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1 Innledning 

1.1 Generelt om veiledningen  
Veiledning innen HR-området er bygget opp rundt prinsippene i HR-verdikjede: rekruttere, utvikle, 
anvende og avvikle. 
Veileder del M omhandler prosessen «Utvikle» i HR-verdikjede.   
Veileder del M skal være et oppslagsverk for ansatte, linjeleder og HR-personell i avdelingen og skal 
beskrive forvaltningspraksisen som anvendes.  
Veileder del M må sees i sammenheng med de andre veilederne med tilhørende vedlegg. 

1.2 Formål 
Veileder del M skal gi ansatte, linjeledere og HR-rådgivere veiledning ved arbeidet med 
kompetanse, medarbeiderutvikling og karriereplanlegging.  
Del M gir en innføring i hva Forsvaret legger i begrepet kompetanse, hvordan kompetanse blir 
systematisert gjennom kompetansedata, hvordan kompetansedata blir brukt på stillinger og 
hvordan kompetanse blir dokumentert i den enkeltes kompetanseprofil (rulleblad). 
Veilederen baserer seg på overordnede reguleringer, men gir samtidig rom for fleksibilitet og 
mulighet for å utvise skjønn slik at avgjørelser tas til det beste for både arbeidsgiver og 
arbeidstaker. 
Intensjonen innen HR forvaltning bør være å finne forutsigbare og gode løsninger som bidrar til at 
vår militære organisasjon er en attraktiv arbeidsplass og til enhver tid har et solid kompetansemiljø 
som kan løse oppdrag i krig, krise og fred.  

1.3 Virkeområdet 
Veileder del M gjelder for alle ansatte i Forsvaret.  
For å oppnå tilfredsstillende kvalitet på kompetansedata og –flyt også i de øvrige delene av 
sektoren, anbefales det at FMA, FB, FFI, NSM og FD innrette seg etter føringene som gis i "Veileder 
del M".  

1.4 Medbestemmelse 
Veileder til HR-bestemmelsen del M med vedlegg skal drøftes med arbeidstakerorganisasjonene.  
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2 Kompetanse 

2.1 Ulike former for kompetanse 

2.1.1 Kompetansebegrepet 
Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å 
utføre aktuelle oppgaver i tråd med definerte krav og mål.1  
I Forsvaret er det flere kilder til kompetanse, som kan kategoriseres i formell og uformell 
kompetanse.  

2.1.2 Formell kompetanse / Formalkompetanse 
Formell kompetanse er kompetanse den enkelte kan dokumentere basert på utdanning, kurs eller 
systematisk opplæring i regi av utdanningsinstitusjoner og kursarrangører.2  

2.1.2.1 Sivil utdanning 
Sivil og militær3 utdanning dokumenteres i «Norsk standard for utdanningsgruppering» (NUS2000), 
som er utarbeidet av statistisk sentralbyrå (SSB). Informasjon om den enkeltes sivile akkrediterte 
utdanning hentes, med noen begrensninger (bl.a. videregåendeskole før 2007, høyere utdanning 
før 2010, utdanning tatt i utlandet), inn til Forsvarets personellsystem gjennom dataflyt i 
elektronisk grensesnitt. Fagbrev tatt i Forsvaret registreres på samme måte som om dette var tatt 
ved en sivil utdanningsinstitusjon. 

2.1.2.2 Yrkeserfaring 
Militær og sivil yrkeserfaring dokumenteres i yrkeskatalogen, og bestemmes av arbeidstakerens 
konkrete arbeidsoppgaver, ikke utdanningsnivå eller stillingstype.4 Informasjonen sendes til «a-
ordningen5», og hentes deretter inn til Forsvarets personellsystem via dataflyt i elektronisk 
grensesnitt.  

2.1.2.3 Fag- og funksjonsutdanning 
Fag- og funksjonsutdanning er grunnutdanning for å kvalifisere den enkelte til å kunne utøve en 
funksjon eller operere et våpensystem innenfor et bestemt fagområde/bransje. 6  

2.1.2.4 Godkjenninger, sertifikat og tilsvarende 
Godkjenninger og sertifikater er formell kompetanse som må være på plass for å få lov til å utføre 
visse arbeidsoppgaver eller deler av slike. Ofte er krav til godkjenninger og sertifikat nedfelt i lov 
eller forskrift utgitt av instanser utenfor Forsvaret, for eksempel Sjøfartsdirektoratets utgivelse av 
"Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk", som Sjøforsvaret er pålagt å følge.  
Internt i Forsvaret kan sjefer med fagmyndighet7 fastsette hvilke godkjenninger og sertifikater som 
kreves for utførelse av militære oppgaver eller funksjoner. Videre er det normalt en representant 
for fagmyndighet eller fagansvarlig (våpenskole eller tilsvarende) som kan avgjøre om en person 
innfrir kravene til en godkjenning eller et sertifikat. 

2.1.3 Uformell kompetanse / Realkompetanse 
Uformell kompetanse er den kompetansen en medarbeider utvikler utenfor utdanningssystemet 
eller planlagte tiltak, det vil si gjennom erfaring i arbeidslivet og andre arenaer.8 

1 Linda Lai, Strategisk kompetanseledelse, Fagbokforlaget 2013, s. 46 
2 Linda Lai, Strategisk kompetanseledelse, Fagbokforlaget 2013, s. 54 
3 For mer informasjon om militær nivådannende utdanning, se Veileder del I 
4 Yrkeskatalogen - SSB  
5 www.skatteetaten.no 
6 Veileder del I, kap 2.4  
7 Instruks til forsvarssjefens undergitte sjefer (2022-01-01) 
8 Linda Lai, Strategisk kompetanseledelse, Fagbokforlaget 2013, s. 54 

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/yrkeskatalogen
http://fobid.mil.no/view/doccard/document:21074236
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2.1.3.1 Personlige egenskaper 
Personlige egenskaper kan karakteriseres som en kompetanse som er relativt statisk, men som kan 
utvikles dersom forutsetningene legges til rette. Utvikling av personlige egenskaper skjer som 
oftest gjennom planlagte eller ikke-planlagte utfordringer den enkelte får gjennom sitt arbeid.  

