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1 Innledning 

1.1 Formål1 
HR veileder del I definerer Forsvarets utdanningssystem, sentrale begreper, forklarer krav og 
praksis ved utdanning og vilkår for å sikre enhetlig og objektiv seleksjon og opptak til-, og 
forvaltning av personell som gjennomfører utdanning i regi av Forsvaret. 

1.2 Virkeområde 
HR veileder del I omhandler personell som har søkt eller gjennomfører utdanning i Forsvaret eller 
utdanning i regi av Forsvaret. 

1.3 Definisjoner 
Definisjoner er beskrevet i vedlegg til HR-bestemmelsen.  

1.4 Medbestemmelse 
Veileder til HR-bestemmelsen del I med vedlegg skal drøftes med arbeidstakerorganisasjonene. 

2 Ansvar, roller og myndighet 

2.1 Forsvarsstaben 
Forsvarsstaben er fagmyndighet for all utdanning i Forsvaret og fastsetter utdanningssystemet, 
herunder hvilke utdanninger som skal gjennomføres, inkludert antall elevplasser og hvilke 
utdanninger det skal tas opp til gjennom Forsvarets opptak og seleksjon. Forsvarsstaben definerer 
hva som er nivådannende-, og fag- og funksjonsutdanning, samt militært profesjonsnivå. 2 

2.2 Forsvarets personell- og vernepliktssenter 
Sjef Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) har prosessansvar for rekruttering, seleksjon, 
og personellforvaltning i forbindelse med søknad og opptak til utdanning i Forsvaret.3 
Dette innebærer blant annet:  
a) Ansvar for å behandle søknad til all frivillig tjeneste og utdanning i Forsvaret. 
b) Innkalle søkere til seleksjon. 
c) Administrere Forsvarets opptak og seleksjon (FOS).  
d) Rådsbehandling og resultatkunngjøring av VBU 3, HBU, VOU og sivil etter- og 

videreutdanning. 
Sjef FPVS er styreleder for Opplæringskontoret for Forsvaret. Styret består av representanter fra de 
ulike DIFene og Forsvarets fagutdanningsråd. Sjef FPVS er ansvarlig for lærlingeordningen i 
Forsvaret og fører kontroll med at ordningen gjennomføres i henhold til Opplæringsloven med 
forskrifter, samt Særavtale for lærlinger i staten. 

2.3 Forsvarets høgskole 
Sjef Forsvarets høgskole (FHS) er delegert fagansvar for utdanninger på befalsskolenivå og høyere4, 
og har myndighet til å beslutte hvem som kan tas opp til akkreditert høgskoleutdanning i 
Forsvaret.5 
Sjef FHS har ansvar for gjennomføring av nivådannende utdanning av offiserer og spesialistbefal 
på befalsskolenivå og høyere, samt vernepliktige akademikere (VA) og spesielle kategorier militært 

                                                             
1 Jfr. HA / TA §32 
2 Instruks til forsvarssjefens undergitte sjefer, pkt. 2.3 
3 Instruks til forsvarssjefens undergitte sjefer, pkt. 2.17 
4 Instruks til forsvarsjefens undergitte sjefer pkt. 2.18 
5 Forskrift om opptak til høgre utdanning (FOR-2017-01-06-13 
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tilsatte (SKMT), herunder å fastsette akademiske krav for den enkelte utdanning. Akademiske krav 
fastsettes i egen forskrift6 og studieplanen til den enkelte utdanning. 
Sjef FHS skal sørge for at det til enhver tid er oppdatert informasjon om deres utdanninger på 
Forsvaret.no. 
Sjef FHS har ansvar for personellforvaltning av personell som gjennomfører utdanning ved FHS og 
for å ivareta all dokumentasjon av utdanningen7. 

2.4 Forsvarsgren/DIF 
Styrkeprodusenter og sjefer for driftsenheter med utdanningsansvar8 har ansvar for: 

a) fastsetting av faglige krav til fag- og funksjonsutdanning 
b) kunngjøring av utdanninger 
c) de avdelinger som er ansvarlig for utdanningene skal sørge for at det til enhver tid er   

oppdatert informasjon på Forsvaret.no  
d) rekruttering og seleksjon til all spesialist- og befalsutdanning9 
e) nivådannende utdanning på OR 1-4 nivå 
f) gjennomføring av fag- og funksjonsutdanning 
g) personelladministrasjonen, herunder å ivareta all dokumentasjon av utdanningen som 

gjennomføres i DIF 
h) å beslutte hvem som tas opp til ikke-akkreditert utdanning i Forsvaret til og med VBU 2. 

Partssammensatt opptaksråd skal gjennomføres 
i) utarbeide bestemmelser for gjennomføring og avslutning av utdanning 
j) beslutning av utgiftsdekning til sivil deltidsutdanning. 

Alle DIFer skal tilrettelegge for yrkesfaglig fordypning (YFF) for skoleelever i forbindelse med 
ordningen for lærlinger i Forsvaret. 

2.5 Forsvarets sanitet 
Sjef Forsvarets sanitet (FSAN) er delegert fagansvar for medisinsk seleksjon og psykologiske tester 
benyttet til opptak og seleksjon i Forsvaret.10 

2.6 Forsvaret kommunikasjon 
Sjef Forsvaret kommunikasjon (FKOM) har i dialog med Forsvarets driftsenheter ansvar for 
markeds- og rekrutteringskommunikasjon (markedskampanjene) av Forsvarets utdanningstilbud. 

3 Utdanningssystemet 

3.1 Generelt om utdanningsordningen i Forsvaret 
Målet med Forsvarets utdanningsordning er å tilføre Forsvaret den kompetansen som er 
nødvendig og hensiktsmessig for at Forsvaret skal kunne oppnå de mål og oppgaver som er gitt av 
overordnet politisk myndighet. 
Forsvarets utdanningsinstitusjoner er Forsvarets høgskole, våpenskoler, rekruttskoler og spesielle 
tjenesteutdanninger i DIF (som for eksempel grunnutdanningen i MDK eller EBN), samt 
lærlingeordningen. 
Forsvaret kan benytte seg av sivile utdanningsinstitusjoner for å dekke spesifikke 
kompetanseområder, gjennom bruk av etter og videreutdanning for tilsatte. 
For å systematisere og tydeliggjøre Forsvarets karrieremuligheter er alle utdanninger innenfor 

                                                             
6 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole (FOR-2018-06-29-1138) 
7 Instruks for rektor ved Forsvarets høgskole 
8 Ses i sammenheng med DIF sjef instruks 
9 Ref. retningslinjer for uttak til spesialist og befalsutdanning som er under utarbeidelse 
10 Instruks til forsvarsjefens undergitte sjefer punkt 2.16 
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Forsvarets utdanningsretninger klassifisert i en av tre utdanningstyper etter prinsippet om livslang 
læring: Grunnutdanning, etterutdanning og videreutdanning. 

Figur 1 illustrerer sammenhengen mellom personellkategorier og utdanningstyper. Se vedlegg 1. 

3.2 Nivådannende utdanning 

3.2.1 Overordnet om nivådannende utdanning 
Utdanningsordningen består av nivådannende utdanning, fag- og funksjonsutdanning, samt etter-  
og videreutdanning. Utdanningsnivåene bygger på hverandre, slik at utdanning på et nivå 
forutsetter bestått underliggende nivå. 
Et overordnet prinsipp er at rett type og rett mengde utdanning gis på rett tidspunkt i karrieren, og 
er tilpasset de krav tjenesten stiller. Dette medfører at militært tilsatt personell tilføres en 
kombinasjon av nivådannende utdanning og fag- og funksjonsutdanning for å ivareta Forsvarets 
oppgaver. 
Nivådannende utdanning11 kvalifiserer til tjeneste på ulike nivåer og Forsvarets behov er styrende 
for den utdanning som gis. 
 
 
Figur 2 under illustrerer den nivådannende utdanningen og hvordan ordningen henger sammen 
med tjeneste, avansement og øvrig utdanning. 

                                                             
11 HR-bestemmelsen pkt. I.1.1 og I.1.2 
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3.2.2 Forsvarets nivådannende utdanninger  
Forsvarets nivådannende utdanninger for spesialistkorpset:  
• Grunnleggende grenader- og konstabelutdanning (GGK) 
• Videregående grenader- og konstabelutdanning (VGK)12  
• Grunnleggende befalsutdanning (GBU) 
• Cyberingeniørutdanning (CING)* 
• Videregående befalsutdanning 1 (VBU 1) 
• Videregående befalsutdanning 2 (VBU 2) 
• Videregående befalsutdanning 3 (VBU 3) 
• Høyere befalsutdanning (HBU)  
* For å oppnå nivå GBU må befalsskole være gjennomført. 
 

Forsvarets nivådannende utdanninger for offiserskorpset: 
• Grunnleggende offisersutdanning (GOU) 
• Grunnleggende offiserspåbygning (GOP)13  
• Grunnleggende offiserskurs (GOK) 
• Videregående offisersutdanning (VOU) 
• Videregående offiserspåbygning (VOP) 
• Høyere offisersutdanning (HOU) 

3.3 Søknadskrav for nivådannende utdanning 

3.3.1 Grunnleggende krav til alle nivådannende utdanninger14 
For å være kvalifisert til nivådannende utdanning skal søker: 

                                                             
12 Fullført og bestått lagførerutdanning i Hæren godskrives som VGK. 
13 For de med sivil bachelor (årsstudium) 
14 HR-bestemmelsen pkt. I.2.1 



  Side 9 av 31  
 

a) være norsk statsborger, eller søkt om dette (må ha norsk statsborgerskap når utdanningen 
starter, unntak for land med bilateral avtale om militær utdanning og tjenestegjøring i 
Forsvaret)15  

b) 18 år ved opptaket start16 
c) være skikket til tjeneste17 

• Tilfredsstille de ulike utdanningenes krav til alminnelig evnenivå, se pkt. 3.3.7 

• ha godkjent vandel 

• tilfredsstille fysiske krav i stilling, men skal minimum være karakter 4 for grunnleggende 
OR utdanninger18 

d) inneha gyldig sikkerhetsklarering i henhold til gitte krav eller tilfredsstille krav til å kunne få 
dette19  

e) tilfredsstille helsekrav20   
f) som hovedregel ikke deltatt på mer enn to opptak til samme utdannings nivå (FOS) 
g) hvis avdelingene har kandidater som er refset som søker utdanning, må avdelingssjef gi 

påtegning for skikkethet til utdanning. 

