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Høring —Forslag til endringer i Forsvarspersonelloven
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) viser til Forsvarsdepartementets (FD) brev
av 17 desember 2014. jf tidligere referanse vedrørende høring til departementets forslag til
endringer i Forsvarspersonelloven.

utgangspunktet er KOL meget tilfreds med at departementet nå har til hensikt å fremme forslag
om opprettelse en ny personellordning som skal gjelde for alt militært personell med et
tilsettingsforhold i Forsvaret. Dette vil utvilsomt være et godt bidrag til å forenkle forvaltningen.
KOL har i flere år arbeidet for innføring av et todelt karrieresystem etter NATO-standart med
"officers" (OF) og "other ranks" (OR). Det er derfor meget gledelig at dette nå ser ut til å bli en
realitet. Vi mener en slik ordning gir grunnlag for bedre kompetansestyring. Dette fordi en slik
ordning på en god måte gjenspeiler en arbeids- og funksjonsdeling mellom offiserer med militær
akademisk offisersutdanning med breddekompetanse innenfor ledelse, kommando- og kontroll,
og tjeneste i stab på den ene side, og spesialister med dybdekompetanse innenfor sine respektive
fagfelt hvor deres primære rolle er utøvende lederskap, rådgivning, lederstatte og fagutøvelse på
den annen side. Vi er også av den oppfatning at en slik ordning på sikt vil styrke Forsvarets
operative evne.

Til lovforslaget:
I det etterfølgende anføres KOLs merknader til lovforslaget:

§ 3 —Definisjoner
KOL har ingen merknader til de to første avsnittene hva gjelder militært personell og
forsvarspersonell. Når det gjelder definisjonen av internasjonale operasjoner er vi av den
oppfatning at dette kan misforstås sett opp mot når "Særavtale om tjenestegjøring i
internasjonale operasjoner" skal komme til anvendelse. Forsvart vil etter sin art ofte ha
deployeringer og midlertidige beordringer, som betegnes som ordinære tjenesteoppdrag med helt
andre godtgjøringer enn det som vil være tilfellet under tjenestegjøring i internasjonale
operasjoner, jf feks vårt bidrag til luflovervåking i Baltikum, seiling med marinens fartøyer
utenfor norsk økonomisk sone (NØS) og/eller i internasjonalt farvann utenfor enkelt staters
jurisdiksjon mv.

§ 4 —Tilsetting av offiserer, befal, grenaderer og matroser
Ingen merknader til forslaget..
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§ 5 Tilsettingsforholdels lengde

KOL henviser til pkt 3.4 i hørin2snotatet - Innføring av ny tilsettingsordnin2 —harmonisering av
tilsettingsforhold hvor det anføres:

"Detforeslås at tilsettingsvilkårene for offiserer, befal, grenaderer og matroser harmoniseres.
Dette innebærer at alle kategorier militært personell skal kunne tilsettes enten midlertidig, fast
tilfylte 35 år ellerfast tilfylte 60 år."

Videre anføres:
"Dette innebærer at offiserer fortsatt vil få fast tilsetting til fylte 60 år etter uteksarninering fra

grunnleggende offisersutdanning."

KOL er av den oppfatning at dette kan misforstås. I det første avsnittet anføres at alle kategorier
militært personell skal kunne tilsettes enten midlertidig, fast til fylte 35 år eller fast til fylte 60 år,
mens det senere anføres at offiserer vil få fast tilsetting til fylte 60 år etter uteksaminering fra
grunnleggende offisersuldanning. Det første henger ikke sammen med det andre. Hva er korrekt,
er det kun "other ranks" som skal kunne tilsettes fast eller midlertidig til fylte 35 år? Hvis dette
også skal gjelde offiserer er vi av den oppfatning at det andre slår det første i hjel.

KOL mener at offiserer etter grunnle.22ende offiscrsutdanning skal gis fast tilsetting med
alders2rensc 60 år. Videre mener vi at "other ranks" skal gis fast tilsetting til fylte 35 år, med
mulighet for fast tilsetting til fylte 60 år etter Forsvarets behov.

KOL er ikke enig i at offiserer skal kunne tilsettes fast til fylte 35 år. Vi mener at offiserer skal
gis fast tilsetting til fylte 60 år.

KOL antar at det med "midlertidig tilsetting" menes tilsetting av befal eller offiserer, i kortere
perioder, ifrn disponerinu til internasjonale operasjoner eller andre konkrete oppdrag.

§ 7 Disponering

Ingen merknader til forslaget.

§ 8 Oppsigelse

Ingen merknader til forslaget.

§ I I Disponering til tjenestegjoring i internasjonale opera4oner

KOL mener alt tilsatt sivilt personell etter Forsvarspersonellovens (fpl) ikrafttredelse 1januar
2005 må kunne disponeres til internasjonale operasjoner etter Forsvarets behov. KOL ser ingen
grunn ti I at sivilt tilsatt personell skal behandles annerledes enn offiser, hefal og
grenaderer/matroser. Grunnen til dette er at Forsvaret dermed øker styrkehrønnen ved fremtidige
hidraa.



19 overgangsbestemmelser

Ingen merknader til forslaget.

Med vennlig hilsen

---Tc-Lei

Kim Andre Sabel Tor Erik gsholt
Leder Genera sekretær


