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1 Innledning 

1.1 Hensikt  
Håndboka gir informasjon om hvordan kompetansekodeverket er strukturert, bygget 
opp og hvordan det skal forvaltes. Håndboka vil være gjenstand for oppdateringer i 
takt med den funksjonelle og tekniske utviklingen av kompetansekodeverket. 

1.2 Avgrensninger 
Håndboka gir ikke informasjon om hvordan SAP/DFPS fungerer, det forutsettes at 
brukere har nødvendig kompetanse iht. fagplanene for vedkommende roller.  

1.3 Definisjoner 
I dette dokumentet menes med:  

▪ Arv: Et objekt arver attributter eller verdier fra et overliggende objekt i strukturen 

▪ Kompetansemolekyl: Kompetansemolekyl er et begrep som brukes om visualiseringen 
av de ulike delene av kompetansekodeverket og relasjonene mellom disse 

▪ Kompetansestruktur: Den hierarkiske inndelingen av kompetansekodeverket 

▪ Learning Solution (LSO): System for forvaltning av kurs og fag- og funksjonsutdanning 

▪ Objektkode: Forsvarets egen kode på objektene i kompetansemolekylet  

▪ SAP-ID: En kode som lages automatisk i SAP ved opprettelse av et nytt objekt  

2 Forvaltning av kompetansekodeverket 

2.1 Fagmyndighet (FM)/fagansvarlig (FA) 
Sjefer som er delegert fagmyndighet (FM) og/eller fagansvar (FA), har ansvar for å 
fastsette kompetansekodeverk innen eget fag. Når det oppstår behov for å opprette, 
endre eller avgrense kompetansekodeverk, herunder kurskoder for kurs i utlandet, skal 
dette meldes til FPVS i henhold til fastlagte prosedyrer. Videre skal FM/FA kontrollere 
at eget kompetansekodeverk brukes korrekt på stillinger på tvers av 
organisasjonsstrukturen, og opprette dialog med stillingseiere dersom det er behov 
for å korrigere avvik som kan forringe ønsket kompetanseflyt. 

2.2 Forsvarets personell- og vernepliktssenter 
FPVS har ansvar for å forvalte kompetansekodeverket på vegne av fagmyndighetene. 
FPVS skal, i tillegg til å holde kodeverket oppdatert og tilgjengelig, utgi rammer for 
oppbygning og bruk. Videre skal FPVS støtte FM/FA og stillingseiere med rapporter 
som understøtter kontroll av hvordan kompetansekodeverket er anvendt på stillinger. 

2.3 Stillingseier (DIF) 
Stillingseier har ansvar for å bruke kompetansekodeverket i stillinger i henhold til 
FM/FAs intensjon. Stillingseier skal gå i dialog med de respektive FM/FA for å avklare 
hvordan kompetansekodeverket skal benyttes, dersom dette er uklart.  
Dersom DIF sender personell på kurs i utlandet, skal normalt deltakelsen være hjemlet 
i et krav i vedkommende stilling.  
Dersom kravet ikke er dokumentert i stilling, men det likevel er behov for 
kompetanseheving, må DIF, før kursstart, gå i dialog med den FM/FA som «eier» faget, 
for å kontrollere om kurskoden finnes i FKK.  
Dersom kurskoden ikke finnes, må FM/FA definere kurset og sende bestilling på 
opprettelse av kurskode til FPVS. Når kurskoden er opprettet, må DIF gå i dialog med 
våpenskole/skole/kursarrangør i egen DIF for påmelding og etterbehandling av 
kursdeltaker(e). 
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2.4 Våpenskoler/skoler/kursarrangører 
Våpenskoler/skoler/kursarrangører har ansvar for å forvalte all deltakelse på utdanning 
og fag- og funksjonsutdanning i Learning Solution (LSO). Dette er nødvendig for å 
sikre at kompetansen blir registrert på kursdeltakerne. På vegne av DIF skal 
våpenskoler/skoler/kursarrangører også forvalte personell som deltar på kurs i 
utlandet.  

