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Forslag 

til lov om endringer i forsvarspersonelloven  

(innføring av ny ordning for militært personell) 

I 

I lov 2. juli 2004 nr. 59 om forsvarspersonell foreslås følgende endringer: 

§ 3 første ledd skal lyde: 

 Med tilsatt militært personell menes offiserer, befal, grenaderer og matroser som er 

tilsatt i Forsvaret. 

§ 3 andre ledd til og med sjette ledd oppheves. 

§ 3 syvende ledd blir nytt tredje ledd og skal lyde: 

 Med forsvarspersonell menes vernepliktige, tilsatt militært personell og tilsatt 

sivilt personell i Forsvarsdepartementet og underliggende etater. 

§ 3 åttende ledd blir nytt tredje ledd. 

§ 4 skal lyde: 

§ 4. Tilsetting av offiserer, befal, grenaderer og matroser 

Offiserer, befal, grenaderer og matroser tilsettes på de vilkår som er fastsatt i lov 4. 

mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn (tjenestemannsloven) med de avvik som 

følger i eller i medhold av denne lov. 

Tilsatt militært personell er unntatt fra forbudet om forskjellsbehandling på 

grunn av alder etter arbeidsmiljøloven § 13-1 første ledd.  

Tilsatt militært personell plikter å overholde de regler om tilsetting, utdanning, 

disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordning for 

militært personell. Ordningen for militært personell fastsettes av Kongen med Stortingets 

samtykke.   

Departementet har instruksjons- og organisasjonsmyndighet og kan utforme 

nødvendige tilpasninger og regelverk innenfor hovedlinjene av ordningen for militært 

personell. 

Departementet gir regler om hvem som skal tilsette offiserer, befal, grenaderer og 

matroser, og om fremgangsmåten ved tilsetting. Reglene kan fravike 

tjenestemannsloven. 
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Ny § 5 skal lyde: 

§ 5. Tilsettingsforholdets lengde     

 Offiserer, befal, grenaderer og matroser kan tilsettes enten midlertidig, fast til fylte 

35 år eller fast til fylte 60 år. De skal fratre sin stilling ved første månedsskifte etter 

oppnådd aldersgrense eller når den midlertidige tilsettingen opphører. 

 Ved oppnådd aldersgrense på 35 år, kan Forsvaret ved behov forlenge 

tilsettingsperioden med inntil 3 år.  

 Ved oppnådd aldersgrense på 60 år, kan departementet når spesielle forhold gjør det 

nødvendig forlenge tilsettingsforholdet for offiserer, befal, grenaderer og matroser med 

inntil ett år av gangen. 

 Offiserer og befal som er tilsatt fast til fylte 60 år før ikrafttredelse av denne 

bestemmelse, vil opprettholde et fast tilsettingsforhold til fylte 60 år. 

 Departementet gir nærmere regler om varigheten av og om adgangen til å fornye 

det midlertidige tilsettingsforholdet. 

§ 6 oppheves 

§ 7 første ledd skal lyde 

 Tilsatt militært personell plikter å la seg disponere til stilling i Norge og i utlandet 

i samsvar med Forsvarets behov. Disponering fra stilling kan skje når dette åpenbart er 

påkrevd av helsemessige, sikkerhetsmessige eller særskilte grunner. Disponering fra 

stilling av slike særskilte grunner kan ikke skje i de tilfeller der grunnlaget for 

disponeringen faller inn under tjenestemannsloven §§ 15 og 16 eller lov 20. mai 1988 nr. 

32 om militær disiplinærmyndighet § 1. 

§ 7 tredje ledd skal lyde: 

 Tilsatt militært personell plikter å rette seg etter de krav til endringer i tjenesten 

og forflytninger som måtte bli nødvendig på grunn av organisasjonsendringer i 

Forsvaret. 

§ 8 skal lyde: 

§ 8. Oppsigelse mv. 

 Tilsatt militært personell med plikttjeneste i Forsvaret har ikke rett til selv å si 

opp sin stilling. 
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 Offiserer, befal, grenaderer og matroser med midlertidig tilsetting og fast tilsetting 

til fylte 35 år, kan ikke etter at den midlertidige tilsettingen har opphørt eller ved oppnådd 

aldersgrense gjøre gjeldende fortrinnsrett og rett til ventelønn etter tjenestemannslovens 

bestemmelser. 

§ 9 oppheves 

§ 11 første ledd skal lyde: 

 Tilsatt militært personell kan disponeres til tjenestegjøring i internasjonale 

operasjoner. 

§ 19 første ledd skal lyde: 

 Midlertidig tilsatt militært personell og sivilt personell som nevnt i § 11 andre ledd 

kan bare disponeres til internasjonale operasjoner dersom vedkommende er tilsatt etter 

at kapittel III trådte i kraft, og for sivilt personell etter at angjeldende personellkategori 

er fastsatt av Forsvarsdepartementet, med mindre vedkommende skriftlig har akseptert 

å bli underlagt disponering som nevnt i § 11. 

§ 19 andre ledd skal lyde: 

 Offiserer tilsatt før 1. januar 2005 kan sies opp etter lov 4. mars 1983 nr. 3 om 

statens tjenestemenn § 10 nr. 2, bokstav a, når tjenestemannen på grunn av sykdom er 

varig uskikket til forsvarlig å utføre sin tjeneste. For øvrig kan offiserer tilsatt før 1. 

januar 2005 ikke sies opp etter reglene i lov 4. mars 1983 om statens tjenestemenn m.m. 

 

II 

 

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. 


