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Det vises til skriv fra Forsvarsdepartementet (FD) av 15 april med forslag til endring i lov
om personell i Forsvaret.

Forsvarets Forskningsinstitutt (FF1) har gått gjennom forslaget. Forhold som knytter seg til
adgangen til å foreta frabeordring av yrkesbefal og avdelingsbefal uten villighet, og
utåndingsprøve som grunnlag for refselse har liten relevans for FF1. FF1 har svært liten
andel militært personell, og finner derfor ikke at disse områdene gir grunniag for
synspunkter fra vår side.

Problemstillingen rundt adgangen for Forsvarspersonell til å ta lønnede eller ulønnede
oppdrag utenfor forsvarssektoren er imidlertid meget aktuelle for personell ved FF1. Lovens
forslag om også å inkludere sivilt personell vil således medføre at loven vil gjelde for alt
personell ved FF1.

FF1 vil nok skille seg fra Forsvarssektoren for øvrig ved at den omtalte type oppdrag både
er ønsket og villet av instituttledelsen. Det kan være utvekslingsavtaler mellom FF1 og
profilerte akademiske læresteder eller institutter, og avtaler med industrien. Slike
engasjementer kan også tenkes over landegrensene.

Dette er en nyttig og nødvendig kompetanseutveksling som Instituttet er avhengig av for å
opprettholde sin høye faglige nivå, og som stimulerer ansatte, og bidrar til å etablere gode
kontakter med interessante fagmiljøer utenfor instituttet.
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Instituttet har imidlertid i alle arbeidsavtaler betingelser som regulerer oppdrag utenfor FF1
som konsulent- eller blerverv på en måte som synes å komme godt innenfor den foreslåtte
ordlyden i ny §4a.

Det vises i ordlyden til at " Departementet gis myndighet til å gi utfyllende regler til
bestemmelsen". Hvis FD skal utarbeide utfyllende regler vil gjerne FF1 bidra med
synspunkter.


