 
Ved midlertidige ansettelser skal varigheten av ansettelsesforholdet oppgis i arbeidsavtalen.13 
Midlertidige arbeidsavtaler etter statsansatteloven § 9 opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, 
eller når det bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt.14 Midlertidige 
ansatte kan i ansettelsesperioden, på lik linje med faste ansatte, sies opp etter lovens alminnelige 
regler dersom vilkårene for oppsigelse er oppfylt.15  
 

                                                             
8 Statsansatteloven § 9 første ledd bokstav d 
9 For-2017-06-21-838 til lov om statens ansatte mv. § 6 tredje ledd 
10 Statsansatteloven § 9 første ledd bokstav e 
11 LOV-2005-06-17-62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven – aml.) § 14-6 (1) e) jf. § 14-9 
12 Statsansatteloven § 38 
13 Arbeidsmiljøloven § 14-6 (1) bokstav e) 
14 Statsansatteloven § 17 
15 Statsansatteloven kapittel 3 
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2.2.2.1 Skriftlig varsel om fratredelsestidspunkt dersom den midlertidige ansettelsen har vart 
over et år 

Dersom den midlertidige ansettelsen har vart i over ett år, har den ansatte krav på skriftlig varsel 
om fratredelsestidspunktet senest én måned før fratredelsen.16  Overholdes ikke fristen, kan ikke 
arbeidsgiver kreve at den ansatte slutter før en måned etter at varselet er gitt. Det er derfor viktig å 
huske på å sende varsel om fratreden i god tid før den midlertidig ansatte skal fratre sin stilling. 
 
2.2.3 Konsekvenser hvis arbeidsgiver bryter bestemmelsene i statsansatteloven § 9 første 

ledd bokstav a-e 
Hvis arbeidsgiver ansetter midlertidig uten at det er hjemmel for dette i statsansatteloven § 9 
første ledd bokstav a–e, er dette en ulovlig midlertidig ansettelse.  
 
Et eksempel kan være at personell ansettes etter bokstav a) under henvisning til at vedkommende 
skal jobbe i et prosjekt, uten at det i realiteten er et prosjekt.  
 
Et annet eksempel kan være at ansettelsen betegnes som et vikariat, uten at det i realiteten er noen 
å vikariere for.  
 
Hovedregelen ved en ulovlig midlertidig ansettelse er at retten skal avsi dom for at det foreligger et 
fast arbeidsforhold, eller at arbeidsforholdet fortsetter17. Hovedregelen er ikke til hinder for at 
arbeidsgiver selv tilbyr den ansatte uformell overgang til fast stilling dersom arbeidsgiver etter en 
ny vurdering ser at det ikke var lovlig grunnlag for midlertidig ansettelse. Det kreves i så fall en 
endring av arbeidsavtalen, ikke utlysning, innstilling eller vedtak om ansettelse.  
 
Med andre ord er konsekvensene av en ulovlig midlertidig ansettelse at den ansatte kan ha krav på 
fast stilling.18 Det er den ansatte selv som må fremme krav om fast ansettelse som følge av en 
ulovlig midlertidig ansettelse.  

Den midlertidig ansatte kan også kreve erstatning hvis arbeidsgiver bryter bestemmelsene i 
statsansatteloven § 9 første ledd bokstav a-e19 
 
Retten kan avsi dom for at arbeidsforholdet skal opphøre dersom den etter en avveining av 
partenes interesser finner at det er åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter.  
 

2.3 Midlertidig ansettelse ved nyetablering eller omstilling 
Etter den tidligere tjenestemannsloven var det mulig å ansette midlertidig dersom arbeidet ennå 
ikke var fast organisert og det dermed var usikkert hvilket behov man hadde for ansatte og 
kompetanse. Dette kunne for eksempel være praktisk ved etablering av ny virksomhet eller i 
omstillingssituasjon.  
 
I statsansatteloven er denne adgangen aktivt fjernet da det kan medføre bruk av midlertidige i 
større grad enn ønskelig. Midlertidig ansettelse kan derfor ikke brukes i de tilfeller virksomheten 
ønsker å «se an» behovet fram i tid. I slike tilfeller må det ansettes fast og eventuelt nedbemannes i 
ettertid.  
 

                                                             
16 Statsansatteloven § 17 fjerde ledd 
17 Statsansatteloven § 38 første ledd 
18 Statsansatteloven § 38 første ledd 
19 Statsansatteloven § 38 tredje ledd 
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2.4 Arbeid etter tilkalling (ekstrahjelp eller tilkallingsvikar) 
I forbindelse med lovarbeid i 2017/2018 ble det avklart at det ikke er anledning til å operere med 
såkalte «nullkontrakter», altså arbeidsavtaler som ikke har en stillingsprosent eller garanti for arbeid 
av et visst omfang. Dette innebærer at det ikke lenger kan inngås en arbeidsavtale som går ut på at 
arbeidsgiver tar kontakt med noen kun når det oppstår behov i virksomheten.  
 
Det kan imidlertid inngås en avtale med en aktuell tilkallingsvikar, som angir hvilke vilkår som skal 
gjelde når vedkommende blir tilkalt. Personer som arbeider etter tilkalling skal ikke under noen 
omstendigheter dekke et fast og varig behov for arbeidskraft i virksomheten. Vedkommende som 
har inngått rammeavtale med Forsvaret om arbeid etter tilkalling, står helt fritt til å takke nei ved 
forespørsel om arbeid. Den konkrete arbeidsavtalen inngås når hen blir tilkalt, og for den perioden 
som den aktuelle tilkallingen varer.  
 
Dette innebærer blant annet at vedkommende ikke har et arbeidsforhold eller er å regne som 
ansatt mellom hver tilkalling.  
  
Det er viktig å være oppmerksom på at det ved hver tilkalling må identifiseres på hvilket rettslig 
grunnlag vedkommende skal jobbe midlertidig. Det vil si at ett av vilkårene i statsansatteloven § 9 
første ledd bokstav a-e må være oppfylt. Det mest praktiske grunnlaget vil nok være vikariater ved 
kortere sykefravær, og ved midlertidige behov i forbindelse med for eksempel større 
tilstelninger/konferanser mv. For mer informasjon om bruk av tilkallingsvikarer, se fagsiden «HR for 
avdelingene» på intranett.   
 
I praksis brukes rammeavtale for tilkallingsvikarer som finnes i FOBID. Videre benyttes vedlegget til 
avtalen, der arbeidsgiver for hver enkelt tilkalling skal fylle inn perioden for arbeidet og det 
juridiske grunnlaget for den midlertidige ansettelsen. Det juridiske grunnlaget vil være en av 
bestemmelsene i statsansatteloven første ledd bokstav a til e.  
 

2.5 Åremål 
Adgangen til å ansette på åremål er regulert i statsansatteloven § 1020.  
 
Åremålsstillinger er tidsbegrensede stillinger, og ansettelsesforholdet opphører når 
åremålsperioden er over. Ansettelse på åremål kan i hovedsak skje når det følger av lov eller vedtak 
i Stortinget, men det er en rekke regler som regulerer når åremål ellers kan benyttes. Det er ikke 
hensiktsmessig å gjennomgå alle her, men det er verdt å merke seg at åremål ikke kan benyttes for 
å besette «vanlige» stillinger når det er ønskelig med en midlertidig ansatt og ingen av vilkårene i 
statsansatteloven § 9 passer. 
 

2.6 Engasjement på pensjonistvilkår 
Se mer om dette i veileder del F. 
 

2.7 Ansettelse utover 3 år – treårsregelen 
2.7.1 Generelt 
Treårsregelen gjelder for ansettelser etter statsansatteloven § 9 første ledd bokstav a (arbeid av 
midlertidig karakter), b (vikariat) eller e (uforutsett behov) og for innleide arbeidstakere fra 
bemanningsbyrå.21  
 

                                                             
20 Jf. Forskrift til statsansatteloven § 6, første og andre ledd 
21 Statsansatteloven § 9 tredje ledd jf. statsansatteloven § 11 fjerde ledd 
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Ved lovlige midlertidige ansettelser eller lovlig innleie av arbeidstaker som overstiger 
sammenhengende ansettelsestid på 3 år, har den midlertidig ansatte eller innleide arbeidstakeren 
krav på fast stilling.22 Langvarig praksisarbeid eller utdanningsstillinger med varighet over 3 år gir 
ikke krav på fast ansettelse.23  
 
2.7.1 Vilkåret om tre års sammenhengende ansettelse 
Det er kun 3 år sammenhengende midlertidig ansettelse som gir krav på fast ansettelse. Hva som 
skal regnes som sammenhengende ansettelse fremkommer av forskrift til statsansatteloven § 9.  
 
Utgangspunktet er at all tjeneste fra tiltredelse til fratredelse skal regnes med, inkludert feriefravær 
og lovfestede permisjoner. All ansettelsestid i Forsvaret skal regnes med, uavhengig av om 
stillingen har vært sivil eller militær, og om vedkommende har skiftet stilling, driftsenhet eller 
lignende i løpet av ansettelsestiden. Også tid som innleid fra bemanningsbyrå regnes med. 
 
Dersom det er opphold mellom midlertidige kontrakter på mindre enn to uker, regnes foregående 
og påfølgende arbeidsperiode med i den sammenhengende ansettelsestiden. Opphold på mer 
enn to uker vil normalt avbryte beregningen av sammenhengende ansettelsestid. Legg merke til at 
dette er hovedregelen. Lengre tidsopphold kan anses som sammenhengende ansettelsestid 
dersom årsaken til avbruddet skyldes et forsøk på å unngå reglene om fast ansettelse, som for 
eksempel «lufting». 
 
Det er ikke tillatt å si opp en midlertidig ansatt som nærmer seg midlertidig ansettelse på 3 år, for 
deretter å ansette en ny person midlertidig i samme stilling. Oppsigelse kan likevel gis dersom det 
foreligger oppsigelsesårsaker, som for eksempel at vedkommende har mistet klarering eller 
lignende.  
 
Lærlinger og vernepliktige er ikke karakterisert som arbeidstakere, og verken lærlingtid- eller 
førstegangstjeneste skal tas med i beregningen av sammenhengende ansettelsestid.  
 
Det kan være verdt å merke seg at dersom den midlertidige ansettelsen er ulovlig, altså at den ikke 
har hjemmel i statsansatteloven § 9 første ledd bokstav a-e, så spiller det ingen rolle om 
ansettelsen har vart i 1 uke eller 2 år og 11 måneder. Da vil vedkommende etter omstendighetene 
kunne ha krav på fast stilling likevel jf. statsansatteloven § 38. 
 
Dette betyr at før det beregnes ansettelsestid, bør det undersøkes om den midlertidige ansettelsen 
var lovlig i utgangspunktet. 
 