3.3.2 Tilleggskrav ved enkelte utdanninger 
Ved enkelte utdanninger kan det i tillegg stilles krav til følgende:  

a) godkjent førstegangstjeneste innen utdanningens start 
b) tilfredsstille særskilte krav fra forsvarsgrenene og andre relevante driftsenheter 
c) tjenesteerfaring på et gitt nivå 
d) bestått særskilte forkunnskaper for de utdanningslinjer som krever dette 

3.3.3 Opptak til bachelorutdanninger 
Følgende forutsettes ved opptak til bachelorutdanning:  

a) som hovedregel ikke være eldre enn 25 år.21 Dette gjelder ikke søkere til GOP (årsstudium) 
og GOK 

b) generell studiekompetanse22 
c) formelle krav i henhold til studiets rammeplan 
d) bestått psykologiske tester (resultatene fra inneværende eller forrige kalenderår er gyldige) 
e) Norsk militær figurtest (NMF) skal være prøveklasse 3 eller høyere 
f) summen av Norsk militær figurtest (NMF) og tallrekker(T) skal minimum tilsvare 

prøveklasse 6 totalt 
g) dersom kandidaten har 2 på tallrekker, ordforståelse, engelsk eller regneproblemer, kreves 

det et gjennomsnitt på alle prøvene (GT-snitt) tilsvarende 4 eller høyere  
h) bestått kunnskapsprøver; matematikk og engelskprøve (ett års gyldighet) 
i) prøveklasse 2 på to prøver er ikke bestått på psykologiske tester og kunnskapsprøver 
j) godkjent leder – og skoleprognose 

                                                             
15 Vernepliktsforskriften (FOR-2017-06-16-779) §2 tredje ledd 
16 Forsvarsloven (LOV-2016-08-12-77) §4 og §12. 
17 Forsvarsloven §10, vernepliktsforskriften §17 
18 Reglement om fysisk testing 
19 Sikkerhetsloven (LOV-2018-06-01-24) § 8-1 andre ledd første punktum 
20 Forsvarsloven §10, vernepliktsforskriften §18 Jf. Bestemmelse for militær helsetjeneste og 
legebedømmelse. 
21 Forsvarsloven § 44 andre ledd. 
22 Universitets- og høgskoleloven (LOV-2005-04-01-15) §3-6 
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Særskilt krav til årsstudium er relevant sivil bachelorgrad eller høyere, for å dekke Forsvarets behov. 
Ytterligere opptakskrav skal kunngjøres i utlysningstekst. 

3.3.4 Søknadsbehandling til bachelorutdanning 
Under søknadsbehandlingen rangeres søkerne etter følgende kriterier: 

a) Karakterer fra VGS eller høyere utdanning inkludert tilleggspoeng23 
b) Tjeneste utover førstegangstjeneste gir ytterligere 1 tilleggspoeng24 
c) Det kan gis inntil 4 ekstrapoeng for fordypning i realfag og / eller språk25  
d) Inntil 2 tilleggspoeng kan gis for eksempelvis førstegangstjeneste eller folkehøgskole. Det 

gis ikke mer enn 2 tilleggspoeng til sammen26 
e) Alminnelig evnenivå  
f) Det gis ikke alderspoeng 
g) Det skilles ikke på førstegangsvitnemål og ordinær kvote27 
h) Det kan gis inntil 2 poeng for det underrepresenterte kjønn28 
i) Enkelte utdanningsretninger kan stille spesielle krav til utdanningsbakgrunn 

Tilleggspoeng gis med utgangspunkt i gjennomført utdanning på søknadstidspunktet. 
FPVS, i samråd med styrkeprodusenter og sjefer for driftsenheter med utdanningsansvar, 
bestemmer antall søkere som kalles inn til opptaksprøver. 
Kadetter/studenter som har påbegynt et utdanningsløp ved FHS vil normalt ikke få innvilget 
søknad om bytte mellom ulike militære bachelorutdanninger under utdanningsløpet, på grunn av 
Forsvarets 1:1 policy for utdanningsplasser og stillinger.  

3.3.5 Særskilte krav til cyberingeniørutdanning 
Følgende krav må tilfredsstilles for å være kvalifisert til utdanningen som cyberingeniør29: 

a) generell studiekompetanse,  
b) matematikk R1 + R2 og fysikk F1, eller forkurs for ingeniørutdanning. 

3.3.6 Særlig om krav til alminnelig evnenivå30 
De som har under AE 5 ved første gangs prøve, kan gis anledning til å gjennomføre psykologiske 
prøver én (1) gang til31. Ved re-test benyttes Norsk militær figurtest (NMF), tallrekker og 
ordforståelse.  
De som ikke består ny test skal gis avslag på eventuell ny søknad til utdanning som krever AE 5 eller 
høyere. 

3.3.6.1 Offisersutdanning 
Offisersutdanning krever AE 5 eller høyere, unntaksvis kan kandidater med AE 4 kalles inn til 
seleksjon Søkere med lavere AE enn 4 gis normalt ikke mulighet til ny test. For opptak til 
offisersutdanning kreves bestått psykologiske og evneprøver jf. pkt. 3.3.3 

                                                             
23 Forskrift om opptak til høgare utdanning § 7-5, §7-11 
24 Universitets og høgskoleloven loven § 5 
25 Forskrift om opptak til høgare utdanning § 7-8 
26 Forskrift om opptak til høgare utdanning §7-11 
27 Dette vil bli fastsatt ifm. revisjon av Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole 
28 Forskrift om opptak til høgare utdanning §7-9 
29 Forskrift om opptak til høgare utdanning § 4-3 
30 HR – bestemmelsen del I 
31 Presisering til beslutningsnotat nr.2/2008 – DL 2008003964-018 
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3.3.6.2 Befalsutdanning  
For befalsutdanning er hovedregelen AE 5 eller høyere. Unntaksvis kan personell med lavere AE 
vurderes til befalsutdanning dersom de kan vise til meget gode tjenesteresultater over tid, og 
innehar kritisk fagkompetanse. Kritisk fagkompetanse omfatter personell innenfor militære 
nisjekapasiteter (eksempelvis marinetekniske stillinger), der befalsstillinger krever forutgående 
seleksjon og omfattende erfaring fra fagfeltet. Gode tjenesteresultater over tid er definert som 6 år. 
Personell som retestes og ikke består kravet, men tilfredsstiller kriteriene for unntaket kan 
fremsende en søknad via Forsvarsgren for en vurdering av dispensasjon for å gjennomføre 
befalsskolen. Dispensasjonen vil også gjelde for all videre utdanning i OR-søylen (VBU). 
Befalsutdanninger som gir bachelornivå, er ikke omfattet av unntaket.  

3.3.6.3 OR 2-4 
For utdanninger på OR 2-4-nivå som ikke er nivådannende, er kravet normalt AE 3.  

3.3.7 Islandske statsborgere og søkere med utdanning fra utlandet 
Islandske statsborgere som ønsker å ta utdanning i Forsvaret skal behandles som øvrige søkere 
med unntak av at kravet om norsk statsborgerskap bortfaller.32 
Søknadene skal ha påført godkjenning fra det islandske utenriksdepartementet. Søkerne skal være 
sikkerhetsklarert for HEMMELIG av islandske myndigheter når de søker. 
Søknader som ikke er påført godkjenning fra det islandske utenriksdepartementet, eller der 
søkeren ikke er sikkerhetsklarert for HEMMELIG, skal returneres søker. 
Søkere med 3-årig videregående utdanning fra de andre nordiske landene, er kvalifiserte for 
opptak uten tilleggskrav i norsk når den videregående utdanningen gir generelt opptaksgrunnlag 
til universitet og høyskoler i de respektive landene. Dersom utdanningen er fra land utenfor 
Norden, må den enkelte selv dokumentere bestått utdanning på nivå med norsk 3-årig 
videregående opplæring som gir generell studiekompetanse. De må også dokumentere sine 
kunnskaper i norsk. 
Søkere med utenlandsk akademisk utdanning, må kunne dokumentere minimum bachelorgrad 
med minimum 3 års omfang (180 studiepoeng). Søkeren er selv ansvarlig for å få utdanning 
godkjent av NOKUT. Studiepoengsystemet ECTS (European Credit Transer and Accumulation 
System) skal primært nyttes i poengberegningen. 

3.4 Forutsetninger for utdanning som spesialister og spesialistbefal 

3.4.1 Grunnleggende grenader- og konstabelutdanning  
Grunnleggende grenader– og konstabelutdanning (GGK) er en grunnutdanning som skal 
gjennomføres som del av tilsetting som OR 2-4, og skal være gjennomført innen seks måneder 
etter tilsettelse. 
Følgende krav må normalt tilfredsstilles for å være kvalifisert til grunnleggende grenader- og 
konstabelutdanning (GGK): 

a) godkjent førstegangstjeneste innen utdanningens start 
b) tilfredsstille særskilte krav fra forsvarsgrenene og andre relevante driftsenheter 

Etter bestått utdanning er personellet kvalifisert for stillinger på OR 2 nivå. 

3.4.2 Videregående grenaders- og konstabelutdanning  
Videregående grenaders- og konstabelutdanning (VGK) er en videreutdanning som kvalifiserer til 
stillinger på OR 4 nivå. 
Følgende krav må normalt tilfredsstilles for å være kvalifisert til videregående grenader- og 
konstabelutdanning (VGK): 

                                                             
32 Memorandum (MOU) om sikkerhets-, forsvars- og beredskapssamarbeid mellom Norge og Island 
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a) 3 års tjenesteerfaring på OR 3 nivå. 
Utdanningen skal gjennomføres av alle som får normalavansement til OR 4. 

3.4.3 Lagførerutdanning 
Lagførerutdanning (LU) er en etter- og videreutdanning for å kunne løse oppgaver som lagfører i 
Forsvaret. 
Følgende krav må normalt tilfredsstilles for å være kvalifisert til lagførerutdanning: 

a) gjennomført førstegangstjeneste 
b) ønskelig med tjenesteerfaring på OR 2 nivå eller tilsvarende 
c) AE 5, unntaksvis kan personell med AE 4 gis dispensasjon33 

Personell som har bestått lagførerutdanningen får godskrevet utdanningsnivået VGK. 
Etter bestått utdanning er personellet kvalifisert for lagførerstillinger på OR 4 nivå. 

3.4.4 Grunnleggende befalsutdanning  
Grunnleggende befalsutdanning (GBU) er en grunnutdanning som kvalifiserer til tilsetning som 
befal. 
2 års tjenesteerfaring på OR 2 nivå eller tilsvarende må tilfredsstilles for å være kvalifisert til GBU. 
Personell som har bestått befalsutdanning får godskrevet utdanningsnivået GBU og er etter bestått 
utdanning kvalifisert for stillinger på OR 5 nivå. Personellet skal normalt tilsettes med T60 vilkår. 

3.4.5 Bachelor i språk- og etterretning 
Bachelor i språk- og etterretning er en grunnutdanning der personellet tilsettes som spesialist med 
T60 vilkår. Særskilte krav: 

a) som hovedregel ikke være eldre enn 28 år 
b) bestått psykologiske tester, (resultatene fra inneværende eller forrige kalenderår er 

gyldige) 
c) Norsk militær figurtest (NMF) skal være prøveklasse 4 eller høyere 
d) tallrekker skal være prøveklasse 4 eller høyere 
e) ordforståelse skal være prøveklasse 5 eller høyere 
f) engelskprøve med prøveklasse 7 eller høyere. 

