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1 Innledning 

1.1 Formål 
Formålet med veilederen er å opplyse om regelverk og fremgangsmåter for å ivareta avdelinger og 
enkeltpersoner som stilles til disposisjon for internasjonal virksomhet.  

1.2 Virkeområde 
Veilederen gjelder for Forsvaret. 
All internasjonal virksomhet (intvirk), internasjonal innsats (intins) og internasjonale operasjoner 
(intops), skal forvaltes likt, med mindre dette er spesifisert under det enkelte punkt. Deler av 
lovverket regulerer kun intops1. 
Etterretningstjenesten (ETJ) omfattes av veilederen, men kan ha særskilte ordninger eller 
dispensasjoner som er regulert i egne regelverk som ikke nevnes her.  
Veilederen omhandler forhold før, under og etter tjenestegjøring i intvirk. 
Personell som har permisjon fra Forsvaret for å tjenestegjøre i sekonderte stillinger, skal ved behov 
gis samme oppfølging som personell i intvirk. Dette koordineres av FPVS. 2 

1.3 Arbeidsgivers ansvar før, under og etter3 
Styrkeprodusenter skal  

a) ivareta rekruttering, oppsetting, utdanning, oppfølging og utøvende arbeidsgiveransvar 
for intvirk.  

b) sikre at aktivitet før, under og etter intvirk, samt aktiviteter i ettårsprogrammet og 
tjenesteerfaring (TJERF), registreres i personellets rulleblad. 

FPVS er fritaksmyndighet for disponert personell før og under tjenestegjøring.  

2 Rekruttere og tilsette 

2.1 Generelt 
Beordringsplikt til intvirk gjelder for 

a) militært tilsatte4 
b) sivilt tilsatte i enkelte tilfeller5 

Styrkeprodusenter har ansvar for oppsetting, utdanning og utrustning av de enheter som Norge 
stiller til disposisjon for intvirk, samt at de er delegert et utøvende arbeidsgiveransvar.6 
E-tjenesten er fritaksmyndighet for eget personell, og inngår beredskapskontrakter og 
tjenestegjøringskontrakter for eget personell.7 
For å oppnå krav til kontroll og oppfølging av alt personell som tjenestegjør i intvirk, skal alle 
stillinger tilhørende oppdraget registreres i personellets rulleblad.8  Registreringen må synliggjøre 
hvilken type oppdrag stillingen er. 

2.2 Operativ støtte 
Behov for operativ støtte fremmes tjenestevei. 

                                                             
1 LOV-2016-08-12-77 om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (Forsvarsloven) § 49 og FOR-2017-06-24-997 
om tjeneste for militært tilsatte og for sivilt tilsatte i Forsvarsdepartementet og underliggende etater 
(Forsvarstilsatteforskriften) 
2 HR-bestemmelsen pkt. E.4 
3 HR-bestemmelsen pkt. E.3 
4 Forsvarsloven §§ 46 og 49 
5 Forsvarsloven § 49 og Forsvarstilsatteforskriften § 15 
6 HR-bestemmelsen pkt. E.3 
7 Instruks til forsvarssjefens undergitte sjefer, 2.8 Sjef etterretningstjenesten 
8 HR-bestemmelsen pkt. E.3 
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Dersom det blir besluttet at operativ støtte skal iverksettes, koordineres dette med FPVS som 
utsteder beordring.  

2.3 Rekruttering  
Rekrutteringen vil variere ut fra oppdragets art og sammensetning. Oppdragene kan deles inn i to 
kategorier: 
1) avdelingsvise bidrag, hvor bemanning er gitt i oppdrag til en DIF-sjef med 
styrkeproduksjonsansvar. 
2) personell som skal bemanne stillinger i multinasjonale enheter bl.a. stabs- og 
observatørstillinger. 
Rekruttering til stillinger innen disse oppdragene gjennomføres av ansvarlig styrkeprodusent eller 
adopsjonsansvarlig, med støtte fra FPVS.  
FPVS er beordringsmyndighet og disponerer personellet i aktuell stilling. 
Ved behov for utlysning av stillinger gjennomfører FPVS en egen søknadsrunde knyttet mot 
aktuelle oppdrag. 

2.3.1 Uttaksmøte 
Ved større kunngjøringsrunder internt for personell med disponeringsplikt, skal det gjennomføres 
et uttaksmøte. I uttaksmøtet behandles forslag til innstilling fra disponeringsmyndigheten, og 
innkalte avdelinger har møteplikt.  Arbeidstakerorganisasjonene inviteres til å delta og kan uttale 
seg under saksbehandlingen i møtet.9  
Uttaksmøtet foretar et administrativt uttak, og disponering skjer i kraft av tildelt 
disponeringsmyndighet.  
Arbeidsgiver skal informere arbeidstakerorganisasjonene før kunngjøring.10 
2.3.2 Særskilte uttakskriterier 

2.3.3 Kvalifikasjoner og erfaring 
Kvalifikasjonene fremkommer etter en samlet vurdering av den enkeltes realkompetanse. Normalt 
velges den best kvalifiserte kandidat til stillingen. Imidlertid skal belastningen ved tjeneste i intvirk 
fordeles slik at så mange som mulig får både kompetansen og belastningen som deltakelse i slik 
tjeneste medfører.11 Dette kan i noen tilfeller medføre at personell som isolert sett har lavere 
kvalifikasjoner foretrekkes. 
Fast tilsatt personell vil foretrekkes fremfor eksterne eller midlertidig tilsatte. 
Ved opprettelse av nye operasjoner kan personell med tidligere relevant erfaring prioriteres til 
nøkkelstillinger. Observatører/liaisonoffiserer skal normalt rekrutteres blant personell som tidligere 
har tjenestegjort i intvirk. 

2.3.4 Krav til tjenesteuttalelse12 
Personell fra førstegangstjeneste skal normalt ha minimum «Forventet» som hovedinntrykk.  
Tilsatte skal normalt ha minimum «Norm» som hovedinntrykk. Det er de siste fem år som skal 
vektlegges. 
Personell som har fått «Litt under norm» ved tidligere intops eller intins, skal normalt ikke beordres 
til intvirk. 