2.1.3.2 Erfaring fra stillinger internt i Forsvaret 
For å dokumentere den erfaringen de ansatte får fra stillinger internt i Forsvaret, blir kompetansen 
brutt ned og knyttet direkte til de arbeidsoppgavene den enkelte utfører i stillingene.9 Denne 
kompetansen omtales som tjenesteerfaring (TJERF). 

2.1.3.3 Erfaring med verv internt i Forsvaret 
Verv er oppgaver som ansatte tar på seg i tillegg til de arbeidsgiverstyrte oppgavene som ligger til 
vedkommende sin stilling. Enkelte verv innen verneorganisasjonen10 og tillitsvalgtapparatet11 gir 
kompetanse som skal dokumenteres i den enkeltes kompetanseprofil. Vervet skal registreres i den 
enkeltes rulleblad og kvalifikasjonene blir deretter automatisk opprettet når vedkommende har 
hatt vervet i ett år. 

2.1.3.4 Erfaring med verv utenfor Forsvaret 
Erfaring med verv utenfor Forsvaret må dokumenteres med attest i hvert enkelt tilfelle.  

2.2 Kompetansekodeverk 

2.2.1 Overordnet om kompetansekodeverket  
Kompetansekodeverk er Forsvarets verktøy for å sette navn på og systematisere den kompetansen 
Forsvaret selv produserer. Kompetanse som fagmyndighetene må ha kontroll på for å fastsette krav 
og angi faglige rammer, og som ikke kan hentes fra sivile kompetanseregistre, må etableres i 
kompetansekodeverket.  
For stillingseiere vil bruk av kompetansekodeverk på stillinger gi presis informasjon om 
kompetansegapet i organisasjonen: 

Figur 1: Kompetansegap 
Eksempel: 

                                                             
9 Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale for Forsvaret §32 
10 Lønn og arbeidsvilkår for hovedverneombud og verneombud i Forsvaret (HVO/VO), punkt 7 
11 Hovedavtalen i staten §1 punkt 7 og Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale for Forsvaret §37 punkt 6 
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En stilling som troppssjef i en mekanisert infanteritropp har som arbeidsoppgave (T) "Være 
vognkommandør CV90". Denne arbeidsoppgaven blir evaluert og gir kvalifikasjonen (Q) 
"vognkommandør CV90 TJERF".  
Personen som skal inneha denne stillingen må den ansatte ta et kurs som gir kvalifikasjonen (Q) 
«CV9030 vognkommandørkurs VG EUTD».  
Ved å utføre arbeidsoppgaven "Være vognkommandør CV90" gis kvalifikasjonen (Q) 
"vognkommandør CV90 TJERF" med en skala verdi f.eks. «selvstendig».  
 
Eksempel: 
En stilling som nestkommanderende på fartøy Korvett har arbeidsoppgave (T) "utøve 
fartøytjeneste Korvett ". Denne oppgaven gir kvalifikasjonene (Q) "Korvett TJERF" og "Fartøy TJERF". 
Stillingen krever blant annet kvalifikasjonen (Q) "Korvett GODKJ". 
Personen som skal søke på denne stillingen må ha tatt riktig kurs/utdanning og ha riktig 
oppfølging/sertifisering for å ha fått kvalifikasjonen (Q) "Korvett GODKJ". 
 
Bruk av kompetansekodeverk på stillinger og personell vil også gi bedre grunnlag når strategiske 
beslutninger skal tas: 
 

Figur 2: Forbedret plan- og beslutningsgrunnlag 
 
I det videre beskrives de objektene i kompetansekodeverket som ansatte og ledere oftest får 
befatning med. Vedlegg 1 gir nærmere detaljer om oppbygningen av kompetansekodeverket.12  

2.2.2 Stillingsgruppe 
Stillingsgruppe uttrykker primærfaget/ - funksjonen i en stilling. Stillingsgruppe samler stillinger 
som har minimum én felles arbeidsoppgave og/eller minimum et felles krav.  

                                                             
12 Veileder del M, Vedlegg 1: Kompetansekodeverk 
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2.2.3 Arbeidsoppgave  
Arbeidsoppgaver uttrykker hva som skal gjøres i stillingen, i tillegg til å være et verktøy for å styre 
kompetanse inn i og ut av en stilling.  
Arbeidsoppgavene har to hensikter: 

a) Bringe de kvalifikasjonskravene som fagmyndigheten har satt til oppgavene inn i stillingen
b) Sikre at ansatte får dokumentert kompetanse i form av tjenesteerfaring (TJERF) som

opparbeides i stillinger. Det er linjeleder som vurderer TJERF på sine ansatte.