Sjef Etterretning i samarbeid med sjef Forsvarets høgskole beslutter hvem som får tildelt 
utdanningsplass. 

3.4.6 Bachelor i ingeniørfag - telematikk 
Bachelor i ingeniørfag-  telematikk er en grunnutdanning der personellet tilsettes som 
spesialistbefal med T60 vilkår. Særskilte krav jf. pkt. 3.3.6.1 

3.4.7 Videregående befalsutdanning 
Videregående befalsutdanning (VBU) er en videreutdanning for å kunne tjenestegjøre på høyere 
gradsnivå i spesialistsøylen. Utdanningen bygger på hverandre og er delt inn i tre ulike nivåer VBU  
1, VBU 2 og VBU 3. Utdanningen skal fortrinnsvis gjennomføres før normalavansement og senest 
ett år etter normalavansement til det aktuelle gradsnivået.  
Søkere til: 

a) VBU 1 skal ha bestått GBU og ha normalt 3 års tjenesteerfaring på OR 5 nivå 
b) VBU 2 skal ha bestått VBU 1 og ha normalt 3 års tjenesteerfaring på OR 6 nivå 

                                                             
33 Jf. Forsvarssjefens beslutningsnotat nr. 2/2008. Det kan gis dispensasjon til AE 4 for personell med kritisk 
kompetanse, samt personell som gjennom en periode på fem år eller lengre kan vise til svært gode 
tjenesteresultater. Søknad om dispensasjon sendes tjenestevei med påtegning til HST-P/disponering og 
rekruttering før opptaket. 
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c) VBU 3 skal ha bestått VBU 2 og ha normalt 3 års tjenesteerfaring på OR 7 nivå. 
Til VBU 1 skal søkere som nærmer seg tid for normalavansement prioriteres. For VBU 3 skal uttak 
skje i forsvarssjefens råd etter forslag til innstilling fra forsvarsgrenene og etter bestått er man 
kvalifisert for stillinger på OR 8 nivå. 

3.4.8 Høyere befalsutdanning 
Høyere befalsutdanning (HBU) gjennomføres normalt ved FHS eller tilsvarende skoler i utlandet. 
Forsvarsgrenene innstiller personell for denne type utdanning, og FST/J134 foretar uttaket. HBU er 
forbeholdt et fåtall personell som skal bekle OR 9 stillinger på de høyere organisasjonsnivåene i 
Forsvaret. 
Etter bestått utdanning er personellet kvalifisert for OR 9 stillinger på de høyere 
organisasjonsnivåene i Forsvaret. 

3.5 Nivådannende utdanning for offiserskorpset 

3.5.1 Grunnleggende offisersutdanning (GOU) 
GOU utdanningsnivå er obligatorisk for alle som skal bli offiser.  
Fullført og bestått grunnleggende offisersutdanning (GOU) gir rett og plikt til tilsetning som offiser. 
GOU kan oppnås på følgende måter: 

a) Bachelor i militære studier (krigsskolene) 
b) Relevant sivil bachelorgrad 180 stp. og årsstudium i militær ledelse og operasjoner eller 

grunnleggende offiserskurs (GOK)  
c) Relevant sivil mastergrad 90 eller 120 stp. og GOK 
d) Flygere og navigatører som før 2018 kun har gjennomført ett år ved LKSK før utdanning i 

USA.  
Årsstudium tilsvarer det første året av den militære bachelorutdanningen (GOU). Sammen med 
godkjent sivil bachelor gir årsstudium rett og plikt til fast tilsetting T60. Søkere til grunnleggende 
offisersutdanning for de med sivil bachelor (årsstudium) skal normalt gjennomføre lik seleksjon 
som søkere til andre utdanninger som gir GOU. 
Militært tilsatte med relevant sivil bachelor med minimum 3 år som befal kan gjennomføre en 
militærfaglig grunnutdanning av kortere varighet (GOK) som gir rett og plikt til fast tilsetting T60. 
Formelt opptak til GOU besluttes av FHS. 
Førstegangstilsetning som offiser gir graden OF 1 fenrik35, og starter tjenesten som 3. års fenrik. 

3.5.2 Videregående offisersutdanning (VOU) 
VOU kan oppnås på følgende tre måter: 

a) Master i militære studier 
b) Relevant sivil mastergrad + Videregående offiserspåbygning (VOP)  
c) Videregående offisersutdanning i utlandet (VOU utland) 
d) FHS skal rapportere gjennomført utdanning til FPVS. 
e) FPVS oppdaterer den enkeltes rulleblad. 
f) Etter bestått utdanning er personellet kvalifisert for stillinger med krav til VOU. 

                                                             
34 HR-bestemmelsen pkt. I.2.4 
35 HR-bestemmelsen pkt. B.1.3 
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3.5.3 Høyere offisersutdanning (HOU) og høyere akademisk utdanning  
Høyere offiserutdanning (HOU) gjennomføres normalt ved FHS eller tilsvarende skoler i utlandet. 
Sjef Hæren, sjef Sjøforsvaret og sjef Luftforsvaret (SJ HSL) innstiller personell for denne type 
utdanning, og FST/J136 foretar uttaket.  
FPVS kunngjør høyere akademisk utdanning etter Forsvarets behov og FHS foretar uttaket. 
Etter bestått utdanning er personellet kvalifisert for stillinger med krav til HOU. 

3.5.4 Nivådannende utdanning i utlandet 
Alle ekvivalenter til nivådannende utdanning i utlandet skal være kvalitetssikret av FHS og 
forhåndsgodkjent, uavhengig av om det er befals- eller offisersutdanning. Utdanninger i utlandet 
som ikke er forhåndsgodkjent er å anse som fag- og funksjonsutdanning. Hvis det foreligger 
særskilte vilkår for utdanningen, må dette beskrives i utdanningskontrakten. 

3.5.5 Sjefskurs FHS og annen tilsvarende utenlandsk utdanning som kan gi HOU 

3.5.5.1 Kvoter 
FST/J1 skal i styringsdialogen med FHS fastsette kvoter for Sjefskurset fordelt på norske militære og 
sivile. Sjef FHS fastsetter antall utenlandske kursdeltakere. 

3.5.5.2 Utlysning 
FHS skal utlyse Sjefskurset i skriv til grenstabene og Forsvarets tro- og livssynsskorps, på sine 
internettsider og i skriv til departementer, andre aktuelle statsinstitusjoner, landsomfattende 
organisasjoner, media med flere. Institusjonene ivaretar fordeling til eventuelt underlagte etater og 
fremmer en prioritert liste av søkere til FHS. 

3.5.5.3 Opptakskrav 
For opptak til sjefskurset og annen tilsvarende utdanning som gir HOU gjelder følgende:  

a) Statstilsatte søkere skal inneha, eller være potensielle kandidater til, nøkkelstillinger eller 
ledende stillinger innenfor totalforsvaret eller sivilt-militært samarbeid, eller ha tjenstlig 
behov for innsikt i sivilt-militært samarbeid og samfunnssikkerhet.  

b) Andre søkere skal besitte ledende posisjon sentralt eller lokalt i en landsomfattende 
organisasjon, innenfor opinionsdannende sektor, i akademia, i næringslivet, eller ved 
dokumentert engasjement og interesse for de spørsmål kursene behandler. 

c) Militære kursdeltakere som beordres til kurset skal være på nivå OF4 eller høyere, eventuelt 
OR9. 

d) Sivile kursdeltakere skal være embets- og tjenestemenn på nivå seniorrådgiver eller 
tilsvarende eller høyere. 

e) Kursdeltakerne skal være klarert for minimum HEMMELIG og NATO SECRET i god tid før 
kursstart. Ansvaret for klarering påhviler innstillende institusjon. 

3.5.5.4 Opptak 
FSJ foretar opptak av militære søkere etter forslag fra styrkesjefer og Feltprestkorpset. Det skal også 
foreslås inntil fem reserver. 
Sivile søkere vurderes samlet av Opptaksrådet, som består av Sjefskursets stab og ansatte. 
Sjefskurset stiller sekretær og utfører saksforberedelser, herunder mottak og behandling av 
søknader og prioriteringer. Opptaksrådet innstiller til sjef FHS anbefalte søkere til kurset med fem 
eller flere innstilte søkere på reserveliste. Sjef FHS foretar endelig opptak av kurselever og reserver. 
Etatenes prioriteringer av søkere vil som hovedregel følges ved opptak, men kan fravikes for å ta 
hensyn til bredde- og dybdekompetanse i kursgruppen. Nivået på kursene og mulighetene for å 
oppnå det tilsiktede resultat, er avhengig av kursdeltagernes samlede forutsetninger, modenhet 

                                                             
36 HR-bestemmelsen pkt. I.2.4 
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og erfaringsgrunnlag. Det er en klar forutsetning at kursdeltakernes kvalifikasjoner skal benyttes til 
aktive bidrag under kurset. Det vil også bli lagt vekt på at kurset vil være relevant for 
kursdeltakernes videre tjeneste og karriere.  
Etter sjef FHS’ endelige opptak, fullfører Avdeling for sjefskurs den videre prosessen med blant 
annet tilskrivning av tilbud om kursplass og avslag. 

3.5.5.5 Uttak til utenlandsk utdanning tilsvarende FHS Sjefskurs 
FST og forsvarsgrenene mottar invitasjon til studieplasser på internasjonale sjefskurs som FHS har 
godkjent som tilsvarende FHS Sjefskurs. Etter anbefaling fra styrkesjefer og FST/J1 forestår FSJ 
uttak av kandidater og FPVS gjennomfører beordring. 

3.6 Fag- og funksjonsutdanning 

3.6.1 Grunnleggende om fag- og funksjonsutdanning 
Fag- og funksjonsutdanning (FFU) er målrettet utdanning for å kvalifisere den enkelte til å kunne 
utøve en funksjon eller operere et våpensystem innenfor et bestemt fagområde/bransje. Spesielle 
grunnutdanninger37 faller inn under fag- og funksjonsutdanning.  
FFU en samlebetegnelse for fagutdanning, fagopplæring og funksjonsrettet utdanning og 
opplæring. Alle kategorier tilsatte vil i løpet av sin tjenestetid delta på flere kurs og andre aktiviteter 
under FFU-paraplyen. FFU kan inngå som del av nivådannende utdanning, men fører ikke alene til 
et militært profesjonsnivå.  
Utdanningen skal være relevant ved at den bidrar til å dekke Forsvarets kompetansebehov. 
Utdanningen skal gjøre Forsvarets personell bedre i stand til å forstå militære fag eller utøve en 
militær funksjon, som eksempelvis operatør, analytiker, skytter, lagfører eller vognkommandør. 

