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1 Innledning  

Ny bonusmodell1 er ett av flere tiltak som skal bidra til at spesialistkarrieren i Forsvaret 
oppleves som attraktiv og konkurransedyktig2. Hensikten er å bidra til en lavere sluttrate og 
økt ståtid. Forventet gevinst er økt kompetanse og erfaringsnivå i de operative avdelingene 
og derigjennom økt operativ evne. 

Endringen er basert på innspill fra en FST-ledet prosjektgruppe3 og ATO-ene, erfaringer fra 
stipendordningen for grenaderer og Forsvarets spesialstyrker sin bonusordning, anbefalinger 
fra «Prosjekt spesialisten» og FFIs forskningsarbeid på T35-personell. 

Ny bonusordning implementeres 1. juli 2020. 

1.1 Avgrensning 

Ny bonusordning vil ikke kunne løse utfordringen med ståtid alene. Forsvaret arbeider med ti 
ulike tiltak etter prosjekt Spesialisten som alle har som mål å bidra til økt ståtid. Effekten 
bonusordningen vil få på ståtiden vil blant annet påvirkes av de nye utdannings- og 
tjenesteplanene og akkreditering av fagkompetanse. 

Bonusordningens målgruppe er T35-personell. Det jobbes parallelt med tiltak for å øke 
ståtiden til T60-personell. 

1.2 Hvorfor bonusordningen justeres 

1.2.1 Ståtid 

Erfaringstall viser at mange spesialister slutter i aldersgruppen 22-24 år.4 Dette fører til slitasje 
på utdannings- og opplæringsinstitusjoner, vakanser og for lavt kompetanse- og erfaringsnivå 
i de operative avdelingene. 

1.2.2 Intensjonen med bonusordningen 

T35-kontrakt er et virkemiddel for å opprettholde en balansert aldersstruktur over tid. T35 er 
et tilsettingsforhold som gjør det mulig å styre aldersstrukturen og å sikre at Forsvaret har et 
personellkorps som er relevant for oppgavene som skal løses. Fysisk yteevne er særlig viktig i 
flere av de operative avdelingene, og det er derfor naturlig at en her har et større volum av 
ungt personell. Videre er bonusordningen en kompensasjon for at personellet må avslutte sin 
militære yrkeskarriere når de fyller 35 år. Instruks for personellforvaltning i 
Forsvarsdepartementet og underliggende etater punkt 5.45  sier følgende om bonus for T35-
personell: 

Bonusen er en kompensasjon for at personellet må avslutte sin militære yrkeskarriere når de fyller 
35 år. Bonusen har til hensikt å stimulere personellet til å stå ut tilsettingsperioden og lette 
overgangen til en sivil karriere.  

Dagens ståtid tyder på at bonusen ikke er med å stimulere personellet til å stå ut 
tilsettingsperioden, slik den er tiltenkt. Dette argumentet understøttes av antallet som tar ut 
bonusen, sammenlignet med hvor mange som potensielt kunne tatt ut bonus.  

                                                           
1
 Revidert Instruks for personellforvaltning i Forsvarsdepartementet og underliggende etater 

(forsvarssektoren) 01.04.2020 åpner opp for dette.  
2
 Prosjekt spesialisten, sluttrapport 2019. 

3
 Prosjektgruppa ble opprettet november 2019 og består av Cyberforsvaret, Forsvarets personell og 

vernepliktsenter, Forsvarsstaben (FST) Økonomiavdeling, Luftforsvaret, Sjøforsvaret, sjefssersjanten til 
sjef FST og Forsvarets spesialstyrker.  
4
 Sluttrater, ansiennitet og ståtid for spesialistene i Forsvaret – en grunnlagsanalyse i prosjekt 

«Spesialisten». 
5
 Dette punktet speiles i Forsvarets personellhåndbok (FPH) del B. 
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1.2.3 Dagens bonusordn ing

Når personell signerer T35 - kontrakt forplikter Forsvaret seg til å tildele personellet 11G ved
kontrakt ens slutt (full utbetaling av bonusen kan først skje etter 14 år). Utbetaling av delvis
bonusopptjening6 er mulig dersom personellet slutter i Forsva ret fra og med år 10. Se figur 1.