                                                             
9 HR-bestemmelsen pkt. E.5.1 
10 HA/TA § 17 
11 Forsvarstilsatteforskriften § 19 og Regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge» pkt. 3.1.1 
12 HR-bestemmelsen pkt. E.5.3.1 
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2.3.5 Krav til vandel 
Personell som skal tjenestegjøre i internasjonale operasjoner, skal ha god militær og sivil vandel.13 
Oppsettende enhet skal vurdere egnethet til intvirk for personell som er ilagt militær refs i løpet av 
de siste fem år.14 Dersom forholdet er fra tidligere intvirk, kan dette være diskvalifiserende, også om 
det er mer enn fem år siden.  
Saker som omhandler seksuell trakassering eller seksuelle overgrep, og brudd på bestemmelser om 
seksuelt samkvem med lokalbefolkning, vil være diskvalifiserende for all senere intops og intins.15 
Personell som er mistenkt/siktet/under etterforskning for straffbare forhold vurderes ikke for 
intvirk. Oppstår saken etter at personellet har møtt til forberedende tjeneste, skal ikke 
vedkommende reise ut før saken er avklart. 

2.3.6 Fysiske krav 
Personell skal minimum bestå fysisk krav til nivå 316. Det skal vurderes krav til fysisk yteevne for den 
enkelte stilling ved etablering av stillingsstrukturer i intvirk. I mange tilfeller vil det være naturlig 
med strengere krav enn minimumsnivået i bestemmelsene. Dispensasjon fra kravet kan innvilges 
av taktisk styrkesjef17, basert på strengt nødvendige operative behov. Det skal ligge til grunn en 
helhetlig vurdering av den enkeltes fysiske kapasitet og helsetilstand, sett opp mot risikoen knyttet 
til oppdragsløsningen.18 

2.3.7 Forhold til alkohol og andre rusmidler 
Tidligere brudd på forsvarstilsatteforskriftens bestemmelser om pliktmessig avhold kan være 
diskvalifiserende for tjenestegjøring i intvirk.19 
Personell som er pålagt avhold, eller personell som er under oppfølging av lokal sjef for misbruk av 
alkohol eller andre rusmidler, skal ikke vurderes for intvirk. 20 

2.3.8 Aldersgrense 
Personell under 18 år kan ikke vurderes for deltakelse i intvirk.21 
Den øvre grense er 60 år, dvs. at personellet ikke skal være fylt 60 år før hjemkomst. 22  
Personell i stabsstillinger i FN-operasjoner må være minimum 25 år og kan maksimalt være 55 år 
ved utreise. Personell med militær grad OF-5 og høyere kan være eldre.23 Aldersbegrensninger 
gjelder for både militært og sivilt tilsatte. 
I særskilte tilfeller kan kravene for sivilt tilsatte fravikes. Dette gjelder dersom vedkommende er 
medisinsk klarert og disponeringen er basert på frivillighet. Er det ved avdelinger/enheter satt 
særskilte aldersgrenser for militært personell, så gjelder disse tilsvarende for sivile. 
Når internasjonale organisasjoner, som Norge stiller styrker til, har strengere krav til 
aldersbegrensninger, følges disse reglene. 

                                                             
13 Forsvarstilsatteforskriften § 10  
14 HR-bestemmelsen pkt. E.5.3.2 
15 HR-bestemmelsen pkt. E.5.3.2 
16 HR-bestemmelsen pkt E.5.3.3 
17 HR-bestemmelsen pkt E.5.3.3 
18 HR-bestemmelsen pkt. E.5.3.3 
19 HR-bestemmelsen pkt. E.5.3.4  jf. Forsvarstilsatteforskriftens kapittel 11 
20 HR-bestemmelsen pkt. E.5.3.4 
21 Forsvarsloven § 4 jf. § 17 
22 Forsvarsloven § 45 og DocuLive-referanse 2009/002842-003 
23 UNMEM manual 2010.30 pkt. 29 
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2.3.9 Språkkrav – språktester 
Til stillinger i internasjonale staber og observatørkorps testes engelskferdigheter. Testing 
gjennomføres iht. NATO STANAG 6001 og resultatet må være i henhold til krav i 
stillingsbeskrivelsen.24 

2.3.10 Klarering og autorisasjon 25 
Styrkeprodusent skal sørge for at alt personell er sikkerhetsklarert før forberedende tjeneste starter. 
Autorisering av personell gjennomføres innen utreise til intvirk. 
Eldste avdelingssjef og SNR blir autorisert av styrkeprodusent eller FOH. 
Avdelingssjefer påser selv at autorisering av egne avdelinger gjennomføres.  
Styrkeprodusent autoriserer enkeltpersonell. 

2.3.11 Interessekonflikt grunnet personlige holdninger 
Personell som kommer i interessekonflikt grunnet personlige holdninger til oppdraget og/eller 
part(ene) skal normalt ikke delta i intvirk. Hendelser og holdninger som kan skade Norges eller 
bidragets omdømme skal rapporteres tjenestevei, og kan være grunnlag for hjemsendelse.26 

2.3.12 Forretningsmessige eller personlige forbindelser 
Norsk personell som har forretningsmessige eller personlige forbindelser med myndigheter, 
personer eller foretak fra operasjonsområdet skal ikke gis disponering. Dette kan også være 
grunnlag for hjemsendelse.27 

2.3.13 Kunngjøring av uttak 
Det skal tilstrebes å kunngjøre uttak til tjenestegjøring i intvirk 6-12 måneder før utreise, slik at 
personellet gis tilstrekkelig tid til forberedelser. Dette vil ikke alltid være gjennomførbart fordi 
oppdragene i intvirk kan komme med kortere varsel. Personellet skal i så fall gis raskest mulig 
varsling uten unødig opphold. De som skal beordres til tjeneste i intvirk bør motta beordring minst 
fire uker før fremmøte i Norge.28 Avvik fra dette skal koordineres med FPVS. 
Det skal tidligst mulig gis varsel om disponering til eventuelle fagrettede kurs som er nødvendige 
før tiltredelse i stillingene. 