2.2.4 Kvalifikasjoner 
Kvalifikasjoner uttrykker de ansattes kompetanse og benyttes også som krav til stillinger og 
oppgaver. Det finnes et bredt spekter av kvalifikasjoner, hvorav noen uttrykker sivil kompetanse, 
mens andre uttrykker militær kompetanse. De kvalifikasjonene Forsvaret selv «produserer» må 
opprettes i kompetansekodeverket. Sivile kvalifikasjoner hentes inn i personellsystemet via 
grensesnitt til sivile kompetanseregistre, for eksempel førerkortregisteret. Normalt overføres 
kvalifikasjoner automatisk de ansattes kompetanseprofil som resultat av standardiserte prosesser, 
for eksempel tjenesteuttalelse og kursforvaltning. Dog faller noen kvalifikasjoner utenfor 
standardiserte prosesser og må registreres manuelt.  
De kvalifikasjoner Forsvaret selv produserer grupperes i fire hovedkategorier: 

1) Tjenesteerfaring (TJERF)
TJERF uttrykker kompetanse i form av tjenesteerfaring fra en eller flere nært beslektede 
arbeidsoppgaver. Linjeleder vurderer de ansattes kompetansenivå i hver enkelt TJERF i 
medarbeidersamtaleprosessen, ref. vedlegg 3_Manual for gjennomføring av medarbeidersamtale.  
TJERF med kompetansenivå brukes i hovedsak som krav direkte i stillinger, men kan i noen tilfeller 
også brukes som krav til andre oppgaver. 

2) Etterutdanning (EUTD)
Alle fag- og funksjonsutdanninger som gir en kompetanse det er behov for å ha kontroll på, skal 
opprettes i Forsvarets kurskatalog (FKK). Alle fag- og funksjonsutdanninger skal gi minimum én 
kvalifikasjon merket med «EUTD». EUTD har kun ett kompetansenivå, som heter «Gyldig». Dette 
gjelder både kurs Forsvaret selv arrangerer, og kurs som kjøpes av eksterne leverandører. Uten 
kurskode med tilhørende kvalifikasjon «EUTD» i FKK vil det ikke være mulig å stille krav til 
kompetansen i stillinger og oppgaver, og dermed har man heller ingen hjemmel for 
kursgjennomføringen. Kvalifikasjoner «EUTD» skal primært benyttes som krav til oppgaver, men 
kan unntaksvis brukes som krav direkte på stillinger eller strukturelement. 

3) Godkjenning (GODKJ)
Kvalifikasjoner merket med «GODKJ» er en samlebetegnelse på kvalifikasjoner som faller utenfor 
standardiserte prosesser13 i FIF. «GODKJ» må derfor dokumenteres og registreres manuelt på 
ansatte.14 GODKJ har kun ett kompetansenivå, som heter «Gyldig». Kriteriene for oppnåelse av en 
GODKJ settes av fagmyndighet eller fagansvarlig, og skal dokumenteres direkte i kvalifikasjonens 
beskrivelse. Den fagmyndighet/fagansvarlig som setter kriteriene, er også ansvarlig for at GODKJ 
tildeles korrekt. Kvalifikasjoner GODKJ skal primært benyttes som krav til oppgaver, men kan 
unntaksvis brukes som krav på stilling eller strukturelement. 

4) All militær nivådannende utdanning
All militær nivådannende utdanning gir et militært utdanningsnivå som uttrykkes gjennom 
kvalifikasjoner. All utdanning innen samme søyle gir samme kvalifikasjon, men med et stadig 
økende kompetansenivå.  

13 Tjenesteuttalelsesprosessen og kursforvaltningsprosessen 
14 Vedlegg 3: Manuell registrering av godkjenninger 
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3 Kompetansedata i stillinger 

3.1 Stillingsbeskrivelse 
Stillingsbeskrivelsen er en rapport som henter informasjon (data) om stillinger fra SAP DFPS. Alle 
endringer som påvirker stillingsbeskrivelsen skal drøftes.15 Endringer i stillingsbeskrivelsen skal 
registreres i SAP DFPS straks etter drøfting.  
Stillingsbeskrivelsen er et viktig verktøy i flere prosesser, blant annet lønn, omstilling og 
kompetansestyring, samt grunnlag for arbeidsavtale.16 I det videre avgrenses informasjonen til det 
som handler om kompetansestyring. 
For den ansatte er stillingsbeskrivelsen et dokument som synliggjør hva man skal gjøre i stillingen. 
Stillingsbeskrivelsen dokumenterer også hvilken kompetanse som kreves i stillingen, samt hvilken 
kompetanse personen får etter å ha utført oppgavene i stillingen.  
For arbeidsgiver(organisasjonen) er stillingsbeskrivelsen et styringsverktøy som brukes for å 
organisere, samordne og fordele ansvar og oppgaver, samt formidle kompetansekrav til de ansatte 
i organisasjonen.  

3.1.1 Hovedoppgave/ansvarsområde 
Hovedoppgave/ansvarsområde er hjemmelsgrunnlaget for stillingens eksistens. Feltet skal 
beskrive stillingens grunnpreg. Stillingens hovedfunksjon fremkommer gjennom stillingens 
stillingsgruppe (i grunndata), og denne kan med fordel utdypes i hovedoppgave/ansvarsområde. I 
tillegg til hovedfunksjonen, bør også faget og arbeidsoppgavene i stillingen beskrives. Feltet skal 
fungere som en «hjemmel» for å legge til de kodifiserte arbeidsoppgavene. Om det er spesielle 
ansvar som forventes av den ansatte i stillingen bør også dette belyses, for eksempel 
arbeidsgiveransvar, fagansvar, prosessansvar etc.  