Figur 1: Dagens bonusordning

F orsvarets personellhåndbok del B tilrettelegger også for f leksibel bonus. T35 - personellet kan
søke om uttak av 1 eller 2 års bonus i form av studiepermisjon fra det året man fyller 28 år.
Hvert av disse årene gir en utdanningsbonus på 5,5G. Ved utbetaling av 1 års
utdannings bonus, binder man seg til totalt 10 års bonus opptjening. Ved utbetaling av 2 års
utdannings bonus, binder man seg til totalt 14 års bonusopptjening. Det er DIF - en som
eve ntuelt innvilger uttak av fleksibel bonus . Føringer i utgående Instruks, datert 1. juli 2018 ,
har medført en konservativ praksis når det gjelder tildeling av T60 - kontrakt til personell som
har fått utbetalt bonus.

Ny bonus ordning skal bygge på kunnskapen om effekten av dagens bonusordning, definere
klare mål med endring en og stegene som skal føre oss dit. Gapanalysen i figur 2 beskriver
dette situasjons - og fremtidsbilde.

Figur 2: Gapanalyse

1.3 Definisjoner

Ståtid: Brukes om personers ansiennitet ved sluttidspunktet .

Sluttrate: Den andel personer i en gitt gruppe som har sluttet før kontraktsslutt i løpet av et
spesifikt år, ofte også omtalt som turnover .

T35: Personell som er tilsatt på T35 skal fratre sin stilling ved første månedsskifte etter fylte 35
år. Primært gjelder dette for stillingstyper der Forsvaret har et behov for stort volum på lavere
nivå, eller der kompetansen anses å være anvendbar i en tidsbegrenset periode .

T60: Personell som er tilsatt på T60 skal fratre sin stilling ved førs te månedsskifte etter
oppnådd aldersgrense. Fast tilsetting til 60 år (T60) skal normalt brukes for tilsetting av
personell som har en kompetanse som er anvendbar i et helhetlig karriereløp , uavhengig av
alder .

6 5,5G år 10, deretter 1,375G pr. år frem til kontraktsslutt år 14. Full bonusopptjening tilsvarer 11G.
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G: En forkortelse for folketrygdens grunnbeløp. 1G tilsvarer kr 99.8587  

Grunnutdanning: Med grunnutdanning forstås den allmenn- og fagutdanning, herunder 
videregående opplæring, som kreves i stillingen8. 

Etterutdanning: Med etterutdanning forstås en ajourføring av kunnskaper slik at 
arbeidstakeren, i den stilling vedkommende til enhver tid har, er i stand til å løse sine 
oppgaver som følge av endret innhold i arbeidet og endrede bestemmelser eller forskrifter 
mv9.  

Videreutdanning: Med videreutdanning forstås en utdanning som tar sikte på å kvalifisere 
arbeidstakeren utover det som trengs i den stilling vedkommende har nå10. 

Pengebonus: Gis som kontantutbetaling og kommer i tillegg til grunnlønn og eventuelle 
andre tillegg. 

Utdanningsbonus: Gis som e1 års studiepermisjon, der personellet beholder sin grunnlønn, 
ansettelsesforhold. 3,5G trekkes fra sluttbonusen. 

2 Ny bonusordning 

Hensikten med å endre bonusordningen er at denne skal bidra til økt ståtid og derigjennom 
økt operativ evne med bakgrunn i økt kompetanse og erfaringsnivå hos personellet. I 
utarbeidelsen av ny modell for bonusordningen er det forsøkt å ta «brukerperspektivet», der 
T35-personellet sine behov er i sentrum.  

2.1 Fleksibilitet 

Ny bonusmodell er vist i figur 3. Illustrasjonen tegner en mer fleksibel bonusordning der første 
delutbetaling skjer år 5, andre delutbetaling skjer år 10 og resterende bonusopptjening 
utbetales ved kontrakts slutt. Utdanningsbonusen tas ut som studiepermisjon ved oppstart år 
5 og 10 (ved semesterstart).  