3 Utlysning 

3.1 Utlysning av stillinger – ledige stillinger skal som hovedregel lyses ut offentlig 
3.1.1 Generelt 
Ledige stillinger skal som hovedregel lyses ut offentlig.24 Utlysningsplikten har sammenheng med 
kvalifikasjonsprinsippet som går frem av statsansatteloven § 3. Kvalifikasjonsprinsippet krever at 
den som best kvalifisert etter en samlet vurdering av utdanning, praksis/arbeidserfaring og 
personlig egnethet skal ansettes. Det forutsettes normalt fri konkurranse om stillingene gjennom 
utlysning av stillingene, slik at alle potensielle kandidater gis anledning til å melde sin interesse. 

                                                             
22 Statsansatteloven § 9 tredje ledd 
23 Statsansatteloven § 9 tredje ledd 
24 Statsansatteloven § 4 
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Arbeidsgiver skal informere de ansatte om ledige stillinger i virksomheten. Innleide arbeidstakere 
skal informeres på tilsvarende måte.25 Å lyse ut vakant stilling på Forsvarets intranett og 
internettsider er å anse som tilstrekkelig. Formålet med kravet om å informere om ledige stillinger 
er å sikre at midlertidig ansatte og personell med deltidsstillinger får en reell mulighet til å søke om 
fast ansettelse. 
Det skal tilstrebes at personell som har permisjon, tjenestegjør i internasjonal tjeneste etc. 
underrettes om ledige stillinger via aktuelle kanaler.26 
 
3.1.2 Unntak fra kravet om utlysning i tilfeller hvor eksisterende søkermasse kan benyttes 
Når en stilling er utlyst kan det i noen tilfeller underveis i ansettelsesprosessen bli flere ledige 
stillinger hos arbeidsgiver med identiske kvalifikasjonskrav. Dersom en stilling er lyst ut og 
arbeidsgiver etterpå ser at det er behov for to eller flere nye ansatte kan flere søkere ansettes uten 
at de nye stillingene må lyses ut. Tilsvarende kan også gjøres i tilfeller hvor innstilte nummer en 
fratrer sin stilling kort tid etter tiltredelse. Dette kalles for å benytte eksisterende søkermasse. For at 
dette skal kunne gjøres må kvalifikasjonskravene i utlysningen være identisk for alle stillingene.27  
 
Det er imidlertid grenser for hvor lenge den samme søkermassen kan brukes, og dette må vurderes 
konkret i hvert enkelt tilfelle. Det avgjørende er om kvalifikasjonsprinsippet ivaretas dersom 
arbeidsgiver benytter den samme søkermassen.  
Frem til ansettelsesvedtaket i den opprinnelige ansettelsessaken treffes kan den eksisterende 
søkermassen på nye identiske stillinger benyttes. I dette tilfelle kan arbeidsgiver legge til grunn at 
kvalifikasjonsprinsippet ivaretas. 
 
Etter at et vedtak er fattet i ansettelsessaken må det vurderes om eksisterende søkermasse kan 
benyttes på nytt. Det må da vurderes om arbeidsgiver ved ny utlysning vil kunne få en annen 
søkermasse enn til den opprinnelige kunngjorte stilling. Tidsforløpet vil være et tungtveiende 
moment i denne vurderingen. Jo lenger tid som har gått siden den første utlysningen, desto større 
er sjansen for at kvalifikasjonsprinsippet ikke blir ivaretatt dersom man benytter eksisterende 
søkermasse.  
 

3.2 Unntak fra kravet om offentlig utlysning 
3.2.1 Administrative ansettelser 
Ansettelser som utføres uten utlysning, innstilling og rådsbehandling kalles gjerne administrative 
ansettelser. 
 
Etter statsansatteloven § 7 første ledd, omfattes ikke ledige stillinger for en periode på inntil seks 
måneder av plikten om offentlig utlysning. Utlysningsplikten gjelder heller ikke ved ansettelse for 
inntil ett år dersom det er fastsatt i personalreglement.28 Loven åpner altså for en forenklet 
ansettelsesprosedyre for kortvarige arbeidsforhold, hvor arbeidsgiver kan ha behov for å kunne 
foreta en ansettelse raskt og etter en forenklet prosedyre.  
 
I samsvar med personalreglementet for sivile statsansatte i Forsvaret er det adgang til å benytte en 
forenklet ansettelsesprosedyre for vikariater i inntil ett år.  Administrativ ansettelse skal drøftes 
lokalt i driftsenheten med arbeidstakerorganisasjonene minimum én gang i året. 29   
 

                                                             
25 Arbeidsmiljøloven § 14-1 
26 Personalreglement for sivile statsansatte i Forsvaret punkt 2.1 nr. 1 
27 Statens personalhåndbok 2022 punkt 2.1.1.1 
28 Statsansatteloven § 7 andre ledd 
29 Statsansatteloven § 9 andre ledd  
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For lovens øvrige vilkår for administrativ midlertidig ansettelse30 gjelder lovens hovedregel på 
inntil seks måneder.31 
 
Det er en forutsetning for å unnlate offentlig utlysning og foreta administrative ansettelser at det er 
hjemmel i statsansatteloven § 9 for midlertidig ansettelse. Statsansatteloven § 7 åpner kun for 
unntak fra de alminnelige ansettelsesreglene, og gir ikke et selvstendig grunnlag for midlertidig 
ansettelse.  
 
3.2.2 Forlengelse av midlertidig ansettelsesforhold 
Ved forlengelse av midlertidige ansettelsesforhold må det skilles mellom midlertidige ansettelser 
som er gjort administrativt og midlertidige ansettelse som har fulgt lovens hovedregel om 
utlysning, innstilling og rådsbehandling. 
 
Dersom det er en administrativ ansettelse som ønskes forlenget ut over 6 eller 12 måneder, så må 
stillingen lyses ut, ordinær ansettelsesprosedyre må følges og kvalifikasjonsprinsippet kommer til 
anvendelse jf. statsansatteloven § 3. Administrativt ansatte kan, når den midlertidige kontrakten 
går ut, ansettes i en annen midlertidig stilling (annen SAP-ID) uten utlysning dersom ansettelsen 
ellers er lovlig. Kravet til utlysning følger stillingen, og ikke den ansatte.  
 
Når det gjelder forlengelse av midlertidige ansettelser der stillingen har vært lyst ut offentlig og 
behandlet etter gjeldende regler, er en forlengelse av det midlertidige ansettelsesforholdet mulig. 
Vedkommende som er ansatt i den midlertidige stillingen har rett til å fortsette i den forlengede 
perioden, uten at stillingen lyses ut på nytt. 
 
Vær oppmerksom på 3-års regelen, slik at ansettelsen ikke overstiger 3 år. Ved forlengelse bør det 
vurderes om det reelle behovet egentlig er fast, og i tilfelle lyse stillingen ut som fast ansettelse. 
 
3.2.3 Ved nedbemanning i virksomheten 
For nærmere omtale av reglene som gjelder ved nedbemanning og omstilling vises det til Veileder 
i HR - del G. 
 
3.2.4 Fortrinnsrett for deltidsansatte og rett til utvidet stilling 
Fortrinnsrett for deltidsansatte innebærer at deltidsansatte har en rett til utvidet stilling fremfor at 
det blir foretatt nyansettelse.32 Bestemmelsen retter seg bare mot de deltidsansatte som ønsker å 
utvide stillingen sin. Den som hevder fortrinnsrett må være fast ansatt. 33Ansatte i bistillinger er 
unntatt fra fortrinnsrett.34 En bistilling er ikke er ordinær deltidsstilling, men en stilling som 
kommer i tillegg til en annen ordinær hovedstilling. Det kan derfor ikke kreves fortrinnsrett til å 
utvide stillingen utover bistillingen.  

Arbeidsgiver anbefales å undersøke om faste deltidsansatte kan være kvalifisert for en ledig stilling 
og interessert i utvidet stillingsandel før en utlysning. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en 
stilling.35 Forutsetningen for at fortrinnsretten kan gjennomføres er for det første at den ansatte er 

                                                             
30 Statsansatteloven § 9 første ledd bokstav a, c, d og e 
31 Statsansatteloven § 7 første ledd 
32 Statsansatteloven § 13 første ledd 
33 FOR-2017-06-21-838 til lov om statens ansatte mv. (forskrift til lov om statens ansatte mv.) § 8 første ledd 
34 Forskrift til lov om statens ansatte mv. § 8 fjerde ledd 
35 Statens personalhåndbok punkt 2.1.1.3 
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kvalifisert for stillingen. Fortrinnsretten må også kunne utøves uten vesentlig ulempe for 
virksomheten.36 
 
3.2.5 Eksternt finansierte stillinger 
Det kan gjøres unntak fra statsansatteloven §§ 3-7 ved ansettelse av arbeidstakere i staten som skal 
utføre oppdrag som er eksternt finansierte.37 Med eksternt finansierte stillinger menes det at den 
ansatte lønnes av oppdragsmidler som overføres fra en annen virksomhet, for eksempel fra et 
annet departement. Unntaket skyldes at oppdragsgiveren noen ganger ønsker at bestemte 
personer skal utføre oppdraget, og at det også kan være behov for en rask ansettelsesprosess. 
 
3.2.6 Forsvarets etterretningsvirksomhet 
Ledige stillinger knyttet til Forsvarets etterretningsvirksomhet kan unntas fra kravet til offentlig 
utlysning, dersom særlige hensyn til sikkerhet og konfidensialitet tilsier dette.38 
 
3.2.7 Ansettelse med bakgrunn i gjennomført traineeprogram 
Personer som har gjennomført traineeprogrammet i virksomheten39, kan etter traineeperioden  
ansettes fast i samme stilling, uten offentlig utlysning40. 
 

3.3 Utlysningens innhold og krav til drøfting 
Når en stilling opprettes eller en eksisterende stilling endres med hensyn til hovedoppgaver 
og/eller kvalifikasjonskrav, skal stillingsbeskrivelsen drøftes med de lokale tillitsvalgte. 41 Ved 
utlysning av stillinger skal utlysningsteksten drøftes. 42 Gjenstand for sistnevnte drøfting er 
stillingens krav til utdanning, tjenesteerfaring og personlige egenskaper. Dersom realkompetanse 
kan erstatte formelle kompetansekrav må dette fremgå med følgende setning: «Annen utdanning 
og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.» 
 
Drøftet lønn skal oppgis i utlysningsteksten. 
 
FPVS skal kontrollere utlysningsteksten før publisering.43 Det er kun anledning til å foreta rettelser i 
utlysningsteksten som ikke endrer drøftingsresultatet. Mer utfyllende informasjon om hvordan 
man går frem i forkant av utlysning av en ledig stilling, og hvordan jobbanalysen og 
saksbehandlingen i rekrutteringsprosessen gjennomføres, finnes på Forsvarets intranett og 
internettsider.  
 
