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Beredskapskontrakt 

for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner etter lov 
om personell i Forsvaret av 4. juli 2004 nr. 59 § 12, jf. lov 
om statens tjenestemenn av 4. mars 1983 nr. 3. 

1. Den frivillige 
Den frivilliges navn Fødselsnummer 

  
Adresse Ansettelsesnummer 

  
 

 
 
2. Virksomhet 
Virksomhetens navn 

Forsvaret ved  
Adresse 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Beredskapskontrakt 
 
Den frivillige forplikter seg ved denne kontrakt til å (sett kun ett kryss):      

a) Stå til rådighet for følgende angitte innsats- eller beredskapsstyrke(r) som kan bli disponert til deltakelse i følgende 
internasjonal(e) operasjon(er) godkjent av norske myndigheter: 

 

 

b) Stå til rådighet i enhver militær styrke som kan bli disponert til deltakelse i internasjonal operasjon godkjent av 
norske myndigheter i perioden: 

 

 

 

Ved inngåelse av en beredskapskontrakt plikter den frivillige snarest etter kontraktsinngåelse å varsle eventuell sivil 
arbeidsgiver om at man har inngått beredskapskontrakt og at man ønsker å fortsette i den sivile stillingen i etterkant av 
eventuell tjenestegjøring i internasjonal(e) operasjon(er). Dette er nødvendig for å opprettholde sitt stillingsvern hos 
arbeidsgiver ved eventuell innkalling til tjeneste i internasjonal(e) operasjon(er), jf. arbeidsmiljøloven § 12-12. 

Den frivillige er kjent med at kontrakten sammen med disponeringsskriv utgjør det formelle tilsettingsdokument.  

 
 
 

 
 
 

 
 4. Den frivilliges grad, avdeling og tjenestestilling 

 
Den frivillige vil ved eventuell aktivering av beredskapskontrakten tjenestegjøre som (grad, avdeling og tjenestestilling): 
 
 
 
 
 
Den frivillige kan midlertidig omdisponeres til annen tjenestestilling som vedkommende kan dekke eller utdannes for, når dette er 
begrunnet i operative og tjenstlige behov, uavhengig av hvilken forsvarsgren vedkommende tilhører eller hvilken tjenestestill ing 
vedkommende har søkt eller er blitt forespeilet, jf. forskrift om internasjonal tjenestegjøring § 24. 
 

 

5. Tiltredelse og varighet 

 

Beredskapskontrakten gjelder for perioden    til   
(kalt beredskapsperioden). Maksimal kontraktslengde er tre år.  
 
Beredskapskontrakten blir aktivert gjennom disponeringsskriv utstedt av disponeringsmyndighet. Ved aktivering vil tjenestegjøringens 
varighet fremkomme av disponeringsskrivet.  
Tjenestegjøring i henhold til beredskapskontrakten skal være avsluttet i løpet av 12 måneder. Forberedende tjeneste regnes ikke som 
en del av dette. Med forberedende tjeneste menes kurs, øvelser, samtrening og lignende som den frivillige plikter å delta på. 
 
Innkalling til tjeneste skjer etter de frister som er fastsatt av Forsvarssjefen, jf. forskrift om internasjonal tjenestegjøring § 14. 
Innkalling kan skje til og med siste dag i beredskapsperioden.  
 

6. Prøvetid  

 

 

 

x 
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Dersom disponering til tjeneste skjer i medhold av beredskapskontakt gjelder prøvetidsbestemmelsene etter 
tjenestemannsloven. 
 
 
 
 
 

 

7. Opphør, oppsigelse, suspensjon og avskjed 

Kontrakten opphører tidligere enn varigheten angitt i punkt 5 over når: 
- 2/3 av beredskapsperioden er gjennomført som aktiv tjeneste 
- Søknad om varig fritak etter forskriften om internasjonal tjenestegjøring kapittel V er innvilget, eller 
- Den frivillige sier opp kontrakten med tre måneders varsel. Slik oppsigelse forutsetter at den frivillige har mottatt 

disponering til tjenestegjøring i internasjonal operasjon.  
 
Forsvaret kan bringe beredskapskontrakten til umiddelbart opphør dersom: 
- Det oppstår forhold som gjør det åpenbart at den frivillige i beredskapsperioden vil være uskikket for tjenestegjøring av 

helsemessige, sikkerhetsmessige eller andre årsaker, 
- Den frivillige ikke lenger innehar de kvalifikasjoner som kreves for den aktuelle tjenesten, 
- Den frivillige flytter til utlandet, eller 
- Forsvarets behov for personell på beredskapskontrakt endres. 