Hensikten med tidligere tildeling er at T35-personellet skal oppleve tildelingen mer 
tilgjengelig og kunne planlegge frem mot denne allerede ved inngåelse av kontrakten. 
Tidligere tildeling av bonus vil utnytte effekten av diskonteringsrate11. Effekten på ståtiden vil 
trolig være at flere av de som på dagens bonusordning slutter i alderen 22-24 år, i ny ordning 
vil velge å stå i tjenesten til første bonustildeling. Tilsvarende effekt forventes for personellet 
som i dag slutter i alderen 27-29 år, at disse i ny ordning står i tjenesten frem til andre 
bonustildeling. Dersom dette inntreffer vil ny bonusordningen ha tilfredsstillende effekt på 
ståtiden.12 

 

                                                           
7
 Gjelder t.o.m. 30.04.20. Ny sats for grunnbeløp er enda ikke fastsatt pr 23. juni 2020. 

8
 SPH 9.11. 

9
 SPH 9.11. 

10
 SPH 9.11. 

11
 Teori om diskonteringsrate sier at majoriteten av oss er tilbøyelige til å velge en mindre sum penger i 

morgen enn en større sum penger ett år frem i tid. 
12

 Se forøvrig pkt. 2.2 Forventet effekt og mål med endringen. 
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Figur 3: Ny bonusmodell 

En fleksibel bonusmodell er viktig for å kunne imøtekomme T35-personellets ulike behov. Ved 
at tildelingen av enten utdannings- eller pengebonus skjer parallelt, kan personellet velge 
type bonus både ved første og andre tildeling. Det vil si at dersom en for eksempel ved første 
mulige tildeling år 5 ønsker en pengebonus, mens ved neste bonustildeling ved år 10 likevel 
ser at det er hensiktsmessig å investere tid og penger i egen utdanning og dermed ønsker 
utdanningsbonus, skal dette være mulig. Differansen i G-tildeling regnes opp mot 
sluttbonusen.13  

2.1.1 Utdanningsbonus 

T35-personell som har sluttet i Forsvaret rapporterer at de blant annet sluttet på grunn av 
manglende muligheter for å ta utdanning parallelt med tjenesten.14 Utdanningsbonusen gis 
som 1 års studiepermisjon, der personellet beholder grunnlønn, grad og ansettelsesforhold. 
3,5G15 trekkes fra sluttbonusen. Personellet kan beholde kvarter og bolig der de har sin faste 
tjeneste16 dersom den ansatte ønsker dette. 

Personellet står fritt til å velge hvilken utdanning de ønsker å bruke studiepermisjonen til. 
Dette innebærer at personellet selv må søke på opptak til studiet og konkurrere seg til en 
studieplass. Muligheten for også å tilegne seg formell utdanning i kontraktsperioden, antas å 
ha positiv effekt på indre motivasjon17 og derigjennom ståtiden til T35-personellet. 

Videre kan det argumenteres for at de fleste type utdanninger, enten det er et fag- eller 
mesterbrev, eller en bachelorgrad, gir generell kompetanse som er overførbar til de fleste 
type stillinger. Dette kan eksempelvis være faglig fordypning, metode- og 
analysekompetanse eller generell evne til å tilegne seg kunnskap. Det vil si at Forsvaret kan 
forvente at investeringen i å gi personellet mulighet til å bruke bonusen på studiepermisjon, 
også vil gi en positiv effekt i stillingen. 

2.1.1.1 Opptjenings- og bindingstid 

Bindingstid innføres det påfølgende året etter uttak av utdanningsbonus (år 6 og 11). Dette 
skyldes at den reelle kostanden for Forsvaret er høyere enn opptjeningen etter 4 år. Det er i 

                                                           
13

 3G pengebonus + 3,5G i utdanningsbonus = 4,5G i sluttbonus år 14.  
14

 Spørreundersøkelse i prosjekt Spesialisten – foreløpige resultater fra FFI.  
15

 3,5G tilsvarer gjennomsnittlig grunnlønn for T35 personell, jfr. prosjekt Spesialisten.  
16

 Det gis ingen ytterligere tillegg året de er i studiepermisjon. Betingelsene for valg av penge- eller 
utdanningsbonus skal fremkomme i FHR del B. 
17

 Jfr. Hertzbergs to-faktormodell. 
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tillegg viktig at Forsvaret skal kunne planlegg med at personellet kommer tilbake til 
stillingen/Forsvaret etter 1 års fravær.18 