2.5 Oppbygning av kompetansehierarkiet 
Forsvarets kompetansehierarki består av tre nivåer.  

2.5.1 Nivå 1: Kompetanseområde 
Et kompetanseområde tar ofte utgangspunkt i et fagmyndighetsområde eller 
fagområde og er den groveste inndelingen av kompetanse.  

2.5.2 Nivå 2: Kompetansefelt 
Kompetansefelt er en inndeling av kompetanseområde. Benyttes ofte for å synliggjøre 
et fagansvarsområde eller fagfelt. 

2.5.3 Nivå 3: Kompetansegruppe 
Kompetansegruppe er en ytterligere inndeling av kompetansefelt.  

2.5.4 Nivå 4: Objekt 
Objektkoden er den enkelte kode som utledes av område-, felt- og gruppestrukturen.  

3 Kompetansemolekylet 

3.1 Kompetansemolekylets oppbygning 
Kompetansemolekylet består av følgende elementer:   

• Kompetansehierarki  
• Objekter   

• Relasjoner mellom objektene  

 

 
 
I den videre beskrivelsen av kompetansemolekylets objekter, omtales selve objektene 
med norsk betegnelse. Forkortelsene er derimot angitt på engelsk ettersom det i 
personellsystemet (SAP) er de engelske forkortelsene som benyttes i SAP ID. Ved å 
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kjenne både de norske betegnelsene og de engelske forkortelsene vil man enklere 
kunne lese og vedlikeholde kompetansekodeverk. 

3.2 Stillingsgruppestruktur 

3.2.1 Funksjonsområde (FN) 
Objektet funksjonsområde (FN) tilsvarer kompetanseområde. FN beskriver toppnivået i 
stillingsgruppestrukturen og er indirekte en indikator på ressursbruk innen ulike 
kompetanseområder gjennom sin knytning til stillinger via stillingsgruppe og 
stillingsgruppefamilie. FN er et oppheng for å strukturere stillingsgruppefamilier (JF). 

• Eksempel på et FN: Landmilitær virksomhet  

3.2.2 Stillingsgruppefamilie (JF) 
Objektet stillingsgruppefamilie (JF) er en inndeling av FN. JF er et oppheng for å 
strukturere stillingsgrupper (C). Det kan knyttes oppgaver og/eller krav til JF som skal 
gjelde for alle stillingsgruppene som er knyttet til JF.  

• Eksempel på en JF: Infanteri 

3.2.3 Stillingsgruppe (C) 
Objektet stillingsgruppe (C) er en videre inndeling av JF og objektet grupperer like 
stillinger på tvers av organisasjonen. Like stillinger betyr at stillingene har samme 
kompetansekrav (C-Q) eller at stillingene utfører samme oppgave (C-T).  
C arver oppgaver og krav fra JF. Krav og oppgaver fra JF og C arves til de stillingene 
som tilhører C. Til hver C skal det være knyttet minst én stilling. C kan uttrykke enten et 
fag eller en funksjon.  

• Eksempel på en C: Geværsoldat 

3.3 Oppgavekatalog 

3.3.1 Oppgavestruktur (T) 
Oppgavestrukturen (T) følger Forsvarets kompetansehierarki med inndeling i 
oppgaveområde, -felt, og -gruppe.  

3.3.2 Oppgave (T) 
En T beskriver noe man gjør, utfører, ivaretar, etc. FM/FA fastsetter hvilken kompetanse 
som kreves for å utføre en oppgave, samt hvilken kompetanse en oppgave skal gi. T 
har dermed to funksjoner: 

- Bringe FM/FAs krav til kompetanse inn i stilling 
- Tilføre personellet i stillingen ny kompetanse 
Normalt vil alle oppgaver innen samme oppgavegruppe gi samme kompetanse. 
Unntaksvis kan det være behov for å differensiere kompetansen de ulike 
oppgavene i en oppgavegruppe gir.  