2.3.14 Beordring og tilsetting 
Styrkeprodusenter, støttet av FPVS, skal 

• kalle inn personell til tjeneste 

• administrere innrykk, sørge for legekontroll og administrativ oppfølging 

• sørge for kontraktsinngåelse for personell som ikke har disponeringsplikt 

• kontrollere at personellet har gjennomført medisinsk seleksjon før utreise 

• kontrollere at personellet har gyldig sikkerhetsklarering, ev. initiere re-klarering 

• kontrollere at personellet har gyldig fysisk testresultat, ev. initiere testing 

• kontrollere at krav til språktest er oppfylt, ev. initiere språktesting 

• utruste personell som ikke inngår i avdelingsvise bidrag eller 
erstatningsmannskaper/permisjonsavløsere i henhold til godkjente 
oppsetningsplaner/utrustningslister 

• på ordre klargjøre enkeltpersoner eller strukturelementer for utreise 

                                                             
24 Forsvarstilsatteforskriften § 13 
25 HR-bestemmelsen pkt. E.5.3.5 
26 HR-bestemmelsen pkt. E.5.3.6 
27 HR-bestemmelsen pkt. E.5.3.7 
28 Forsvarstilsatteforskriften § 18 
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• støtte arbeidsgiver i utarbeidelsen av planer for den personellmessige delen av 
krisehåndteringen 

Beordring av gruppe 1 offiserer skal godkjennes av FST.29 
 

2.3.15 Tilsetting direkte fra førstegangstjeneste 
I tilfeller hvor det rekrutteres direkte fra førstegangstjenesten og inn i enheter som skal disponeres 
til beredskap eller umiddelbar utreise, kan bemanningen gjennomføres uten søknadsbehandling. 
Dette skal koordineres med FPVS. 

2.3.16 Førstegangstjeneste som del av intvirk 
Mannskaper som avtjener sin førstegangstjeneste kan kun disponeres til intins.30 Slik bruk av 
vernepliktige besluttes på strategisk militært (FST) eller politisk nivå (FD/regjering). Under ordinær 
oppdragsløsning der bruk av «særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner» legges til 
grunn for den aktuelle tjenesten i intins, tilsettes personellet midlertidig. Da i likhet med 
bestemmelsene for intops. 
Alle som rekrutteres direkte fra førstegangstjeneste for å tjenestegjøre i intops, skal være tilsatte.31 
Som minimumskrav før tilsetting bør de ha avtjent ni måneders førstegangstjeneste. Personell på 
sjøforsvarets fartøy trenger derimot bare tre måneders førstegangstjeneste før tilsetting.32 

2.3.17 Tilsetting av utenlandske statsborgere 
Utenlandske statsborgere kan tilsettes. Forutsetningen for å tilsette utenlandske statsborgere er at 
vedkommende ikke har et ansettelsesforhold til hjemlandets væpnede styrker, eller på annen måte 
er bundet til denne styrken i form av beredskap eller verneplikt. Videre skal vedkommende kunne 
sikkerhetsklareres og ha norsk oppholds- og arbeidstillatelse. Det er FD som har 
avgjørelsesmyndighet i disse sakene og som foretar sikkerhetsklarering og avklaring mot andre 
land.33 

3 Utvikle 

3.1 Midlertidige grader 
Eventuell midlertidig grad gis både i forberedende tjeneste og tjenesteperioden. 
Personell som reiser til intvirk som del av operativ støtte, opprettholder normalt den graden de har 
i sin faste stilling.34 

3.2 Bevæpning og uniformering av sivilt personell 
Sivilt personell som tjenestegjør i stillinger i en militær avdeling i utlandet og anses som militært 
personell, gis status som stridende. De ikles uniform, gis grad jf. 3.3 der dette er naturlig i stillingen, 
og kan bevæpnes dersom det anses nødvendig.35 Det skal gis tilstrekkelig våpenopplæring før 
personellet kan bevæpnes. 

3.3 Uniformering og C-grader36 
Det er etablert et eget militært gradssystem som kan nyttes av sivilt fagpersonell når de bærer 
uniform. Gradssystemet gir ekvivalente C-grader (Civilian rank) til offisers- og spesialist gradene:  
 

                                                             
29 Veileder HR-bestemmelsen del B pkt. 4.1 
30 HR-bestemmelsen del D 
31 Forsvarstilsatteforskriften § 1 
32 Forsvarstilsatteforskriften § 8 annet ledd 
33 Forsvarsloven § 50 tredje ledd 
34 HR-bestemmelsen pkt. E.7.4 
35 Forsvarstilsatteforskriften § 16 
36 HR-Bestemmelsen del E pkt. 7.6  
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Sivil grad: Tilsvarende militær grad: 

COR5 OR 5 

C 1-I OF 1 / OR 5+  

C 1-II OF1+ / OR 6 

C 2 OF 2 / OR 7 

C 3 OF 3 / OR 8 

C 4 OF 4 / OR 9 

C 5 OF 5 

C 6 OF 6 

C 7 OF 7 

C 8 OF 8 

 
Gradssystemet benyttes av personell som bekler stillinger som normalt innehar befals- eller offisers 
grad, men der stillingsinnehaver ikke har tilstrekkelig militær utdanning.37 
Gradssystem synliggjør faglig ledelse, samt hvilket nivå dette utøves på.  
Stillingsinnehaver har faglig myndighet over undergitt personell, herunder også undergitt militært 
personell med lavere grad. Faglig myndighet skal ikke forveksles med militær 
kommandomyndighet. 

3.4 Forberedende tjeneste, kurs og øvelser 

3.4.1 Overordnet om opplæring 
Alt personell skal gjennomgå nødvendig opplæring og forberedelser før utreise.38 
Detaljer rundt den militærfaglige opplæringen vil komme frem av styrkeprodusentenes egne 
utdanningsplaner. Dette tilpasses oppdrag/misjon. 
For personell som har inngått beredskapskontrakt, har Forsvaret rett til å disponere den frivillige til 
tjeneste som vedkommende har samtykket til, herunder til forberedende uttaksprøver, trening og 
utdanning for slik tjeneste, jf. kontrakten. 

