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Prinsipp- og handlingsprogram 2022-2023 

Kadettenes fellesorganisasjon (KAFO) er et partipolitisk uavhengig organ for kadetter1 som er 

medlemmer i Befalets Fellesorganisasjon (BFO), og har som formål:  

  

Formål  

Formålet med KAFOs prinsipprogram er å stadfeste gjeldende prinsipper 

for KAFOs arbeid i den aktuelle perioden mellom to landskonferanser. Arbeidet som 

omfattes er i KAFOs landsstyre og lokalstyrer ved Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, 

Luftkrigsskolen, Cyberingeniørskolen og Språk- og etterretningsskolen. Dokumentet 

egner seg også spesielt som rettesnor før KAFO kommenterer aktuelle saker på vegne 

av medlemmene.   

 

• Å ivareta kadettenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.  

• Å fremheve samarbeidet mellom kadettene i de forskjellige forsvarsgrenene.  

• Å samle alle kadetter i én organisasjon.  

 

Hensikt  

Som kadetters interesseorganisasjon i BFO, er KAFO sin oppgave å ivareta KAFO-

medlemmers interesser innenfor fire hovedområder listet under. Arbeidsoppgaver innen 

disse hovedinteresseområdene vil alltid være prioritert da de uløselig er knyttet 

til KAFOs formålsparagraf.  

 

Avtaleverket 

Ivareta medlemmenes interesser og de rettigheter som er regulert gjennom lover, avtaler 

og reglementer som gjelder for kadettene. 

 

  Enkeltsaker 

Bistå det enkelte medlem, i samarbeid med heltidstillitsvalgte, med å løse 

interessekonflikter med utdanningsinstitusjonen.  

 

 

 
1 Med kadetter menes alle som tas opp til GOU og GOP utdanning ved FHS, samt Cyberingeriørskolen og Språk 
og etterretningskolen.  
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Informasjon 

Kommunisere på en slik måte at medlemmenes interesser ivaretas. KAFO skal 

fortløpende informere kadetter om deres rettigheter og KAFO 

sitt arbeid. Saker/henvendelser skal kommuniseres ut til medlemmene og ulike instanser 

i Forsvaret gjennom relevante kommunikasjonsplattformer. 

 

Høringsinstans 

Være utrednings- og høringsinstans i relevante saker, og gi innspill til forhandlinger/ 

drøftinger for å fremme medlemmenes interesser.  

 

Handlingsprogram  

Overordnede oppgaver   

• KAFO skal støtte BFO i rekrutteringsarbeid på Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, 

Luftkrigsskolen, Cyberingeniørskolen og Språk- og etterretningsskolen. 

• KAFO skal være et høringsorgan for det som gjelder utdanningsordninger 

på bachelornivå.   

• KAFO skal ved behov arbeide for å styrke kadetters medbestemmelse og rettigheter i 

forbindelse med førstegangsbeordring etter endt utdanning. Dette inkluderer 

beslutningsgrunnlag for bransjefordeling og enhetlig forvaltning på tvers av årskull.  

• KAFO skal være åpne for å søke samarbeid med andre kadettorganisasjoner der dette 

tjener kadettenes interesser.  

• KAFO skal være et bindeledd mellom kadettene og BFO for å ivareta deres rettigheter.  

  

1) Kadetters rettigheter  

• KAFO skal jobbe for at kadetter skal være representert i alle relevante råd og utvalg på 

skolene.  

• KAFO skal jobbe for at kadetter får utdanningskontrakt ved oppstart på respektiv 

studie som belyser vilkår, utdanningsløp og rettigheter. KAFO skal sørge for at kadetter 

på gammel ordning beholder sine rettigheter med tanke på påbegynt 

utdanningsordning. Eksempelvis flygere og navigatører i Luftforsvaret.   

• KAFO skal jobbe for at kadettene får kjennskap til hvor de kan finne frem til lover og 

avtaler som er relevante for dem. Hovedansvaret for dette bør ligge hos FHS. 

• KAFO skal jobbe for å bevisstgjøre kadettene på rettighetene de får som ansatt. 
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• KAFO skal jobbe for muligheten til å gi innspill i forbindelse med insentiver for kadetter 

og ansatte i Forsvaret.   

• KAFO skal jobbe for at vernepliktige rettigheter er et minimum for kadetter. 

• KAFO skal jobbe for at det er like rettigheter for alle kadetter ved FHS. 

• KAFO skal jobbe for at saker som ikke omfatter studenttilværelsen blir ivaretatt. 

• KAFO skal støtte BFO i jobben mot å sikre kadetter tilgang på tilfredsstillende 

fasiliteter, som er tilpasset antallet som bor der, samt sikre en forutsigbar boligsituasjon 

under utdanning.  

 

2) Økonomi  

• KAFO skal jobbe for at kadetter får rett akkreditering for utdanningen hva angår lønn 

og grad. 

  

3) Utdanning  

• KAFO skal følge opp at skolene lytter til kadettenes tilbakemeldinger. 

• KAFO skal jobbe for at kadetter som utøver sitt virke utenfor egen skole får 

oppfølging av sin respektive skole.   

• KAFO skal utarbeide formelle skriv til relevante instanser hvor KAFO legger 

frem sine synspunkter og drøftelser rundt utdanningen.   

• KAFO skal bistå i saker hvor Studentrådet og/eller kadettrådet ikke ivaretar 

kadettenes rettigheter. 

• KAFO skal følge opp at kadetter får rett akkreditering for utdanning i form av 

studiepoeng.  

• KAFO skal jobbe for at aktiviteter utover daglig tjeneste på skolene er hjemlet i 

skolens utdanningsprogram. 

• KAFO skal være åpen for samarbeid og dialog med medlemmer ved andre 

utdanningsløp i Forsvaret. 

 

4)  Tilsetting og disponering  

• KAFO skal støtte BFO slik at prosessen rundt førstegangsbeordning ivaretar 

kadettenes interesserer og rettigheter, samt at førstegangsbeordning er relevant til 

utdanningen kadetten tar og har fra før.  

 

5) Samarbeid.  
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• KAFO skal videreføre det gode samarbeidet mellom BFO og kadettene ved de 

forskjellige skolene gjennom konferanser og arrangementer.  

• KAFO skal, dersom de ser det hensiktsmessig, gjennomføre en 

kadettundersøkelse som har til hensikt å kartlegge kadettenes trivsel, motivasjon for 

tjeneste og tillit til Forsvaret. 

• KAFO skal årlig utarbeide en kadettundersøkelse som har til hensikt å kartlegge 

kadettenes trivsel, motivasjon for tjeneste og tillit til Forsvaret. 

 

6) KAFO lokalstyrene  

• KAFO Landsstyre skal, basert på prinsipp- og handlingsprogram, pålegge 

lokalstyre å sette opp en halvårsplan for møter, aktiviteter og rekruttering ved sin 

skole.  

  

7) KAFO Landsstyre  

• KAFO Landsstyre skal opprette og videreføre en kommunikasjonsstrategi for å 

effektivisere kommunikasjonen med lokalstyrene og kadettene ved de respektive 

skolene.  

• KAFO Landsstyre skal lage en plan over ønsket aktivitet det gjeldende året.  
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