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Særavtale for tjenestegjøring 
i internasjonale operasjoner
Avtalen er inngått mellom Forsvarsdepar-
tementet og tjenestemannsorganisasjo-
nene og gjelder alt personell som tjeneste-
gjør i internasjonale operasjoner. 
Avklaringer/tolkninger av avtaleteksten skal 
kun gjøres av avtalepartene.

Lønnsbetingelser
Fra fremmøtedato og fram til og med utlø-
pet av rekreasjonsperioden lønnes alt per-
sonell i henhold til lønnsplan 05.128. 
Lønnsfastsetting av den enkelte stilling 
skjer ved sentral drøfting mellom arbeids-
giver og tjenestemannsorgansasjonene. 
Arbeidstaker som disponeres til en lavere 
lønnet stilling, beholder høyere stillings 
lønn (gjelder ikke ved frivillig søknad til stil-
linger med lavere grad).

Norges Offisersforbund ønsker deg lykke til med  

disponeringen til internasjonal tjeneste. Hensikten 

med denne brosjyren er å gi deg en enkel oversikt over 

bestemmelser som regulerer tjenesten i internasjo-

nale operasjoner, herunder tariffmessige bestemmel-

ser. Detaljert informasjon vil du finne i det enkelte 

dokument/brosjyre nevnt nedenfor. Denne brosjyren 

gis ut i tillegg til orienteringen som gis fra arbeidsgiver 

og tjenestemannsorganisasjonene i forbindelse med 

initialutdanning i forkant av deployering.

Lykke til!

Bakgrunnsdokumenter (www.nof.no) Overordnede dokumenter: 

Forsvarspersonelloven og Forskrift om tjenestegjøring i  

internasjonale operasjoner:

★ Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner  

★ Forsvarets personellhåndbok del E (FPH del E)

★  Brosjyren «Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale 

operasjoner». Utgitt av Forsvarsdepartementet

★ NOFs forsikringsbrosjyre

 I tillegg gir administrativ foresatt avdeling (AFA) ut brosjyrene  

«Å reise ut» og «Å komme hjem»
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Vilkår i oppsettingsperioden
oppsettingsperioden inndeles i en planleg-
gings- og forberedelsesperiode og en 
avdelingsperiode. 

oppsettingsperioden er definert som 
ordinær tjeneste med mindre aktiviteten er 
unntatt i henhold til lov eller avtale. perso-
nellet tilkommer fri kost og losji og skal til-
bys tilfredsstillende kvarter i hele oppset-
tingsperioden, bortsett fra under øvelser. 
det skal foreligge arbeidsplaner for hele 
prioden iht reglene i arbeidsmiljøloven. 

i planleggingsperioden- og forberedel-
sesperioden tilkommer personellet tillegg 
iht. ATM. 

i avdelingsperioden tilstås et avdelings-
periodetillegg som kompensasjon for mer-
forbruk av arbeidstid, øving og vakt i norge 
(sersjant – Brigader/tilsv: Fra kr 13 700,- til  
14 800,- pr mnd). Videre tilstås personellet 
familietillegg (kr 6 000,- pr mnd. kr 3 000,- 
pr mnd ved 50 % omsorgsansvar). 

i hele oppsettingsperioden tilstås perso-
nellet inntil 4 reiser pr. mnd.

Vilkår i deployeringsperioden
det tilstås et misjonstillegg som lønnsmes-
sig kompensasjon for risiko, ulempe, bered-
skap, og høy arbeidsbelastning, meransvar, 
avsavn og fungering i side- og overordne-
de stillinger.

Misjonstillegget er delt i høy (24 000,-) og 
lav sats (15 600,-) og bestemmes på bak-
grunn av trusselnivå mot liv og helse i ope-
rasjonsområdet. det er FoH sin risikovurde-
ring som legges til grunn for hvilken sats 
som benyttes. 

erfaringstillegg godskrives ved tidligere 
akkumulert tjeneste i internasjonale opera-
sjoner i henhold til egen tabell beregnet fra 

1. januar 2005. 18-30 mnd kr 2000,- pr mnd. 
over 30 mnd kr 3000,- pr. mnd.

Familietillegg er ment å dekke merkost-
nader forbundet med å ha barn i hushold-
ningen når samlivspartner er fraværende i 
internasjonale operasjoner.

utenlandstillegg tilstås skattefritt og er 
ment å dekke skattemessige relevante mer-
utgifter forbundet med tjenestegjøringen i 

utlandet (sersjant – Brigader/tilsv fra ca  
kr 7 500,- til kr 14 000,- pr mnd). utenlands-
tillegget justeres 2. ganger pr. år og følger 
utenrikspersonellet sin avtale.

det tilstås 1 fri hjemreise t/r fra tjeneste-
sted til hjemsted i norge per 3. måned  
(90 dager). 
kompensasjon for strengt nødvendig  
kansellering av hjemreise er fastsatt til  
kr 10 000,- og skal utbetales ved sluttopp-
gjør. 

i tillegg kan det tilstås 1 administrativ 
reise til hjemsted i norge pr 6. mnd i den 
grad det er operativt forsvarlig.

Kompensasjon for ekstra belastning
Hvis hvileperioden (12 mnd etter 6 mnd 
beordring) ikke overholdes i forhold til ny 
beordring til internasjonale operasjoner, 
kompenseres dette med kr 4000,- pr. mnd. 
Tillegget utbetales ikke ved rekapitulering.

Vilkår i avviklingsperioden
i avviklingsperioden inntil 5 dager tilstås til-
legg som i deployeringsperioden med 
unntak av utenlandstillegget. i avviklings-
perioden ut over 5 virkedager gis villkår 
som i avdelingsperioden som dagsatser.

