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HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSVARSPERSONELLOVEN

Innledning
Befalets Fellesorganisasjon (BFO) viser til tidligere referanse, der forslag til endringer
forsvarspersonelloven (fpl) er sendt på høring. BFO registrerer at endringsforslagene først og fremst
foreslås for å tilpasse loven til rammeverket som foreslås for ny ordning for militært personell. BFO velger
det etterfølgende i noen grad også å kommentere høringsnotatet i tillegg til de konkrete

lovendringsforslagene.

BFOs kommentarer
Forsvarsdepartementetskriver i følgeskrivet til høringen at lovendringsforslagene først og fremst er
nødvendige endringer for å tilpasse fpl tiI rammeverket for ny ordning for militært personell. BFO har på
høringstidspunktet ikke blitt orientert om eller fått innsyn i dette rammeverket. BFO er imidlertid kjent med
prosjektgruppens anbefaling, og legger denne til grunn for våre kommentarer. Våre kommentarer må
derfor ses i lys av dette, men BFO antar at de likevel er relevante. Nedenfor følger våre kommentarer til
de foreslåtte endringer.

Definisjoner
BFO støtter endringen og presiseringen av definisjonen for tilsatt militært personell, som nå også vil
favne hele den militære profesjon, inkludert grenaderer og matroser.

BFO savner imidlertid en kategori som er omtalt i høringsnotatet —«Spesielle kategorier militært
personell». Hvis disse skal omfattes av loven må de inkluderes i definisjonen tilsatt militært personell.

Tilsetting av offiserer, befal, grenaderer og matroser
BFO støtter de endringene som følger av definisjonen over. At § 4 utvides til også å gjelde grenaderer og
matroser anser BFO som en naturlig konsekvens av å innføre et spesialistkorps som en del av en felles
profesjon og felles militær ordning.

Dersom «Spesielle kategorier militært personell» skal omfattes av loven, må de også omfattes av denne
paragrafen.
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Det argumenteres i høringsnotatet for at tilsetting skal bli et fjerde element (i tillegg til en utdannings-,
disponerings- og avansementsordning) i en fremtidig militær ordning. Når loven i utgangspunktet åpner
for at tilsetting av militært personell kan fravike tjenestemannslovens bestemmelser, er det etter BFOs
oppfatning hensiktsmessig å regulere dette som en del av en helhetlig militær ordning, der også øvrige
særskilte bestemmelser for militært personell er regulert. BFO støtter således endringsforslaget under
forutsetning av at dette faktisk blir en del av den nye ordningen, som besluttes i Stortinget i løpet av
våren.

§ 5. Tilsettingsforholdets lengde
BFO støtter at §§ 5, 6 og 9 slås sammen til en ny § 5 som regulerer tilsettingsforholdets lengde for alt
tilsatt militært personell.

BFO er imidlertid svært kritisk til å videreføre aldersgrensen på 35 år, både på generelt grunnlag og med
bakgrunn i de erfaringer som er gjort med dagens Avdelingsbefalsordning. Dette er en usosial ordning
som verken gir individet eller Forsvaret den forutsigbarhet som er nødvendig i et tilsettingsforhold. Når
det i tillegg foreslås å utvide denne aldersgrensen til alle kategorier militært personell, kan ikke BFO
støtte forslaget.

Offiserer (OF) vil i den nye militære ordningen være personell med militær akademisk kompetanse, det vil
si personell med grunnleggende offisersutdanning (GOU). Når man i høringsnotatet skriver at personell
som har gjennomført GOU vil få tilsetting til 60 år, bør også loven reflektere dette. BFO krever at
aldersgrensen for offiserer fastsettes til 60 år i loven.

BFO støtter at adgangen til å forlenge tilsettingsforholdet utover aldersgrensen for inntil ett år om gangen,
gjøres gjeldende for alt tilsatt militært personell.

§ 7. Disponering
BFO har ingen kommentarer til de endringene som er foreslått i paragrafen, men presiserer at
beordringsplikten til tilsatt militært personell må reguteres i den den nye militære ordningen, slik det har
vært regulert i den til en hver tid gjeldende befalsordning.

§8. Oppsigelse mv.
BFO har ingen kommentarer til forstaget.

§ 11. Disponering til tjeneste i internasjonale operasjoner
BFO har ingen kommentarer til forslaget.

§ 19. Overgangsbestemmelser
Vedå erstatte «kontraktsbefal og vervede» med «midlertidig tilsatt militært personell» i første ledd,
utvides § 11 til også å omfatte vervede (grenaderer og matroser), slik at den språklige endringen faktisk
er en materiell endring. Når grenaderer og matroser blir en del av en ny felles militær ordning, anser
imidlertid BFO at dette er en naturiig konsekvens, og støtter derved endringen.

1andre ledd, som regulerer rettigheter knyttet til stillingsvernet ved innføring av fpl, foreslås yrkesbefal
erstattet med offiser. Her må yrkesbefal erstattes med offiserer og befal, da det vil være aktuelt for noen
av dagens yrkesbefal (OF) å konvertere til spesialistbefal (OR). I den grad de er omfattet av reglene i
andre ledd, må disse rettigheter også videreføres ved eventuell konvertering,

Ved implementering av fpl og endringer i stillingsvernet for befal og offiserer i 2005, besluttet FD å endre
disponeringsordningenslik at alt både yrkes- og avdelingsbefal ble underlagt et søknadssystem (Jmf
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Direktiv om implementering av lov om personell i Forsvaretog justert befalsordning) Begrunnelsenfor å
gå bort fra et beordringssystem var at man ikke skulle kunne bli beordret til et tjenestested/-stilling, for
deretter gjennom omorganisering bli overtallig og kunne sies opp. Når den nye militære ordningen nå
anbefaler å gjeninnføre et beordringssystem, krever BFO at det utvidede stillingsvern som gjaldt for alt
befal og offiserer frem til 1. januar 2005 gjeninnføres. Videre må tilsettingsforholdet for befal og offiserer
tilsatt etter 1.1,2005 harmoniseres med ovenstående, slik at alle har samme tilsettingsvilkår.

Konklusjon
BFO støtter de foreslåtte endringer i fpl, der dette ikke har materielle konsekvenser. BFO har imidlertid
over kommentert forhold som i høringsnotatet eller i selve lovforslaget som innebærer endringer BFO
enten ikke kan støtte eller har forutsetninger for slik støtte. BFO forventer at våre høringskommentarer
blir hensyntatt.

Med vennlig hilsen

b

Jens B Jahren
Leder BFO
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