3.3.1 Sikkerhetsklarering 
Før en stilling lyses ut, vurderer arbeidsgiver hvilket nivå arbeidstakeren skal sikkerhetsklareres for. 
Stillingen lyses deretter ut med opplysninger om hvilken sikkerhetsklarering som kreves for 
stillingen44. På intervju bør søkerne få informasjon om hva det innebærer at det er krav til 
sikkerhetsklarering i stillingen, og hva konsekvensene kan bli dersom sikkerhetsklarering ikke gis 
eller mistes.  

                                                             
36 Statsansatteloven § 13 andre ledd 
37 Forskrift til lov om statens ansatte mv. § 3 nr. 3 
38 Forskrift til lov om statens ansatte § 3a første ledd 
39 Forskrift til lov om statens ansatte § 5 andre ledd 
40 Forskrift til lov om statens ansatte § 3 a andre ledd 
41  Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale for Forsvaret (HA/TA) § 18 nr. 2 
42  Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale for Forsvaret (HA/TA) § 18 nr. 2  
43 Instruks for sjef Forsvarets personell- og vernepliktssenter  
44 Statens personalhåndbok 2023 punkt 2.1.2.3 
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Se mer om sikkerhetsklarering ved ansettelse og tiltredelse i punkt 6.2. 
 
3.3.2 Mangfold 
Alle utlysningstekster inneholder en fast formulering som har til hensikt å oppfordre til at 
arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Teksten har også til 
hensikt å ivareta Forsvaret sin plikt som IA-virksomhet.  
 
Kravet til Forsvaret som IA-virksomhet gjelder ikke for stillinger med fysiske eller andre helsekrav, 
beordringsplikt til internasjonale operasjoner etc. 
 
3.3.3 Helsekrav og helseattest 
I enkelte stillinger kan det stilles krav om fremleggelse av helseattest før tiltredelse. Slike stillinger 
kan for eksempel være: 

● Kjøkken- og helsesektoren  
● Båtførere og båtmaskinister  
● Kontroll- og varslingstjenesten  
● Brann- og redningstjenesten  

 
Det må ikke bli bedt om helseopplysninger ut over det som er nødvendig for å arbeide i 
stillingen.45 
 

3.3.4 Beordringsplikt til tjeneste i internasjonale operasjoner for sivilt ansatte 
Sivile, ansatt etter 1. januar 2005, kan beordres til tjeneste i internasjonale operasjoner.46 Dette 
forutsetter skriftlig samtykke, eller ansettelse i en stillingskategori angitt i vedlegg A til 
forsvarstilsatteforskriften og at beordringsplikten fremgår av arbeidsavtalen. Beordringsplikten for 
sivile i forsvarssektoren skal være begrunnet i Forsvarets operative behov.  
 
Stillingskoder som er aktuelle for beordringsplikt skal brukes i stillingsutlysningen og ved 
ansettelse av sivile i sektoren.47 Vær oppmerksom på at noen av disse stillingen kan ha 
særaldersgrense48.  
 
Forsvarstilsatteforskriften oppstiller krav til militær utdanning, helsemessige krav, formelle 
kompetansebevis, krav til sikkerhetsklarering og god vandel for tjenestegjøring i internasjonale 
operasjoner.49 I stillinger som utlyses med beordringsplikt til internasjonale operasjoner kan det 
kreves utfylt skjema «Egenerklæring om helse». 50 Medisinsk skikkethet kan om nødvendig 
pålegges verifisert gjennom helsekontroll ved militær lege. 
 
Tilleggskrav som militære ferdigheter, medisinsk og fysisk skikkethet, særskilte språkkrav eller 
lignende må være oppfylt senest innen prøvetidens utløp. Ved intervjuet skal kandidatene 
informeres om at dersom tilleggskravene ikke er oppfylt eller ikke blir oppfylt i løpet av 
prøveperioden på seks måneder, kan man ikke anses som kvalifisert for stillingen og 

                                                             
45 Arbeidsmiljøloven § 9-3 
46 Forsvarsloven § 49 jf. forsvarstilsatteforskriften § 15 
47 Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) punkt 3.4.1  
48 Lov om aldersgrenser for statsansatte m. fl. §2 
49 Forsvarstilsatteforskriften §§ 8 til 13 
50 Forsvarstilsatteforskriften § 12 
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ansettelsesforholdet kan ikke videreføres. Den ansatte må da sies opp i samsvar med 
bestemmelsene om prøvetid i statsansatteloven § 15. Se nærmere om oppsigelse i prøvetiden i 
punkt 7.2. Avdelingen har ansvar for tilretteleggingen og oppfølgingen i prøvetiden. Se nærmere 
om arbeidsgivers ansvar for oppfølging i prøvetid i punkt 4.4.3. 
 
3.3.5 Søknadsfrist 
Søknadene skal primært mottas elektronisk innen fristens utløp. Mottatte papirsøknader må være 
poststemplet/verifisert innen fristens utløp og straks registreres i det elektroniske 
rekrutteringsverktøy av stillingseier. 
Søkere som leverer søknader etter søknadsfristens utløp, har ikke krav på at søknaden blir 
behandlet. Dersom virksomheten velger å ta hensyn til en søknad som er kommet inn etter fristen, 
tilsier forsvarlig saksbehandling og likhetsprinsippet at også eventuelt andre for sent innkomne 
søknader tas i betraktning. Arbeidsgiveren må i slike tilfeller huske på å supplere allerede utsendte 
søkerlister. 
 

3.4 Fornyet utlysning 
3.4.1 Ved behov for å endre kvalifikasjonskravene 
Innholdet i utlysningen setter rammer for hva arbeidsgiveren senere i prosessen skal legge vekt på 
ved utvelgelsen av den best kvalifiserte søkeren. Dersom arbeidsgiver ønsker å fravike 
kvalifikasjonskravene i utlysningsteksten, må stillingen lyses ut på nytt.  
 
3.4.2 Ved få kvalifiserte søkere 
Arbeidsgiver som har lyst ut en stilling kan lyse ut stillingen på nytt dersom det vurderes at 
søkergrunnlaget ved første utlysning ikke regnes som tilstrekkelig. Ved slike fornyede utlysninger 
blir det ofte opplyst at det er annen gangs utlysning. Dette er ikke et krav, men kan være et middel 
for å fange flere interessenter til stillingen.  
 
Dersom arbeidsgiver velger å lyse ut stillingen på nytt skal søkerne etter den første utlysningen 
skriftlig underrettes om dette, slik at de gis mulighet til å opprettholde eller registrere sin søknad 
på nytt. 
 
3.4.3 Ingen kvalifiserte søkere 
Søker må fylle de kvalifikasjonskravene som stilles i utlysningen for å være kvalifisert for den ledige 
stillingen. Er det kun søkere som ikke oppfyller utlysningens krav, må stillingen utlyses på nytt. 
 

4 Behandling av søknader, innstilling m.m. 

4.1 Offentlig søkerliste 
Det skal snarest mulig etter søknadsfristen utarbeides en offentlig søkerliste med navn, alder, 
stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune. 51 At søkerlisten skal settes opp snarlig 
innebærer at dette normalt skjer innen 2-3 dager etter at søknadsfristen er gått ut.  
 
Antall søkere og søkernes kjønn skal alltid fremgå av den av søkerlisten.52  
 

                                                             
51  Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) § 25 første ledd  
52 Offentleglova § 25 andre ledd sjuende punktum  
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I utlysningsteksten av stillingen skal det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli 
offentliggjort, selv om en søker har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir en 
forespørsel om å bli unntatt fra offentlig søkerliste ikke tatt til følge, skal søkeren varsles om dette. 
Søkeren bør i så fall varsles om dette før søkerlisten blir offentliggjort, slik at vedkommende får 
mulighet til å trekke søknaden sin.  
 
4.1.1 Adgang til å unnta en søker fra offentlig søkerliste 
Opplysninger om en søker kan unntaksvis unntas fra offentlighet dersom søkeren selv anmoder 
om det.53  
 
Dette må imidlertid vurderes konket i hvert tilfelle. Ved vurderingen skal det legges vekt på om det 
knytter seg særlig offentlig interesse til stillingen. Det må også tas hensyn til den generelle 
interessen offentligheten har av å få innsyn i saken, rekrutteringshensyn og personvernhensyn. 
Vurderingen skal skje konkret for hver enkelt søker og med utgangspunkt i de grunnene søkeren 
oppgir for å bli unntatt fra søkerlisten.  
 
En generell misnøye med at søknaden blir kjent er ikke tilstrekkelig. Det må kunne sannsynliggjøres 
at innsyn vil kunne føre til mer konkrete skader eller ulemper. Dersom det knytter seg særlig 
offentlig interesse til den aktuelle stillingen, skal det mye til for at det kan være aktuelt å unnta en 
søker fra den offentlige søkerlisten. 
 

4.2 Behandling av søknader 
Saksbehandlingen og utarbeidelse av innstillingen skal utføres av den arbeidsgiveren som har lyst 
ut den ledige stillingen (innstillende myndighet).  
 
4.2.1 Habilitet ved rekruttering og ansettelse 
Habilitetsspørsmålet må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 54 Enhver saksbehandler må vurdere sin 
egen habilitet og bør overføre saken til en ny saksbehandler dersom vedkommende ikke er habil. 
En saksbehandler som selv søker stillingen, ektefelle/samboer eller slektning i opp- eller 
nedstigende linje eller sidelinje så nær som søsken eller like nær besvogret til søker, vil automatisk 
karakteriseres som inhabil. Dette innebærer at vedkommende verken kan tilrettelegge grunnlaget 
for ansettelsen eller kan treffe avgjørelsen. 
 

4.2.2 Utenlandske vitnemål, attester etc. 
Søker til stilling må selv bekoste oversettelse av utenlandske vitnemål og eventuelt sørge for norsk 
godkjenning av utdanningen. Oversettelsen skal være utført av statsautorisert oversetter.55 
Innstillende myndighet skal påse at dokumenter angående utdanning og praksis ikke er 
forfalsket.56 De som er aktuelle for intervju, må derfor medbringe originale dokumenter som skal 
kontrolleres av innstillende myndighet. 
 