2.1.1.2 Noe mer gunstig enn pengebonusen 

Det er hensiktsmessig at utdanningsbonusen oppleves noe mer attraktiv for at 
bonusordningen i størst mulig grad benyttes til kompetanseheving og utdanning. 
Utdanningsbonusen er noe mer gunstig enn pengebonusen på følgende punkter: 

 gir ved første bonustildeling en noe høyere bonustildeling enn pengebonusen 

 opprettholder tilsettingsforholdet til Forsvaret, året de er i studiepermisjon. Dette 
innebærer de samme rettighetene som ansatt 

 øker muligheten for å kunne tilbys T60, dersom en velger utdanning som gir 
aldersuavhengig kompetanse 

 muliggjør en fullført formalisert utdanning (f.eks. fagbrev, mesterbrev eller bachelor) 
uten studielån 

 godt rustet til å gå over i det sivile arbeidslivet med 14 års arbeidserfaring, formalisert 
utdanning og flere også med attraktiv ledererfaring 

2.1.2 Pengebonus 

Personellet kan alternativt velge pengebonus. Pengebonusen på 3G utbetales år 5, 4G 
utbetales år 10 og 4G utbetales som sluttbonus år 14.  Det vil ikke være mulig å spare uttak av 
delbonus til sluttbonusen. Pengebonusen utbetales på avtalefestet tidspunkt blant annet 
grunnet årlig indeksjustering av grunnbeløpet. Pengebonusen blir gitt i tillegg til grunnlønn og 
eventuelle variable tillegg.  

2.2 Forventet effekt og mål med endringen  

2.2.1 Kvantitative mål 

Forsvaret har ikke en høy sluttrate i dag sammenlignet med personell i samme aldersgruppe 
ellers i samfunnet.19  For OR 2-4 med T35-kontrakt har sluttraten i perioden 2016 til og med 
2019 vært på 15,3% årlig. En reduksjon i sluttraten med 20% er likevel estimert som realistisk.   

Kvantitative mål på både ståtid og sluttrater er avgjørende for at Forsvaret kan monitorere 
om målene med prosjektet faktisk oppnås eller ikke. Bonusen er ment å stimulere personellet 
til å stå ut tilsettingsperioden. I praksis vil det være mer riktig å ha en målsetting om å øke 
ståtiden jevnt over, mens det for enkelte prioriterte fagkategorier bør være en målsetting at 
de står ut hele perioden. Hva som skal være kvantitative mål i prosentvis økt ståtid skal 
utarbeides med støtte fra FFI. 

2.2.2 Kvalitative gevinster 

Den største gevinsten for Forsvaret ved økt ståtid er økt kompetanse og erfaringsnivå i de 
operative avdelingene og derigjennom økt operativ evne. Denne gevinsten er ikke 
kvantifisert.  

De operative avdelingene rapporterer om at personellets erfaring og kompetanse har en 
betydelig innvirkning på driftskostnader til vedlikehold og materiellslitasje, materiellets 
tilgjengelighet for operativ drift og sannsynligheten for uønskede hendelser med 
personskade. Det vil si at økt kompetanse og erfaring har potensiale for å gi både 
økonomiske, operative og sikkerhetsmessige gevinster.  

                                                           
18

 Bindingen er til Forsvaret. Det vil si at personellet ikke nødvendigvis kommer tilbake til samme 
avdeling. 
19

 Ifølge KS er turnoverprosenten for personell i aldersgruppen 20-25 år 35,7% og for aldersgruppen 25-
29 år 19,1% fra 2018-2019. 
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2.2.3 Måloppnåelse og evaluering 

Det skal utarbeides en evalueringsplan for den nye bonusordningen. Denne skal beskrive 
forventede nyttevirkninger, tiltak for å realisere disse, gevinstansvarlig samt oppfølging og 
måling. 

2.3 Pilot/referansegruppe  

Det vil gjennomføres en pilot for å gi Forsvaret et bedre grunnlag for utvikling av modellen. 
Piloten skal analyseres og evalueres før første delbonus tildeles T35-personell på ny modell. 
Det vil si at det skal gjøres en status og eventuelle endringer med ordningen i perioden 
sommer 2022 - sommer 2023. Piloten vil med dette ikke utsette implementeringen av ny 
ordning. 