3.1.2 Merknad 
I feltet «Merknad» kan stillingseier utdype kravene eller legge til andre viktige opplysninger.     

3.1.3 Stillingens stillingsgruppe  
Stillingseier avgjør hvilken stillingsgruppe som skal brukes på egne stillinger. Det kan være flere 
stillingsgrupper som passer en stilling, det er derfor viktig å ha dialog med de 
fagmyndighetene/fagansvarlige som eier de respektive stillingsgruppene, slik at man oppnår 
konsistent bruk på tvers av DIF/etater. Stillingsgruppen bringer minimum én arbeidsoppgave med 
kompetanse (TJERF) inn i stillingen.  

3.1.4 Arbeidsoppgaver i stilling 
Stillingseier skal sørge for at arbeidsoppgavene i stillingen støtter opp under beskrivelsen i 
«Hovedoppgave/ansvarsområde». Stillingseier avgjør dermed hvilke arbeidsoppgaver som skal 
legges til stillingen, utover den som arves fra stillingsgruppen. Normalt vil 5-8 arbeidsoppgaver 
være dekkende for en stilling.  

3.1.5 Arbeidsoppgaver i midlertidig stilling 
Ved midlertidig disponering i stilling, både nasjonalt og internasjonalt, skal det gjøres en vurdering 
av den ansattes kvalifikasjoner opp mot stillingens krav. Den ansatte skal vurderes etter de 
arbeidsoppgavene som er i den midlertidige stillingen, og få tjenesteerfaring etter disse 
oppgavene. 
I de tilfeller der den ansatte ikke tilfredsstiller krav i stilling, skal det foretas en vurdering av 
arbeidsoppgavene, etter drøfting med arbeidstakerorganisasjonene. Endringer i arbeidsoppgaver 
skal drøftes lokalt, bekjentgjøres og synliggjøres for den ansatte i beordringsskrivet, med den nye 
drøftede stillingsbeskrivelsen. 

                                                             
15 HA/TA § 18 punkt 2 
16 AML § 14.6 
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3.1.6 Kvalifikasjonskrav i stillinger (G/P/S) 

3.1.6.1 Krav satt av fagmyndighet 
Fagmyndighet setter kvalifikasjonskrav til stillingsgrupper og arbeidsoppgaver, som bør-krav, 
obligatorisk krav eller må-krav rekruttering. Disse kravene arves til stilling når stillingsgrupper og 
arbeidsoppgaver knyttes til stilling. Tabellen under viser hvordan fagmyndighet/fagansvarlig kan 
bruke de ulike statusene på krav på de ulike typene av kvalifikasjoner:  
 

Status krav Mulige kvalifikasjonstyper Merknad 

Bør-krav til oppgave • EUTD  

• GODKJ 

• TJERF  

• Førerkort 

• Sertifikater 

• Autorisasjoner (HPR)17 

Vises som arvet bør-krav i 
stillingsbeskrivelsen og 
stillingsannonsen. 

Obligatorisk krav til 
oppgave 

• EUTD  

• GODKJ 

• Førerkort  

• Sertifikater  

Vises som arvet må-krav i 
stillingsbeskrivelsen. Vises ikke i 
stillingsannonsen. 

Kompetanse som 
evalueres etter utført 
oppgave  

• TJERF  Vises som «Kompetanse stillingen 
gir» i stillingsbeskrivelsen. Vises ikke 
i stillingsannonsen. 

Tabell 1: Krav satt av fagmyndighet/fagansvarlig 
 
Krav til nivådannende utdanning og klarering knyttes ikke til arbeidsoppgaver, men legges rett på 
stilling. 

3.1.6.2 Krav satt av stillingseier (DIF) 
Stillingseier fastsetter kvalifikasjonskrav til stillinger, utover de kravene som arves fra 
arbeidsoppgavene.  
Avdelingens klartid  er avgjørende for om et krav skal være obligatorisk (krav som kan innfris etter 
oppmøte) eller må-krav ved rekruttering (som må være innfridd før oppmøte).  
Stillingseier kan ikke fjerne de arvede kravene som fagmyndighet/fagansvarlig har satt til 
arbeidsoppgaver og stillingsgrupper, men kravene kan skjerpes dersom det er nødvendig for å 
opprettholde avdelingens klartid.  
Å skjerpe kravene betyr at et bør-krav kan heves til obligatorisk krav, eller at et obligatorisk krav kan 
heves til et må-krav rekruttering.  
 
Tabellen under viser hvordan stillingseier kan stille krav til de ulike typer kvalifikasjoner.  
Noen typer kvalifikasjoner kan kreves både som bør, obligatorisk og må-rekruttering, og det er i 
slike tilfeller opp til stillingseier å avgjøre status på kravet i hver enkelt stilling.  
 

Status krav Mulige kvalifikasjonstyper 

                                                             
17 Helsepersonellregisteret 
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Bør-krav • TJERF

• EUTD

• GODKJ

• Sivile utdanningsnivå (bachelor, master og Ph.d.)

• Grunnleggende og videregående grenader- og
konstabelkurs (GGK og VGK)

• Videregående og høyere nivådannende utdanning
befal (VBU1, VBU2, VBU3 og HBU)

• Videregående og høyere nivådannende utdanning
offiser (VOU, HOU)

Obligatorisk krav  (betyr at 
kravet er obligatorisk i 
stillingen, men at kravet kan 
innfris etter 
tilsetting/disponering).   

• EUTD fra kurs/utdanning med kortere varighet enn
avdelingens klartid

• GODKJ som kan oppnås innenfor avdelingens
klartid

• Grunnleggende og videregående grenader- og
konstabelkurs (GGK og VGK)

• Nivådannende utdanning befal (BU, VBU1, VBU2,
VBU3 og HBU)

• Klarering18

Må-krav rekruttering 
(«ekskluderende» krav - betyr at 
kravet må være innfridd før 
tilsetting/disponering). 