4.2.3 Utvelgelse til intervju 
Ved vurderingen av hvem som er best kvalifisert, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og 
personlig egnethet sammenholdt med kvalifikasjonskravene som er fastsatt i utlysningen. 57  
                                                             
53 Offentleglova § 25 andre ledd tredje punktum 
54 LOV-1967-02-10 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl.) § 6 
55 Nokut.no/utdanning fra utlandet/oversettelser 
56 Nokut.no/utdanning fra utlandet/falske dokumenter og kvalifikasjoner 
57 Statsansatteloven § 3  
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Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter en vurdering kunne kompensere for 
manglende formell utdanning. Denne teksten skal i aktuelle tilfeller ha fremkommet av 
utlysningsteksten.58 
 
Innstillende og ansettende myndighet har ansvar for at tillitsverv på alle nivåer blir tillagt vekt ved 
ansettelse (og innplassering). 59 Kompetanse og erfaring vurderes ut fra det nivået som oppgavene 
i stillingsbeskrivelsen er lagt på.  
 
4.2.4 Partsinnsyn i saker om ansettelse 
4.2.4.1 Utvidet søkerliste 
En part i en sak om ansettelse har rett til å gjøre seg kjent med samtlige øvrige søkeres navn og 
alder og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis i offentlig og privat virksomhet. 
Slike opplysninger kan forvaltningsorganet sammenfatte i en egen liste (utvidet søkerliste). 60 
 
4.2.4.2 Øvrige regler om partsinnsyn 
I forskrift til forvaltningsloven kapittel 5 finnes regler om partsinnsyn i saker om ansettelse i den 
offentlige forvaltning. 
 

4.3 Intervju 
4.3.1 Generelt 
Etter at en vurdering av søkerne opp mot gitte formelle krav er foretatt, skal de best kvalifiserte 
kandidatene innkalles til intervju.  
Ved intervjuet skal stillingens nærmeste overordnede delta. I tillegg bør en HR-rådgiver fra 
driftsenheten eller tilsvarende delta. Det anbefales at leder ikke gjennomfører intervju med 
kandidatene alene.  
Ved alle stillingsintervjuer skal en av de tillitsvalgte ved driftsenheten inviterestil å delta. Hvem av 
de tillitsvalgte som skal delta, avgjøres av de lokale tjenestemannsorganisasjonene i hvert enkelt 
tilfelle. Organisasjonens representant har rett til å avgi en skriftlig uttalelse etter intervjurunden. 
Uttalelsen skal vedlegges innstillingen ved fremsendelse til ansettelsesrådet. 
 
Hovedregelen er at søkers kvalifikasjoner må dokumenteres, fortrinnsvis i form av attester, 
vitnemål, kursbevis eller tilsvarende. I de tilfeller hvor slik dokumentasjon ikke er vedlagt søknaden, 
skal innstillende myndighet etterspørre denne fra søker.  
 
Formålet med å avholde intervju er for det første å bringe på det rene søkerens skikkethet (faglige 
og personlige egenskaper) for dermed å kunne foreta en helhetsvurdering av søkeren i 
innstillingsarbeidet. For det andre gjennomføres intervjuer for å gi søkeren utfyllende opplysninger 
om stillingens innhold og krav. Interne søkere i Forsvaret innkalles til intervju på lik linje med 
eksterne søkere.  
 
Kommer det under intervjuet frem nye opplysninger av betydning, skal disse nedtegnes og 
vedlegges saksdokumentene. Det skal ikke gjøres referansesjekk eller innhentes andre 
opplysninger fra en søkers nåværende eller tidligere arbeidsgiver dersom søkeren ber om at man 

                                                             
58 Se punkt 2.3 
59 HA/TA med tilpasningsavtale for Forsvaret § 37. nr. 6  
60 FOR-2006-12-15-1456 til forvaltningsloven kapittel 5 (forvaltningslovsforskriften) § 15 



  Side 18 av 34  
 

unnlater dette. 
 
4.3.2 Søkere med nedsatt funksjonsevne eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring 

(hull i CV) 
For ansettelser i staten gjelder kvalifikasjonsprinsippet, men lovverket er oppdatert slik at man 
lovmessig kan ansette kandidater innen omtalte grupper med tilnærmet lik kvalifikasjon som beste 
kandidat.61  
 
Hvis det blant de søkerne som er kvalifisert for stillingen er noen som oppgir å ha en 
funksjonsnedsettelse som vil kreve tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet, skal 
innstillende myndighet alltid innkalle minst en slik søker til intervju før innstilling sendes til 
ansettelsesrådet.62 Likeledes skal arbeidsgiver innkalle minst en kvalifisert søker som oppgir å ha 
fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring til intervju. 
 
For arbeidssøkere gjelder at arbeidsgiver i utgangspunkter skal ansette den best kvalifiserte 
søkeren. Dersom en kandidat har søkt på en 100 % stilling, men bare kan jobbe 50 %, så kan søker 
ikke av den grunn avvises. I et slikt tilfelle må arbeidsgiver nøye vurdere om det lar seg gjøre å 
tilrettelegge ved å ansette vedkommende i en 50 % stilling og finne noen andre som kan jobbe de 
øvrige 50 %.63  

 

Det kan gjøres unntak for sivile stillinger med fastsatte helsekrav og/eller krav om fysisk test på 
grunn av styrkedisponering. Kandidater skal like fullt oppfordres til å søke og vurderes individuelt 
ut fra kravspesifikasjon.  
 

4.3.3 Innvandrer/person med innvandrerbakgrunn 
Arbeidsgiver skal innkalle minst en kvalifisert søker som oppgir å ha innvandrerbakgrunn til 
intervju.64  
Med søker med innvandrerbakgrunn menes søker som har innvandret fra Europa utenom EU/EFTA, 
Asia inkludert Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand, eller hvor 
begge foreldre har innvandret fra disse landene. 
Dersom det er søkere med innvandrerbakgrunn som ikke er innkalt til intervju/innstilt, skal dette 
forklares i innstillingen. 
 
4.3.4 Referansesjekk 
Referansesjekk av innstilte søkere skal gjennomføres og omtales i innstillingen. 
 
4.3.5 Ansettelse av utenlandske statsborgere 
Utenlandske statsborgere som søker stilling i Forsvaret må på lik linje med norske statsborgere 
inneha nødvendig sikkerhetsklarering før tiltredelse. Det er Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) 
som skal sørge for nødvendig sikkerhetsmessig vurdering før utenlandske statsborgere 
sikkerhetsklareres og dermed kan tiltre en stilling.  
 
Lang saksbehandlingstid for sikkerhetsklarering er ikke ekskluderende. 
 

                                                             
61 Forskrift til § 4  
62 Statsansatteloven § 3, jf. forskrift til lov om statens ansatte mv § 4 
63 Ldo.no/jobbe for likestilling/i arbeidslivet/tilrettelegging 
64 Forskrift til lov om statens ansatte § 4b.  
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4.3.5.1 Krav om norsk statsborgerskap 
Det gjelder som hovedregel ikke noe krav om at statens ansatte skal være norske statsborgere.65  
 
Enkelte lover stiller imidlertid krav om norsk statsborgerskap. Etter forsvarsloven § 44 må militært 
ansatte være norske statsborgere. Etter forsvarsloven § 50 må de som skal utføre tjeneste i 
internasjonale operasjoner være norske statsborgere. Etter lov om Etterretningstjenesten § 11-3 
skal sivilt ansatte i Etterretningstjenesten har norsk statsborgerskap. Etter forskrift om 
kryptosikkerhet §§ 14 og 15 må ansatte ha norsk statsborgerskap for å få kryptokvalifisering grad 2 
og grad 1.  
 

4.4 Innstilling til ansettelse 
4.4.1 Innstilling 
Alle søkere skal vurderes og omtales i innstillingen.  
I innstillingen skal det beskrives hvordan innstillende myndighet har gått frem for å velge ut søkere 
til intervju, dersom det er mange faglig kvalifiserte søkere.  
Som en avslutning på omtalen av søkerne skal det gis en innstilling (rangeringsliste) som vanligvis 
skal omfatte tre søkere, dersom tre eller flere søkere er kvalifisert for stillingen.66 Med færre enn tre 
kvalifiserte søkere, skal kun disse innstilles. Det skal gis en begrunnelse for hvorfor de innstilte 
foreslås i den rekkefølge som er gjort. Dette innebærer at det skal gis en begrunnelse på hvorfor 
innstilte nr. 1 er rangert foran innstilte nr. 2 og hvorfor innstilte nr. 2 er rangert etter innstilte nr. 1, 
men foran innstilte nr. 3 osv. 
Det er fullt mulig å innstille flere enn tre søkere. 
Dersom innstillende myndighet ikke finner noen av søkerne kvalifisert, kan stillingen trekkes og 
eventuelt lyses ut på nytt. 
4.4.2 Innstilling og ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger 
Utlysning og ansettelse av undervisnings- og forskerstillinger skjer i henhold til: 

- Lov om universitet og høyskole 
- Lov om statsansatte  
- Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger kap. 2 

 
Etter universitets- og høgskoleloven § 6-3 skal innstillinger i undervisnings- og forskerstillinger skje 
ut i fra sakkyndig bedømmelse/vurdering. Den sakkyndige bedømmelsen/vurderingen skal danne 
grunnlag for videre formell behandling av saken i innstillings- og ansettelsesorganer (Forsvarets 
sivile ansettelsesråd). Kravet om sakkyndig bedømmelse/vurdering kan fravikes for undervisnings- 
og forskerstillinger som ikke er førstestillinger eller professorstillinger. 
 
Den sakkyndige bedømmelsen/vurderingen er en viktig del av innstillingsgrunnlaget, men det er 
likevel den formelle innstillingsmyndigheten (DIF) som har det endelig ansvar i forhold til 
rangering av kandidatene.  
 
Innstillingsmyndigheten er også ansvarlig for intervjuer, vurdering av søkernes personlige 
egnethet og avgjør om det skal holdes prøveforelesninger eller andre prøver, før innstilling går til 
saksbehandling i Forsvarets sivile ansettelsesråd. 
 
Sakkyndigs bedømmelse/vurdering er veiledende og innstillende myndighet er den som har 
endelig rangeringsmyndighet. 

                                                             
65 Statens personalhåndbok 2021 punkt 2.1.2.2 
66 Statsansatteloven § 5  
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4.4.3 Prøvetid 
Ved førstegangs ansettelse i Forsvaret, skal det som hovedregel fastsettes en prøvetid på seks 
måneder.67 Lov og forskrift åpner imidlertid for at ansettelsesorganet kan bestemme at slik 
prøvetid ikke skal gjelde. Dette er spesielt aktuelt der arbeidstakeren går direkte over fra annen 
statsstilling eller fra annen stilling i Forsvaret.  
 
Myndigheten til å treffe vedtak om prøvetid i den enkelte sak ligger hos ansettelsesorganet, som 
skal vurdere hvert tilfelle individuelt.68 Hva som kvalifiserer til unntak fra prøvetid vil måtte bero på 
en skjønnsmessig vurdering fra ansettelsesorganets side i hvert enkelt tilfelle, etter anbefaling fra 
innstillende myndigheten (DIF). Ansettelsesorganet kan vedta at prøvetid ikke skal gis, eller at 
prøvetiden skal være kortere enn seks måneder. Dette må være med i protokollføringen av 
ansettelsesvedtaket. 
 