3.4 Kvalifikasjonskatalog 

3.4.1 Kvalifikasjonsstruktur (QK) 
Kvalifikasjonsstrukturen (QK) følger Forsvarets kompetansehierarki med inndeling i 
kvalifikasjonsområde, -felt og – gruppe.  

3.4.2 Kvalifikasjon (Q) 
Kvalifikasjon (Q) er et objekt som har til hensikt å  

- Synliggjøre kompetansekrav til oppgaver, utdanninger og stillinger 
- Synliggjøre den enkeltes kompetanse innen et fag eller fagområde 
- Gi grunnlag for analyse av kompetansegap 
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(Kvalifikasjon uttrykker altså både krav og kompetanse. Kvalifikasjon, krav og 
kompetanse er dermed tre begreper som brukes om hverandre. En vanlig måte å skille 
dem på er å bruke «krav» om de kvalifikasjonene som kreves i stilling, og 
«kompetanse» om de kvalifikasjonene en person har).  
Kvalifikasjoner utledes av ulike prosesser og skal normalt formidles av enten en 
oppgave eller et kurs/utdanning, som ved korrekt forvaltning resulterer i en 
automatisk overføring av kvalifikasjonen til person. Q deles i ulike typer ut fra hva som 
leder frem til kvalifikasjonen. I kvalifikasjonskatalogen finnes både Q’er som genereres 
via grensesnitt fra ulike sivile kompetanseregistre (for eksempel førerkort fra 
førerkortregisteret) og Q’er Forsvaret selv produserer.  

3.4.2.1 Spesielt om kompetansekoder 
En kompetansekode er et samlebegrep på kvalifikasjoner Forsvaret selv produserer og 
eier. Kompetansekodene tilhører en av følgende kategorier: 

Tjenesteerfaring (TJERF) 
Tjenesteerfaring (TJERF) oppnås etter opparbeidet forståelse og erfaring etter løsning 
av en oppgave. TJERF overføres fra stillingsbeskrivelsen til medarbeidersamtalen for 
evaluering av linjeleder.  

Etter utdanning (EUTD) 
Etter utdanning (EUTD) gis etter fullført kurs eller utdanning hvor en instruktør har 
godkjent at kurset er bestått. Prosessen utføres i kursforvaltningssystemet (Learning 
Solution (LSO)).   

Godkjenning (GODKJ) 
Godkjenning (GODKJ) gis når en godkjenningsmyndighet i Forsvaret avgjør at 
kompetansen er oppfylt. Kvalifikasjonen gis normalt av en fagansvarlig 
(kompetansevurderer). 

3.4.3 Skala 
Alle kvalifikasjoner har en skalatype som benyttes for å nivellere kvalifikasjoner (Q) når 
disse knyttes til person, oppgave eller stilling. Den enkleste graderingen er om en 
kvalifikasjon er gyldig eller ikke (to nivåer), mens en mer kompleks gradering av 
kvalifikasjon er delt inn i for eksempel fire nivåer. Prinsippet er at dersom man 
tilfredsstiller en gitt skalaverdi, så tilfredsstiller man også de lavere verdiene i skalaen. 
Når man krever en kvalifikasjon med en gitt skalaverdi i en stilling, vil personellet måles 
mot både kvalifikasjonen og den oppgitte skalaverdien. 
Skalatype arves fra QK til Q. Dette medfører at det kan være behov for flere 
tilsynelatende like kvalifikasjonsgrupper i den hensikt å differensiere skalatypen på de 
underliggende kvalifikasjonene. Det finnes derfor flere QK med like eller tilnærmet like 
navn, men med ulik skalatype.  

• Eksempel: Innen QK Flyoperativ støte finnes det to QK for Mission support. 
Den ene gruppen inneholder Qer knyttet til tjenesteerfaring (TJERF) med 
skalatype «Delvis – Grunnleggende – Selvstendig – Ekspert». Den andre 
gruppen inneholder kvalifikasjoner som kommer fra kurs, utdanning eller 
godkjenning, med skalatype Gyldig (merket med EUTD). 