• TJERF med kompetansenivå*

• EUTD fra kurs/utdanning som ikke kan
gjennomføres innenfor avdelingens klartid

• GODKJ som ikke kan oppnås innenfor avdelingens
klartid

• Sivile utdanningsnivå (bachelor, master og Ph.d.)

• Grunnleggende militære utdanningsnivå GSU,
GBU og GOU19

• Grenader- og konstabelkurs (GGK og VGK)

• Utdanningsnivå befal (BU, VBU1, VBU2, VBU3 og
HBU)

• Videregående og høyere nivådannende utdanning
offiser (VOU, HOU)

• Fysisk test

Tabell 2: Krav satt av stillingseier 

*Stillingseier må være varsom med å sette kravet til kompetansenivå for høyt, da konsekvensen kan
bli at rekrutteringsgrunnlaget til stillingen reduseres.

3.1.7 Særlig om kompetansekrav til stillinger i styrkestruktur (G/S)  
Militære stillinger i styrkestrukturen skal minimum ha krav til fullført og bestått Felles 
rekruttutdanning. Ut over minimumskravet har stillinger i Heimevernets styrkestruktur krav til 

18 Sikkerhetstjeneste i Forsvaret - Forsvarets intranett 
19 Veileder del B 

http://intranett2.mil.no/fag/sikkerhet/sikkerhetstjeneste/Sider/default.aspx
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kompetanse fra Heimevernets egne utdanninger. Øvrige militære stillinger i styrkestrukturen skal 
ha krav til kompetanse fra Heimevernets utdanninger i de stillinger hvor denne utdanningen gir et 
tilfredsstillende kompetansenivå. I de stillinger hvor produksjonsstrukturens krav til kompetanse er 
absolutte, skal stillingene i styrkestrukturen ha de samme kravene som tilsvarende stillinger i 
produksjonsstrukturen.  

3.1.8 Særlig om krav til Peacetime Establishment (PE) stillinger i NATO  
Krav til stillinger i NATO er dels besluttet av NATO, og dels overlatt til Forsvaret å avgjøre. De 
kravene NATO stiller til for eksempel språk og klarering kan ikke endres. De oppgaver og krav 
Forsvaret selv legger på NATO-stillinger bør i størst mulig grad speile innholdet i «NATO job 
description» gjennom bruk av kompetansekodeverket, slik at personellet får uttelling i form av 
kompetanse som kvalifiserer til nasjonale stillinger etter endt tjeneste i utlandet.  

3.1.9 Særlig om krav til Crisis Establishment (CE) stillinger i internasjonale operasjoner  
Utførelse av oppgaver i stillinger i internasjonale operasjoner krever forutgående erfaring fra de 
samme oppgavene i nasjonal produksjonsstruktur. Bør-krav til TJERF som arves fra oppgaver bør 
derfor heves til må – krav rekruttering i stillingene.20 

3.1.10 Særlig om krav til stillinger i internasjonal innsats 
Stillinger i internasjonal innsats kravstilles på lik linje med stillinger i internasjonale operasjoner.  

4 Kompetanse hos personellet 

4.1 Opparbeidelse av TJERF 

4.1.1 Produksjonsstruktur 
I medarbeidersamtalen vurderer linjeleder kompetansenivået i de respektive TJERFer på hver 
enkelt medarbeider. Kompetansenivået skal uttrykke medarbeiderens erfaring og evne til å utføre 
oppgavene i stillingen, jf. tabell under og vedlegg 3.21 TJERFer med kompetansenivå lagres i 
medarbeidersamtalen og overføres automatisk til medarbeiderens kvalifikasjonsprofil.  
Dersom en tilsatt mot formodning har arbeidsoppgaver i stillingen som ikke er utført, skal det ikke 
settes kompetansenivå på den respektive TJERF. Vurderingen blir dermed blank, og TJERF 
overføres ikke til den ansattes kvalifikasjonsprofil.22 
 
 

 
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 

For førstegangstjeneste: 
Etter fullført 
førstegangstjeneste er det 
forventede nivået på TJERF 

                                                             
20 Veileder del E, punkt 3.5 
21 Veileder del M, Vedlegg 3_Manual for gjennomføring av medarbeidersamtale 
22 https://intranett2.mil.no/fag/personell/linjeleder/Sider/Tjenesteuttalelse.aspx 



Side 13 av 17

støtte, veiledning og/eller 
under oppsyn.  

«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 forventes 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. 

Tabell 3: Kompetansenivå tjenesteerfaring 

4.1.2 Repetisjonstjeneste og heimevernstjeneste 
Repetisjonstjeneste og heimevernstjeneste er primært en arena for vedlikehold av opparbeidet 
kompetanse, og skal normalt ikke resultere i nye TJERF på personell. Dersom det likevel er behov 
for å oppdatere kompetanseprofilen på personell etter repetisjonstjeneste og heimevernstjeneste, 
skal dette meldes til FPVS for registrering.  

4.1.3 Tjeneste i internasjonale operasjoner/innsats (CE) 
Personell i internasjonale operasjoner evalueres på tjenesteerfaring etter de samme prinsippene 
som beskrevet for produksjonsstruktur. Unntaket er kvalifikasjonene INTOPS TJERF og INTINS 
TJERF, som tildeles etter 90 dager (akkumulert) med status Gyldig (i x-antall år etter siste 
redeployering). Det gjøres altså ingen vurdering av kompetansenivå i denne kvalifikasjonen. 

