


Visjon
Norges Offisersforbund – forbundet for alt befal.
Et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus 
på kvalitet og rettferdighet til beste for
våre medlemmer og Forsvaret. 

Del 1 - Våre ambisjoner
1. Påvirkning
Norges Offisersforbund skal videreutvikle og pro-
filere forbundet som en viktig premissleverandør 
i forsvars- og sikkerhetspolitiske saker. Norges 
Offisersforbund skal prioritere arbeidet med 
påvirkning av hele det politiske miljø og det depar-
tementale myndighetsnivå.

2.  Organisasjonsfaglig  
innflytelse

Norges Offisersforbund  skal arbeide for at 
Landsorganisasjonen  skal profilere seg sterkt 
i forsvarspolitisk sammenheng, og gjennom det 
underbygge og målbære NOFs standpunkter.

NOF skal arbeide aktivt med å fornye LO i Norge 
slik at den blir en sterk og partipolitisk uavhengig 
hovedorganisasjon. Det fagligpolitiske samarbei-
det skal styrkes. 

NOF skal arbeide for at LO skal være det natur-
lige førstevalg, for alle arbeidstakergrupper i 
norsk arbeidsliv

NOF skal være pådriver for avviklingen av 
bevilgninger til politiske partier fra arbeidslivets 
organisasjoner, og skal bidra aktivt til å eliminere 
sammenblanding av roller.

3. Samarbeid
Norges Offisersforbund skal søke å videreutvikle 
samarbeidsformene mellom organisasjonene i 
Forsvaret i den hensikt å bedre vilkårene for de 
militære arbeidstakerne. Forbundet skal legge 
forholdene til rette for et tilsvarende samarbeid på 
regionalt og lokalt plan.

Norges Offisersforbund skal videreutvikle det 

gode samarbeidet med Befalets Fellesorganisa-
sjon og søke et formalisert samarbeid mellom alle 
befalsorganisasjonene. Norges Offisersforbunds 
mål er én organisasjon for alt befal i Forsvaret.

4. Ledelse og medbestemmelse
Norges Offisersforbund skal påse at lover og 
avtaler i arbeidslivet etterleves, og at arbeidsta-
kerne gis reell medbestemmelse. NOF skal bidra 
til at Forsvarets ledelsesfilosofi skaper et godt 
arbeidsmiljø og gjensidig respekt mennesker 
imellom. Lederegenskaper og kjennskap til lov 
og avtaleverk skal vektlegges i forbindelse med 
lederutvelgelse. 

Del 2 - Vår arbeidsplass
5. Internasjonale operasjoner
Befalsyrket er i en særstilling ved at den enkelte må 
påregne å utsette seg for langvarig press, belast-
ning og høy risiko. For NOF er ivaretakelse av per-
sonellet høyeste prioritet. Det er viktig at samfunnet 
forstår og verdsetter innsatsen, og at lønns- og for-
sikringsordninger er tilpasset belastning og risiko. 

Norges Offisersforbund skal arbeide for:
•   helhetlig ivaretakelse før, under og etter opera-

sjoner som inkluderer et fullverdig somatisk og 
psykisk helsetilbud.

•   respektfull og verdig anerkjennelse av våre 
veteraner

•   å bedre hjemmestøtteordningene og at ordnin-
gene skal gjelde for alt befal uavhengig av hjem-
metilhørighet.

•   ved tvungen beordring skal varslingstiden økes 
til minimum 3 måneder

•   at det tildeles ressurser som er tilstrekkelig, for-
utsigbare og som står i forhold til oppgavene som 
forsvaret og den enkelte avdeling skal løse både 
hjemme og ved avdeling i internasjonale opera-
sjoner.

•   deployeringssyklusen må være forutsigbar og 
bærekraftig med en maksimum rotasjonsbelast-
ning på 1:4







•   at beredskap skal kompenseres i forhold til den 
belastningen dette medfører for befalet og den-
nes familie.

•   at de vanlige regler i arbeidslivet gjelder under 
oppsetning og tilstrebes fulgt under deploy-
ering.

•   at en samlet tjenestetid på 12 måneder over en 
36 måneders periode gir skattefritak, uavhengig 
av enkeltperiodenes varighet.

6. Omstilling i Forsvaret
Omstilling er prosesser som kan gi store perso-
nellmessige konsekvenser. Det er viktig at fag-
foreningene deltar på alle nivå og i alle faser i en 
inkluderende prosess, for å ivareta rettigheter og 
bidra til å utvikle de beste løsningene.

Norges Offisersforbund skal arbeide for at:
•   omstillingene skal ta særlig hensyn til de perso-

nellmessige konsekvenser.
•   alle endringer i Forsvarets organisasjon skal 

være kost-/nytteeffektive, og at konsekvenser 
og effekt av gjennomførte omstillingstiltak skal 
evalueres.