Hensikten med å gjennomføre en pilot er å gi Forsvaret kunnskap om effekten av ny 
bonusmodell, før en større gruppe T35-personell mottar bonustildeling. Om ny bonusmodell 
treffer med endringen eller ikke, vil kunne ha stor effekt på ståtiden og derigjennom operativ 
evne. Videre vil endringen ha økonomiske konsekvenser som følge av endret 
sluttratemønster, hvor mange som tar ut bonus og kostnader ved å erstatte kompetanse. 
Piloten vil gjennomføres i 1 (eventuelt flere) avdelinger.20 T35-personell i den aktuelle 
avdelingen(e) med 3 og 4 års bonusopptjening vil få mulighet til å motta bonustildeling om 
henholdsvis 1 eller 2 år. Pilotavdelingen(e) vil gi oss kunnskap både om subjektive vurderinger 
og objektive effekter av ny bonusordning. 

Pilotavdelingen(e) vil følges opp med spørreundersøkelser til T35-personellet om hvordan 
bonusen oppleves, egenvurdering om utdanningsbonusen fører til økt kunnskaps- og 
erfaringsnivå og turnoverintensjon.21 Spørreundersøkelse rettet mot nærmeste leder og/eller 
DIF-stab vil fokusere på hvordan de opplever oppfølging og forvaltningen av ordningen, 
veiledning av personell, planleggingen av studiepermisjoner og eventuelt endring i 
ytelsesevne etter endt studiepermisjon.  

Objektive målinger vil være monitorering av om T35-personellet velger penge- eller 
utdanningsbonus og effekten på ståtid og turnover. Piloten skal gjennomføres med støtte fra 
FFI. 

3 Forutsetninger 

3.1 Antall - T35 versus T60  

Ordning for militært tilsatte (OMT) medfører en økning i antall spesialister. Det er 
hensiktsmessig at en større andel av disse tilsettes på T60-kontrakt basert på erfaringsnivå og 
kompetanse. Sluttraten for spesialister tilsatt på T60 er på 3,8%22, dette er på nivå med OF 
personell som har en sluttrate på 3,3%. Spesialister på T35-kontrakt derimot har en sluttrate 
på 13,8%23. Den store variasjonen i sluttrate mellom spesialister tilsatt på T60 og T35, tilsier at 
T60-tilsetting er et svært godt tiltak for å øke ståtiden.24 

Likevel vil det fortsatt være aktuelt med et større volum med personell på T35-kontrakt. Det 
er vanskelig å gi et eksakt antall på hvor mange færre som bør tilsettes på T35-kontrakt, men 
FST anser at en reduksjon på om lag 30% over tid er realistisk.  

Det er arbeidsgiver som avgjør om personell skal få tilbud og T35- eller T60-kontrakt. Dersom 
T35-personell skal tilbys T60-kontrakt bør dette gjøres så tidlig som mulig og i god tid før 
andre bonustildeling år 10.  Unntaksvis kan dette fravikes dersom arbeidstaker innehar kritisk 

                                                           
20

 FST HR er i dialog med aktuelle avdelinger og avventer endelig avklaring. 
21

 Planer om å fortsette eller stå i stillingen. 
22 OR 2-4: 4,5% og OR 5- 9: 3,22%. 
23

  OR 2-4 15,3% og OR 5-9 12,3%. 
24

 Samtidig kan variasjonen vi ser i ståtid mellom OR T35 og OR T60 være en effekt av OMT og at flere 
OR T60 er personell som har konvertert fra OF søylen. 
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kompetanse som arbeidsgiver gjennom etterfølgerplanlegging ikke kan erstatte. Dersom den 
ansatte takker ja til T60, frasier vedkommende seg videre bonustildeling og tar kun med seg 
bonusen en allerede har fått utbetalt.25  

3.2 Bonusopptjening og bindingstid  
For å beregne størrelsen på delbonusene er antall G delt på antall år i kontraktsperioden. Som 
det fremgår av figur 4 utgjør ett år 0,78G.  

 
Figur 4: Bonusopptjening 

For både penge- og utdanningsbonusen teller alle 14 årene av kontrakten som opptjeningstid 
for bonusutbetaling, det vil si 0,78G per år.  

3.2.1 Opptjeningstid bonus 

For pengebonus har personellet opptjent 3,93 G ved første tildeling år 5, mens det utbetales 
3G. 0,93G overføres derfor til utbetaling av andre delbonus og sluttbonusen.  

