
Spørsmål og svar 
 

Nedenfor har vi samlet noen aktuelle spørsmål og svar på disse. Ta kontakt med oss ved behov. 
Lykke til i tjenesten som elev! 

Hvilken godtgjøring får jeg?  
Alle kadetter tilkommer utdanningstillegg tilsvarende grunnbeløpet i folketrygden (G).  
Per 1. mai 2019 er denne på 99 858,-/år; 8 322,-/mnd.; 273,-/dag 
 
Utdanningstillegget skal beregnes ut fra en dagsats på bakgrunn av antall dager med 
tjeneste. Godtgjøringen skal gis for alle tjenestegjørende dager, fra og med fremmøtedato i 
henhold til innkalling og til og med faktisk dimisjonsdato.1 
 
Når får jeg utbetalt godtgjøringene?  
Som hovedregel blir dette betalt ut etterskuddsvis den første dagen i hver måned. Første 
utbetaling blir da 1. september for dere som starter på utdanning i august.  
 
Må jeg betale skatt?  
Nei. Ikke av godtgjøringene fra Forsvaret.  
 
Fri kost og losji?  
Alle kadetter tilkommer gratis kost og losji. Som hovedregel forlegges man på dobbeltrom. 
I den første perioden på Heistadmoen, eller når kapasiteten er begrenset, vil dere bli 
forlagt flere på rommene. 
 
Hvilke tillegg kan jeg få når jeg har familie?  
Ektefelletillegg (eller samboer med felles barn): kr. 4 689,-/mnd  
Barnetillegg, første barn: kr. 5 314,-/mnd  
Barnetillegg, øvrige barn: kr. 2 188,-/mnd  
 
Kan jeg bo utenfor leiren?  
Ja. Du kan søke hjemmeboerstatus. Du vil da få en erstatning for fri kost på kr. 65,50 /dag  
 
Hvor mange gratis hjemreiser får jeg?  
Du får tre gratis hjemreiser per skoleår  
 
Jeg har boliglån i dag. Kan jeg få støtte til dette?  
Ja. Du må først søke banken om å få avdragsfrihet under utdanningen. Deretter søker du 
FHS om å få dekket renter og omkostninger. Normalt er kravet at lånet er tatt opp minst 4 
måneder før skolestart.  
 
Jeg har familie og må leie et sted å bo under utdanningen. Kan jeg få støtte til dette?  
Ja. Du kan søke Forsvarets Høyskole om sosial stønad til leie av bolig. Hvor stor støtten 
blir, vil avgjøres individuelt.  
 

 
1 Bestemmelse om godtgjøring ved tjeneste og utdanning i Forsvaret for personell som ikke er ansatt i Forsvaret (Fredsregulativet del I) 



Hvilke uniformer får jeg som kadett?  
Du får alle uniformer som er obligatoriske under utdanningen.  
 
Kvalifiserer utdanningen til støtte/lån fra Lånekassen?  
Etter forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2018-2019, § 4-8 bokstav a, kan det 
ikke gis støtte til utdanning ved militære skoler. 

 
 