 
 



Side 7 av 13 
 

3.4.3.1 Skalatype Gyldig  
Skalatype Gyldig benyttes på kvalifikasjoner som enten er gyldig eller ikke gyldig. 
Skalaverdi Gyldig benyttes i hovedsak på kvalifikasjoner fra fag- og 
funksjonsutdanning (EUTD) og godkjenninger (GODKJ). 

3.4.3.2 Skalatype Kompetansenivå  
Skalatype Delvis –>Grunnleggende->Selvstendig->Ekspert benyttes på 
tjenesteerfaringer (TJERF) som skal evalueres av linjeleder. Beskrivelsen av 
skalaverdiene fremgår av tabellen i Veileder del M, pkt 4.1.1: 
 

 
Kompetansenivå 

 
Beskrivelse 

 
Merknad 

Delvis kompetanse «Delvis kompetanse» benyttes 
når den ansatte har noe 
kjennskap til faget, men ikke 
tilstrekkelig til å utføre 
arbeidsoppgavene.  

Personell med «Delvis 
kompetanse» i en TJERF bør 
ikke styrkedisponeres i den 
respektive oppgaven.   
Gis normalt ved tjeneste i 
stilling med varighet under 1 år. 

Grunnleggende kompetanse «Grunnleggende kompetanse» 
benyttes når den ansatte utfører 
arbeidsoppgavene med faglig 
støtte, veiledning og/eller under 
oppsyn.  

For førstegangstjeneste: 
Etter fullført 
førstegangstjeneste er det 
forventede nivået på TJERF 
«Grunnleggende kompetanse». 
 
For ansatte: 
Grunnleggende kompetanse 
oppnås normalt når oppgaven 
er utført minimum et år.  
 
Personell med «Grunnleggende 
kompetanse» i en TJERF kan 
styrkedisponeres i den 
respektive oppgaven. 

Selvstendig kompetanse «Selvstendig kompetanse» 
benyttes når den ansatte utfører 
arbeidsoppgavene uten faglig 
støtte, ut fra kjente prosedyrer og 
rutiner og i henhold til 
standarder, instrukser og 
retningslinjer.  

«Selvstendig kompetanse» 
oppnås normalt når oppgaven 
er utført i minimum to år. 

Ekspertkompetanse «Ekspertkompetanse» benyttes 
når den ansatte utfører 
arbeidsoppgavene selvstendig, 
samt evner å analysere, utvikle og 
påvirke forhold knyttet til 
arbeidsoppgaven, samt se 
arbeidsoppgaven i sammenheng 
med andre fag og/eller 
arbeidsoppgaver.  

Ekspertkompetanse er det 
nivået som forvente ved at 
oppgaven har blitt løst 
selvstendig over tid. 
Nivået kreves typisk i stillinger 
der vedkommende utøver 
fagansvar, er instruktør, stiller 
krav i prosjekter og utvikler 
regelverk. 
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3.5 Kurskatalog  

3.5.1 Kursstruktur (L) 
Kursstrukturen (L) følger normalt Forsvarets kompetansehierarki med inndeling i 
kursområde, -felt og – gruppe. Imidlertid kan kursstrukturen avvike noe på grunn av 
behovet for å gjøre kurskatalogen brukervennlig i Forsvarets kurskatalog.  

3.5.2 Arrangementstype (D) 
Objektet arrangementstype (D) utgjør den enkelte utdanning eller fag- og 
funksjonsutdanning (kurs) som Forsvaret har behov for å dekke et kompetansebehov 
innen.    

3.5.3 Kursgjennomføring (E/ET) 
Objektet kursgjennomføring (E) synliggjør den enkelte gjennomføring på hver 
utdanning/fag- og funksjonsutdanning. Ved opprettelse av en gjennomføring arves 
alle data fra arrangementstypen, men det er mulig å overstyre dersom dataene på den 
enkelte gjennomføring avviker fra arrangementstypen. En gjennomføring inneholder 
tid og sted for gjennomføring, samt hvilke ressurser (eks instruktør og rom) som er 
knyttet til gjennomføringen.   
Objektet Kursgjennomføring (ET) synliggjør gjennomføringer av E-læringskurs.  