•   distriktspolitiske hensyn må vike der de er til 
hinder for løsninger som vil gi betydelig bedre 
totalløsning for Forsvaret.

•   at det tildeles tilstrekkelige ressurser eller at det 
fjernes oppgaver tilsvarende årsverkbehovet 
slik at det er balanse mellom ressurser og opp-
gaver, før implementering av ny struktur.

•   at det utredes en innføring av to-besetnings-
modell i marinen.

7. Familiepolitikk
Norges Offisersforbund skal bidra til at Forsvaret 
er en foregangsetat innen området familiepolitikk. 
Sosiale forhold må vektlegges for å ivareta den 
enkelte families behov. Enslige er også en kategori 
familie med behov som må ivaretas.

Forbundet skal  arbeide for:
•   bedring av tjenestevilkårene for befal som er 

gift/samboer/partner med befal.

•   et veltilpasset tilbud innenfor flysamordning og 
styrke tilbud av besøksreiser, rettighetsreiser 
og haikereiser.

•   ressursmessig tildeling som innfrir målsetninge-
ne i Familiedirektivet og at tiltak innenfor områ-
det familiepolitikk omhandles i budsjettdialog og 
virksomhetsplan. 

•   Når situasjonen tilsier det, kan det tilrettelegges 
for fjernarbeid og hjemmekontor såfremt ordi-
nære arbeidsvilkår gjøres gjeldende.

•   familietillegg også skal omfatte de med under  
50 % samværsrett.

8. Realkompetanse
Realkompetanse skapes av utdanning, tjeneste-
erfaring og dyktighet. NOF vil jobbe for at real-
kompetansen er hovedfaktoren ift stillingskrav og 
tilsettinger.

Norges Offisersforbund skal:
•   arbeide for at «må ha-kravene» i stillingsbeskri-

velsene ikke settes høyere enn at realkompe-
tansebegrepet får anvendelse fullt ut etter sin 
hensikt.

•   arbeide for at Forsvaret har enhetlig personell-
forvaltning og likeverdige karrieremuligheter, og 
at H/S/L-stillinger skal tilstrebes

•   arbeide for alt befal sikres faglig bibehold/kom-
petanseheving gjennom studieuker som kom-
mer avdelingen til gode, uten at dette medfører 
lønnsmessig tap for den enkelte arbeidstager.

•   at realkompetanse og horisontalkarriere gir 
uttelling ved lønnsfastsettelse

9. Utdanning
Forsvarets utdanningssystem er hovedvirkemid-
del for å kvalifisere befalet til videre tjeneste. NOF 
vil at utdanningen skal basere seg på livslang 
læring, med en balansert fordeling mellom teori og 
praksis. Kompetanseutvikling og utdanning på alle 
nivåer skal lønne seg. 

Norges Offisersforbund skal arbeide for at:
•   Forsvarets behov for kompetent personell i 



krigs- og fredsorganisasjonen skal styre utdan-
ningens form, lengde og innhold. Det militær fag-
lige innhold skal ikke svekkes. 

•   både det militærfaglige og det sivilfaglige innhol-
det i Forsvarets utdanning gir studiepoeng tilsva-
rende utdanningens omfang.

•   utdanningen samordnes mht kompetanse, plik-
ter og rettigheter på forsvarets grunnleggende 
skoler og at elevene ved flerårige befalsskoler 
skal få sersjant-/kvartermestergrad etter det 
første året.

•   det utarbeides relevante krav til faglig og peda-
gogisk kompetanse for personell som undervi-
ser ved Forsvarets avdelinger.

•   vernepliktig befal i plikttjeneste skal ha samme 
tilgang på voksenopplæring som soldater i tje-
neste.

•   det gis mulighet for innløsing av studielån der 
yrkesbefal selv har betalt sin utdanning.

•   grunnkurset på stabsskolen gjenopprettes med 
så stor kapasitet at utdanningen gis alle etter 
villighet.

•   befalsskolen utvikles i alle forsvarsgrener som 
en synlig og rekrutteringssterk institusjon.

•   krigsskolene skal gi utdanning både på bachelor 
– og masternivå

•   utdanningsbonus for befalselever skal tilsvare 
dimisjonsgodtgjørelse for vernepliktige mann-
skaper og reguleres tilsvarende. 

Del 3 -  
Våre arbeidsforhold
10. Befalsordningen
Norges Offisersforbund skal arbeide for å etablere 
en ny befalsordning basert på et enhetsbefalskorps.