3.6.2 Militær grunnutdanning til sivilt tilsatte  
Sivilt tilsatte som skal gjøre tjeneste i internasjonale operasjoner skal gjennomføre militær 
grunnutdanning for å utvikle grunnleggende militære ferdigheter.38  
Sivilt tilsatte som er disponert i styrkestrukturen, og som ikke har FRU skal ha tilbud om militær 
grunnutdanning dersom stillingen forutsetter dette. 

3.6.3 Utdanning for vernepliktige akademikere (VA) og spesiell kategori militært tilsatte (SKMT) 
Sjefer for personell som kommer innunder kategoriene VA / SKMT skal årlig rapportere inn 
utdanningsbehov. Personell i VA kategorien har prioritet til utdanningen, og det er FPVS i samråd 
med DIFene, som avgjør dette. SKMT personell tilbys ledige plasser ved utdanningen. For SKMT er 
det FHS i samråd med DIFene, som prioriterer hvem som får ledige utdanningsplasser. 
Utdanningen gjennomføres to til tre ganger i året. 
VA og SKMT-utdanningen består av to elementer, et kurs i grunnleggende soldatferdigheter (GSK), 
og et kurs i militær profesjon og ledelse. 39 Utdanningen varer i inntil 8 uker.  
Etter den innledende utdanningen gjennomføres fag- og funksjonsutdanning av varierende 
varighet og art for de forskjellige fagkategoriene. 
GSK består av et 3-ukers program som alle VAer og SKMTer, som skal tjenestegjøre i Forsvaret, skal 
gjennomføre. Kurset gir elevene nødvendige grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å være 
soldat. Kurset gir grunnlag for å utvikle holdninger knyttet til Forsvarets kjerneverdier Respekt, 
Ansvar, Mot. 
Kurs i militær profesjon og ledelse (MPL) består av inntil 5 uker undervisning. Innholdet er fastsatt 
av avdelingene og fagmiljøene i Forsvaret.  
Kurset gir nødvendig kjennskap til Forsvarets styringsdokumenter innenfor MPL, innsikt i 

                                                             
37 F.eks.: Minedykker, feltoperatør, kystjeger, marinejeger, spesial jeger, lastemester osv. 
38 Veileder i HR, del E, Internasjonale operasjoner 
39 Utvikling og formalisering av emneplan, og gjennomføringsplan for utdanningen er FHS ansvarlig for. 
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Forsvarets organisasjon, oppdrag og kultur, fellesoperasjoner, FN og NATO. Kursen skal 
bevisstgjøre den enkelte om eget lederskap.   

3.6.4 Lærlinger 
Forsvaret tilbyr opplæring av militære og sivile lærlinger innen flere fagområder. Disse skal gis 
opplæring som resulterer i fagbrev. Etter fullført og bestått fagbrev er militære lærlinger kvalifisert 
for OR 2-stillinger. 
Forsvaret har tre kategorier lærlinger:  

a) militær lærling med kontrakt (LK)  
b) militær lærling med avtale (LA) 
c) Sivil lærling (LÆ). 

3.6.4.1 Søknad 
Følgende krav må tilfredsstilles for å være kvalifisert til lærlingplass i Forsvaret:  

a) bestått alle fag i videregående opplæring40 
b) karakteren "god" i orden og oppførsel, 
c) minimum fylle 18 år i løpet av opptaksåret. Dersom det er noen som er under 18 år ved 

startet læretid, kan de ikke gjennomføre stridsrelatert opplæring eller virksomhet før de har 
fylt 18 år41 

Dersom kvalifiserte kandidater gis avslag på militær læreplass, kan det vurderes om kandidaten bør 
gis tilbud om sivil læreplass. 
Søkere som anbefales av avdeling/driftsenhet etter yrkesfaglig fordypning (YFF), prioriteres til 
læreplass dersom de tilfredsstiller Forsvarets krav. Spesielt godt egnede kandidater kan få 
forhåndstilsagn om læreplass. 
FPVS vurderer søkere og tilbyr læreplass til de beste rangerte søkerne. 

3.6.4.2 Militære lærlinger 
De som blir vurdert som kvalifiserte søkere til militær læreplass, kalles inn til sesjon. Resultater fra 
sesjon og skoleresultater danner grunnlag for rangering. 
De best rangerte søkerne gis tilbud om læreplass. Lærekontrakt signeres ved fullført og bestått 
rekruttskole. Det kan inngås lærekontrakt med personell som har gjennomført førstegangstjeneste.  

3.6.4.3 Sivile lærlinger 
Søkere som er aktuelle for sivil læreplass kan om nødvendig kalles inn til jobbintervju på 
lærestedet. Søkere rangeres ut ifra skoleresultater og prestasjon på intervju. 
De best rangerte søkerne gis tilbud om læreplass. Lærekontrakt signeres etter fullført og bestått 
videregående opplæring. 

3.6.4.4 Arbeidsavtale for lærlinger 
Den enkelte driftsenhet skal utarbeide arbeidsavtale med lærlinger. Arbeidsavtalen skal inneholde 
opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet.42 

3.6.4.5 Lærekontrakt 
Lærekontrakt signeres digitalt av lærling koordinator som ansvarlig leder (på vegne av Forsvaret), 
faglig leder, den enkelte lærling, fylkeskommunen, og iverksettes fra den dato læretiden tar til. 

3.6.4.6 Under utdanning 
Relevant forhold under utdanningsperioden:  

                                                             
40 Videregående trinn 2 (vg2) og eventuelt videregående trinn 3 (vg3) 
41 Forsvarsloven § 4 og § 12. 
42 Arbeidsmiljøloven § 14-6 
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a) Permisjon gis i henhold til Statens personalhåndbok. 
b) For lærlinger og lærekandidater skal arbeidstiden ikke overstige 7,5 timer i døgnet og 37,5 

timer i uken.  
c) I hele kontraktsperioden gis tilbud og rettigheter vedrørende kurs og stipend som for 

personell som avtjener 12 måneders førstegangstjeneste. 
d) Lærlingene kommer inn under velferdsordningen som gjelder for personell som avtjener 

førstegangstjeneste. 

3.6.4.7 Generelt 
Som hovedregel skal den totale læretiden ikke overstige to år. 
Videre gjelder følgende:  

a) Første års militære lærlinger har like vilkår som personell inne til førstegangstjeneste. 
Dersom det inngås lærekontrakt med personell som har gjennomført førstegangstjeneste, 
skal disse ha vilkår som 2. års militære lærlinger også det første læreåret. 

b) Militære lærlinger skal som et minimum ha gjennomført felles rekruttskoleutdanning (FRU) 
på 7 uker. Vedlikehold og videreutvikling av militære ferdigheter skal gjennomføres første 
læreår som del av førstegangstjenesten, og skal skje innenfor rammen av inntil maksimalt 
200 timer, inklusive øvelser. Resterende tid skal brukes til praksis og fagopplæring i 
lærefaget. 

c) Andre års lærlinger skal midlertidig tilsettes som lærlinger, og er underlagt ferieloven, 
arbeidsmiljøloven, yrkesskadeforsikringsloven, opplæringsloven, hovedtariffavtalene, samt 
særavtale i stat og Forsvaret. Militære lærlinger er underlagt militær jurisdiksjon i hele 
læretiden. 

d) Andre års militære lærlinger er unntatt arbeidsmiljøloven i samme utstrekning som for 
øvrige tilsatte i Forsvaret. 

e) Andre års militære lærlinger avlønnes og kompenseres i henhold til Fredsregulativet. 
f) Andre års lærlinger skal som hovedregel ikke pålegges overtidsarbeid, men der hvor dette 

er en naturlig del av arbeidets art og opplæring i lærefaget, beordres både på øvelse og 
overtid. 

g) På marinens fartøyer opparbeider andre års militære lærlinger tre ekstra fridager pr måned 
i tillegg til lovbestemt ferie. På kystvaktfartøyer er ferien, arbeidstiden, avvikling av fritid 
innebygd i seilingsmønstret / vaktordningen som for øvrige tilsatte. 

h) Andre års militære lærlinger gis permisjon i henhold til Statens personalhåndbok43. 
i) Lærlinger kan i læretiden inngå kontrakt om deltakelse i internasjonale operasjoner når 

forsvarsgrenenes krav til soldatferdigheter er oppfylt.44  

3.6.4.8 Oppmelding til fagprøve 
Tjenestegjørende avdeling er ansvarlig for å melde ifra til FPVS når lærlingen er klar til å gå opp til 
førstegangs fagprøve.  
FPVS skal kontrollere at lærlingen er kvalifisert og melde opp til fagprøve i den respektive 
fylkeskommune. 

3.6.4.9 Registrering av fagbrev 
Fullført fagprøve, herunder utdanningsstatus og bestått/ikke bestått fagbrev, blir registrert i VIGO. 

                                                             
43 SPH pkt. 9.10.11 og 14, samt HTA 
44 Forsvarstilsatteforskriften kap. 3 §8 
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3.6.4.10 Tilskudd fra fylkeskommunene 
FPVS skal bistå tjenestegjørende avdeling med å søke om, motta og fordele tilskudd fra 
fylkeskommunene etter satser fastsatt av departementet.45 

3.6.4.11 Heving av lærekontrakt 
Hevingssak i tilknytning til heving av lærekontrakter skal fremsendes av tjenestegjørende enhet til 
FPVS, som igjen sender saken videre til fylkeskommunen.46 

3.6.4.12 Klagesaksbehandling for lærlingeordningen 
Fylkeskommunen er klageinstans for fagprøver og hevingssaker. 

3.6.5 Språk- og etterretningsutdanning 
Bachelor i språk- og etterretningsutdanning (SEU) er en grunnutdanning der personellet tilsettes 
som spesialist med T60 vilkår. 

3.6.6 Teknisk lederutdanning 
Teknisk Lederutdanning (TLU) gir militær lederutdanning, samt fag- og funksjonsrettet utdanning 
iht. krav i teknisk lederstilling.47 
Utdanningen skal ivareta ledelses- og fagutdanningen for teknisk personell som skal gjennomføre 
vedlikeholdstjenester i Forsvaret på lavere nivå. 
Utdanningsmodellen har 3 løp: 

1) Løp 1 Lederutdanning med læretid: 
2-årig leder- og fagutdanning med læretid. Utdanningsløpet rettes mot elever som har fullført VG2. 
Utdanningen gir fagbrev og godkjent førstegangstjeneste. 
2) Løp 2 Lederutdanning for personell med fagbrev: 
1-årig leder- og fagutdanning for personell med fagbrev og førstegangstjeneste.  
Utdanningsløpet rettes mot elever med fagbrev uten ansettelsesforhold i Forsvaret. 
3) Løp 3 Lederutdanning for personell med fagbrev og ansettelse i Forsvaret: 
1-årig leder- og fagutdanning for tilsatte i Forsvaret med fagbrev og relevant materiellspesifikk 
utdanning. Elevene tjenestegjør ved egen avdeling i perioder hvor det ikke gjennomføres utdanning 
ved TLU. 

