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Hørin dring av Lov om personell i Forsvaret

Innledning
Personellforbundet viser til ovennevnte høringsskriv om FDs behov for endringer i
forsvarspersonelloven (fpl) med svarfrist 15 juni 2011.
Personellforbundet har tidligere hatt anledning til å komme med innspill til arbeidsgruppen i et
informasjonsmøte i august 2010. Våre kommentarer er referert i rapporten. Til anbefaling 1 om
bierverv refereres vi slik:

Særlig om anbefaling 1
Organisasjonenes kommentarer til anbefaling i er i stor grad sammenfallende.
hovedsak er budskapet fra arbeidstakerorganisasjonene at de stiller spørsmål ved
behovet for endring, og om lovfesting er en hensiktsmessig løsning. Det ble oppfordret
til å foreta en grundig vurdering av behovet før man eventuelt regulerer dette ved lov.
Det ble reist spørsmål om ikke dagens regler er tilstrekkelige, eventuelt om andre
handlingsalternativer, slik som regulering i Forsvarets personellhåndbok, er
tilstrekkelig.

Organisasjonene ser utfordringer med begrepet militær karakter. Organisasjonene
stilte også spørsmål ved den administrative håndtering av søknader, særlig innenfor
Forsvarets organisasjon.

Drøfting
Lov om personell fTa 2004 og er ment å regulere disponeringsplikten til forsvarets personell. Hvis
det er behov for å endre den allerede nå bør det være tungtveiende grunner til dette.

Adgangen til å inneha bierverv eller lønnede og ulønnede oppdrag utenfor Forsvaret er regulert
gjennom overordnede føringer, retningslinjer og rutiner. Den enkelte ansatte plikter å informere
arbeidsgiver om slike aktiviterter. Dialogen er basert på tillit og saklig skjønn.

Lov om personell, tjenestemannsloven, befalsordningen og personellpolitiske retningslinjer
regulerer i dag Forsvarets behov for å disponere befal og offiserer slik det er mest hensiktsmessig.
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Lov om personell retter seg etter bestemmelser i den militære disiplinærlovgivningen og
bestemmelsene i vegtrafikkloven vedr pliktmessig avhold.

De tre ovennevnte forhold ønsker departementet å regulere Ytterligere ved å lovfeste plikter hvor
uheldige utfall enten har oppstått som mediefokuserte saker eller som er et resultat av tekniske
forbedringer. Personellforbundet kan ikke støtte en utvikling hvor man basert på enkelthendelser
bruker store ressurser til å lovregulere detaljer og derigjennom byråkratisere Forsvaret ytterligere.

Konklusjon
Personellforbundet mener Norges lover skal være et rammeverk for et samfunn hvor dialog og
åpenhet skal være normen. Lovregulering er et alvorlig tiltak som må brukes med varsomhet. Vi ser
ingen tungtveiende grunner som nødvendiggjør FDs forslag til endring i loven.
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