For utdanningsbonusen har personell ved oppstart opptjent 3,14G og ved utgangen av året 
opptjent 3,93G, mens 3,5G trekkes fra sluttbonusen. Tilsvarende gjelder for tildeling år 10.  

3.3 Tid til utdanning 

Utdanningsbonusen fordrer at Forsvaret generelt, og de operative avdelingene spesielt, har 
en aksept for og planlegger med at en viss prosentandel av T35-personellet til enhver tid er 
fraværende grunnet utdanning. Dette vil muligens oppleves utfordrende for enkelte enheter 
og må derfor skje i dialog mellom avdelingen og den ansatte.26 Det som er fordelaktig og 
annerledes med fravær grunnet studiepermisjon er at denne kan planlegges. 

Det er viktig at ny bonusordning er godt forankret og forstått i DIF-stabene, blant 
fagpersonell, de ansatte og de tillitsvalgte. 

3.4 Myndighet og ansvar 

3.4.1 DIF-sjef 

3.4.1.1 Bonusbudsjett 

Bonusutbetalingen legges til DIF-en, slik at DIF-en selv har kontroll over de totale kostnadene 
knyttet til rekruttering, opplæring, utvikling, utdanning samt bonusutbetalinger.27 I tillegg vil 
DIF-ene lettere få oversikt over hva det koster å erstatte tapt kompetanse. Dette er ment å gi 
bedre forutsetninger for god styring og muligens også være med å regulere når, og hvor tidlig, 

                                                           
25

  Dersom T60 tilbudet skjer tett opp mot andre delbonus (for eksempel år 9 av kontraktsperioden) kan 
en vurdere T60 signering med ikrafttredelse etter andre bonustildeling. Se forøvrig pkt. 3.4.1.1. 
26

 Det kan være perioder hvor utdanningsbonusen ikke er mulig grunnet tjenstlige forhold. 
27

 Dette innebærer en overføring av bonusbudsjett fra FPVS til DIF. 
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T60-tilsetting skjer. Sentral støtteenhet28 skal bistå DIF-ene med blant annet beregning av 
ansiennitet. 

3.4.1.2 Analyse av eget T35-personell 

I utarbeidelsen av ny bonusordning har FST HR bedt om tilbakemelding fra forsvarsgrenene 
på hva den faktiske ståtiden til de ulike yrkesgruppene/avdelingene i grenen er, og hvor den 
faktiske ståtiden er lengst unna ønsket ståtid. Tilbakemeldingene fra grenene viser at 
Forsvaret har for lav kunnskap om dette. 

T35-personellet i Forsvaret er en heterogen gruppe som har mange ulike arbeidsoppgaver og 
spesialiseringer. En kan derfor anta at tiltak som vil bidra til at T35-personellet står lenger i 
tjeneste vil variere.  

Det er essensielt at DIF-ene har et mer bevisst forhold til ståtiden til eget T35-personell for å 
kunne arbeide målrettet med ståtids problematikken. DIF-ene må ha kunnskap om følgende 
temaer:  

 den faktiske ståtiden i de ulike yrkeskategoriene og/eller avdelingene 

 kvantitative måltall på ønsket ståtid for de ulike yrkeskategoriene og/eller 
avdelingene 

 god kjennskap til T35-personellets ulike ønsker og behov 

Kun på denne måten vil DIF-en kunne styre ståtiden til sitt eget T35-personell gjennom 
veiledning, bonusordningen og andre insentivordninger. 

3.4.1.3 Forankring 

Ny bonusordning vil endre måten å planlegge og følge opp studiepermisjoner. Det er derfor 
viktig at ny bonusordning er tydelig forankret internt i egen DIF. Dette vil bidra til god 
forståelse av hensikten med og mulighetsrommet i ordningen.  

