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Forsvarets høringsinnspill - Forslag til endringer i Forsvarspersonelloven

Bakgrunn

Det vises til skriv fra Forsvarsdepartementet, datert 17. desember 2014, med referanse 201 3/02262-



33/FDV3/SOH med høring av forslag til endringer i forsvarspersonelloven.

2 Drøfting

Rammeverket som foreslås for ny ordning for militært personell nødvendiggjør endringer i
forsvarspersonelloven. Ny ordning gir en utvidelse av virkeområdet for dagens befalsordning, fra kun å
regulere forvaltningen av befal, til å regulere kategoriene offiserer, befal, grenaderer og konstabler.
Forslaget til endringer i forsvarspersonelloven vil harmonisere loven med ny ordning for militært
personell.

For å harmonisere forsvarspersonelloven har jeg enkelte innspill (se vedlegg) til ordlyden i
høringsutkastet.

3 Konklusjon

Høringsutkastet til endringer i forsvarspersonelloven legger etter min oppfatning grunnlag for
harmonisering med den nye ordningen for militært personell.

-

Haakonruun-Hanssen

Ayimirål

Forsvarssjef

Postadresse

Postboks 800 Postmottak

2617 Lillehammer
Norge

BesøksadresseSivil telefon/telefaks
Grev Wedelsplass 9

0015 OSLO

Norge Militær telefon/telefaks
99/0500 3699

Epost/ Internett

postrnottak@milno
www.forsvaret.no

Organisasjonsnummer

NO 986 105 174 MVA

Vedlegg

0



Vedlegg 1

Innspill til høring- Forslag til endringer i
forsvarspersonelloven

a) Høringsnotat samt Forslag til lov om endringer i forsvarspersonelloven - Gjennomgående i

dokumentene —bruk av benevnelsen matros.

Sjøforsvaret har over tid benyttet matros om kategorien vervet personell. Det er en benevnelse som

er problematisk da matros er en sivil tittel på fagarbeider, med fagbrev, i en dekksavdeling på et

fartøy. Sjøforsvaret har initiert å endre benevnelsen.

Forslag til endring:

Erstatte alle forekomster av matros med benevnelsen konstabel.

Høringsnotat - 3.3 Personellkategorier (s. 6, 2. avsnitt, 2. setning);

«Grenaderer og matrosers rolle er å utøve det praktiske soldathåndverket.»

Soldat er et begrep som benyttes i liten grad i den sjøgående delen av Forsvaret og bør endres for å

ivareta helheten.

Forslag til endring:

«Grenaderer og konstablers rolle er å utøve det praktiske militære håndverket.»

Høringsnotat - 3.4 Innføring av ny tilsettingsordning —harmonisering av tilsettingsforhold (s.

7, 5. avsnitt, to første setninger);

«Operativt personell vil tidlig i karrieren i stor grad representere en kompetanse og funksjon som

setter høye krav til fysisk skikkethet. Disse vil normalt bli tilsatt fast til 35 år».

Forsvaret ønsker ikke at operativt personell normalt skal tilsettes til 35 år, derimot ønsker vi

muligheten til å kunne gjøre det. Foreslått endring vil bidra til å ivareta denne fleksibiliteten.

Forslag til endring:

«Operativt personell vil tidlig i karrieren i stor grad representere en kompetanse og funksjon som

setter høye krav til fysisk skikkethet. Disse vil kunne bli fast tilsatt til 35 år.»



d) Høringsnotat - 4.5.1 Forslag til endringer i § 19 (s. 17, 2. avsnitt) samt,

Forslag til lov om endringer i forsvarspersonelloven (innføring av ny ordning for militært

personell), § 19 andre ledd;

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

§ 10 nr 2, bokstav a, nåe 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 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m.»

Ved innføring av, og overgang til, ny personellordning kan enkelte av yrkesbefalet tilsatt før 1. januar

2005 også bli befal (OR).

Forslag til endring:

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

tjenestemenn § 10 nr 2, bokstav a, nåe tjenestemannen på grunn av sykdom er varig uskikket til

forsvarlig å utføre sin tjeneste. For øvrig kan offiserer og befal tilsatt før 1. januar 2005, ikke sies opp

etter reglene i lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m.»