Bestått VG 2 er et krav for utdanningen i tillegg til kravene i pkt. 3.4.3. 
Som grunnlag for å kalle inn søkere til seleksjon benyttes følgende: 

a) Skolepoeng pluss tilleggs poeng for realfag, språk og høyere utdanning 
b) Alminnelig evnenivå 
c) Tidligere militærtjeneste 

Etter bestått utdanning tilsettes personellet med T60 vilkår på OR 4 nivå.  

3.6.7 Cyberteknikerutdanning 
Følgende krav må tilfredsstilles for å være kvalifisert til cyberteknikerutdanning (CTU): 

a) Bestått VGS eller fagbrev 
b) Normalt ikke eldre enn 28 år 
c) Gjennomført førstegangstjeneste 
d) Minimum AE 4.  

Formelt opptak besluttes av Cyberforsvaret i et partssammensatt opptaksråd. 

                                                             
45 Forskrift til opplæringslova § 11-4 
46 Opplæringslova § 4-6 
47 Som en del av TLU gjennomføres lagførerutdanning i Hæren og VGK godskrives etter bestått utdanning 
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Etter bestått utdanning tilsettes personellet med T60 vilkår på OR 2 nivå. Dersom personellet har 
opparbeidet ytterligere gradsansiennitet kan dette gi tilsettelse i høyere grad. 

3.7 Etter- og videreutdanning ved sivile utdanningsinstitusjoner 
For å bidra til å dekke Forsvarets behov for særskilt kompetanse som ikke kan skaffes gjennom 
Forsvarets utdanningssystem, kan Forsvarets tilsatte søke om støtte til etter- og videreutdanning 
ved sivile høgskoler og universiteter.  
Det kan søkes om støtte til utdanning i tre ulike former:  

a) Permisjon i inntil ett år med full eller delvis lønn, uavhengig av utdanningens varighet 
b) Finansiering av deltidsstudier for hele utdanningens varighet 
c) Finansiering av heltidsstudier for hele utdanningens varighet.  

3.7.1 Permisjon i inntil ett år 
Vilkår for permisjon i inntil ett år reguleres av statens personellhåndbok.48 Søknad om permisjon 
med eller uten lønn behandles og avgjøres av den tilsattes DIF.  
Søkere må være fast tilsatt, tilfredsstille opptakskrav ved den aktuelle sivile 
utdanningsinstitusjonen og eventuelle krav til grad og tjenesteerfaring for påfølgende 
plikttjeneste. 

3.7.2 Deltidsstudier finansiert av Forsvaret for hele utdanningens varighet 
Deltidsstudier omfatter studier ved sivile utdanningsinstitusjoner der fast militært og sivilt tilsatte 
kombinerer utdanning og jobb med lønn fra Forsvaret. 
Følgende gjelder ved deltidsstudier finansiert av Forsvaret:  

a) Søknad om å få dekket utgifter til sivil deltidsutdanning behandles og avgjøres av DIF 
b) Utdanningen skal være godkjent og plikttjeneste avtalt før utdanningen starter. All slik 

utdanning skal skje iht. Forsvarets behov. 
c) Før oppstart på utdanningen skal det skrives en utdanningskontrakt mellom avdeling og 

kandidaten som beskriver fordelingen mellom tjeneste og studietid. 

3.7.3 Heltidsstudier finansiert av Forsvaret for hele utdanningens varighet  
Heltidsstudier omfatter studier ved sivile utdanningsinstitusjoner der fast militært og sivilt tilsatte 
studerer på heltid med grunnlønn fra Forsvaret.  
Følgende gjelder ved heltidsstudier finansieres av Forsvaret:  

a) Behovsprøving av heltidsutdanning finansiert av Forsvaret gjøres av den tilsattes DIF i 
samarbeid med FPVS og FST for å sikre at utdanning skjer i henhold til Forsvarets behov for 
å fylle eksisterende kompetansekrav 

b) Innvilgelse av individuelle søknader, gjøres av den tilsattes DIF  
c) Utdanningen skal være godkjent, og lønn, vilkår, plikttjeneste og tjenestegjøring etter 

utdanning skal avklares før utdanningen starter 
d) Det skal skrives utdanningskontrakt. 

3.7.4 Doktorgradsstipendiater  
Kandidater som er aktuelle for doktorgradstipend må søke egen DIF. 
Det vil være opptil hver enkelt DIF å vurdere behovet for denne typen utdanning.  
Søknad til doktorgradsstipendiater (PhD) skal sendes DIF for videre saksgang og skal inneholde: 

a) prosjektbeskrivelse 
b) CV 
c) vitnemål 

                                                             
48 SPH pkt. 9.11. 
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d) kostnadsplan og påtegning fra den skole eller avdeling søkeren vil tjenestegjøre ved  
e) presisering på hvilken sivil utdanningsinstitusjon vedkommende ønsker å gjennomføre 

doktorgradsprogrammet  
f) dokumentere at lærestedet tilbyr et relevant doktorgradsprogram 
g) om søkeren har reell mulighet for å bli tatt opp til programmet. 

 Plikter til stipendiatene under studietiden: 
a) følge de krav som lærestedet setter 
b) sende kopi av karakterutskrift til egen DIF hvert semester 
c) kontakte egen DIF snarest ved eventuell forsinkelse i studiene 
d) hvert år gi rapport om framdriften på forskerutdanningen til DIF med kopi til 

oppfølgingsansvarlig. 
Stipendiatene er i stipendiatperioden kommandomessig, disiplinært og administrativt underlagt 
sjefen for egen DIF.  
De som gjennomfører PhD i henhold til Forsvarets behov og ikke har VOU utdanningsnivå, skal 
tilbys VOP som del av utdanningen. 
Følgende gjelder:  

a) søkere som får godkjent sin søknad av Forsvaret skal tilbys tilsetting som 
doktorgradsstipendiater 

b) søkere som er militært tilsatt, skal FPVS disponere dem i stipendiatstillinger.  
c) stipendiaten gjennomfører sin stipendiatperiode med sin faste grad  
d) sivile må søke permisjon fra sin faste stilling for stipendiatperioden og inngå 

stipendiatkontakt med den høgskole eller avdeling søkeren skal tjenestegjøre ved  
e) den enkelte søker er selv ansvarlig for å bli tatt opp på doktorgradsprogrammet senest tre 

måneder etter tilsetting. 

3.7.4.1 Pliktarbeid 
Doktorgradsutdanningen varer i fire år, inkludert 25 prosent pliktarbeid under stipendiatperioden. 
Stipendiatene skal være en del av institusjonens forskningsmiljø. Deler av stipendiatperioden kan i 
henhold til søknaden legges til at annet lærested.  
Fordelingen mellom arbeidsplikten og forskerutdanningen skal fremgå av arbeidsavtalen mellom 
den enkelte stipendiat og avdelingen. 
Arbeidsplaner for pliktarbeidet for hver stipendiat skal settes opp årlig – med nødvendige 
justeringer underveis. Pliktarbeidet kan tas ut konsentrert i avgrensede og avtalte perioder. 
Pliktarbeidet bør om mulig ha relevans for stipendiatens doktorgradsutdanning og være 
kompetansebyggende for senere tilsetting i forsknings- og undervisningsstillinger. Avdelingen må 
påse at stipendiaten ikke belastes med tilfeldige og uforutsette oppgaver.  
Alle oppgaver stipendiaten utfører for avdelingen skal inngå i pliktarbeidet. For eksempel 
undervisning, sensur, administrasjon, arbeid i forbindelse med seminarer, konferanser, veiledning 
og deltakelse i arbeidsgrupper, råd og utvalg. 49 
Administrative oppgaver skal normalt ikke overstige 10 prosent (ca. 170 timer per år).  
Normalt skal minimum 15 prosent av samlet arbeidstid (ca. 250 timer per år) benyttes til 
undervisnings- og veiledningsoppgaver og andre relevante, faglige oppgaver.50 

                                                             
49 Forskrift om tilsettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og 
spesialistkandidat. 
50 Innholdet i pliktarbeidet skal tilpasses stipendiatens kompetanse, jf. Forskrift om tilsettelsesvilkår, vit. 
Stillinger § 1–3.10 
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Stipendiater som har opphold ved utenlandsk institusjon kan fritas for pliktarbeid i inntil seks 
måneder. Fritak gjennomføres ved at pliktarbeidet avkortes med inntil en og en halv måned (210 
timer).  
Søknad om fritak avgjøres av nærmeste leder i samråd med veileder.  
Utenlandsopphold som kan gi grunnlag for fritak fra pliktarbeid, skal godkjennes av nærmeste 
leder etter anbefaling fra veileder. 

3.7.4.2 Etter utdanning 
Personell som har bestått og fullført PhD skal normalt benytte kompetansen i forhåndsdefinerte 
stillinger og tjenestested etter utdanning skal være angitt før utdanningen starter. 
Stipendiatene beholder full opphavsrett til den ferdige doktorgradsavhandling, men for å ivareta 
Forsvarets kompetansebeholdning og formidling av denne, skal studenten sende ett elektronisk 
og ett trykt eksemplar av masteroppgaven til FHS ved avsluttet studium.  
Gjennomført og bestått PhD for militært tilsatte, gir normalt opprykk med én grad, til og med OF 3 
eller OR 8. 
For sivilt tilsatte i akademiske stillinger gjelder reglene om opprykk i akademiske stillinger, jf. 
Forskrift om ansettelse og opprykk,§§ 1-4 og 2-4. 51 

3.7.5 Særlige ordninger for sivilt tilsatte 

3.7.5.1 Militært orientert videreutdanning for sivilt tilsatte 
Militært orientert videreutdanning for sivilt tilsatte skal gi kompetanse innenfor de militære 
fagområdene, økt forståelse for sammenhengen mellom egne oppgaver og helheten i 
virksomheten, og bidra til å gi den enkelte et bedre grunnlag for å løse tildelte arbeidsoppgaver. 
Sivilt tilsatte i Forsvaret kan søke opptak på studiepoenggivende utdanninger og emner ved FHS, 
samt mange andre kurs og utdanninger ved FHS og andre avdelinger i inn- og utland. Sivile som 
gjennomfører utdanning ved FHS skal ha samme betingelser, plikter og rettigheter som militært 
tilsatte som gjennomfører tilsvarende utdanning. 

3.7.6 Personellforvaltning og dokumentasjon under utdanning 
For fag- og funksjonsrettet utdanning har styrkesjefer og sjefer for driftsenheter med 
utdanningsansvar ansvaret for personelladministrasjonen, herunder å ivareta all dokumentasjon av 
utdanningen. 
For all utdanning på befalsskole eller bachelor/ masternivå eller høyere utdanning i Forsvaret har 
FHS ansvar for personelladministrasjonen, herunder å ivareta all dokumentasjon av utdanningen. 