3.6 Kompetansemolekylets relasjoner 
Relasjoner er knytninger mellom objekter. Relasjonene avgjør hvordan objektene 
påvirker hverandre. Nedenfor beskrives de mest brukte relasjonene.  
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3.6.1 Fagmyndighet (Z42) 
Hvert enkelt objekt i kompetansemolekylet kan ha relasjon til en fagmyndighet. 
Relasjonen går mellom objekt og strukturelement (O). Denne relasjonen sørger blant 
annet for at fagmyndighet kan hente ut rapporter på kodeverk innen eget fagområde.  

3.6.2 Fagansvarlig (Z43) 
Hvert enkelt objekt i kompetansemolekylet kan ha en relasjon til en fagansvarlig. 
Relasjonen går mellom objekt og strukturelement (O). Denne relasjonen sørger blant 
annet for at fagansvarlig kan hente ut rapporter på kodeverk innen eget 
fagansvarsområde.  
I tillegg er relasjonen benyttet i forbindelse med evaluering av kvalifikasjoner som skal 
evalueres av en kompetansevurderer.  

3.6.3 Omfatter (450) 
Relasjon som brukes for å lage hierarki i stillingsgruppestrukturen (FN-JF-C) 

3.6.4 Krever/beskriver (007) 
Beskriver: Relasjon som brukes for å lage hierarki i oppgavekatalogen (T-T-T-T).  
Krever: Relasjon som brukes for å etablere knytning mellom oppgave og stillingsgruppestruktur.  

3.6.5 Tilhører (003) 
Relasjon som brukes for å lage hierarki i kurskatalogen (L-L-L-D). 

3.6.6 Spesialisering av (030) 
Relasjon som brukes for å lage hierarki i kvalifikasjonskatalogen (QK-QK-QK-Q).  
 

3.6.7 Krever / Beskriver (031) 
Dette er en relasjon som brukes for å angi at en kvalifikasjon er et krav til et annet 
objekt, normalt til en stillingsgruppe, stilling eller oppgave. Det er tre statuser på krav, 
som bestemmes av en tallkode:  

a) Bør – krav: angis ved å bruke prioritet 1 eller 99 
b) Obligatorisk krav: angis ved å bruke prioritet 0  
c) Må-krav rekruttering: angis ved å bruke prioritet 00 

3.6.8 Kreves av (022) 
Relasjon mellom arrangementstype (D) og ressurstype (R). Relasjonen må være på 
plass for å få lagt til instruktør og rom til en kursgjennomføring (E).  

3.6.9 Evalueres (Z44) 
FM/FA angir om kvalifikasjon(er) som er knyttet til en oppgave skal evalueres. NB! For 
at relasjonen skal fungere, må den kvalifikasjonen også knyttes til oppgaven gjennom 
relasjon 031 Krever.  
Evalueringsstien angis slik:  

• Dersom kvalifikasjonen skal evalueres av linjeleder i medarbeidersamtalen, 
angis dette med prioritet 00.   

• Dersom kvalifikasjonen skal evalueres av en kompetansevurderer, angis dette 
med prioritet 99.  

3.6.10 Formidles (B028) 
Relasjon mellom arrangementstype (D) og kvalifikasjon(er) (Q) kurset gir.  
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3.6.11 Forutsetter (028) 
Relasjon som brukes dersom deltakelse på en arrangementstype (D) forutsetter en 
oppnådd kvalifikasjon (Q).  