3.4.2 Minimumskrav til opplæring og innhold i forberedende tjeneste39 
Forberedelsene skal gjennomføres av alle, både enkeltpersoner og avdelinger. Normalt er dette av 
tre ukers varighet. 
Utdanningen har som mål å nå fastsatte operative krav til operasjonen, og skal som minimum 
inneholde følgende:40 

a) opptreden som krigsfange, gissel (Conduct after capture (CAC)) 
b) minebevisstgjøring 
c) våpentjeneste, skyting 
d) sanitetstjeneste 
e) stressmestring, personellomsorg etter potensielt traumatiserende hendelser 

                                                             
37 HR-bestemmelsen pkt. E.7.5 
38 Forsvarstilsatteforskriften § 17 b) 
39 HR-bestemmelsen pkt, E.6.2 
40 HR-bestemmelsen pkt. E.6.2 
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f) administrative forhold41   
g) adferdsregler, kulturforståelse og etikk – Code of Conduct 
h) rules of engagement (ROE) 
i) FN res. 1325 og FDs handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet 
j) opptreden overfor media 
k) CBRN-tjeneste (chemical, biological, radiological, nuclear) 
l) operasjonsspesifikk trening/orientering 
m) system for dokumentasjon og rapportering etter hendelser, særlig potensielt 

traumatiserende hendelser 
n) krisehåndtering 
o) militær grunnopplæring for sivile som ikke har tidligere militær utdanning (se pkt. 3.4.4) 
p) deltakelse på utreisesamling/-dag i henhold til oppfølgingsreglementet 

Innhold og krav til nivå vedrørende pkt. b, c og k bestemmes av sjef Hæren. Øvrige krav og innhold 
fastsettes av fagansvarlige. 
Innholdet vil kunne variere fra oppdrag til oppdrag, og endrede/nye krav. Normalt gjennomføres 
opplæringen av FPVS og oppdrag gis i styringsdialogen. FPVS er ansvarlig for koordinering med 
tanke på behov, antall kurs og plassering i året.  
Det er normalt en forutsetning at ovenstående i sin helhet er gjennomført før den enkelte reiser ut. 
Dispensasjonsmyndighet er beskrevet i punkt 3.4.7. 
Personell som er disponert i PE-stilling, og som videre beordres derifra til CE-stilling, skal også gis 
denne utdanningen før de reiser til CE-stillingen.42 

3.4.3 Stillingsspesifikke kurs 
For å bekle stillinger i staber eller som observatør, kan det fastsettes krav til spesifikke kurs som må 
gjennomføres enten i Norge eller i utlandet. Det er FPVS som beordrer personellet til å delta på de 
ulike obligatoriske kurs ved disponering til tjeneste. 
Kursene kommer i tillegg til opplæringen nevnt over i pkt 3.4.2. 

3.4.4 Personell uten militær grunnutdanning 
Personell som er planlagt disponert til militær stilling i intvirk uten tidligere militær 
grunnopplæring, må forut for den spesifikke opplæringen gjennomgå særskilt militært kurs for 
sivilt tilsatte43. Den respektive styrkeprodusent har ansvar for at dette gjennomføres.44 
Særskilt militært kurs for sivilt tilsatte kommer i tillegg til den operasjonsspesifikke treningen. 
Særskilt militært kurs for sivilt tilsatte har som formål å gi militær utdanning til: 

• personell rekruttert utenfor Forsvaret uten tidligere militær grunnutdanning, som 
benyttes i spesialiststillinger hvor spesialistfunksjonen er styrende. 

• sivilt fastlønnet personell i Forsvaret uten tidligere militær grunnutdanning. Dette 
gjelder primært personell med disponeringsplikt. Utdanningen jan også tilbys 
personell uten disponeringsplikt som frivillig ønsker internasjonal tjeneste. 

Denne grunnleggende opplæringen skal registreres i den enkeltes rulleblad. 

                                                             
41 administrative forhold omfatter informasjon om lov og forskrift, kontrakt, lønn, tillegg og 
forsikringsordning, øvrige personellmessige forhold og informasjon fra arbeidstakerorganisasjonene. 
42 HR-bestemmelsen pkt. E.9 
43 HR-bestemmelsen pkt. E.7.5 
44 HR-bestemmelsen pkt. E.3 
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3.4.5 Operativ støtte 
Operativ støtte med varighet over tre uker skal gjennomføre forberedende tjeneste før utreise.45 
Ved kortere disponering bør det likevel gjennomføres. Dette koordineres med FPVS. 

3.4.6 Godkjenning av forberedende tjeneste 
Det er styrkeprodusenten som godkjenner personell før utreise, basert på gjennomført opplæring 
og en vurdering av personlig og faglig egnethet. Tidligere gjennomført forberedende tjeneste 
inntil 2 år før utreise, kan normalt godkjennes.46 
Dersom enkeltpersoner ikke oppfyller de krav styrkeprodusenten har satt, gjennomføres det en 
prosess med personellgruppe (P-gruppe) og beordringen kanselleres. Slike prosesser koordineres 
med FPVS. P-gruppen gjennomføres etter mønster fra pkt. 5.3.1. 

3.4.7 Dispensasjon 
Dersom det oppstår forhold som medfører at det ikke er mulig å gjennomføre tilstrekkelig 
opplæring og forberedelser, men styrkeprodusenter likevel ønsker å benytte personellet, skal dette 
fremmes FPVS for beslutning. FPVS skal koordinere med FOH før beslutning tas.47 Eventuell 
manglende opplæring skal dokumenteres i den enkeltes digitale p-mappe. 

3.5 Tjenesteuttalelse og medarbeidersamtaler48 
Styrkeprodusent eller SNR skal påse at det skrives tjenesteuttalelser for tjenestegjøring over 90 
dager.  
Tjenesteuttalelse for Senior National Representative (SNR) utstedes av sjefen for den nasjonale 
enheten som SNR er underlagt. 
Personell i multinasjonale staber og observatører følger retningslinjer i det enkelte 
hovedkvarter/operasjonsområde.   
Ved klage på tjenesteuttalelsen skal de nasjonale bestemmelser følges, dersom det ikke er reell 
klagemulighet skal klagen behandles av FPVS. 
Medarbeidersamtaler bør så langt det er mulig gjennomføres. 