4 Vilkår under utdanning 

4.1 Vilkår for grunnutdanning 
Følgende gjelder ved grunnutdanning:  

a) Militært tilsatte elever som gjennomfører befalsutdanning beholder lønn under utdanning, 
men er unntatt fra bestemmelsene i Arbeidstidsavtale for Forsvaret og 
Hovedtariffavtalen.52 

b) Militært tilsatte elever som gjennomfører grunnleggende offisersutdanning, 
cyberteknikerutdanning, språk- og etterretningsutdanning skal ha like vilkår under hele 
utdanningen, uavhengig av tidligere tilsettingsforhold, og kompenseres i henhold til 
fredsregulativet.53 

                                                             
51 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 
52 Arbeidsavtale for Forsvaret pkt.4 
53 Fredsregulativet, pkt. 2.5.1 og pkt. 3.3 
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c) Elever og studenter som ikke er tilsatte før utdanningen starter, skal kompenseres i 
henhold til fredsregulativet.54 

d) Personell som gjennomfører PhD-utdanning opprettholder rettigheter beskrevet i ATF. 
Stipend gis som en årlig rundsumsbevilgning til den avdelingen stipendiaten skal tjenestegjøre 
ved. Bevilgningen skal baseres på Forsvarsdepartementets satser for doktorgradsstipendiater.  
Rundsumsbevilgningen inkluderer lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og alle driftsmidler. 
Eventuelle særlige ekstrakostnader kan vurderes i enkelttilfeller. 

4.2 Vilkår for videreutdanning 
Tilsatte som gjennomfører videregående befals- eller offisersutdanning beholder lønn under 
utdanning, men er unntatt fra bestemmelsene i Arbeidstidsavtale for Forsvaret og 
Hovedtariffavtalen.  
Tilsatte som gjennomfører høyere befals- eller offisersutdanning beholder lønn under utdanning, 
men er unntatt fra bestemmelsene i Arbeidstidsavtale for Forsvaret og Hovedtariffavtalen. 

4.3 Generelle vilkår under utdanning 

4.3.1 Ikke tilsatt under utdanning 

4.3.1.1 Tjenestetillegg og økonomisk støtte for elever og studenter 
Alle elever og studenter har like vilkår under utdanningen og tilkommer rettigheter beskrevet i 
Fredsregulativet.55  

4.3.1.2 Permisjoner 
Elever og studenter gis tjenestefri i samsvar med studieplanene.  
Velferdspermisjoner gis i henhold til Veiledning innen HR del F.56 

4.3.1.3 Godskriving av førstegangstjeneste 
For elever og studenter som ikke har fullført førstegangstjenesten før utdanningen starter, 
godskrives hele utdanningen som 12 måneder ordinær tjeneste.  
For dem som har gjennomført deler av førstegangstjenesten før utdanningen starter, godskrives 
inntil totalt 12 måneders ordinær tjeneste. Tjenestetiden utover 12 måneder godskrives ikke i 
forhold til 19 måneders tjenesteplikt.  
Dersom elever relegeres eller etter egen vilje avbryter utdanningen før den er fullført, skal 
kompetanse vurderes med tanke på militære ferdigheter før godskrivning av førstegangstjeneste 
fastsettes. 
Der målet for godkjent soldat er oppnådd, godkjennes utdanningstiden som gjennomført 
førstegangstjeneste. Der utdanningsmålet ikke er nådd, må pålegg om avtjening av resttjeneste 
ses opp mot eventuelt pålegg om avtjening av plikttjeneste. 

4.3.1.4 Lesedager i forbindelse med eksamen 
Lesedager i forbindelse med eksamen er regulert i studieplanene ved den enkelte skole. 

4.3.2 Tilsatt under utdanning 
For informasjon om ferie under utdanning for tilsatte se Veiledning innen HR del F.57 

                                                             
54 Fredsregulativet, pkt. 2.5.1 og pkt. 3.3 
55 Fredsregulativet, pkt. 2.5.1 
56 Veileder del F. 
57 Veileder del F, kap 8. 
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4.3.2.1 Lønn og tillegg 
Tilsatte som beholder sin grunnlønn under nivådannende utdanning, er unntatt bestemmelsene 
om arbeidstid i Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF) og de deler av Hovedtariffavtalen (HTA) som 
ikke gjelder grunnlønn.58  

4.3.3 Lønn og tillegg 

4.3.3.1 Opptjente timer til avspasering 
Alle opptjente timer i fast stilling skal være avviklet før første utdanningsdag. Dette kan fravikes 
ved kortere utdanning enn 1 år. Det kan ikke forventes å avspasere under utdanningen. 

4.3.3.2 Permisjon fra fast stilling for utdanning 
Fast tilsatte som skal gjennomføre utdanning som ikke hjemler lønn, gis permisjon uten lønn for 
utdanningens varighet. De opprettholder tjenesteansiennitet for utdanningens varighet.  
I permisjonstiden bortfaller alle rettigheter som tilsatt, herunder pendlerreiser og dekning av 
flytteutgifter. 
Tilsatte som får permisjon fra fast eller midlertidig stilling på grunn av utdanning i Forsvaret, har de 
samme vilkår som elever og studenter som ikke er tilsatt, jf. punkt 4.1 a.  
Tilsatte (elever og studenter) som tar lovfestet permisjon ved Forsvarets utdanningsinstitusjoner, 
skal få tilbud om å fortsette utdanningen på ett senere tidspunkt. 

4.3.4 Kvarter og bolig 
Forlegningstetthet bestemmes av tilgjengelig kvarter og pedagogiske hensyn, men det bør 
normalt ikke bo flere enn to pr rom. De som etter søknad får bo privat tilkommer erstatning for 
kvarter, kost og reiseutgifter i henhold til Fredsregulativet. 
Tilsatte som gjennomfører nivådannende utdanning forvaltes i henhold til Særavtale om 
merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret - kvarterbestemmelser med mer.  
De som allerede har militær bolig og søker permisjon uten lønn, kan etter søknad beholde denne 
under hele utdanningsperioden.  

5 Prosess ved seleksjon og opptak/uttak 

5.1 Generelt 
Seleksjon skal sikre at det er de best egnede kandidater til å lykkes i den militære profesjon som 
tilbys utdanning i Forsvaret. For utdanninger som ikke er underlagt en felles seleksjons- og 
opptaksprosess, selekteres kvalifiserte søkere av styrkesjefer på grunnlag av fastsatte kriterier. 
Opptakskrav til en gitt utdanning gjelder uavhengig av om seleksjonen er felles eller ikke.59 60 
Kandidater som tilbys utdanning skal gis en realistisk forventning til hva utdanningen og 
profesjonen innebærer. All seleksjon skal være objektiv, transparent og basert på tydelige kriterier 
som er vektet. 
Informasjon om grunnleggende opptakskrav for Forsvarets ulike utdanninger er fremkommer av 
pkt. 3.3.  

5.1.1 Kvoter 
Forsvarsstaben fastsetter i samarbeid med styrkesjefer og DIF-sjefer Forsvarets utdanninger, 
inkludert årlig utdanningskvoter, for nivådannende utdanning i Forsvaret og hvilke utdanninger 
det skal tas opp til gjennom Forsvarets opptak og seleksjon. 

                                                             
58 ATF pkt. 4, kulepkt. 3.  
59 HR-bestemmelsen pkt. I.2  
60 Opptak til høyere utdanning er regulert i universitets- og høyskoleloven §§ 3-2 og 3-6 med tilhørende 
forskrift om delvis anvendelse av universitets- og høyskole loven for forsvarets høgskole og om nemnder, 
forskrift om opptak, studier og eksamen ved forsvarets høyskole. 
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Kvotene fastsettes på bakgrunn av personellsimuleringer i både Forsvarsstaben og driftsenhetene i 
Forsvaret. 

5.1.2  Kunngjøring 
Utdanninger skal kunngjøres på intranett og/eller www.forsvaret.no, eller Forsvarets arkivsystem 
(DocuLive). Informasjon om opptakskravene og seleksjonsprosessene skal være tydelig beskrevet i 
kunngjøringen.  
De avdelinger som er ansvarlig for utdanningene skal sørge for at informasjonen til enhver tid er 
oppdatert jf. Punkt 2.3, 2.4 og 2.6. 

5.1.3 Søknad 
All søknadsbehandling til utdanning skal gjøres på grunnlag av forhåndsdefinerte kriterier se 
punkt. 3.3.1. Søkere som ikke tilfredsstiller fastsatte krav skal gis avslag på søknad.  
Etter søknadsfrist skal søknadsbehandling resultere i en rangert liste over kvalifiserte søkere som 
kan kalles inn til opptak til de utdanninger dette kreves. Det skal tilstrebes at Forsvaret totalt sett 
kaller inn de best skikkede til opptak. Hvor mange som innkalles til Forsvarets opptak og seleksjon 
(FOS) vil avhenge av de fastsatte utdanningskvotene, og avgjøres av FPVS i samråd med DIF-er. 
Kandidater som under søknadsbehandlinger ikke når opp i konkurransen på sitt førstevalg, skal 
vurderes mot andre søkte skoler.  
Ved uttak til befalsutdanning nominerer avdelingene kandidater og den enkelte kandidat skal avgi 
villighet til utdanningen. 
Forsvarets målsetting om økt mangfold skal ivaretas. 

5.1.4 Uttaksråd 
På bakgrunn av kandidatenes resultater (eksempelvis tjenesteuttalelser og lederkompetanser med 
mer) skal uttak av elever skje i et uttaksråd der en rangert liste over de kvalifiserte kandidatene 
legges frem for kvalitetssikring.  
Uttaksrådet består av følgende personer: 

a) Styrkesjefens61 representanter (administrativt ansvarlig for gjennomføring rulleres) 
b) Opptaksansvarlig for styrkesjef 
c) Representanter fra DIF med potensielle kandidater til utdanningen 
d) Representant fra utdanningsinstitusjonen  
e) representanter fra tjenestemannsorganisasjonene 
f) Uttaksrådet står fritt til å innkalle fagpersonell (psykolog, lege osv.) ved behov. 

5.1.5 Opptaksprotokoll 
Alle opptak / uttak til utdanning skal dokumenteres og arkivføres. Det skal føres protokoll fra 
opptaks- /uttaksrådet. Protokollen skal beskrive sakene som er behandlet og inneholde de råd som 
gis til opptaksansvarlig eller den som er bemyndiget. Dersom meningsforskjeller ikke er 
protokollført, er rådets uttalelse enstemmig. Protokollen underskrives av alle medlemmene. 
FPVS, styrkeprodusenter og sjefer for driftsenheter med utdanningsansvar, skal arkivere grunnlaget 
for protokollen.  

5.2 Uttak av kandidater til Forsvarets Befalsskole  
Forsvarsgrenene er pålagt å gjennomføre uttak av kandidater til Forsvarets befalsskole (FBS). 
Prosedyren er felles for alle Forsvarsgrener. 62 Forsvarsgrenene skal ivareta felles institusjonenes 
behov for personell med grunnleggende befalsutdanning.  