Norges Offisersforbund skal arbeide for:
•   at Forsvarets hovedbemanning baseres på 

yrkesbefal, og andelen økes fra dagens måltall.
•   at realkompetanse legges til grunn for yrkes-

tilsetting.
•   at personell med aldersuavhengig kompetanse 

yrkestilsettes tidlig i karrieren

•   bedring av avansementsordningen. 
•   innføring av oppsigelsesvernet også for befal 
yrkestilsatt etter 1. januar 2005.

•   at avdelingsbefalsordningen erstattes med 
en modell som baseres på økt forutsigbarhet, 
mulighet for livslang militær yrkeskarriere og 
videreutdanning etter GBU 

•   at Forsvaret innfører utdanningstilbud tilsva-
rende 120 studiepoeng for avdelingsbefal i tje-
nesteperioden

•   kompetanse og karriereplaner må gi mulighet 
for horisontal karriere, for å beholde befal på 
lavere nivå i Forsvaret 

•   at alt avdelingsbefal skal kunne yrkestilsettes 
tre år etter beskikkelse som befal.

12. Inntektspolitikk 
Inntektspolitikken skal bidra til at Forsvaret evner 
å rekruttere og beholde motivert og kompetent 
personell. 

Norges Offisersforbund skal arbeide for:
•   en forsert grunnlønnsutvikling for medlemmene 

som reflekter ansvaret og kravene som  hviler 
på vår yrkesgruppe.

•   at regulativlønte kommer på samme lønnsnivå 
som overenskomstlønte.

•   at yrkesbefal tilståes samme rett som avdelings-
befal, ved at det etter 5 års tjeneste kan gjen-
nomføres flytting til valgfritt sted, og at denne 
flyttingen utløser pendlerrettigheter

•   at Forsvarets administrasjonssystemer skal 
tilpasses inngåtte tariffavtaler og være bruker-
vennlige.

•   at lønn under utdanning videreføres  uten reduk-
sjon i grunnlønn.

•   at lokale lønnsforhandlinger bygger på komplek-
sitet, arbeids- og ansvarsbelastning som hoved-
kriterier for lønnsavansement, og at tillegget 
gis som stillingstillegg. Avlønning skal bygge på  
partsinngått lokal lønnspolicy.

•   at «Forsvarets lønnspyramide» fjernes i sin hel-
het og at virkemidler ifm 2.3.8 brukes fullt ut.

•   kadettene tilkommer tilleggsansienniteten for 
krigsskoleutdannelse underveis i utdanningen

•   kadettene tilkommer et eget kadetttillegg.







13. Tariffpolitikk 
Tariffpolitikken skal bidra til å gi en rettferdig kom-
pensasjon for merbelastning, risiko og ulemper. 

Norges Offisersforbund skal arbeide for:
•   at godtgjøring for øving i utlandet likestilles med 

øving i Norge og at vernebestemmelser søkes 
etterlevd.

•   at alle virkemidlene i Hovedtariffavtalen i Staten 
fullt ut nyttes for militært personell.

•   at pålagt fravær fra hjemmeavdeling/hjemme-
base, uten døgnkontinuerlig kompensasjon, utlø-
ser en særskilt godtgjøring.

•   å få gjeninnført et fast militærtillegg for befal
•   at befal som beordres til administrativ forplei-

ning sikres et fjerde måltid.
•   at prinsippet om bibehold av lønn under sykdom, 

jfr HTA § 11, praktiseres fullt ut i alle forsvars-
grener.

•   at det legges til rette for lønnsutvikling for avde-
lingsbefal og for personell som velger horison-
tal/alternativ karriere som gjenspeiler erfaring 
og kompetanse.

•   at befal ved øvelse, vakt, fartøystjeneste godt-
gjøres i forholdet 1:1 i henhold til Lønnsregulati-
vets fellesbestemmelser.

•   at befalet bibeholder variable tillegg ved fødsels-
permisjon, og hvis befalet tas ut av sin ordinære 
tjeneste under svangerskap.

•   at befal som gjennom ordinær arbeidstidsplan-
legging følger en turnuslignende tjeneste, får en 
redusert arbeidsplikt pr uke, tilsvarende vanlig 
turnustjeneste.

•   at planlagt avspasering (oppsatt ihht arbeids-
plan) gis samme vern som ferie ved sykdom.

•   at skoler og kurs, utover nivådannende utdan-
ning, som gjennomføres ut over normalarbeids-
tiden godtgjøres time for time.

14. Boligpolitikk
Norges Offisersforbund skal arbeide for gode og 
tidsriktige boforhold for alle kategorier befal og 
elever. 

Norges Offisersforbund skal arbeide for:
•   at den militære boligdekningen innenfor tjenes-

teområdene er tilfredsstillende ut fra befalets 

behov, og at alt befal kan tilbys et fullverdig bolig-
tilbud.

•   at allerede eksisterende boliger og messebygg 
oppgraderes tilsvarende.