3.7 Vedlikehold av kompetansekodeverk 

3.7.1 Tilgangsforvaltning i kompetansemolekylet 
• Opprettelse og vedlikehold FN, JF, C, T, Q og D forvaltes sentralt av 

Kompetansekodeverksmedarbeider og LSO Manager   

• Opprettelse og vedlikehold av O og S forvaltes lokalt av Strukturplanlegger ORG  
• Opprettelse og vedlikehold av E forvaltes lokalt av LSO kursprodusent. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

3.7.2 Endringssløyfe 
Vedlikehold av kompetansekodeverk omfatter opprettelse, endring og avgrensning. 
Behov for en eller flere av disse aktivitetene skal meldes inn av 
kompetansekodeverksrådgiver på fastlagt behovsskjema.1 Saken behandles av 
kompetansekodeverksmedarbeider som   

a) Oppretter koden(e) dersom saken kom direkte fra riktig FM/FA med 
tilstrekkelig dokumentasjon  

b) Sender saken til riktig FM/FA for avdømming dersom saken kom fra en annen FM/FA 

c) Sender saken tilbake til, eller til riktig FM/FA dersom dokumentasjonen er 
utilstrekkelig   

Kompetansekodeverksmedarbeider tar deretter ut rapport over hvilke stillinger som 
treffes av kodeendringen og sørger for at informasjon tilflyter berørte parter.   
Figuren under viser endringssløyfen for kompetansekodeverk. 

                                                             
1 Forvaltning - Forsvarets intranett 

http://intranett2.mil.no/fag/personell/kompetansekodeverk/Sider/forvaltning-av-kompetansekodeverket.aspx
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3.7.3 Periodisering 
Opprettelse av nye objekter, eller endringer av eksisterende objekter, skal ha start-
dato/endringsdato den dagen opprettelse eller endring skjer, med mindre FM/FA presiserer at 
annen dato skal benyttes. 
Avgrensning av objekter skjer ved å sette sluttdato lik dagens dato, med mindre FM/FA presiserer 
at annen dato skal benyttes.  

3.7.4  Vedlikehold 
Det er kun ansvarlig FM/FA som kan beslutte endring, avgrensning og sletting av objekter i 
kompetansekodeverket. 

3.7.4.1 Endring, og sletting 
En endring av et objekt vil medføre at alle strukturelementer, stillingsgrupper, 
stillinger, oppgaver og personer som er tilknyttet objektet, vil påvirkes. Et objekt skal 
derfor ikke endres med mindre endringen kun er av «kosmetisk» karakter som ikke 
berører objektets innhold.  

3.7.4.2 Avgrensning  
Et objekt skal avgrenses dersom det ikke lenger er gyldig. Det er FM/FA som avgjør 
hvorvidt et objekt skal avgrenses, og når. 

3.7.4.3 Sletting  
Et objekt skal ikke slettes.  

3.8 Navnestandard for kompetansekodeverk 

3.8.1 Hensikten med navnestandard 
En navnestandard for kompetansekodeverk sikrer at oppbygningen og utformingen 
av kodeverket blir lik på tvers av organisasjon og struktur. Flere felter i SAP har 
begrenset lengde og det er ofte behov for å forkorte og sammenstille informasjonen 
slik at den blir så korrekt, forståelig og konkret som mulig. Dette dokumentet styrer 
den navnestandarden som gjelder for Forsvarets kompetansekodeverk.   
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3.8.2 Betegnelse 
Betegnelse (også kalt navnet på objektet) er det feltet som i de fleste tilfeller er synlig 
for brukeren og som oftest vil være gjenstand for søk. Det vil si at betegnelsen må 
inneholde mest mulig informasjon, samtidig som den skal være forståelig. Betegnelsen 
har en begrensning på 40 tegn.  
Betegnelsens elementer skal være i følgende rekkefølge:  

1. Type materiell, fag og prosess   

2. Nivå (forkortelse)  

3. Kategori (gjelder kun for kompetansekoder, se punkt 4.4.4)  

3.8.2.1 Bruk av forkortelser 
Forkortelser i Forsvaret følger Forsvarets begrepsleksikon del I Forkortelser,2 øvrige 
forkortelser i henhold til norsk rettskrivning. De generelle forkortelsene som skal brukes 
i kodebetegnelsen, er angitt i dette dokumentet. Bruk av forkortelser som er spesielle 
for et fag eller en prosess, avgjøres av den aktuelle fagmyndigheten i hvert enkelt tilfelle.    
Forkortelser skrives fullt ut om mulig. 