                                                             
61 For utdanninger som skjer i regi av DIF er DIF sjefens representant ansvarlig for uttaksrådet 
62 Prosedyre for av kandidater til befalsskolen, DL: 2022/031801-001 

http://www.forsvaret.no/
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5.3 Uttak til videregående offisersutdanning (VOU) og videregående offiserspåbygning (VOP)  
Uttak av studenter til alle studieretninger innen VOU behandles i FSJ råd. Her fremlegges en liste 
over kvalifiserte søkere basert på følgende seleksjonskriterier:  

a) Tjenesteerfaring, herunder:  
• Tjenestebredde 
• Tjeneste i stab 
• Ledererfaring. 
• Deltakelse i internasjonale operasjoner 

b) Utdanning 
• Det skal gis uttelling for gjennomført sivil og militær utdanning. Vurdering av 

oppnådd resultat blir vektlagt i vurderingen av potensial.  
c) Dyktighet  

• Søkernes samlede resultat gjennom hele karrieren vurderes med bakgrunn i 
tjenesteuttalelser, med spesiell vekt på de tre siste stillingene.  

d) Potensial: Det gjøres en helhetsvurdering av søkerne, basert blant annet på 
tjenesteuttalelsens verbaluttalelse, oppnådde resultater fra utdanning og leveranser i 
stilling, vilje til å ta utfordringer samt lederegenskaper. Følgende momenter skal vurderes:  

• Strategisk kompetanse: Helhetsoversikt, lederevne, ansvar.  
• Sosial kompetanse: Samarbeidsevne, påvirkningsevne, integritet.  
• Fagkompetanse: Faglig dyktighet.  
• Læringskompetanse: Læringsevne, kreativitet, omstillings- og utviklingsevne.  
• Metodekompetanse: Analyse- og vurderingsevne.  

e) Andre forhold: Det kan tas hensyn til andre forhold som ikke dekkes av de øvrige kriterier, 
for eksempel:  

• Prioriterte personellkategorier. 
• Spesiell kompetanse.  
• Spesielle belastninger som skyldes Forsvarets disponeringer.  
• Kort eller intensiv deltakelse i internasjonale operasjoner.  
• Særskilte lederegenskaper i skarpe oppdrag.  
• Gode resultater fra sentrale stillinger.  
• Relevant totrinnsbeordring.  
• Kompetanse om planlegging av operasjoner på høyere taktisk nivå i egen 

forsvarsgren.  
Formelt opptaksgrunnlag skal være kvalitetssikret og godkjent av FHS før opptaket behandles i FSJ 
råd. 

5.4 Uttak til videregående befalsutdanning 3 (VBU 3) 
Uttak til VBU 3 skal behandles i Forsvarssjefens råd. Under følger en liste over relevante kriterier for 
å kvalifisere til uttak for VBU 3:  

a) Tjenesteerfaring, herunder:  
• Tjenestedybde 
• Tjeneste i stab 
• Deltakelse i internasjonale operasjoner 

b) Utdanning 
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• Det skal gis uttelling for gjennomført sivil og militær utdanning. Vurdering av 
oppnådd resultat blir vektlagt i vurderingen av potensial.  

c) Dyktighet  
• Søkernes samlede resultat gjennom hele karrieren vurderes med bakgrunn i 

tjenesteuttalelser, med spesiell vekt på de tre siste stillingene.  
d) Potensial: Det gjøres en helhetsvurdering av søkerne, basert blant annet på 

tjenesteuttalelsens verbaluttalelse, oppnådde resultater fra utdanning og leveranser i 
stilling, vilje til å ta utfordringer samt lederegenskaper. Følgende momenter skal vurderes:  

• Strategisk kompetanse: Helhetsoversikt, lederevne, ansvar.  
• Sosial kompetanse: Samarbeidsevne, påvirkningsevne, integritet.  
• Fagkompetanse: Faglig dyktighet.  
• Læringskompetanse: Læringsevne, kreativitet, omstillings- og utviklingsevne. 
• Metodekompetanse: Analyse- og vurderingsevne.  

e) Andre forhold: Det kan tas hensyn til andre forhold som ikke dekkes av de øvrige kriterier, 
for eksempel:  

• Prioriterte personellkategorier. 
• Spesiell kompetanse.  
• Spesielle belastninger som skyldes Forsvarets disponeringer.  
• Kort eller intensiv deltakelse i internasjonale operasjoner.  
• Særskilte lederegenskaper i skarpe oppdrag.  
• Gode resultater fra sentrale stillinger.  
• Relevant totrinnsbeordring.  
• Kompetanse om planlegging av operasjoner på høyere taktisk nivå i egen 

forsvarsgren.  

6 Forsvarets opptak og seleksjon 

6.1 Generelt om Forsvarets opptak og seleksjon 
Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) er en felles seleksjon- og opptaksarena for Forsvarets 
utdanninger, som skal sørge for effektiv bruk av felles ressurser. FPVS er administrativt ansvarlig for 
planlegging, gjennomføring og ledelse av FOS, som gjennomføres i samarbeid med utvalgte DIFer 
i Forsvaret. 
FOS gjennomføres for bachelorutdanninger, grunnleggende offisersutdanninger, og kan 
gjennomføres for fag- og funksjonsutdanninger. 
DIFer eller avdelinger som gjennomfører opptak eller seleksjonsprosesser kan benytte FOS til 
kvalitetssikring av kandidater dersom det er kapasitet. 
FOS legger til rette for to ulike prosesser. Det ene er å kvalitetssikre at den enkelte har de 
egenskapene og evnene som er nødvendig for å kunne lykkes i yrket. Det andre er å legge til rette 
for opptak til ulike utdanninger og funksjoner. 

6.2 Opptaksperiode 
FOS sin opptaksperiode er inndelt i to faser, der seleksjonen skal gjennomføres på bakgrunn av 
forhåndsdefinerte seleksjonskrav og resultat fra søknadsbehandling.  

Fase en består av individuell testing av formelle krav og inneholder normalt: psykologiske tester 
og/eller kunnskapsprøver (avhengig av søkt utdanning), fysiske tester, medisinsk seleksjon og 
intervju. 
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Fase to skal avdekke potensial som ledere i Forsvaret, med bakgrunn i Forsvarets grunnsyn på 
ledelse63 og Forsvarets verdigrunnlag. Lederskapsøvelsen skal inneholde mentale og fysiske 
utfordringer som hovedsakelig opererer i en lagsramme. Hensikten er å teste kandidatens 
potensial til å bestå utdanningen og fungere som leder i Forsvaret.  Personlige egenskaper både 
som enkeltindivid og i lederrollen vil bli vurdert. 
Det skal tilstrebes at størstedelen av øvelsen er lik for alle kandidater for å kvalitetssikre at de som 
blir tatt inn til utdanning i Forsvaret blir vurdert under tilnærmet like forhold. Kandidater som ikke 
består kravene i fase en skal normalt ikke delta på fase to av opptaket. De dårligst rangerte søkere 
etter fase en kan sendes hjem etter beslutning i statusmøte. 
Søkere til utdanning som tidligere har gjennomført FOS, kan gjennomføre et kortere og tilpasset 
opptak. 
Befalet og offiserene som vurderer kandidatene under seleksjonsperioden skal inneha tilstrekkelig 
erfaring og kompetanse slik at vurdering, nivellering og dokumentering blir ivaretatt på en god 
måte. Seleksjonsperioden skal dokumenteres i form av en vurdering som karaktersettes og brukes i 
den totale rangeringen av kandidater. 

6.2.1 Vilkår under seleksjons- og opptaksperioder 
Det skal som hovedregel ikke utbetales godtgjøring under seleksjons- og opptaksperioder for 
tjeneste eller utdanning i Forsvaret, eller under seleksjons- og opptaksperioder for førstegangs 
ansettelse i militær stilling.64  
Det er frivillig å møte til opptak og seleksjon. Opptaksperioden synliggjøres med tjenestetype x i 
rullebladet. Tjenestetype x gir ikke tellende tjenestegjørende dager, og man har ikke krav på 
tjenestetillegg i perioden.  

6.3 Opptaksråd 
På bakgrunn av kandidatenes resultater under seleksjonsperioden skal opptaket avsluttes med et 
opptaksråd65 der en rangert liste over de kvalifiserte kandidater legges frem for kvalitetssikring og 
innstilling.66 
Opptaksrådets sammensetning skal minimum bestå av: 

a) sjef FOS (administrativt ansvarlig for gjennomføringen) 
b) representant FHS (opptaksansvarlig for bachelorutdanning, årsstudium og GOK) 
c) den respektive forsvarsgrens representant, representant Etterretningstjenesten og   

representant Cyberforsvaret (innstillingsmyndighet) 
d) representanter fra tjenestemannsorganisasjonene. 

Opptaksrådet står fritt til å innkalle fagpersonell (psykolog, lege osv.) som har stått for den aktuelle 
seleksjonen til å belyse eventuelle momenter som fra seleksjonsprosess kan ha betydning for 
opptaksrådets innstilling. 

6.3.1 Rangering i opptaksråd 
De som har fullført og bestått seleksjonen skal rangeres på bakgrunn av sine resultater. Tilbud om 
utdanningsplass ved FHS baseres på: 

a) skoleprognose (karakterer fra videregående utdanning eller bachelor og generelle 
 teoritester) 

b) lederprognose (intervju og vurdering etter seleksjonsøvelse) 
c) ansattprognose (benyttes kun for Etterretningstjenesten) 

                                                             
63 Rollemodell, løse oppdrag, samspill, utvikling, mentalt robust, og holdning etikk og ledelse 
64 Fredsregulativet pkt. 2.4 
65 Opptaksrådet skal protokollføres, se pkt. 5.1.5 
66 Endelig opptak til nivådannende utdanning fastsettes iht. HR-direktiv pkt. I.2.4. 
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d) fysiske testresultat (bestått/ ikke bestått) 
Avvik fra dette skal begrunnes og dokumenteres i opptaksprotokoll. Forsvarets behov for spesiell 
kompetanse og kandidatenes bakgrunn kan prioriteres foran høyere rangerte kandidater i 
opptaksrådet. 
I særskilte tilfeller kan det gis tilleggs poeng og/eller dispensere for minimumskrav for: 

a) Kjønn67 
b) Ytterlig uttelling for tidligere tjenesteerfaring (Kritisk kompetanse for Forsvaret) 
c) Alder 
d) Sivil utdanning 

6.3.2 Opptak til bachelor 
FHS gjennomfører formelt det endelige opptaket til bachelorutdanningen med utgangspunkt i 
opptaksrådets rangering. Rangeringen synliggjør kandidatenes egnethet for yrket og mulighet for 
å lykkes i å gjennomføre utdanningen. 