4.1.4 Tjeneste i stillinger i PE og NATO 
Personell i stillinger i PE og NATO skal evalueres på tjenesteerfaring etter de samme prinsippene 
som beskrevet for produksjonsstruktur.  
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4.2 Opparbeidelse av EUTD 
For å sikre at kvalifikasjoner etter fag- og funksjonsutdanning blir registrert i den ansattes 
kompetanseprofil, må kursdeltakelsen forvaltes i Forsvarets kursforvaltningssystem (Learning 
Solution (LSO)). Det er kursarrangør/våpenskole tilsv. som er ansvarlig for at kursforvaltning blir 
gjort korrekt. 

4.3 Opparbeidelse av GODKJ 
Det er normalt en fagansvarlig i samarbeid med linjeleder som vurderer om en person tilfredsstiller 
kravene for å oppnå en godkjenning (GODKJ). Registrering av GODKJ på person registreres 
manuelt og skal dokumenteres (prosedyre under utarbeidelse).  

5 Kompetanseflyt 

5.1 Generelt om kompetanseflyt 
Kompetanseflyt innebærer at kompetanse utvikles/produseres ett sted på et gitt nivå, og deretter 
kreves/gjenbrukes et annet sted eller på et annet nivå. Kompetanseflyt kan foregå internt i, eller på 
tvers av DIF/etater. Kompetanseflyt er nødvendig innen alle fagområder, uavhengig av 
personellkategori. For å klargjøre hva kompetanseflyt innebærer kan det være hensiktsmessig å 
skille dybdekompetanse fra breddekompetanse. 

5.2 Dybdekompetanse 
Dybdekompetanse opparbeides gjennom en kombinasjon av tjenesteerfaring og fag- og 
funksjonsutdanning innenfor et avgrenset fag over en lengre periode. Tjenesteerfaring 
opparbeides gjennom en veksling av stillinger, for eksempel først i utøvende avdeling, deretter 
som instruktør ved skole, så i prosjektstillinger eller fagutvikling. Vekslingen foregår i et lavt 
rotasjonsmønster, det vil si at tid med samme oppgave vil være minimum 5 år.   
 
For å synliggjøre et stadig økende krav til erfaringsnivå, må de fire kompetansenivåene på TJERF 
benyttes aktivt, og det forventes at personell med dybdekompetanse normalt oppnår 
«Ekspertkompetanse» i en «kjerne»-arbeidsoppgave etter ca. 5 år.  
I Forsvaret er det særlig sivilt ansatte og militære spesialister (OR) som opparbeider seg 
dybdekompetanse, og karrieren har ofte et horisontalt perspektiv. Veksling av ulike typer tjeneste 
gir stor fleksibilitet til å tilpasse karrieren til de ulike livsfasene. 
 
Eksempel  
Det kan tenkes at en person som er tilsatt som «Skytter», opparbeider seg god kompetanse om våpen 
gjennom sin tjeneste som skytter i avdeling. Etter en periode vil denne kompetansen komme til nytte 
som instruktør ved en våpenskole, før skytteren igjen går tilbake til avdeling som utøvende skytter. Et 
naturlig neste steg kan være tjeneste i et prosjekt for anskaffelse av nye våpen, der inngående 
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våpenkunnskap er avgjørende for en god kravspesifikasjon. 

Figur 3: Skjematisk fremstilling av hvordan utvikling av dybdekompetanse kan foregå i et livsløp. 

5.3 Breddekompetanse 
Breddekompetanse opparbeides gjennom tjenesteerfaring fra ulike avdeling, stab og skole, på 
forskjellige nivåer, i et moderat rotasjonsmønster. Breddekompetanse er særlig viktig for offiserer, 
som skal være i stand til å ta beslutninger og føre kommando i et bredt spekter av situasjoner. Et 
karriereløp med fokus på opparbeidelse av breddekompetanse har ofte et vertikalt perspektiv, der 
krav til utdanningsnivå normalt kvalifiserer for et høyere grads- og kommandonivå.  

5.4 Generiske Tjenesteveier  
Digitale karrierekart er et verktøy til bruk i karriereplanlegging. Basert på den enkeltes kompetanse 
og krav i stillinger, vil digitale karrierekart være et hjelpemiddel for alle ansatte og ledere for å få 
oversikt over mulige karriereveier i hele Forsvaret. De digitale karrierekartene henter «live data» om 
personer og stillinger i SAP. God datakvalitet er derfor avgjørende for kvaliteten på de digitale 
karrierekartene. 

6 Kompetanseledelse 

6.1 Generelt om kompetanseledelse  
Ledelsen i virksomheten har et overordnet ansvar for systematisk kompetanseutvikling.23 
Systematisk kompetanseutvikling innebærer at tiltak for kompetanseheving baseres på det 
dokumenterte behovet for kompetanse i hele Forsvaret. 
I Forsvaret vil det være naturlig at dette ansvaret ivaretas av BRA-sjef eller sjef på tilsvarende nivå. 
BRA-sjef har dermed ansvar for å sikre at mål og midler for kompetanseheving inngår i 
virksomhetsplanen og budsjettet. Dersom DIF/BRA/etat har egen kompetanseplan, skal denne 
drøftes.24  
Den praktiske utøvelsen av kompetanseledelse ivaretas av linjeledere, med støtte fra HR-rådgiver. 