3.4.2 Avdelingssjef 

3.4.2.1 Benytte mulighetsrommet 

Ny bonusmodell29 vil være normalen for uttak av bonus. Samtidig åpnes det opp for en 
forvaltning der utdanningsbonusen tilpasses personellets og arbeidsgivers behov.30 
Avdelingssjef og T35-personellet kommer i samråd frem til hvilken løsning som egner seg 
best. Dette skal avklares så tidlig som mulig og normalt ikke senere enn 4 måneder før 
eventuell studiepermisjon skal finne sted. Studiets karakter og personellets ønske er sentralt, 
samtidig som det må være forenlig med tjenestegjøringen og Forsvarets behov. En eventuell 
tilpasning av bonusordningen skal være arbeidsgiverstyrt og må dokumenteres. En kan for 
eksempel se for seg følgende muligheter: 

 deltidsstudier med et prosentvis fravær over noe lenger tid 

 spare uttaket av den første utdanningstildelingen slik at en tar ut 2 sammenhengende 
år med studiepermisjon år 9 og 10 i kontraktsperioden  

 I visse tilfeller kan det også vurderes å tildele utdanningsbonusen tidligere. Dette vil 
innebære noe lenger bindingstid 

Dersom T35-personell tilegner seg kunnskap via utdanningsbonusen som gir den enkelte 
aldersuavhengig kompetanse Forsvaret har behov for, kan disse tilbys T60-kontrakt.31  

                                                           
28

 Se for øvrig pkt. 3.6.1. 
29

 Se figur 3. Ny bonusmodell. 
30

 Det vil være flere nivåer som påvirker den enkeltes mulighet og valg av løsning, både 
kompetansepersoner på DIF- og avdelingsnivå. 
31

 Se for øvrig pkt. 3.1. 
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Å benytte mulighetsrommet i ny bonusordning, forutsetter at avdelingssjef er klar over 
hensikten og intensjonen med ordningen. Videre må det være en uttalt forventing at 
avdelingssjef planlegger for funksjonelt fravær for T35-personellet. Utdanningsbonusen har 
som mål å gi avdelingssjef større tilstedeværelsesprosent for hele enheten, og mer erfarent og 
kompetent personell som tjenestegjør over en lengre tidsperiode. For å oppnå dette må det 
gjøres en investering i personellet. DIF-sjef skal følge opp at avdelingssjefene oppnår gode 
resultater, også når det gjelder ivaretakelse av personell og ståtid.  

3.4.2.2 Tre kritiske oppfølgingsfaser 

I ny bonusmodell (se figur 3) er det tegnet inn 3 kritiske oppfølgingsfaser, veiledning, 
operasjonalisering samt uthenting og overføring, der avdelingssjef har en sentral rolle.  

Veiledning gjelder spesielt de 4 første årene av T35-kontrakten, hvor det er særlig viktig å 
informere og motivere T35-personellet slik at de ser hvilke muligheter som ligger i en 
spesialistkarriere i Forsvaret. Avdelingssjef kan også bruke disse årene til å vurdere 
personellets egnethet for en videre karriere i Forsvaret og en T60-tilsetting. Dette gjelder 
særlig dersom personellet velger å tilegne seg kunnskap via utdanningsbonusen også 
Forsvaret har behov for. T60-kontrakt bør tildeles så tidlig som mulig og i god tid før andre 
bonustildeling år 10. 

Operasjonalisering gjelder spesielt i perioden år 6 til og med 9 i kontraktforløpet. I denne 
perioden kan avdelingssjef også vurdere mulighetene for gjennomføring av et tredje 
utdanningsår ved hjelp av SPH-en sine bestemmelser og bistå personellet med å legge en plan 
for sin resterende kontraktsperiode i Forsvaret. 

Uthenting og overføring gjelder spesielt fra og med år 11. Her bør avdelingssjef være bevisst 
hvordan en best får utbytte av T35-personellets kompetanse og erfaring samt hvordan denne 
kunnskapen kan deles med andre avdelinger i Forsvaret.  

3.4.3 Stab og HR-rådgiver i DIF 

Lokal HR-rådgiver vil være en sentral støttespiller for DIF- og avdelingssjef, både når det 
gjelder hvilken fremtidig kompetanse DIF-en har behov for, informasjon om ordningen til 
egen DIF og veiledning av T35-personell. Det er derfor viktig at HR-rådgiver i DIF har god 
forståelse for hensikten med og mulighetsrommet i ny bonusordning. På denne måten kan ny 
bonusordning benyttes lokalt slik at den faktisk treffer T35-personellets behov og fører til økt 
ståtid. Det er en forutsetning at sjefer, HR-rådgivere og staber har oppfølging av 
bonusordningen i sin portefølje, og at det er avsatt tid til å følge opp dette ansvaret.  

