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Iverksetting av revidert Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF), 1. august 
2016 

1 Bakgrunn 
Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) er blitt revidert som følge av FSTs revisjon av Forsvarets 
personellhåndbok (FPH), del B og innføringen av ny militær ordning. 

2 Drøfting 
Et utkast ble sendt ut på høring i februar og sentrale drøftinger ble avholdt i regi av FST i mai. Dette 
resulterte i mange konstruktive innspill som er blitt innarbeidet i vedlagte reviderte tekst. 
I tillegg til mindre endringer og noe ombrekking av tekst og struktur er hovedendringene følgende: 
• Omtalen av nivådannende utdanning (tidligere kapittel 5) er flyttet til FPH, del B. 
• Innføringen av nye nivåer i utdanningssystemet har ført til endret tekst flere steder. 
• Tilpasset utdanning for vernepliktige akademikere (VA) og spesielle kategorier militært tilsatte 

(SKMT) er omtalt i et nytt kapittel 5. 
• Det er laget helt nye rammeplaner for henholdsvis grenader- og konstabelutdanning og 

videregående og høyere befalsutdanning. Disse, med tilhørende matriser, er nå nye vedlegg til 
RUF. Dagens tre vedlegg, deriblant rammeplanene for bachelor i militære studier og 
grunnleggende befalsutdanning, er ikke revidert i denne omgang. De vil trolig bli revidert i 2017 
eller 2018. 

• Forsvarets råd for utdanning av sivilt tilsatte (FRUS) har endret innretning til å bli et mer strategisk 
råd for utdanning av sivile i Forsvaret. Konkret uttak av sivile til ulike kurs og utdanninger ved 



   

2 av 2  
 
 

 

            
  
 
 

Forsvarets høgskole (FHS) blir i fremtiden gjort av et nyopprettet opptaksråd ved FHS (omtalt i 
kapittel 9). 

• Teksten om skoleråd, klage- og ankeprosesser er skrevet helt om etter mange gode innspill, ikke 
minst fra organisasjonene. 

 

3 Konklusjon 
FHS oversender med dette revidert RUF med fire nye vedlegg og ber Regelverksenheten om å 
publisere dette i FOBID. Revidert RUF skal gjelde fra 1. august 2016. 
 

   

Louise K. Dedichen 
Kontreadmiral 
Sjef FHS 
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