Hvis den nyansatte allerede fungerer eller har vært midlertidig ansatt i stillingen i minst seks 
måneder skal det ikke gis prøvetid. 
 
Hvis den ansatte har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden er det på visse vilkår adgang til å 
forlenge prøvetiden tilsvarende lengden av fraværet.69 Arbeidsgiver må orientere skriftlig om 
forlengelsen innen utgangen av den opprinnelige prøvetiden. Det er ikke adgang til å forlenge 
prøvetiden på grunn av fravær som er forårsaket av arbeidsgiver.  
 
For at prøvetiden skal ha en hensikt, plikter arbeidsgiver å gi den statsansatte nødvendige 
veiledning (instruksjoner) og vurdering (tilbakemelding) på arbeidet. Dette må ses i sammenheng 
med at den statsansatte kan sies opp så fremt vedkommende ikke kan tilpasse seg arbeidet eller 
ikke tilfredsstiller rimelig krav til dyktighet og pålitelighet eller for ikke å fullføre pålagt opplæring 
etc. 70  Slik oppsigelse kan bare skje dersom  den ansatte har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om 
oppsigelse innen prøvetidens utløp. 
 
Det anbefales å benytte skjema for prøvetidssamtale som ligger ferdig utarbeidet på Forsvarets 
intranett.71 Skjemaene og tilhørende informasjonstekst gir god veiledning i hvordan den ansatte 
skal følges opp i prøvetiden. 
 

5 Ansettelsesråd72 

5.1 Habilitet 
Habilitetsspørsmålet må vurderes i hvert enkelt tilfelle.73 Medlem som selv søker stillingen eller 
ektefelle/samboer eller slektning i opp- eller nedstigende linje eller sidelinje så nær som søsken 
eller like nær besvogret til søker, skal fratre rådet. 
Rådets leder kan ellers frita medlem fra å delta i behandlingen av en sak når medlemmet gjør 
gjeldende at det av personlige grunner ikke finner det riktig å delta i behandlingen av saken. 

                                                             
67 Statsansatteloven § 15, se også forskrift til lov om statsansatte § 9 sjette ledd 
68 Statsansatteloven § 15 (1) 
69 Statsansatteloven § 15 (2)  
70 Statsansatteloven § 15 
71https://intranett2.mil.no/fag/personell/linjeleder/Documents/Skjema%20for%20pr%C3%B8vetidssamtale.docx?d=w0e
940c37dfb947189e60bf448e3f86ba  
72 Se personalreglementet for sivile statsansatte i Forsvaret punkt 4.1 og 4.2 om oppnevning og saksbehandling i råd. 
73 Forvaltningsloven § 6 

https://intranett2.mil.no/fag/personell/linjeleder/Documents/Skjema%20for%20pr%C3%B8vetidssamtale.docx?d=w0e940c37dfb947189e60bf448e3f86ba
https://intranett2.mil.no/fag/personell/linjeleder/Documents/Skjema%20for%20pr%C3%B8vetidssamtale.docx?d=w0e940c37dfb947189e60bf448e3f86ba
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Hvis en leder eller et medlem av et råd i en sak er inhabil, er også vara inhabil hvis medlemmet er 
varas foresatte. Oppstår det i rådet dissens i habilitetsspørsmål skal saken forelegges FPVS. 
 

5.2 Saksbehandling i rådet 
Rådet benytter elektronisk rekrutteringsverktøy, noe som gjør det mulig for medlemmene å jobbe 
med rådsarbeid lokalt på sin egen arbeidsplass (gjelder ordinære ansettelsessaker). 
Rådsmedlemmene har på grunn av god teknisk understøttelse enkel tilgang til utlysningstekst, 
samtlige søknader, vitnemål/attester, innstillende myndigheters loggkommentarer og innstilling. 
Oppsigelsessaker behandles kun når rådet er samlet fysisk. I disse tilfeller brukes ikke det 
elektroniske rekrutteringsverktøyet, og sak må fremsendes i saks- og arkivsystem. 
 
5.2.1 Rådets kontrollplikt 
Rådet har plikt til å kontrollere at bestemmelsene i lov, forskrift og personalreglement er fulgt og at 
innstillende myndighet har vurdert søkerne opp mot gjeldende kvalifikasjonskrav. 
Kvalifikasjonsprinsippet skal følges av både innstillende og ansettende myndighet. 
 
5.2.2 Ved uenighet mellom innstillende myndighet og ansettelsesråd 
Ansettelsesrådet kan ansette en av de innstilte med alminnelig flertallsbeslutning. 
Dersom ansettelsesrådet eller et medlem av dette ønsker å få vurdert eller ansette en søker som 
ikke er innstilt eller ikke er enig i innstillingsrekkefølgen, skal saken sendes tilbake til innstillende 
myndighet via FPVS. Det må gå tydelig frem i en skriftlig fremstilling hva rådet er uenig i. 
Innstillende myndighet får én mulighet til å rette opp eventuelle feil eller foreta en ny vurdering av 
søkerne. Når innstilling fremsendes rådet på nytt, må det i den skriftlige begrunnelsen tydelig 
fremgå hvorfor enten innstillingsrekkefølgen er beholdt eller den er endret. Dersom rådet 
fremdeles er uenig med innstillende myndighet om hvem som skal innstilles som nummer 1, har 
ansettelsesrådet myndighet til å fatte vedtak. Rådet fatter vedtak ved alminnelig 
flertallsbeslutning74. 
I de ansettelsessaker der innstillingsrekkefølgen ikke tas til følge av ansettelsesråd, og der rådet 
fatter vedtak om ansettelse av en annen søker enn den innstillende myndighet har vurdert som 
beste kandidat (innstilt som nummer 1), skal ansettelsesrådene begrunne og dokumentere dette 
skriftlig. Det vil si at det skal utarbeides en redegjørelse som forklarer årsaken for vedtaket som er 
fattet. 
Denne praksisen hviler på det grunnleggende ulovfestede kravet om at alle avgjørelser offentlig 
forvaltning foretar skal være saklig begrunnet og at saksbehandlingen skal være forsvarlig. I tillegg 
sikres det med denne rutinen at det for ettertiden blir mulig å kontrollere at ansettelsesprosessen 
har vært nettopp saklig og forsvarlig.  
Skriftlige nedtegnelser vil også lette tilgangen til avgjørende punkter i kompliserte 
ansettelsessaker, noe som igjen bidrar til å sikre likebehandling. 
 
5.2.3 Føring av protokoll 
Endringer eller tilføyelser til protokollen skal ikke forekomme etter at den er undertegnet.  
I følge General Data Protection Regulation (GDPR) må personopplysninger slettes når formålet med 
innsamlingen er oppnådd.  
Alle søknader med vedlegg lagres i 1,5 år etter søknadsfristens utløp i rekrutteringsverktøyet og 
slettes deretter. Opplysningene til den som ansettes er arkivverdig og skal journalføres og arkiveres 
på rekrutteringens saksnummer i saks- og arkivsystemet. 
 

                                                             
74 SPH (2023) pkt 2.1.4.5 Uenighet i ansettelsesråd 
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6 Underretning om ansettelse75 

6.1 Generelt om underretning 
Ansettelsesrådets medlemmer skal hverken muntlig eller skriftlig gi noe informasjon om vedtaket.  
I underretningen fra innstillende myndighet skal det samtidig skriftlig orienteres om de lover, 
instrukser og reglementer som for tiden gjelder for ansettelsesforholdet.  
Vedkommende som får tilbud om stillingen, får 10 dagers frist på å akseptere tilbudet. Tilbudet blir 
sendt elektronisk i rekrutteringsverktøyet. Dersom tilbudet gis med forbehold om helseattest, 
sikkerhetsklarering o.l. må dette fremgår av tilbudsbrevet. Øvrige søkere underrettes etter at svar 
foreligger. 
 

6.2 Tiltredelse avtales etter godkjent sikkerhetsklarering 
Den som har fått tilbud om stilling og har takket ja til ansettelse, bør ikke tiltre hverken midlertidig 
eller fast, før godkjent sikkerhetsklarering er registrert. Det vil gå frem av tilbudsbrevet som sendes 
til søker at jobbtilbudet forutsetter gyldig sikkerhetsklarering. Tiltredelse før godkjent 
sikkerhetsklarering vil innebære en risiko for arbeidsgiver som kan måtte gå til oppsigelse av 
arbeidstaker dersom det viser seg at vedkommende ikke får sikkerhetsklarering.76 Det vil også være 
en risiko for arbeidstaker som har sagt opp sin tidligere stilling for å tiltre stillingen i Forsvaret, og 
deretter ikke kan arbeide i stillingen på grunn av manglende sikkerhetsklarering. 
Dersom vedkommende som har takket ja til stillingen ikke har den sikkerhetsklarering som kreves 
for stillingen, skal prosessen med sikkerhetsklarering starte straks. Når sikkerhetsklarering er 
oppnådd, skal tiltredelsesdato avtales.  
 

6.3 Arbeidsavtale 
Ved ansettelse skal arbeidsavtale underskrives av arbeidsgiver og den som har akseptert tilbud om 
stillingen77. Søker som har akseptert tilbud om ansettelse i en stilling mottar arbeidsavtalen på 
digital plattform.  
 

7 Nærmere om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon, avskjed og klage 

7.1 Juridisk bistand og vedtaksmyndighet i saker om ordensstraff, oppsigelse, 
suspensjon og avskjed 

Personellforvaltningsseksjonen i Forsvarets personell- og vernepliktsenter kan kontaktes for 
juridisk bistand på et hvilket som helst tidspunkt i konkrete saker hvor det er spørsmål om 
vilkårene for ordensstraff, oppsigelse, suspensjon eller avskjed er oppfylt.  
Vedtak om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon og avskjed treffes av ansettelsesrådet.78 Etter 
forvaltningsloven § 2 annet ledd regnes oppsigelse, avskjed, suspensjon og ordensstraff som 
enkeltvedtak og kapittel IV - VI i forvaltningsloven skal dermed følges når slike avgjørelser skal 
fattes. 
Alle saker om oppsigelse, avskjed, suspensjon og ordensstraff som skal til ansettelsesrådet, sendes 
tjenestevei i saks- og arkivsystemet til Personellforvaltningsseksjonen i Forsvarets personell- og 
vernepliktsenter. Der blir sakene kvalitetssikret før de sendes til ansettelsesrådet. Maler og 
informasjon om hvilke saksbehandlingsregler som gjelder i slike saker finnes på egne fagsider på 
Forsvarets intranett.  
 