4 Anvende 

4.1 Disponering til internasjonal virksomhet 

4.1.1 Generelt  
Sjef FPVS er gitt følgende fullmakter innen forvaltning av personell disponert til tjenestegjøring i 
intvirk:49 

• fastsetting av lønn gjennom drøfting, etter innspill fra styrkeprodusentene 

• være disponeringsmyndighet av stadig tjenestegjørende militært og sivilt personell 
med disponeringsplikt til intvirk 

• inngå beredskapskontrakter og tjenestegjøringskontrakter med personell, uten 
disponeringsplikt, og eksternt rekrutterte 

• støtte styrkeprodusenter med forvaltning av stabspersonell, inspektører, 
liaisonoffiserer og observatører (fellesstillinger) 

• ha overordnet ansvar for oppfølging av rulledata 

• ha rapporteringsplikt til sjef FST/J1 i forhold av prinsipiell eller spesiell karakter 

                                                             
45 HR-bestemmelsen pkt. E.6.1 
46 HR-bestemmelsen pkt. E.6.3 
47 HR-bestemmelsen pkt. E.6.4 
48 HR-bestemmelsen pkt. E.8 
49 Instruks til forsvarssjefens undergitte sjefer, 
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Norges forpliktelser til å stille styrker til intvirk med et tilstrekkelig antall kvalifisert personell, skal 
gis den nødvendige prioritet. For å fylle prioritert personellbehov, kan FPVS prioritere på tvers av 
anbefalinger fra DIF-ene.  
FPVS kan etter anmodning fra styrkeprodusent omdisponere forhåndsplassert personell til andre 
stillinger i intvirk-enheten.50 
Dersom avdelingen/fartøyet er oppsatt/meldt klar, kan avdelingen/fartøyet omdisponeres direkte 
til andre oppdrag uten forutgående innkalling51. Dette skal forstås slik at ny disponering eller 
villighet ikke er nødvendig, likevelgjelder fremdeles de ordinære fritaksregler.  
Personell som har undertegnet kontrakt om tilgjengelighet for beredskapsstyrker, kan gis 
anledning til å tjenestegjøre i en annen internasjonal virksomhet. Slik disponering koordineres 
med, og godkjennes av FPVS. 
Overføring av personell med disponeringsplikt mellom to produksjonsstrukturer skal godkjennes 
av FPVS. 
For personell med disponeringsplikt vil disponeringen til intvirk være en del av det eksisterende 
tilsettingsforhold. Det skrives ikke egne arbeidskontrakter for denne personellkategorien. 

4.1.2 Beordringsskrivets innhold 
Beordringsskrivet orienterer om generelle forhold og må tilpasses den enkeltes disponering, men 
skal som et minimum inneholde følgende: 

• villighet (med, uten, mot)  
• avdeling 
• stilling og stillings-ID 
• tjenesteperiode 
• forberedende tjeneste 
• økonomiske vilkår 
• fritaksordningen 
• oppfølgingsperiode med sentrale aktiviteter52 
• ferieavvikling 
• familiepolitikk 
• forsikrings- og erstatningsordninger 

Skrivet sendes med gjenpart til hjemmeavdeling og øvrige berørte parter i Forsvaret. 

4.1.3 Beordring mot villighet53 
Beordring mot villighet skal om mulig unngås. Beordringspliktige kan beordres mot villighet til 
intvirk maksimalt to ganger a inntil sju, måneder tjenesteperiode. I tillegg kan det gis flere kortere 
beordringer til intvirk på til sammen inntil 90 dager. Den tilsatte skal snarest mulig tilkjennegi 
hvorvidt vedkommende ikke er villig til å ta en planlagt beordring til intvirk. Informasjon om dette 
skal gis i beordringsskriv. 

4.1.4 Disponeringens varighet54 
Den forberedende tjenesten bør ikke overstige tre måneder og den internasjonale virksomheten 
skal normalt ikke overstige seks måneder. Mindre krevende operasjoner og stabs- og 
observatørtjeneste kan likevel vare i inntil tolv måneder.  

                                                             
50 Forsvarsloven § 49 
51 Forsvarstilsatteforskriften § 18 
52 Reglement for oppfølging av personell fra internasjonale operasjoner 
53 HR-bestemmelsen del E pkt. 5.2 
54 Forsvarstilsatteforskriften § 19  
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4.1.5 Disponering til forberedende tjeneste uten fastsatt utreise 
Ved disponering grunnet beredskapskontrakt, legges tre ukers varslingstid til grunn.  
Kontrakten gir Forsvaret rett til å pålegge den frivillige deltakelse på kurs, øving, samtrening og 
lignende som en avdeling finner nødvendig.  Denne tjenesten skal registreres som tjenestegjøring 
innenfor den samlede tjenesteplikt, og vil inngå i den tiden den frivillige har rettmessig krav på 
permisjon og oppsigelsesvern. Tjenesten skal ikke inngå i tiden for beregning av tidsperioden 
mellom to tjenesteperioder. Denne type tjeneste kan også pålegges i perioden mellom to 
tjenesteperioder. 

4.1.6 FPVS rolle i og etter tjenesteperioden 
FPVS støtter styrkeprodusenter med:55 

• oppfølging av personellet i tjenesteperioden, i samarbeid med SNR. 

• midlertidige omdisponeringer, når operative eller tjenstlige forhold gjør det 
nødvendig. 

• å være kontaktpunkt for personellets nærmeste familie, i samarbeid med 
styrkeprodusentene. 

• den personellmessige delen av krisehåndtering iht. planverk. 

• å være faglig foresatt innen personellforvaltning for SNR/avdelingssjef. 

• saksbehandlingen av evaluerings/utdannings/erfaringsrapporter (personelldelen). 

• mellomlanding, medisinsk dimisjon, hjemkostseremoni og etterlanding.56 

• med utreise, leave, rotasjon og hjemreise. 

• gjennomføring av 1-årsprogrammet57 for personell som ikke er en del av norsk avdeling 
oppsatt fra andre styrkeprodusenter. 

4.2 Rotasjonsmønster 
Styrkebidragenes rotasjonsmønster vil normalt defineres av taktisk styrkesjef som del av 
oppdragsbeskrivelsen. Rotasjon av personell foregår frem til terminering av oppdraget. 
Det vil være enkelte stillinger og/eller fagkategorier som har avvikende rotasjonsmønster. 