3.5 Kommunikasjonsplan 

Kommunikasjonsplanen spesifiserer hvem som skal motta hvilken informasjon når, samt 
hvilket format denne informasjonen skal ha. Kommunikasjonsplanen utarbeides med støtte 
fra Forsvarets mediesenter. Det vil vurderes om det er hensiktsmessig å utarbeide et e-
læringskurs for å sikre at man når ut til alle personellkategoriene nevnt under punkt 3.4 og 
ikke minst T35-personellet selv. Det kan også være hensiktsmessig å formalisere veiledningen 
og oppfølgingen av personellet nevnt under pkt. 3.4.2.2, der veiledningen knyttes til allerede 
etablerte møtepunkter mellom sjef og T35-personellet, for eksempel gjennom 
medarbeidersamtalen.  

3.6 Forvaltning 

Ny bonusmodell skal ha T35-personellet i sentrum.32 Samtidig skal ny modell både være enkel 
å forklare, forstå og forvalte.  

                                                           
32

 Veier til økt kompetansemangfold og gjennomføring i Forsvaret. Delrapport 2019, Svendsen-
utvalget. 
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Figur 5: Forvaltningsmodell  

3.6.1 Sentral støtteenhet 

Det vil opprettes en sentral støtteenhet som bistår DIF-ene med beregning av ansiennitet for 
innplassering i bonussystemet. Enheten skal blant annet sitte på erfaring med gammel 
bonusordning og ha kjennskap til godskrivningsregler, likhet, sikre saksbehandling i henhold 
til bonusordningens intensjon. Den sentrale enheten vil være lokalisert i FPVS og bistå de som 
jobber lokalt i DIF, tett på T35-personellet. Når styrkeprodusenter gjennomfører T35-råd kan 
enheten delta og bistå med ovennevnte saksbehandling på lik linje med fastsetting av grad, 
lønn og så videre. 

3.6.1 Overgangsordning  

Ny bonusmodell gjelder for alle som signerer T35-kontrakt fra og med 1. juli 2020. Disse vil 
motta første delbonus høsten 2024 (utdanningsbonus) eller sommer 2025 (pengebonus). T35-
personell på gammel ordning vil få valget om å gå over på ny bonusordning eller forbli på 
gammel ordning. I praksis innebærer dette valget utbetaling av delbonus, der første mulighet 
for bonustildeling er 3 år frem i tid. 

Alle på T35-kontrakt vil omfattes av oppmykningen av T60-tilsetting, uavhengig om T35-
personellet velger å gå over på ny ordning eller ikke. Det vil si at personell på gammel 
bonusordning som har mottatt bonus kan få tilbud om T60, dersom arbeidstaker innehar 
kritisk og aldersuavhengig kompetanse for Forsvaret. Normalen skal likevel være at T60 skal 
tilbys så tidlig som mulig i kontraktsforløpet.33 T35-personell som går over på ny ordning vil 
tidligst få mulighet til å ta ut bonus om 3 år. Avhengig av årskull vil dette få ulike praktiske 
konsekvenser. Tabellen under viser mulighet for overgang til ny bonusordning avhengig av 
hvilket år man er tilsatt. 

  

                                                           
33

 Se for øvrig pkt. 3.1. 
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Tilsettingsår Delbonus 1 Delbonus 2 Sluttbonus 

2020 2025 2030 2034 

2019 2024 2029 2033 

2018 2023 2028 2032 

2017  2027 2031 

2016  2026 2030 

2015  2025 2029 

2014  2024 2028 

2013  2023 2027 

2012   2026 

2011   2025 

2010   2024 

2009   2023 

2008   2022 

2007   2021 

Figur 6: Overgangsordning  

Tabellen tar utgangspunkt i at personellet er tilsatt 1. august. Bonusen gis etter 5, 10 og 14 års 
tjeneste. Utdanningsbonusen (studiepermisjonen) gis fra starten av år 5 og 10 mens 
pengebonusen tas ut etter år 5, 10 og 14 års tjeneste. Det presiseres at personell på 
overgangsordningen må ha minimum 3 års tjeneste før uttak av både utdannings- og 
pengebonus.  
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