                                                             
75 Se personalreglementet om underretning om ansettelse 
76 Se punkt 2.3.1 
77 Arbeidsmiljøloven § 14-6 
78 Statsansatteloven § 30 
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7.2 Oppsigelse i prøvetiden79 
I prøvetiden kan den ansatte sies opp med en måneds frist dersom vedkommende ikke kan tilpasse 
seg arbeidet eller ikke tilfredsstiller rimelige krav til dyktighet eller pålitelighet.80 Det må kunne 
forventes at den ansatte tilpasser seg arbeidsoppgaver og tjenesteplikter i stillingen. Normalt må 
vedkommende oppfylle rimelige krav til arbeidsutførelsen, slik som overholdelse av frister, 
tilstedeværelse på arbeidsplassen og overholdelse av arbeidstiden, samt at samarbeidsevne vil 
kunne være sentralt. Oppsigelsen må skje på et saklig og dokumentert grunnlag.  
Er den ansatte pliktig til å gjennomgå en bestemt opplæring, så gjelder prøvetiden frem til 
opplæringen er avsluttet eller prøve eller eksamen er bestått.81  
Det at den ansatte pålegges prøvetid betyr at arbeidsgiver plikter å gi introduksjon og veiledning 
samtidig som den ansattes skikkethet og interesse for tjenesten blir nøye vurdert.82 Den ansatte 
skal holdes løpende orientert om hvordan arbeidet vurderes, og hva arbeidsgiver ønsker 
forbedringer på. Arbeidsgivers oppfølging av den ansatte vil være avgjørende for oppsigelsens 
saklighet, og skal dokumenteres skriftlig.  
Begrunnes oppsigelsen i virksomhetens eller den statsansattes forhold83, kan dette likevel skje selv 
om vedkommende er i prøveperioden.  
Oppsigelse kan skje når som helst i prøvetiden, men skriftlig varsel om oppsigelse må være sendt 
før prøvetidens utløp.84 Vedtaket kan fattes senere. 
 

7.3 Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold85 
Sies en ansatt opp som følge av virksomhetens forhold må oppsigelse være saklig begrunnet i 
virksomhetens forhold. 86 
Oppsigelsen er ikke saklig dersom det finnes passende stilling eller annen ledig stilling i 
virksomheten å tilby den ansatte. Se nærmere om dette temaet i Veileder i HR - del G.  
 

7.4 Oppsigelse på grunn av den statsansattes forhold87 
Oppsigelsesgrunnlaget skal være de samme for fast og midlertidig ansatte uavhengig av 
ansettelsestidens lengde. Generelt gjelder at det forvaltningsrettslige saklighetskravet må være 
oppfylt for å kunne si opp en arbeidstaker. Videre må minst et av de oppregnede vilkårene i 
statsansatteloven § 20 første ledd (se under) være oppfylt. 
 
7.4.1 Oppsigelse når den ansatte ikke er i stand til å gjenoppta arbeidet på grunn av sykdom 
En ansatt kan sies opp når vedkommende ikke er i stand til å gjenoppta arbeidet på grunn av 
sykdom. 88  
Før det imidlertid er aktuelt med oppsigelse må Forsvaret, så langt det er mulig, legge til rette og 
iverksette nødvendige tiltak slik at vedkommende kan beholde nåværende stilling eller få et annet 
passende arbeid.89  

                                                             
79 Statsansatteloven §15 
80 Statsansatteloven § 15 (4) jf § 22 
81 Statsansatteloven § 15 (6)  
82 Statsansatteloven § 15 (3)  
83 Statsansatteloven §§ 19 og 20 
84 Statsansatteloven § 15 (5) 
85 Statsansatteloven § 19 
86 Se veileder del G for nærmere vurdering og behandling 
87 Statsansatteloven § 20 
88 Statsansatteloven § 20 første ledd bokstav a 
89 Arbeidsmiljøloven § 4-6 
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I tillegg må Forsvaret følge opp omplasseringsplikten. Det vil si å undersøke om vedkommende 
kan omplasseres i en annen passende stilling.90 I en eventuell oppsigelsessak må arbeidsgiver 
kunne dokumentere at tilretteleggings- og omplasseringsplikten er oppfylt.  
 
Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker et særskilt vern mot oppsigelse i verneperioden.91 Det er ikke 
adgang til å si opp en arbeidstaker som er helt eller delvis fraværende fra arbeidet på grunn av 
ulykke eller sykdom de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte, dersom 
oppsigelsen er begrunnet med sykefraværet.  
 
Oppsigelse er bare aktuelt dersom arbeidsgiver har oppfylt tilretteleggingsplikten.92 Hvis 
sykdommen skyldes ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, skal arbeidsgiver, så langt som mulig, 
iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Mer 
informasjon om arbeidsgivers oppfølgings- og tilretteleggingsplikt finnes på Forsvarets 
intranettside som omhandler linjeleder og oppfølging av sykefravær. 
 
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 egen sykdom93. Det vil si etter et år med 
sykelønn jf. folketrygdloven og et år der vedkommende er på arbeidsavklaring og har permisjon 
uten lønn fra sin stilling. Er det gått to år siden vedkommende ble syk er vilkårene for oppsigelse i 
utgangspunktet oppfylt, hvis det ikke kan dokumenteres (med legeattest e.l.) at den ansatte kan 
begynne i jobb igjen innen rimelig tid. Hva som kan regnes som rimelig tid må vurderes i hvert 
enkelt tilfelle. 
 
Er en ansatt blitt 100 % arbeidsufør og ikke kan komme i arbeid i løpet av relativt kort tid vil som 
regel vilkårene være oppfylt, selv om det ikke er gått to år. Hva som anses som relativt kort tid må 
vurderes i hvert enkelt tilfelle.  
 
7.4.2 Oppsigelse når den ansatte ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødvendig elelr 

foreskrevet for stillingen 
Dersom en ansatt ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødvendig eller foreskrevet for 
stillingen kan dette være en oppsigelsesgrunn94.  
Bestemmelsen omfatter de tilfeller der den ansatte har mistet kvalifikasjoner som den ansatte 
hadde tidligere, og der hvor kvalifikasjonskravene til stillingen har endret seg, slik at den ansatte nå 
ikke oppfyller disse.  
Oppsigelsen kan være saklig både ved tap av sertifikat, lisens, sikkerhetsklarering m.m., og der hvor 
kravene til lederegenskaper, faglige egenskaper m.m. ikke foreligger, selv om den ansatte tidligere 
har oppfylt disse kravene. Det må kreves at situasjonen ikke kan avhjelpes innen relativt kort tid. 
Formuleringen er knyttet til forhold hos en ansatt uten at det karakteriseres som klanderverdig.   
Før oppsigelse er aktuelt må Forsvaret undersøke om vedkommende kan omplasseres i en annen 
passende ledig stilling i virksomheten.95  
 

                                                             
90 Statsansatteloven § 20 andre ledd 
91 Arbeidsmiljøloven § 15-8 
92 Arbeidsmiljøloven § 4-6 
93 Statens personalhåndbok 2023 punkt 2.8.2 
94 Statsansatteloven § 20 første ledd bokstav b 
95 Statsansatteloven § 20 andre ledd 
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7.4.3 Oppsigelse når en ansatt på grunn av vedvarende mangelfull arbeidsutførelse er 
uskikket for stillingen 

Statsansatteloven § 20 første ledd bokstav c gir adgang til å si opp en ansatt dersom 
vedkommende på grunn av vedvarende mangelfull arbeidsutførelse er uskikket for stillingen. 96  
 
Den ansattes arbeidsutførelse skal vurderes opp mot de kravene som gjelder for den aktuelle 
stillingen. Begrepet arbeidsutførelse må gis en vid betydning. Hva som er mangelfull 
arbeidsutførelse må vurderes konkret. Arbeidsutførelsen må tilfredsstille det som kan forventes og 
det en kan stille krav om. En totalvurdering er avgjørende. Det stilles ikke krav om subjektiv skyld 
hos den ansatte. 
 
7.4.4 Oppsigelse når en ansatt gjentatte ganger har krenket sine tjenesteplikter 
Statsansatteloven § 20 første ledd bokstav d gir adgang til å si opp en ansatt når vedkommende 
gjentatte ganger har krenket sine tjenesteplikter. Med tjenesteplikter menes de plikter som følger 
av arbeidsavtalen. Det må vurderes konkret i de enkelte tilfeller hva arbeidsgiver kan forvente og 
kreve av den ansatte.   
 
En enkeltstående hendelse er ikke tilstrekkelig. I enkelttilfeller kan det reageres med advarsel eller 
ordensstraff dersom vilkårene er tilstede. Ved grov krenkelse kan avskjed være aktuelt. 97 
Oppsigelse som følge av gjentatte krenkelser av tjenesteplikter, vil kreve subjektiv skyld.  
I vurderingen av hva som er en krenkelse av tjenesteplikter, vil type stilling og tjeneste ha 
betydning. Krenkelsene kan bestå av forskjellige former for krenkelse og gjelde forskjellige forhold. 
Også unnlatelse av å oppfylle tjenesteplikter vil være omfattet. Eksempler på forhold som kan 
innebære en krenkelse av tjenesteplikter vil være brudd på lojalitetsplikt, utilbørlig opptreden eller 
adferd, eller varige og uløselige samarbeidsproblemer.  
 
Terskelen for å si opp en ansatt er høy. Arbeidsgiver må kunne vise til skriftlig dokumentasjon som 
underbygger saken, særlig dersom det påberopes samarbeidsproblemer som grunnlag for 
oppsigelse. Arbeidsgiver har et selvstendig ansvar for avklaring av konflikter på arbeidsplassen. 
 

7.5 Avskjed98 
Statsansatteloven § 26 inneholder regler om avskjed. Avskjed er en heving av arbeidsavtalen fra 
arbeidsgivers side. Avskjed innebærer at arbeidsforholdet opphører med øyeblikkelig virkning, 
uten oppsigelsesfrist.  
 
Vilkårene er alternative og angitt som a) har vist grov uforstand i tjenesten, b) grovt har krenket 
sine tjenesteplikter, c) trass skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter eller d) ved 
utilbørlig atferd i eller utenfor tjeneste viser seg uverdig til sin stilling eller bryter med den aktelse 
eller tillit som er nødvendig for stillingen eller tjenesten.  
 
Avskjed er en streng reaksjon på alvorlige forhold, som for eksempel ordrenekt, trakassering, 
ulegitimert fravær og grov illojalitet. Bokstav a) til c) gjelder adferd i tjenesten, mens bokstav d) 
gjelder adferd i og utenfor tjeneste. Det skal mer til for at forhold begått utenfor tjeneste kan 
begrunne avskjed enn forhold begått i tjeneste. 
 