4.2.1 Rotasjoner varighet 
Normalt vil det være maksimalt inntil 6 måneder mellom hver rotasjon.  
Enkelte observatør- og stabsstillinger har imidlertid lengre rotasjon. 

4.2.2 Påfølgende tjenesteperiode og hviletid mellom perioder 
Tjenesteperioden bør ikke sammenhengende overstige 6 måneder, men kan i enkelte tilfeller 
utvides med én påfølgende tjenesteperiode. 58 Totalt skal ikke tjenesteperiodene ute overstige 12 
måneder. Dette kan i særlige tilfeller fravikes. Beordring til tjenesteperioder på ett år vil normalt 
være i overkant av 12 måneder på grunn av overlappinger og reisetid. Dersom tjenesten overstiger 
13 mnd skal dette gis en særlig vurdering og årsaken påføres beordringsskrivet. 
Etter å ha tjenestegjort i intvirk bør det gå minst dobbelt så lang tid som lengden på 
tjenesteperioden før ny beordring til intvirk. Arbeidsgiver skal tilstrebe å gi den ansatte enda lengre 
hviletid mellom hver deployering.  
Alle avvik skal godkjennes av FPVS. 

                                                             
55 HR-bestemmelsen pkt. E.3 
56 Reglement for oppfølging av personell fra internasjonale operasjoner 
57 Reglement for oppfølging av personell fra internasjonale operasjoner 
58 Forsvarstilsatteforskriften § 19 
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4.3 Pliktmessig avhold 
Tjenestegjørende skal ikke nyte alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler under 
tjenesteperioden.59 Unntak fra avholdsplikten kan gjøres ved særskilte anledninger60 

4.4 Disponering av personell fra PE til intops 
Disponering av norsk personell disponert i fast internasjonal stilling, Peacetime establishment (PE) til 
intops, vil i hovedsak omfatte NATO-operasjoner, men samme policy skal også nyttes ved 
sammenlignbare oppdrag for andre organisasjoner. 

4.4.1 Policy 
All avgivelse av norsk personell fra PE til intvirk skal godkjennes av National Military Representative 
(NMR) ved SHAPE.61 Senior National Representative (SNR) ved det faste hovedkvarteret utøver norsk 
myndighet iht. instruks i forbindelse med avgivelsen. Personell som naturlig ikke hører inn under 
NMR skal godkjennes av FPVS.62 
Disponering fra PE til intvirk stadfestes gjennom eget beordringsskriv fra FPVS. 
Blant personellet som reiser ut, utnevnes det en SNR for denne gruppen. I de tilfeller hvor det både 
er SNR fra nasjonale styrkebidrag, i kombinasjon med norsk personell fra PE-strukturen, bør SNR-
funksjonen i hovedkvarteret samordnes. Dette koordineres mellom NMR og FPVS. 
Avgivelse av norsk personell er forankret i NATO-dokumentet AAP63-16 D, Manpower Policies and 
Procedures, som utfylles med norske retningslinjer:64 

a) Personell som får stilling i PE-strukturen, skal tilfredsstille de fastsatte medisinske krav til 
tjeneste i intops før tiltredelse i PE-stillingen. 

b) Personell som beordres fra PE til intvirk skal gjennomføre nødvendig initialutdanning før 
avreise. Beredskapsmessige forhold kan gjøre at utdanningen gjennomføres før tiltredelse i 
PE-stillingen. 

c) For personell som beordres fra PE til intvirk skal det registreres hvilken stilling de 
tjenestegjør i under intops-perioden.65 

d) Ved behov for beordring av norsk personell til intvirk, skal NATO rette henvendelsen til 
norsk SNR i hovedkvarteret. SNR skal, sammen med støtteelementet, vurdere 
henvendelsen ut fra personellets status, herunder initialutdanning, medisinsk skikkethet, 
familieforhold og andre sosiale eller tjenstlige forhold. SNR innhenter deretter endelig 
godkjenning fra NMR. 

e) Minimum varslingstid fra NATO er 30 dager. Ved spesielle tilfeller, som f.eks. utløsing av 
beredskap eller kortere disponeringer (inntil 30 dager) er fem dagers varslingstid 
akseptabelt. Dette forutsetter at personellet er/blir klare til utreise. 

f) I løpet av en treårs disponering kan den enkelte disponeres til intvirk i inntil 180 dager. I 
løpet av en fireårs disponering kan den enkelte disponeres i inntil 270 dager. 

g) De seks første og de seks siste måneder i perioden er personellet skjermet fra disponering 
til intvirk på grunn av etablerings- og brytningsfase. Dette kan avvikes i sammenheng med 
beredskapstiltak eller den enkeltes villighet. 

h) Dette mønsteret kan avvike fra ovenstående dersom annet er bestemt i Memorandum of 
Understanding (MOU). 

                                                             
59 Forsvarstilsatteforskriften kap. 11 
60 Forsvarstilsatteforskriften § 54 
61 HR-bestemmelsen pkt. E.9 
62 HR-bestemmelsen pkt. E.9 
63 Allied Administrative Publication  
64 MC 0216/4 manpower policy and procedures- AAP-16 (D) 
65 Pkt. 2.1 
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4.4.2 Fritaksordningen 
Fritaksordningen66 er gjeldende også for PE-personell som beordres til intvirk-stillinger.  
Midlertidig eller varig fritak vil kunne få konsekvenser for den faste disponeringen i PE-strukturen. 

5 Avslutning av tjenesten i intvirk 

5.1 Generelt 
For å kunne ivareta arbeidsgiveransvaret på en god måte, skal styrkeprodusenter legge til rette for 
at det gjennomføres god avslutning av tjenesten, både på kort og lang sikt. Normalt vil dette gå 
over en periode på 12 måneder. 67 
Det er forskjellig krav til oppfølging etter internasjonale operasjoner og internasjonal innsats. 
Personell som ikke har deltatt i intops har ikke formelt krav på oppfølgingstiltak, men det skal 
likevel vurderes om oppfølgingstiltak bør gjennomføres. Det er oppdragets art som legges til 
grunn ved vurderingen . 
Personell som har vært disponert i operative støttestillinger gis oppfølging tilsvarende støttet 
avdeling.68 

5.2 Mottak ved innreise til Norge 
FPVS skal støtte styrkeprodusentene med: 

• å motta personell ved flyplass/havn i Norge koordinert med Taktisk styrkesjef 

• å gjennomføre dimisjon av personellet etter endt tjeneste, herunder 
– legekontroll med stressmestring 
– innlevering/komplettering utstyr 
– stopp/endring av lønnsvilkår 
– kontroll av sluttføring 
– rekvirering av medaljer og bistå ved gjennomføring av 

hjemkomstseremoni, koordinert med styrkeprodusentene. 