• Eksempel Luftvern; ikke LV, LV-tj eller LVTJ  

Begynner teksten med en forkortelse skal en benytte mellomrom mellom forkortelsen 
og første tekst.   

• Eksempel PF Helikopter; ikke PF_Helikopter, PF – Helikopter eller PFHelikopter  
Forkortelser skrives med STORE BOKSTAVER.   

• Eksempel LVKS; ikke Lvks 

3.8.2.2 Tall foran tekst 
Tall først i tekst kobles til teksten med _ (understrekning). Dette synligjør tilknytning 
og at nummer og tekst hører sammen.  

3.8.2.3 Elementer med tilsvarende betydning 
Skråstrek (/) benyttes for å vise ulike elementer med tilsvarende betydning fra 
hverandre  

 •  Eksempel Tolk/Avhørsbefal  

3.8.2.4 Koder som er planlagt avgrenset 
Nummertegn (#) benyttes først i betegnelsen for å indikere at et objekt skal avgrenses.  

 •  Eksempel: # F-16 Pilot  

3.8.2.5 Nivellering av koder 
Det kan være hensiktsmessig å gi kompetansekoder et nivå for å synliggjøre 
kompleksitet. Dersom det er behov for å nivellere et objekt, må dette gjøres entydig 
slik at det ikke er tvil om hva et nivå betyr. Nivå skal derfor ikke angis med tall eller 
bokstaver, ettersom det ikke er logisk hva som er laveste/høyeste nivå. Nivå skal angis 
med ord (evt. forkortelser) slik at man ut fra betegnelsen kan se hva nivået er. 

For kurskoder med tilhørende kvalifikasjoner EUTD skal disse nivåene benyttes: 

- Grunnleggende (GRL) 
- Videregående (VG) 
- Spesialist (SPES) 
- Instruktør (INSTR) 

                                                             
2 Forsvarets begrepsleksikon ligger på Forsvarets intranett.   
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 For oppgaver med tilhørende kvalifikasjoner TJERF skal om nødvendig disse nivåene 
benyttes: 

- Lavere (LAV)
- Midlere (MID)
- Høyere (HØY)
- Toppnivå (TOPP)

3.8.3 Beskrivelse av koden (Lang tekst) 
Feltet Beskrivelse brukes for å synliggjøre fagmyndighetens eller fagansvarliges 
beskrivelse av koden, og fagmyndigheten må sørge for at all nødvendig informasjon 
om hvordan koden skal brukes kommer frem. I beskrivelsen skal alle forkortelser 
skrives fullt ut 
NB! Selv om beskrivelsen kan være inntil 2500 tegn, må en være oppmerksom på at 
ved visning i rapporter og ved utskrifter vil lange beskrivelser medføre utfordringer 
knyttet til format og struktur. Gjelder spesielt stillingsbeskrivelser, kunngjøringstekster 
og tjenesteuttalelser. 

3.8.4 Merknad 
I merknadsfeltet skal det beskrives hvordan objektet skal brukes. For oppgaver og 
stillingsgrupper skal dette for eksempel være en beskrivelse av hvilke stillinger som 
normalt skal benytte oppgaven og stillingsgruppen.  

3.8.5 Objektkode 
Objektkode er Forsvarets egen kode, som opprettes manuelt av 
kompetansekodeverksmedarbeider. Objektkoden består normalt av en forkortelse av 
faget. I et hierarki skal objektkodene bygge på hverandre (konkateneres), hvilket betyr 
at objektkoden ikke skal gjentas nedover i hierarkiet, men konkateneres dersom det er 
behov for å se opphenget.  

4  Ikrafttredelse 
Dokumentet trer i kraft 2023-02-01. 
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