                                                             
96 Statsansatteloven § 20 første ledd bokstav c 
97 Statsansatteloven § 26 
98 Statsansatteloven § 26 
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7.6 Suspensjon99 
Suspensjon innebærer at den ansatte med øyeblikkelig virkning fjernes midlertidig fra sin stilling, 
og har hverken rett til å utføre arbeid eller oppholde seg på arbeidsstedet. Suspensjon gir ikke 
fritak fra taushetsplikten eller lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver. 
Dersom tjenesten krever det, kan en ansatt med øyeblikkelig virkning fjernes midlertidig fra sin 
stilling (suspenderes) når det er grunn til å anta at vedkommende har gjort seg skyldig i atferd som 
kan føre til avskjed etter statsansatteloven §§ 26, 27 første ledd bokstav c eller 28, og det må 
fortløpende vurderes om vilkårene er oppfylt. 
 
I stedet for suspensjon kan den ansatte midlertidig overføres til en annen stilling. 100 
 

7.7 Ordensstraff101 
Statsansatteloven har en egen lovhjemmel for å ilegge ordensstraff, jf. statsansatteloven § 25. 
Denne skal ivareta behovet for å gi en formell reaksjon ved kritikkverdig atferd. Ordensstraff er en 
sanksjon som kan ilegges hvis en statsansatt bryter sin tjenesteplikt eller viser utilbørlig atferd. 
Bestemmelsen dekker i utgangspunktet de samme forholdene som kan gi grunnlag for avskjed, 
men slik at det kreves mindre graverende adferd for at arbeidsgiver skal kunne ilegge ordensstraff.  
 
For at ordensstraff skal kunne benyttes, må den ansatte ha opptrådt uaktsomt eller med forsett 
(vilje). En faktisk overtredelse eller unnlatelse av å utføre tjenesteplikter er i seg selv ikke 
tilstrekkelig. Det forutsettes at vedkommende forsto eller burde ha forstått at atferden var en 
overtredelse eller unnlatelse av å oppfylle tjenesteplikter, eller at atferden var utilbørlig i 
arbeidstakers stilling.  
 
Ordensstraff skal lagres i personalmappen og skal slettes etter fem år. 102  
 

7.8 Advarsel 
En advarsel kan gis muntlig eller skriftlig. En advarsel er ikke et enkeltvedtak som ansettelsesrådet 
fatter vedtak om, og kan ikke påklages. En advarsel gis administrativt fra sjef i henhold til 
arbeidsgivers styringsrett.  
 
Gjennom en advarsel får arbeidstaker en underretning om at gjentakelse av et mislig forhold vil 
kunne få følger. En advarsel bør gis snarest mulig, gjerne umiddelbart etter at den uønskede adferd 
har funnet sted. Dersom arbeidsgiver velger å gi en advarsel, må denne være så klar som mulig og 
si noe om hvilke konsekvenser en gjentakelse eller annen uønsket adferd kan få for arbeidstakeren. 
Den må presisere hvilken adferd som kreves av arbeidstakeren i fremtiden.  
 
En advarsel skal ikke føres på rullebladet. Det kan likevel være aktuelt å ha gjenpart av advarselen i 
personalmappen i SAP med tanke på bevishensyn ved eventuelt senere ordensstraff, oppsigelse 
eller avskjed. Det er ikke krav om registrering eller for hvor lenge advarselen skal hefte ved den 
ansatte. Arbeidsgiver må vurdere konkret hvor lenge det er behov for å lagre advarselen. 
Utgangspunktet for vurderingen er at personopplysninger ikke skal lagres lengre enn det som er 

                                                             
99 Statsansatteloven § 29 
100 Statsansatteloven § 29 fjerde ledd 
101 Statsansatteloven § 25 
102 Statsansatteloven § 25 fjerde ledd 
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nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Lagring utover dette er i strid med 
regelverket innen personvern.  
 
Advarselen skal som hovedregel ikke brukes mot vedkommendes generelle utvikling av lønns- og 
arbeidsvilkår. 

8 Saksbehandlingsregler 

8.1 Saksbehandling ved oppsigelse, avskjed, suspensjon og ordnesstraff 
Den som vurderes oppsagt, avskjediget, suspendert eller ilagt ordensstraff skal varsles skriftlig. 103 
Varselet skal gis av arbeidsgiver og det skal inneholde den konkrete årsaken. Videre skal den 
ansatte informeres om sin rett til å forklare seg muntlig overfor avgjørende myndighet, dvs. 
ansettelsesrådet, og sin rett til bistand av en tillitsvalgt fra den organisasjon vedkommende tilhører 
eller annen rådgiver/tillitsperson. 104 
Arbeidsgiver plikter å underrette den ansatte om når ansettelsesrådet avholder møtet. Reglene om 
rett til å forklare seg til rådet kommer i tillegg til den rett den ansatte har til å uttale seg på 
bakgrunn av varsel gitt i henhold til forvaltningsloven § 16. Ansettelsesmyndigheten skal oppgi 
grunnlaget for vedtaket til arbeidsgiver, som skal meddele dette skriftlig til den vedtaket retter seg 
mot. 105  
Opplysninger om klageadgang, klagefrist og fremgangsmåten ved klage skal sendes skriftlig til den 
ansatte. 
 

8.2 Saksbehandling ved suspensjon 
Det er ansettelsesrådet som treffer vedtak om suspensjon. Arbeidsgiver kan treffe vedtak om 
suspensjon eller overføring til annen tjeneste i saker som krever særlig rask avgjørelse. 106 I slike 
tilfeller skal melding om vedtak straks gis til ansettelsesorganet. Ansettelsesorganet kan da 
omgjøre eller treffe nytt vedtak. 107 
 
Viser det seg at det ikke er grunnlag for avskjed, skal suspensjonen straks oppheves. Det samme 
gjelder om innledet strafforfølgning innstilles eller avskjedssak for domstolene trekkes tilbake. Hvis 
suspensjon ikke er hevet før, skal den i det minste oppheves når seks måneder er gått, med mindre 
det er reist tiltale for atferd som kan begrunne avskjed etter statsansatteloven § 26 eller kan 
medføre tjenestens tap som straff. Da kan suspensjon forlenges med inntil seks måneder om 
gangen inntil saken er endelig avgjort. En eventuell forlengelse av suspensjon skal behandles og 
vedtas i ansettelsesrådet. 
 

9 Klage 
Vedtak om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon og avskjed kan påklages til 
Forsvarsdepartementet.108 Klagefristen er tre uker fra mottakelsen av vedtaket. 
En klage på et vedtak om oppsigelse, avskjed og ordensstraff har oppsettende virkning. 
Oppsettende virkning betyr at den oppsagte har rett til å stå i stillingen inntil klage er ferdig 
behandlet og endelig vedtak, eventuelt rettskraftig dom, foreligger.  

                                                             
103 Forvaltningsloven § 16 
104 Statsansatteloven § 32 
105 Forvaltningsloven §§ 2 annet ledd  
106 Statsansatteloven § 29 
107 Statsansatteloven § 30 andre ledd 
108 Personalreglement for sivile statsansatte i Forsvaret punkt 5.1 
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En klage på et suspensjonsvedtak har ikke oppsettende virkning, det vil si at vedkommende ikke 
kan stå i stillingen til klagen er behandlet og endelig vedtak foreligger.  
Alle klagesaker om oppsigelse, avskjed, suspensjon og ordensstraff sendes tjenestevei via 
Personellforvaltningsseksjonen i FPVS. Saken vil bli kvalitetssikret av Personellforvaltnings-
seksjonen før den sendes til ansettelsesrådet. Dersom ansettelsesrådet opprettholder sitt vedtak, 
vil FPVS sende saken tjenestevei via Forsvarsstaben til Forsvarsdepartementet. 
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Kapittel 3 Forvaltning av overenskomstlønnede ved ansettelse og 
oppsigelse109 

10 Ansettelse 

10.1 Generelt om ansettelse 
Overenskomstlønnede arbeidstakere ved Forsvarets verksteder er unntatt reglene i 
statsansatteloven.110 Arbeidsmiljøloven gjelder for ansettelse og oppsigelse av OVK-personell. 
 
Ansettelse av OVK-personell foretas lokalt ved det enkelte verksted. Hovedregelen er fast 
ansettelse.111Ansettelsesprosedyren er noe forenklet sammenlignet med statsansatte etter 
statsansatteloven, men det skal utarbeides en innstilling, som skal inneholde: 

a) omtale av søkerne 
b) innstillingsrekkefølge 
c) eventuell omtale av personell med fortrinnsrett 

 
Når det gjelder søkers rett til å bli gjort kjent med søkeroversikt m.v. og offentlighetens rett til å få 
en oversikt over søkerne, gjelder de samme bestemmelser som for statsansatte.  
 

10.2 Midlertidig ansettelse 
Midlertidig ansettelse kan skje med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 14-9. 
 

11 Oppsigelse, suspensjon og avskjed 

11.1 Generelt 
Bestemmelsene om oppsigelse, suspensjon og avskjed er fastsatt i arbeidsmiljøloven. Myndighet til 
å si opp og avskjedige OVK-personell er tillagt sjef driftsenhet.  
Regler om saksbehandling ved oppsigelse, suspensjon og avskjed er fastsatt i arbeidsmiljøloven. 
 

11.2 Oppsigelsesfrister 
Bestemmelser om oppsigelsesfrister i arbeidsmiljøloven § 15-3 gjelder for OVK-personell. 112  
 
Personell som er ansatt midlertidig for et bestemt tidsrom eller for et bestemt arbeid av 
forbigående art, skal fratre ved kontraktens utløp eller avsluttet arbeid uten noen nærmere 
oppsigelsesfrist. Har arbeidsforholdene vart mer enn ett år, så skal den imidlertid arbeidstakeren ha 
skriftlig varsel senest én måned før fratredelsestidspunktet.113 
 

11.3 Oppsigelse fra arbeidsgiver 
Den grunnleggende regel er at en oppsigelse må begrunnes i virksomhetens, arbeidsgivers eller 
arbeidstakers forhold for å være saklig. 114 Dette er den generelle bestemmelsen som verner mot 

                                                             
109 Det henvises til gjeldende tekst i HA/TA LO-NHO § 9 og tilpasningsavtale VO/Fs Vedlegg 1. 
110 Forskrift til statsansatteloven § 2 første ledd bokstav g 
111 Arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd 
112 Arbeidsmiljøloven § 15-3 
113 Arbeidsmiljøloven § 14-9 femte ledd 
114 Arbeidsmiljøloven § 15-7 
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usaklig oppsigelse. Det må foretas en samlet avveining av begge parters behov, og om det anses 
som rimelig og naturlig at arbeidsforholdet skal opphøre. Terskelen for å si opp en ansatt er høy og 
arbeidsgiver må vise til gode grunner. En oppsigelse kan være saklig selv om arbeidstaker ikke kan 
bebreides. 
Eksempler på forhold som kan føre til oppsigelse: 

• Mangelfulle arbeidsprestasjoner 
• Ulovlig fravær 
• Ordrenekt 
• Brudd på lojalitetsplikten 
• Rusmisbruk 
• Virksomhetens forhold (omstilling) 
• Kvalifikasjonsmangel 
• Sykdom 

 
Loven stiller ikke krav om at en arbeidstaker skal ha mottatt advarsel før det gis oppsigelse. 115 
Dette bør imidlertid gjøres slik at vedkommende har en mulighet til å rette opp forhold 
arbeidsgiver er misfornøyd med. Ved en eventuell rettssak etter en oppsigelse vil det vanligvis bli 
lagt stor vekt på om advarsel er gitt. 
 