• eventuelt andre oppdrag avtalt i leveranseavtaler. 

5.3 Hjemsendelse 
Hjemsendelse i seg selv får ikke betydning for ansettelsesforholdet, men årsaken til hjemsendelse 
kan være grunnlag for disiplinære forføyninger, oppsigelse eller avskjed.  
Forhold som omfatter hjemsendelse eller frabeordring av tilsatte som tjenestegjør i intvirk 
behandles i henhold til gjeldende regler. 
Stadig tjenestegjørende personell som blir hjemsendt gjeninntrer umiddelbart i sin stilling (i 
produksjonsstrukturen), med mindre hjemsendelsens grunnlag påvirker muligheten for 
gjeninntreden.69 
Ikke stadig tjenestegjørende personell som blir hjemsendt skal forvaltes iht. inngått kontrakt. 
Personell som blir hjemsendt skal gis oppfølging.70 

5.3.1 Personellgruppe 
I intvirk skal SNR eller den som innehar denne myndighet, innhente råd fra en personellgruppe. 
P-gruppen nedsettes av den sjef som har hjemsendelsesmyndigheten. 71 

                                                             
66 Forsvarstilsatteforskriften §§ 22-24 
67 Reglement for oppfølging av personell fra internasjonale operasjoner 
68 DL 2017047082-001 
69 Statsansatteloven §§ 20, 26-29 
70 Reglement for oppfølging av personell fra internasjonale operasjoner 
71 Forsvarstilsatteforskriften § 34 
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Personellgruppen er et rådgivende organ for hjemsendelsessaker og bør bestå av: 

• personellansvarlig  

• Representant fra Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) 

• lege/annet helsepersonell 

• jurist/militærpolitiet (MP) 

• tillitsvalgt 
I operasjoner med lav norsk deltakelse kan SNR sette sammen en personellgruppe med minimum 
to medlemmer. FPVS kan også bistå SNR med faglige råd og veiledning, og ved behov forsterke 
personellgruppen med representanter fra FPVS. Gjennomføring kan også ved behov gjøres i Norge. 
Personellgruppen er et uavhengig organ som plikter å belyse saken best mulig og komme til en 
begrunnet anbefaling til styrkesjefen.  
Personellgruppen skal på selvstendig grunnlag kalle inn den involverte slik at vedkommende får 
mulighet til å forklare seg for gruppen, uavhengig av om det foreligger et avhør eller avgjørelse i en 
disiplinærsak e.l. 72 
SNR fatter sin avgjørelse i saken etter at gruppens vurdering er fremlagt.  
For intins gjelder ikke forsvarstilsatteforskriftens bestemmelser om hjemsendelse. I slike tilfeller 
gjennomføres lik saksbehandling73, men SNR fremmer anmodning om avkortning av midlertidig 
beordring til FPVS. 

5.3.2 Klage på vedtak om hjemsendelse 
Tilsatte som sendes hjem fra intops kan klage på vedtak om hjemsendelse.74 
Tilsatte som sendes hjem fra intins kan klage på avkortningen av sin beordring til FST. 

6 Kommandomyndighet og ansvarsforhold  

6.1 Generelt 
Ved norske bidrag i internasjonal virksomhet skal det alltid utnevnes en Senior National 
Representative (SNR).75 Utnevningen foretas av styrkeprodusent eller FOH. 
I de tilfeller hvor operasjonen også har norsk personell reist ut fra PE-strukturen, bør SNR-
funksjonen samordnes. 

6.2 SNR 
SNR skal ivareta nasjonale interesser i utlandet.  
SNR er sjef H/S/L/FS/FOH’s stedlige representant til operasjonen. Innen nasjonale personellrelaterte 
saker skal/kan SNR i henhold til egen instruks: 

• være kontaktpunkt for internasjonal styrkesjef 

• utøve intensjonene i HA/TA76 i relasjon til egen stab og legge til rette for samarbeid og 
informasjonsutveksling 

• omdisponere norsk personell i norske avdelinger 

• fremme forslag til styrkeprodusent og FPVS vedrørende omdisponeringer av norsk 
personell i internasjonale staber 

• beordre personell til å fungere i annen stilling innen egen stab, når denne 
stillingsinnehaveren er fraværende 

                                                             
72 Forsvarstilsatteforskriften § 34 
73 Hr-bestemmelsen pkt E10 
74 Forsvarstilsatteforskriften §§ 37-39 
75 SNR-instruks 
76 HA/TA § 1 1.ledd 
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• melde alle endringer i personelloppsett, beordringer og omdisponeringer til 
styrkeprodusent og FPVS 

• fremme forslag til endring av produksjonsstruktur 

• behandle og avgjøre søknader om velferdspermisjoner 

• gjennomføre avvikling av permisjonsdager på eget personell i henhold til operative 
krav og særavtalen 

• utøve tildelt disiplinærmyndighet, samt være ankeinstans i disiplinærsaker 

• behandle og avgjøre hjemsendelsessaker fra intops, og saker med avkortning av MBO 
for intins, koordinert med styrkeprodusent og FPVS 

• motta og gi påtegning til fritakssøknader/oppsigelser og videresende til 
styrkeprodusent og FPVS for koordinering/behandling ved disponeringsmyndigheten 

6.3 Avdelingssjefer 
Innen personellrelaterte saker for norsk personell skal avdelingssjefer: 

• behandle søknader om velferdspermisjoner innenfor fullmakter gitt av SNR 

• gjennomføre avvikling av permisjonsdager på eget personell i henhold til SNRs 
føringer, operative krav og særavtalen 

• forberede og sende frem hjemsendelsessaker til SNR 

• motta og gi påtegning til fritakssøknader/oppsigelser og videresende til SNR, som 
fremmer disse til styrkeprodusent og FPVS 

6.4 Ansvarsforhold ved disponering fra PE til intops 
Personell i PE-strukturen er avgitt til NATO og forholder seg til NATO-sjef hva gjelder bestemmelser 
for opptreden i misjonsområdet, Rules of Engagement (ROE), og kommer således ikke under norsk 
SNR sitt myndighetsområde. Norske grunnregler for alminnelig opptreden fastsatt i lov, forskrifter 
og direktiver gjelder likevel for alt norsk personell i misjonsområdet. 
Disiplinærmyndigheten for personell i PE-strukturen som er avgitt til NATO tillegger SNR ved fast 
avdeling/hovedkvarter dvs. at den følger NATOs kommandolinjer. 
SNR i misjonsområdet vil ha en nasjonal administrativ støtte- og rapporteringsfunksjon for nevnte 
personell. 