6.3.3 Tilbudsskriv om offisers- og spesialistutdanning  
Alle som gis tilbud om utdanning skal informeres skriftlig, herunder opplyses om at de er tatt opp 
med forbehold om godkjent sikkerhetsklarering. Etter FOS utstedes tilbudsskrivet av FPVS. 
Tilbudsskrivet skal besvares av den enkelte så snart som mulig og før utdanningen starter.   

6.3.4  Utdannings- og plikttjenestekontrakt 
FPVS utsteder utdannings- og plikttjenestekontrakt til de som takker ja til tilbud om studie-
/elevplass. Kontrakten skal signeres av den enkelte før utdanningen starter. Den omhandler vilkår 
for utdanningen som omfatter; utdanningsstedet og-linje, utdanningens tidsrom, eventuell 
plikttjeneste, vilkår under utdanning, eventuelle endringer i tilsettingsforhold, grad og 
gradsansiennitet etter utdanning, og forhold vedrørende relegering/tvungen avslutning av 
utdanningen. 

6.3.5 Kontrakt om tjenesteplikt for personer uten verneplikt 
Personell som ikke har verneplikt, men likevel blir tilbudt militær utdanning, må undertegne 
kontrakt om tjenesteplikt for personer uten verneplikt. 

7 Tvungen avslutning av utdanning 

7.1 Prosedyre ved tvungen avslutning av utdanning 
DIF-sjefer med delegert myndighet til gjennomføring av utdanning, må selv etablere egne 
rutinebeskrivelser ved tvungen avslutning av utdanningen.  

7.2 Tvungen avslutning av akkreditert utdanning ved Forsvarets høyskole 
Ved tvungen avslutning av utdanning ved Forsvarets høgskole skal prosessen som er beskrevet i 
Universitets- og høyskoleloven og Forskrift om delvis anvendelse av universitets- og høyskoleloven 
for Forsvarets høyskole og om nemnder følges68.  Her beskrives krav og rettigheter for høyskolen 
og den studenten/kadetten det angår, inkludert klageadgang. 

7.2.1 Behandling av skikkethetssaker  
Ved tvilsmelding, bekymringsmelding eller andre grunner hvor skolens skikkethetsansvarlig 
undersøker en sak, skal alle forhold belyses skriftlig. Studenten som saken angjelder har rett til å bli 
gjort kjent med saken, sine rettigheter og til å gi sin forklaring. I denne sammenheng har studenten 
rett til å la seg bistå av tillitsperson og skal gjøres kjent med denne retten. Studenten som saken 

                                                             
67 Hovedavtalen i staten med Tilpasningsavtale for Forsvaret § 31 Likestilling 
68 Universitets- og høyskoleloven § 4-10 og Forskrift om delvis anvendelse av universitets- og høyskoleloven 
for Forsvarets høyskole og om nemnder. 
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angjelder skal informeres så snart skikkethetsansvarlig har mottatt varselet, og skal gis rimelig tid til 
å skaffe bistand mellom informasjonen og møtet med skikkethetsansvarlig. For ytterligere detaljer 
knyttet til behandling av skikkethetssaker, vises det til forskrift om delvis anvendelse av 
universitets- og høyskoleloven for Forsvarets høgskole og om nemder.69 

7.3 Skoleråd ved tvungen avslutning for ikke akkreditert kurs og utdanning 

7.3.1 Generelt om skoleråd 
Alle skoler/avdelinger som utøver ikke akkreditert kurs- utdanningsvirksomhet skal ha et utnevnt 
skoleråd.70 Skolerådet skal fungere som et rådgivende organ for skolesjef i saker vedrørende elever. 
Saker som avbrutt utdanning, permisjon, annullering, frabeordring, disiplinære forhold, utsatt plass 
eller relegering kan behandles i skolerådet (opplistingen er ikke uttømmende). 
Skolerådet skal innhente skriftlige eller muntlige redegjørelser for å belyse en sak best mulig. 
Eleven har rett til å uttale seg i egen sak, samt å la seg bistå av tillitsvalgt/bisitter, og skal så langt 
det lar seg gjøre kalles inn for å legge fram sin sak for skolerådet. Tilsvarende kan skolerådet kalle 
inn kursansvarlig og andre relevante personer for å belyse saken best mulig. Disse er ikke en del av 
skolerådet og skal dimitteres før skolerådet gjør sin vurdering av saken. Det skal være en 
varslingstid på minst fem arbeidsdager for innkalling av skoleråd og det skal foreligge et skriftlig 
grunnlag for alle saker. 
Skolesjefen eller den DIF- sjef bemyndiger delegeres myndighet til å avgjøre saker som er forelagt 
skolerådet. Denne myndigheten kan ikke delegeres videre. 

7.3.2 Skolerådets sammensetning  
Skolerådet skal som et minimum bestå av en representant fra skolens ledelse, en representant for 
elevene, en representant fra den respektive skole og en representant fra 
tjenestemannsorganisasjonene. Skolen stiller med sekretær. Skolesjef og NK-skole skal ikke være 
medlem i rådet, men kan i særlige tilfeller være tilstede som observatør. Hver skole er ansvarlig for 
å sette sammen et skoleråd bestående av de nevnte rollene.  

7.3.3 Skolerådets anbefalinger  
Skolerådets anbefalinger skal protokollføres og forelegges skolesjefen skriftlig. Avvikende 
vurderinger skal fremgå. Skolene skal arkivere grunnlaget for protokollen. Dersom 
meningsforskjeller ikke er protokollført, er rådets uttalelse enstemmig. Protokollen skal 
underskrives av alle medlemmene. Skoleprotokollen er det offisielle dokumentet for 
saksforberedelse før skolesjefens avgjørelse. 

7.3.4 Skolesjefens vedtak  
Skolesjefen skal fatte vedtak om avbrutt utdanning, permisjon, annullering, frabeordring eller 
relegering og eventuelt andre saker etter at saken er behandlet i skolerådet. Skolesjefens 
avgjørelse meddeles eleven skriftlig. 

7.4 Ikke tilsatt under utdanning 
Kadetter, elever og lærlinger som mister sin utdanningsplass taper retten til å bli tilsatt etter 
utdanning, men kan gis mulighet for tilsetting.71 Forsvaret kan pålegge disse å gjennomføre sin 
plikttjeneste. 

7.5 Fast tilsatte – tap av studieplass/relegering 
Fast tilsatte som mister utdanningsplassen tilbakeføres til sitt opprinnelige tilsettingsforhold. 
Dersom den tilsatte har studiepermisjon, avsluttes denne samtidig med opphør av studieplass. 

                                                             
69 Forskrift om delvis anvendelse av universitets- og høyskoleloven for  
Forsvarets høgskole og om nemder § 11-13 
70 FHS kan velge å benytte samme prosess som beskrevet i pkt. 7.1, også for ikke akkreditert utdanning. 
71 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved FHS, instruks skikkethetsnemd 
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8 Klage-, begrunnelse- og innsynsrett 

8.1 Klager og innsyn i seleksjonsprosessen 
Resultater som oppnås i forbindelse med seleksjon anses som kontroll av teoretiske og praktiske 
evner/ferdigheter for å kvalifisere for opptak, og kan ikke påklages.72 Dersom kandidaten påpeker 
faktiske feil i prosessen skal dette vurderes av seleksjonsansvarlig. 
Beslutninger tatt på grunnlag av forsvarssjefens råd (opptaksrådet) er ikke å betrakte som 
enkeltvedtak og kan ikke påklages. 
Kandidatene kan gis innsyn i egne resultater og i dokumenter (for eksempel intervju) som 
inneholder sitater fra søkeren.73. Det gis ikke innsyn i dokumenter som benyttes til intern 
saksforberedelser..74 Dersom det kun inneholder vurderinger er det ikke innsynsrett.75 

8.2 Klage-, begrunnelse- og innsynsrett under utdanning 

8.2.1 Klagerett 
Resultater på eksamener/prøver og lignende er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven, men kan 
påklages etter forskrift til opplæringsloven.76 Den enkelte kan klage på et enkeltvedtak.77 
Utdanningsinstitusjonen plikter å informere eleven om klagemulighetene. Klagen skal være 
skriftlig og rettes til nivået over den som fattet vedtaket det klages på. Det kan klages på feil i 
saksbehandling.78 
En eventuell klage skal rettes til følgende: 

a) Vedtak ifm.  akkreditert utdanning: FHS som første instans. FDs klagenemnd som andre 
instans. 

b) Vedtak ifm. annen utdanning: Sjef våpenskole som første instans. Styrkesjef/DIF-sjef med 
utdanningsansvar som andre instans. 

c) Vedtak ifm. lærlingeordningen: FPVS som første instans. FST/J1U som andre instans. 
Det kan anmodes om utsatt iverksetting av vedtak til klagen er behandlet og endelig vedtak 
foreligger.79  
Det er 3 ukers frist for å klage.80 Fristen løper fra skriftlig kunngjøringstidspunktet. For de som av 
forskjellige årsaker ikke har fått kunngjøring til vanlig tid, løper fristen fra det tidspunkt de faktisk 
får kunngjøringen.  
Ingen har klagerett når det har gått 3 måneder etter kunngjøring.  
Vedtak i andre instans er endelige og kan ikke påklages.  

8.2.2 Begrunnelse 
Den enkelte kan kreve begrunnelse for vedtaket.81 Frist for dette er 3 uker. De som krever 
begrunnelse får ytterligere 3 ukers klagefrist fra begrunnelsen er kunngjort. 
Begrunnelsen skal som hovedregel vise til de faktiske forhold vedtaket bygger på, eventuelle 
problemstillinger, samt retningslinjer og prosedyrer for opptak. 
Et ev. krav om begrunnelse skal rettes til samme instans som klager i pkt.8.2.  

                                                             
72 Forvaltningslovforskriften § 32 og Forskrift om delvis anvendelse av universitets- og høyskoleloven for 
Forsvarets høyskole og om nemnder §14. 
73 Forvaltningsloven § 19 andre ledd 
74 Forvaltningsloven § 18 a. 
75 Forvaltningslovforskriften § 18 
76 Forskrift til opplæringsloven kapittel 5 
77 Forvaltningsloven § 2 
78 Forvaltningsloven § 41 
79 Forvaltningsloven § 42 
80 Forvaltningsloven § 29 
81 Forvaltningsloven § 24 andre ledd 
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8.2.3 Krav om innsyn 
Den enkelte kan kreve innsyn i sakens dokumenter.82  
Det gis ikke innsyn i dokumenter som benyttes til intern saksforberedelser.83 

9 Vedlegg 
 

10 Ikrafttredelse 
Denne veilederen trer i kraft 2023-02-01.  
 
Samtidig settes dokumenter nevnt i skriv fra FST og DL referanse 2020/035562-80 ut av kraft. 
 
 

                                                             
82 Forvaltningsloven § 18 flg. 
83 Forvaltningsloven § 18 a. 
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