11.3.1 Oppsigelse ved sykdom 
Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker et særskilt vern mot oppsigelse i verneperioden.116 Det er ikke 
adgang til å si opp en arbeidstaker som er helt eller delvis fraværende fra arbeidet på grunn av 
ulykke eller sykdom de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte, dersom 
oppsigelsen er begrunnet med sykefraværet.  
 
Oppsigelse er bare aktuelt dersom arbeidsgiver har oppfylt tilretteleggingsplikten.117 Hvis 
sykdommen skyldes ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, skal arbeidsgiver, så langt som mulig, 
iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Mer 
informasjon om arbeidsgivers oppfølgings- og tilretteleggingsplikt finnes på Forsvarets 
intranettside som omhandler linjeleder og oppfølging av sykefravær. 
 
11.3.2 Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold 
Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig begrunnet 
dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid å tilby i virksomheten. For å ha en saklig grunn i 
driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak skal virksomhetens behov vurderes opp mot 
ulempene oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker.118  
 
Nærmere informasjon om hva som regnes som annet passende arbeid finnes på Forsvarets 
intranettside, som omhandler oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold. 
 

                                                             
115 Statens personalhåndbok punkt 2.12.2.3 
116 Arbeidsmiljøloven § 15-8 
117 Arbeidsmiljøloven § 4-6 
118 Arbeidsmiljøloven § 15-7 andre ledd 
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11.4 Suspensjon 
Overenskomstlønte kan suspenderes dersom det er grunn til å anta at en arbeidstaker har gjort seg 
skyldig i forhold som kan medføre avskjed etter arbeidsmiljøloven § 15-14 og virksomhetens behov 
tilsier det.119  

11.5 Avskjed 
Overenskomstlønte kan avskjediges med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom en ansatt har 
gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.120  
 

11.6 Krav til saksbehandling ved oppsigelse og avskjed 
Oppsigelse av overenskomstlønte behandles ikke i ansettelsesrådet. Før arbeidsgiver vedtar 
oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med 
arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for 
oppsigelsen og eventuelt hvem som skal sies opp (hvis flere er aktuelle), skal drøftes.121  
Oppsigelsen skal være skriftlig og leveres til arbeidstaker personlig. 122 Alternativt kan den sendes 
rekommandert til arbeidstakers oppgitte adresse. Oppsigelsen skal anses for å ha funnet sted når 
den er kommet frem til arbeidstaker. 
 
Oppsigelsen skal inneholde opplysninger om:123 

• Arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål 
• Retten til å fortsette i stillingen etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven §§ 17-3, 17-4 og 

15-11 
• Frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen 
• Hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist 
• En oppsigelse grunnet i virksomhetens forhold, skal også inneholde opplysninger om 

fortrinnsrett etter § 14-2 
  

                                                             
119 Arbeidsmiljøloven § 15-13 første ledd 
120 Arbeidsmiljøloven § 15-14 
121 Arbeidsmiljøloven § 15-1 
122 Arbeidsmiljøloven § 15-4 (1) 
123 Arbeidsmiljøloven § 15-4 (2) 
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Kapittel 4 Veiledning ved innleie av arbeidstakere 

12 Innleie av arbeidstakere 

12.1 Innleie via et bemanningsbyrå 
Det følger av statsansatteloven § 11 at innleie fra bemanningsforetak kan benyttes i samme 
utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 9 første ledd bokstav a eller b. Det 
dreier seg altså om arbeid av midlertidig karakter eller vikariater.  
 
Arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjoner som har forhandlingsrett etter tjenestetvistloven, 
kan imidlertid skriftlig avtale tidsbegrenset innleie uten hinder av dette.124 
 
Statens personalhåndbok understreker at fast ansettelse er utgangspunktet og hovedregelen i 
statlig sektor, i likhet med det øvrige arbeidsliv. Adgangen til innleie av arbeidskraft må derfor ikke 
benyttes på en måte som fører til en omgåelse eller utvidelse av de regler som åpner for å benytte 
midlertidig ansettelse. 
 
Innleieadgangen må heller ikke benyttes slik at den får preg av utvidet prøvetid for en arbeidstaker 
som vurderes for ansettelse i virksomheten. 125 
 
12.1.1 Arbeidsvilkår for innleide arbeidstakere via et bemanningsbyrå 
Arbeidsmiljøloven §§ 14-12 a, 14-12 b og 14-12 c gjelder for arbeidstakere som leies inn via 
bemanningsbyrå.126 
 
Vikarbyrået/bemanningsbyrået må sørge for at en arbeidstaker får minimum de rettighetene som 
vedkommende ville fått ved direkte ansettelse i innleiende virksomhet. Dette gjelder ikke bare 
lønn, men også arbeidstidsreguleringer og ferie. Statens personalhåndbok påpeker at det er viktig 
å merke seg at likebehandlingen innebærer at den innleide arbeidstakeren skal gis adgang til felles 
goder og tjenester som kantine, barnehage etc. på samme måte som om vedkommende hadde 
vært ansatt i virksomheten.  
 
Statens personalhåndbok omtaler reglene som gjelder for innleie av arbeidstakere nærmere. Det 
vises derfor her til den enhver tid gjeldende Statens personalhåndboks omtale av bestemmelser 
som gjelder for innleie av arbeidstakere fra bemanningsbyrå. 
 
12.1.2 Innleie ut over 3 år – treårsregelen 
Treårsregelen gjelder for innleide arbeidstakere fra bemanningsbyrå.127  
 
Ved sammenhengende lovlig innleie av arbeidstaker som overstiger 3 år, har den innleide 
arbeidstakeren krav på fast stilling.128  
 
Se nærmere om 3-årsregelen og beregning av sammenhengende ansettelsestid i punkt 1.7. 
 
12.1.3 Virkninger ved brudd på statsansatteloven § 11 
Ved brudd på statsansatteloven § 11, som regulerer innleie av personell fra bemanningsforetak, 
kan den innleide ta saken til retten. 

                                                             
124 LOV-1958-07-18-2 om offentlige tjenestetvister  
125 Statens personalhåndbok 2023 punkt 2.3.6.3.3 
126 Statsansatteloven § 11 sjette ledd 
127 Statsansatteloven § 9 tredje ledd jf. statsansatteloven § 11 fjerde ledd 
128 Statsansatteloven § 9 tredje ledd 
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Virkninger av brudd på statsansatteloven § 11 er sammenfallende med rettsvirkninger ved brudd 
på reglene om midlertidig ansettelse. En arbeidstaker som mener seg ulovlig innleid fra vikarbyrå 
kan gå til søksmål om fast ansettelse og eventuelt kreve erstatning.129 
 

12.2 Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie130 
Innleie av arbeidstakere fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie, er tillatt når den 
innleide arbeidstakeren er fast ansatt hos utleieren. For at virksomheten skal sies ikke å ha til formål 
å drive utleie, er det et vilkår at utleie skjer innenfor de samme fagområder som utgjør utleierens 
hovedbeskjeftigelse og at utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos 
utleier. Arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjoner i virksomheten som har forhandlingsrett 
etter tjenestetvistloven, skal gjennomføre drøftinger før det treffes beslutning om innleie. 
 
Når innleie etter denne bestemmelsen overstiger ti prosent av de ansatte og har varighet ut over 
ett år, skal det inngås avtale med tjenestemannsorganisasjonene.131  
 

13 Krav om drøfting før innleie fra bemanningsbyrå eller fra virksomhet som ikke har til 
hensikt å drive utleie besluttes 

Før det besluttes å leie inn en arbeidstaker fra et bemanningsbyrå eller fra en virksomhet som ikke 
har til hensikt å drive utleie av arbeidskraft skal dette drøftes mellom arbeidsgiver og 
arbeidstakerorganisasjonene.132  
 
Så tidlig som mulig og før avdelingen eller driftsenheten inngår avtale om å leie inn arbeidstakere 
etter nevnte og gjeldende regler i statsansatteloven og arbeidsmiljøloven, skal grunnlaget for, 
omfanget av og konsekvensene for arbeidsmiljøet drøftes med de tillitsvalgte.  
 
Etter hovedavtalen med tilpasningsavtale for Forsvaret § 18 nr. 2 bokstav e), så skal innleie av 
arbeidskraft drøftes ved den enkelte driftsenhet. Drøftingsplikten reguleres også av 
statsansatteloven § 9 andre ledd.  
 
Det er lokal ledelse med ansvar som skal sørge for at drøftingsplikten overfor lokale tillitsvalgte 
overholdes når det er ønske om å benytte seg av innleide arbeidstakere. Dette gjelder uavhengig 
av om innleie skal skje fra ekstern leverandør Forsvaret har inngått rammeavtale med eller ikke.  
 
Drøftinger skal gjennomføres i den hensikt å: 

• Belyse det faktiske grunnlaget og nødvendigheten av innleie 
• Skape bevissthet for beslutningsgrunnlaget for innleie 
• Sikre at reglene for innleie i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven etterleves 
• Gi en årlig oversikt over bruken av innleid personell 
• Vurdere videre bruk av innleid arbeidskraft 

 
Lokale tillitsvalgte skal informeres minst to ganger per år om prinsippene for bruk av innleid 
arbeidskraft.133 
 

                                                             
129 Statsansatteloven § 38 tredje ledd 
130 Statsansatteloven § 12 
131 Statsansatteloven § 12 (2) 
132 Statsansatteloven § 12 (1) og HA/TA § 18 
133 HA/TA § 17 nr. 4 bokstav c 
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14 Ikrafttredelse 

Dokumentet trer i kraft 2023-02-01.  

Samtidig settes Veiledning i forvaltning av sivile ansatte i Forsvaret av 2020-08-01, Veiledning i 
innleie av arbeidstakere av 2015-08-01 og skriv DL ref 2012/034456 ut av kraft. 
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