6.4.1 National Military Representative, Norway, SHAPE (NMR NOR SHAPE) 
For å sikre at det blir gjennomført en lik praksis ved disponering av norsk personell fra PE til intops, 
samt for å hindre at norske SNR kommer under press fra det hovedkvarteret det skal reises ut fra, 
gis NMR NOR SHAPE følgende ansvar/oppgaver:77 

• påse at gjeldende retningslinjer følges 

• godkjenne disponeringer av norsk personell fra PE til intops 

• ved behov utnevne norsk SNR for nordmenn disponert fra PE til intops etter 
koordinering med FPVS 

• inneha SNR-oppgaver for SHAPE-personell 

6.4.2 Senior National Representative, Norway (SNR NOR) i PE 
SNR må sette seg inn i gjeldende norsk policy og sørge for at denne er kjent ved NATO 
hovedkvarteret. SNR sender anmodning om disponering eller disponeringsvarsel av norsk 
personell for endelig avgjørelse til NMR NOR, SHAPE. SNR fremskaffer NATO CE referanse og 
stillingsbeskrivelse i samarbeid med støtteelementet og sørger for at dokumentet blir fremsendt 
FPVS. 

                                                             
77 Instruks for forsvarssjefens undergitte sjefer 2.5.  
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6.4.3 Støtteelementene 
Støtteelementene skal støtte de respektive SNR med administrative oppgaver ved disponering av 
PE personell til intops.78  
Støtteelementene har som oppgaver ved disponering av PE personell til intops å følge opp at 
personellet er gripbare til intops, kvalitetssikre at nødvendig initialutdanning er gjennomført og at 
personellet er medisinsk skikket. 
Ved eventuelle midlertidige eller varige forhold som gjør at personellet ikke er gripbare, melde 
dette inn til NMR NOR SHAPE og FPVS.  
Støtteelementene skal i tillegg:  

• sende frem stillingsbeskrivelse til FPVS, som oppretter CE-stilling i strukturen 

• utstede beordringsskriv til intops i samarbeid med SNR når godkjennelse er mottatt. Gjenpart 
av beordringsskriv sendes til FST, FOH, FPVS og NMR NOR SHAPE 

• registrere lønn og tillegg 

• oppdatere rulleblad 

• gi personellet nødvendig informasjon om gjeldende bestemmelser og fritaksordninger 

• holde oversikt over norsk personell disponert fra PE til intops 

• etablere hjemmestøtteordninger79 herunder ivareta funksjonen som familiekoordinator 

• etablere planer for krisehåndtering i samarbeid med FPVS slik at behov for støtte fra Norge er 
klarlagt før en hendelse inntreffer. 

Støtteelementene holder oversikt over antall dager PE-personell er disponert til intops (iht. 180- og 
270-dagersregelen), og behov utover reglene koordineres med FPVS. Støtteelementene bistår SNR 
i fremsendelse av NATOs disponeringsvarsel eller forespørsler til NMR, og ivaretar oppfølging.  
6.5 Norsk jurisdiksjon og adferdsregler 

6.5.1 Generelt  
Under intvirk vil det som regel være inngått en statusavtale eller noteveksling med mottakerstaten. 
Denne avtalen vil bl.a. regulere hvilke rettigheter og plikter personellet har til mottakerstaten 
under tjenestegjøringen. Den normale ordning etter slike avtaler er at Norge beholder eksklusiv 
jurisdiksjon. Dette innebærer at det er norsk strafferettslovgivning som kommer til anvendelse 
under tjenestegjøringen. Følgelig er det norske myndigheter som har ansvar for en eventuell 
straffeforfølgning både etter norske og mottakerstatens lover.  
SNR og/eller avdelingssjef plikter å informere om særlige lovbestemmelser som gjelder i det 
aktuelle landet. Herunder skal det også informeres om hvilke adferdsregler den enkelte skal 
forholde seg til. Disse bestemmelser viker for strengere bestemmelser gitt av NATO, FN eller annen 
instans som har myndighet til å gi felles bestemmelser for styrker sammensatt av flere nasjoner. 

6.5.2 Etterforskning av alvorlige ulykker/hendelser i utlandet 
Etterforskning av mulige straff- og refsbare forhold begått av norsk personell i utlandet, 
etterforskes i prinsippet på samme måte som saker hjemme. Dette skal rapporteres tjenestevei.  
Militær sjef som har behov for etterforskningsbistand, skal koordinere en slik bistandsanmodning 
med nasjonal militærpolitisjef/-leder før anmodning fremmes. 

6.5.3 Undersøkelseskommisjon ved alvorlige ulykker/hendelser i utlandet80 
For operasjoner i utlandet er undersøkelsesmyndigheten lagt til sjef FOH. Ved andre ulykker og 
hendelser i utlandet fastsetter sjef FST undersøkelsesmyndighet i det enkelte tilfelle. 

                                                             
78 HR-bestemmelsen pkt. E.9 
79 Jf. Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret 
80 Bestemmelse om undersøkelser av ulykker og hendelser pkt. 3.6 
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Undersøkelsesmyndigheten skal anmode norsk politi om å stille representant i 
undersøkelseskommisjoner som nedsettes ved ulykker som rammer norske styrker i utlandet. 

7 Ikrafttredelse 
HR veileder - del E trer i kraft 2023-02-01.  
Samtidig settes dokumenter nevnt i skriv fra FST, DL referanse 2020/035562-80 ut av kraft. 
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