23 Hovedavtalen §32 
24 HTA §18 

•Operativ
tjeneste som
skytter i avdeling

Tidlig karriere

•Instruktør ved
våpenskole

Midt i 
karrieren •Operativ

tjeneste som
skytter i avdeling

Midt i 
karrieren

•Kravstiller i
prosjekt og
fagutvikling

Sent i 
karrieren
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6.2 Medarbeiderutvikling 
Medarbeiderutvikling omfatter kartlegging, utvikling og oppfølging av de ansattes kompetanse 
slik at de blir i stand til å utføre jobben sin på en best mulig måte. Linjeledere skal påse at alle 
ansatte får muligheten til mestre nye krav og fremtidige behov gjennom arbeidsoppgaver som gir 
ny kompetanse og andre tiltak for kompetanseheving. Individuell kompetanseutvikling og 
karriereplanlegging skal være tema i medarbeidersamtalen. Det skal planlegges med, og 
tilrettelegges for deltagelse på nødvendig fag- og funksjonsutdanning, både for inneværende 
stilling og evt. fremtidig stilling. Dette er viktige faktorer for å bevare motivasjon og engasjement 
hos de ansatte. Medarbeiderutvikling foregår primært gjennom uformell, daglig dialog mellom 
leder og tilsatt, i tillegg til den mer strukturerte dialogen i medarbeidersamtalen.  

6.2.1 Medarbeidersamtale (MAS)25 

6.2.1.1 Hensikt med medarbeidersamtale 
MAS er en planlagt, systematisk og personlig samtale mellom linjeleder og medarbeider. Hensikten 
med samtalen er å utvikle ansattes kunnskaper, ferdigheter, holdninger og motivasjon for å øke 
arbeidsprestasjoner. Forhold som kan påvirke arbeidsdagen skal belyses og evt. følges opp med 
tiltak. For å oppfylle hensikten med MAS er det nødvendig å skape gjensidig tillit og åpenhet 
mellom lederen og den ansatte. I MAS kan både leder og tilsatt gi gjensidig tilbakemelding, og 
MAS gir slik utviklingsmuligheter for både leder og tilsatt. Med unntak av enkelte konkrete tiltak 
som avtales, er MAS fortrolig.  

6.2.1.2 Gjennomføring av medarbeidersamtale 
Sjef DIF har ansvar for at linjeledere får nødvendig opplæring i å gjennomføre MAS. Det er en 
tjenesteplikt for ledere i Forsvaret å avholde, og en tjenesteplikt for den militært tilsatte å møte til 
MAS.  
Sivilt ansatte har mulighet til å be om MAS. 
Den ansatte skal gis mulighet for å ha med tillitsvalgt eller annen bisitter i MAS. 
Samtalen skal være en likeverdig dialog mellom tilsatt og leder. 
MAS skal dokumenteres i FIF, og godkjennes av den ansatte. 

6.2.1.3 Forberedelser 
Det er et lederansvar å ta initiativ til gjennomføring av MAS. Det er nødvendig at ledere kjenner 
organisasjonens behov, og hva de kan forplikte seg til, før samtalen avholdes. Dette forutsetter 
avklaringer på lokalt nivå både med hensyn til budsjetter og tydeliggjøring av enhetens mål og 
oppdrag. Leder skal se til at arbeidsoppgavene på de enkelte stillingene i sin enhet er korrekte og 
tilstrekkelige for å utføre pålagte oppdrag.  
Den ansatte skal avklare egne arbeidsoppgaver, og vurdere om det er behov for å justere 
stillingsbeskrivelsen opp mot faktiske gjøremål. Videre skal den ansatte vurdere eget behov for 
kompetanseutvikling.  

6.2.1.4 Årshjul  
For personell som allerede er tilsatt i Forsvaret, skal MAS normalt gjennomføres to ganger i året. 
I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å gjennomføre en ekstra samtale dersom det er forhold 
knyttet til medarbeiderens utførelse av arbeidet som må avklares, eller at en medarbeider presterer 
dårligere enn det som forventes.  
Det skal i tillegg gjennomføres MAS dersom medarbeider eller leder skal slutte. Ved nytilsetting 
skal det i tillegg gjennomføres en oppstartsamtale.  
MAS I gjennomføres i perioden november – januar og ha søkelys på arbeidsmiljø, forventninger til 
det kommende arbeidsåret og kompetanse. MAS 2 skal gjennomføres i perioden april – juni, 

25 Veileder del M, Vedlegg 3_Manual for gjennomføring av medarbeidersamtalen 
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og/eller dersom medarbeider/linjeleder skal slutte, og ha søkelys på arbeidsmiljø og evaluering av 
utført arbeid i siste periode (august – juni).  

6.2.1.5 Innhold i samtalene 
Rapporteringsperioden er fra 1.8 til 30.6. Vedlegg 3 gir utfyllende informasjon om innholdet i 
samtalene.26 

6.2.2 Tjenesteuttalelse27 
Tjenesteuttalelse er en rapport som stadfester de vurderingene linjeleder har registrert på den 
ansatte i MAS 2.  
Den ansatte skal gis mulighet til å ha med tillitsvalgt eller annen bisitter i MAS 2. 
Tjenesteuttalelse (TJUTT) er et internt dokument for Forsvaret, og skal gis alle ansatte (Sivile som 
har stått i stilling i over seks mnd. kan be om TJUTT og har da krav på dette) unntatt offiserer med 
grad OF6 eller høyere: 

- dersom tjenesteforholdet har vart over fem måneder
- ved skifte av stilling eller leder
- etter pålegg fra FSJ

Dersom den ansatte har vært fraværende mer enn 5 måneder av rapporteringsperioden faller 
grunnlaget for å gi den ansatte en vurdering av utført tjeneste bort.  
For tjeneste i utlandet gjelder egne bestemmelser.28 

Ansatte skal få sin tjenesteuttalelse tilsendt/i hende én uke før MAS 2, slik at tilsatt får tid til å 
studere linjelederens vurderinger i ro og fred før samtalen. I MAS 2 skal leder og tilsatt sammen gå 
gjennom vurderingene. Dersom leder og tilsatt er enige i vurderingene, vil kvalifikasjonene og 
hovedinntrykket lagres automatisk i den ansattes rulleblad.  