 

9. Tariffavtaler, forsikringsordninger, reglement og andre tilsettingsvilkår 

 
Den frivillige må tilfredsstille de krav til fysisk og psykisk skikkethet for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner som forsvarssjefen 
fastsetter, jf. forskrift om internasjonal tjenestegjøring § 5. 
 
Tjenestegjøring i en internasjonal operasjon er betinget av at arbeidstaker har gyldig sikkerhetsklarering i henhold til de til enhver tid 
gjeldende krav om dette for de aktuelle tjenestestillinger, jf. forskrift om internasjonal tjenestegjøring § 8. Tjenestegjøring er betinget av 
god militær og sivil vandel. Den frivillige må ikke være siktet, tiltalt eller straffedømt (herunder ilagt forelegg eller gitt påtaleunnlatelse) 
for forhold som har en strafferamme på fengsel i to år eller mer. I unntakstilfeller kan forsvarssjefen fastsette andre vandelskrav. Den 
frivillige plikter å opplyse om alle forhold av betydning for vandelen, herunder ilagte straffedommer, forelegg, påtaleunnlatelser og 
refselser.  
 
Den frivillige bør beherske engelsk skriftlig og muntlig. Forsvarssjefen kan fastsette at det for deltakelse i en bestemt internasjonal 
operasjon eller for bestemte tjenestestillinger kreves at personellet først gjennomgår og består en eller flere språktester, jf. forskrift om 
internasjonal tjenestegjøring § 6. 
 
Frivillig som er forpliktet til å gjøre tjeneste i en internasjonal operasjon, kan når som helst søke seg fritatt fra tjenesteplikten. Slik 
søknad skal innvilges dersom vektige helsemessige, velferdsmessige eller sosiale grunner tilsier det, jf.  
forsvarspersonelloven § 16 tredje ledd og forskrift om internasjonal tjenestegjøring kapittel V.  
 
Den frivillige plikter å unngå handlinger som kan oppfattes som uheldig for styrken eller Norge. Dersom den tjenestegjørende blir kjent 
med folkerettsstridige handlinger mv., plikter vedkommende å rapportere om dette til nasjonale overordnede, jf. forskrift om 
internasjonal tjenestegjøring § 27. 
 
Den frivillige plikter, også etter eventuell tjeneste, å ikke gi opplysninger til utenforstående om forhold vedkommende er blitt kjent med 
under tjenesten og som kan skade interessene til en internasjonal organisasjon, deltakende nasjon eller vertslandet, jf. forskrift om 
internasjonal tjenestegjøring § 27. 
 
Forsvarsdepartementet kan i medhold av forskrift om internasjonal tjenestegjøring § 27 fastsette andre særlige plikter for norsk 
personell i utlandet, herunder at norske bestemmelser om forbud mot oppbevaring og bruk mv. av alkohol, narkotiske stoffer og 
dopingmidler, samt om innførsel og utførsel av varer, gis tilsvarende anvendelse for de tjenestegjørende i den utstrekning de norske 
bestemmelsene er strengere enn oppholdslandets lover og bestemmelser. 
 
Den frivillige kan ikke ta ekstraarbeid for en annen arbeidsgiver eller drive privat inntektsgivende virksomhet i fritiden 
som ikke er i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser om dette i hovedtariffavtalen og i Statens personalhåndbok. 

 
Arbeidsmiljøloven gjelder ikke under tjenestegjøring i internasjonale operasjoner, jf. forsvarspersonelloven § 13. 
Tjenestemannsloven §§ 2, 4, 5 og 11 gjelder ikke under tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. 
 
Ellers skjer tilsettingen på de vilkår som til enhver tid gjelder for forsvarspersonell etter forsvarspersonelloven, på grunnlag av 
tjenestemannsloven, lov om Statens Pensjonskasse av 28. juli 1949 nr. 26 og lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn mfl. av 
21. desember 1956 nr. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Økonomi 

 Det utbetales godtgjørelse i henhold til særavtalen for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner vedlegg B. 
 
 Lønn og tillegg under tjenestegjøring fremkommer av disponeringsskriv. 
  
Dersom den frivillige selv sier opp beredskapskontrakten, og oppsigelsesgrunnen er selvforskyldt og ikke ville gitt fritak fra tjenesten, 
så har den frivillige ikke krav på å få utbetalt sluttbonus. Dersom oppsigelsesgrunnen er medisinske forhold, kan Forsvaret kreve at 
den frivillige skal gjennomgå en medisinsk undersøkelse hos en lege oppnevnt av Forsvaret før sluttbonus kan utbetales. 
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10. Annet 

 

11. Underskrifter 

Sted og dato:                                                                                               Sted og dato: 

Den frivillige: For virksomheten, etter fullmakt: 