•   at det gis valgfrihet mellom boligkompensasjon 
og militær bolig til kadetter/elever som blir beor-
dret til utdanning ved krigsskolene.

•   botiden må økes for å understøtte lengre ståtid 
og kontinuitet i avdelingene.

•   boforhold under skoler, kurs og oppsetning skal 
være tilfredsstillende. 

15. Mangfold og likeverd
Norges Offisersforbund mener at likeverd og 
mangfold vil være en styrke både for vår yrkes-
gruppe og fremtidig rekruttering.

Norges Offisersforbund skal arbeide for: 
•   likeverdig behandling av personell uavhengig av 

bakgrunn, kjønn, seksuell legning, livssyn, etnisk 
eller kulturell tilhørighet.

•   å nå målsetningen om økt kvinneandel i Forsva-
ret

•   reell likestilling for alt personell i Forsvaret.

16. Helse, Miljø og Sikkerhet
God psykisk og fysisk helse er av største betyd-
ning for vår yrkesgruppe. NOF vil jobbe for et 
helhetlig helsetilbud, med spesiell oppfølging ifm 
internasjonale operasjoner. Arbeid i verneorgani-
sasjonen skal gis nødvendig prioritet. 

Norges Offisersforbund skal arbeide for:
•   at helseundersøkelse gjennomføres etter forut-

sigbare sykluser.
•   en aktiv bedriftshelsetjeneste med forebygging 

og ettervern til støtte for det enkelte befal.
•   at  ivaretakelse av IA-avtalen  blir en suksess på 

alle nivåer i organisasjonen.
•   at personell får tannhelsebehandling som en 

følge av at alle er gripbare til internasjonal tje-
neste. Tannlegeutgifter knyttet til medisinsk 
klarering ved beordring til internasjonal tjeneste 
dekkes av forsvaret. 

•   at arbeidsmiljøet kartlegges jevnlig og regler 
følges. 



Del 4 - Vår organisasjon
17. Lokalavdelingene
Lokalavdelingene utgjør livsnerven i Norges Offi-
sersforbund og må organiseres og støttes slik at 
kvaliteten på medlemspleien blir best mulig. Lokal-
avdelingene skal i større grad tas med i sentralt 
utredningsarbeid.

Lokale tillitsvalgte sin evne og mulighet til å 
utføre sitt arbeid skal styrkes og videreutvikles, 
og det skal arbeides for at arbeidsgiver tilretteleg-
ger tjenesten på best mulig måte. Forbundet skal 
bidra med kompetanseheving og tilrettelegging slik 
at de tillitsvalgte får nødvendig tid og ressurser til 
å utøve sine verv.

Forbundet skal kontinuerlig tilrettelegge for 
utvikling av lokalavdelingsstrukturen i tråd med 
Forsvarets organisasjon.

18. Rekruttering og ivaretakelse
NOF skal arbeide for å befeste sin posisjon som 
den største befalsorganisasjonen og det naturlige 
førstevalg. Medlemmer skal oppleve at de blir hørt, 
og ivaretatt. Selv med en stor medlemsmasse skal 
NOF prioritere å ivareta medlemmene som enkelt-
personer.

Norges Offisersforbund skal:
•   satse kraftfullt på rekruttering og ivaretakelse 

av medlemmer og tillitsvalgte
•   arbeide aktivt for å synliggjøre den ressurs som 

tillitsvalgte på alle nivåer representerer.
•   fortsatt ha kompetanseheving av medlemmer og 

tillitsvalgte som et hovedsatsingsområde.
•   øke kvinneandelen i tillitsverv og søke at begge 

kjønn er representert i alle NOF’s styrer og 
utvalg

19. Informasjon
Informasjonsarbeidet i Norges Offisersforbund 
skal organiseres slik at man når ut til alle medlem-
mene. Forbundet skal utnytte den teknologien og 
de mediene/fora som best kan bidra til dette.
Forbundet skal også drive informasjonsvirksom-

het overfor opinionen og medlemmene. Det skal 
utarbeides en strategisk plan for informasjonsar-
beidet, som skal gjøres kjent for alle tillitsvalgte.

20. Pensjonister
Norges Offisersforbunds pensjonister er en ver-
difull ressurs som må oppmuntres til aktiv delta-
kelse i det faglige arbeidet. Forbundet skal arbeide 
for at medlemmene sikres en rettferdig utvikling 
av pensjonsnivå, -vilkår og andre rettigheter. For-
bundet skal arbeide for videreføring av dagens 
lovfestede pensjonsalder.

21. Forsikring og lån
Norges Offisersforbund skal arbeide for å gi med-
lemmene så gode låne- og forsikringstilbud som 
mulig. Norges Offisersforbund skal arbeide for at 
Forsvaret ivaretar sitt personell med tilfredsstil-
lende forsikringsordninger. 