6.2.3 Klage – endring – annullering 
Ved utsendelse av MAS 2 skal den ansatte opplyses om muligheten til å klage, og dersom den 
ansatte ønsker å klage på den vurderingen linjeleder har gjort, skal klagen sendes skriftlig til 
linjeleder innen tre uker etter MAS 2. Linjeleder skal deretter svare skriftlig på klagen innen fire 
uker. Dersom den ansatte ikke godtar begrunnelsen til linjelederen, skal tjenesteuttalelsen 
sammen med den skriftlige klagen og begrunnelsen, sendes til lokal klagenemnd.29 Linjeleder har 
plikt til å endre en vurdering dersom det viser seg at den er gitt på feil eller sviktende grunnlag. Er 
vurderingen gitt av OF 6 eller høyere, skal klagen fremmes FST/J1.  

7 Vedlegg 
Vedlegg 1, Kompetansekodeverk 
Vedlegg 2, Instruks for lokal klagenemd 
Vedlegg 3, Manual for gjennomføring av medarbeidersamtale 
Vedlegg 4, Generisk tjeneste / karrierevei (kommer senere) 

8 Ikrafttredelse  
Dokumentet trer i kraft 2023-02-01. 
Samtidig settes Håndbok om kompetansekodeverk av 2016-11-01 og Bestemmelse om forvaltning 
av kompetansekodeverk av 2015-03-15 ut av kraft. 

26 Veileder del M, Vedlegg 3_Manual for gjennomføring av medarbeidersamtaler 
27 HR-bestemmelsen M.2 
28 Veileder del E 
29 Veileder del M, Vedlegg 2_Lokal klagenemnd 


	1
	1 Innledning
	1.1 Generelt om veiledningen
	1.2 Formål
	1.3 Virkeområdet
	1.4 Medbestemmelse

	2 Kompetanse
	2.1 Ulike former for kompetanse
	2.1.1 Kompetansebegrepet
	2.1.2 Formell kompetanse / Formalkompetanse
	2.1.2.1 Sivil utdanning
	2.1.2.2 Yrkeserfaring
	2.1.2.3 Fag- og funksjonsutdanning
	2.1.2.4 Godkjenninger, sertifikat og tilsvarende

	2.1.3 Uformell kompetanse / Realkompetanse
	2.1.3.1 Personlige egenskaper
	2.1.3.2 Erfaring fra stillinger internt i Forsvaret
	2.1.3.3 Erfaring med verv internt i Forsvaret
	2.1.3.4 Erfaring med verv utenfor Forsvaret


	2.2 Kompetansekodeverk
	2.2.1 Overordnet om kompetansekodeverket
	2.2.2 Stillingsgruppe
	2.2.3 Arbeidsoppgave
	2.2.4 Kvalifikasjoner
	4) All militær nivådannende utdanning



	3 Kompetansedata i stillinger
	3.1 Stillingsbeskrivelse
	3.1.1 Hovedoppgave/ansvarsområde
	3.1.2 Merknad
	3.1.3 Stillingens stillingsgruppe
	3.1.4 Arbeidsoppgaver i stilling
	3.1.5 Arbeidsoppgaver i midlertidig stilling
	3.1.6 Kvalifikasjonskrav i stillinger (G/P/S)
	3.1.6.1 Krav satt av fagmyndighet
	3.1.6.2 Krav satt av stillingseier (DIF)

	3.1.7 Særlig om kompetansekrav til stillinger i styrkestruktur (G/S)
	3.1.8 Særlig om krav til Peacetime Establishment (PE) stillinger i NATO
	3.1.9 Særlig om krav til Crisis Establishment (CE) stillinger i internasjonale operasjoner
	3.1.10 Særlig om krav til stillinger i internasjonal innsats


	4 Kompetanse hos personellet
	4.1 Opparbeidelse av TJERF
	4.1.1 Produksjonsstruktur
	4.1.2 Repetisjonstjeneste og heimevernstjeneste
	4.1.3 Tjeneste i internasjonale operasjoner/innsats (CE)
	4.1.4 Tjeneste i stillinger i PE og NATO

	4.2 Opparbeidelse av EUTD
	4.3 Opparbeidelse av GODKJ

	5 Kompetanseflyt
	5.1 Generelt om kompetanseflyt
	5.2 Dybdekompetanse
	5.3 Breddekompetanse
	5.4 Generiske Tjenesteveier

	6 Kompetanseledelse
	6.1 Generelt om kompetanseledelse
	6.2 Medarbeiderutvikling
	6.2.1 Medarbeidersamtale (MAS)24F
	6.2.1.1 Hensikt med medarbeidersamtale
	6.2.1.2 Gjennomføring av medarbeidersamtale
	6.2.1.3 Forberedelser
	6.2.1.4 Årshjul
	6.2.1.5 Innhold i samtalene

	6.2.2 Tjenesteuttalelse26F
	6.2.3 Klage – endring – annullering


	7 Vedlegg
	8 Ikrafttredelse