Planleggings-  
/forberedelsesperiode Avdelingsperiode Deployeringsperiode Avviklingsperiode Tjenestereise i utlandet

3 mnd + 3 mnd + 6 mnd 5 dg Under 2 mnd

Lønnsplan 05.128 (alle) Lønnsplan 05.128 (alle) Lønnsplan 05.128 (alle) Lønnsplan 05.128 (alle) Lønnsplan 05.100 (befal)

ATM Avdelingsperiodetillegg Misjonstillegg Misjonstillegg 50% misjonstillegg

Fri kost og losji Fri kost og losji Fri kost og losji Fri kost og losji Fri kost og losji

- Familietillegg (skattefritt) Familietillegg (skattefritt) Familietillegg (skattefritt) Tillegg C-tabellen

Tilfredstillende kvarter Tilfredstillende kvarter Erfaringstillegg Tilfredstillende kvarter Kompensasjonstillegg

Fire hjemreiser pr. måned Fire hjemreiser pr. måned Utenlandstillegg (skattefritt) Erfaringstillegg

En hjemreise pr. 3. mnd  
+ en adm reise pr. 6. mnd

Lønnsplan 05. 100: Lønnsfastsetting i iht ordinær stilling i Forsvaret.  Lønnsplan 05. 128: Lønnsfastsetting av stilling i int. ops.
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Opptjening og avvikling av  
permisjons- og rekreasjonsdager
personell i internasjonale operasjoner opp-
arbeider 5 dager permisjon i hver tjeneste-
gjørende måned i operasjonsområdet. Ved 
avvikling av permisjon utenfor Ao teller alle 
kalenderdager likt.

det tilstås 2 rekreasjonsdager pr tjenes-
tegjørende måned som skal avvikles etter 
hjemkomst før oppstart i ordinær stilling.

ikke avviklede permisjons- og rekrea-
sjonsdager som tas ut etter avsluttet inter-
nasjonal tjeneste telles som virkedager 
(mandag-fredag, ikke helg).

Ferie
Arbeidsgiverstyrt ferie kan avvikles mellom 
avdelingsperioden og deployeringsperio-
den såfremt personellet blir informert om 
ferieperioden minimum to mnd før og 
denne ferien faller inn i den normale ferie-
perioden (1. juni - 30. september). 

Fast tilsatt personell som ikke har fått 
avviklet ferie grunnet arbeidsgivers dispo-
neringer kan overføre all ikke-avviklet ferie 
til neste kalenderår. ikke-avviklet ferie som 
overføres kan ikke kompenseres økono-
misk.

annet
Tjenestereise: personell på tjenestereise i 
utlandet tilkommer et kompensasjonstil-
legg på kr 400,-. 50 % misjonstillegg som 
dagsats. For pålagt arbeid ut over 8 timer pr 
dag gis det en kompensasjon med ordinær 
timelønn (C-tabellen), eller fritid time for 
time. Hva man velger skal være avklart før 
reisen starter. kompensasjon gis også for 
faktisk arbeidet tid på fridager. 
personellet tilkommer forhøyet erstatnings-
beløp (65G, 1G = kr 79 216,- pr 1.5.2011) ved 
yrkesskade/død. 
personell som gjennomfører reise over  
2 måneder godtgjøres iht særavtalen. 
Det grønne tillegget: Alt personell på 
gradsnivå Major og høyere gis et tillegg på 
kr 2 500,- pr mnd.
Medisinske utgifter: personell ved Hrs-
enhet/avdeling kan etter søknad til FpT, få 
dekket nødvendige helsemessige utgifter 
hvor det er nødvendig av hensyn til den 
operative beredskapen. kopi av søknad 
sendes noF sentralt.
Plan: sett opp en egen plan med oversikt 
over disponeringsperioden herunder hjem-
reiser og permisjons- og rekreasjonsdager så 
tidlig som mulig og i god tid før du deploy-
erer. denne planen avklarer du med arbeids-
giver hjemme og i internasjonale operasjo-
ner for å oppnå nødvendig forutsigbarhet.

Erstatnings- og forsikringsordninger
Forsvaret har egne forsikringsordninger i 
internasjonale operasjoner. se forsikrings-
brosjyre utgitt av Forsvarsdepartementet.

NOF anbefaler at medlemmene som 
skal tjenestegjøre i internasjonale ope-
rasjoner har NOFs Gruppeforsikring. 
Gruppeforsikringen består av en døds-
fallsdekning, uføredekning, ulykkesfor-
sikring, behandlingsutgifter etter ulyk-
kesskade og kritisk sykdom. Forsikringen 
inngår ikke i den kollektive avtalen. Hvis du 
tidligere har reservert deg fra ordningen 
kan du søke om å bli inkludert. du fyller ut 
en helseerklæring som fås hos noF og 
returneres i utfylt stand til noF. Hvis du ikke 
har godkjent samboerstatus (2 år felles 
adresse i Folkeregisteret eller felles barn 
eller er gift/registrert partner) kan du fylle 

ut et begunstigelsesskjema. skjemaet fåes 
ved henvendelse til noF på post@nof.no.

utbetalingen av gruppeforsikringen 
kommer i tillegg til arbeidsgivers ordning. 

noFs reiseforsikring gjelder også i inter-
nasjonale operasjoner. noF kan også tilby 
innboforsikring og containerforsikring.

skader eller ulykke må meldes til spare-
bank 1 på tlf 02300. 
utfyllende informasjon om våre forsikrings-
ordninger finner du på vår hjemmeside 
under forsikringer.

Medlemsskap
som stadig tjenestegjørende befal og mid-
lertidig befal kan du melde deg inn i norges 
offisersforbund. etter avsluttet ansettelses-
forhold tilbyr vi deg passivt medlemskap.

Kontakt oss!
E-post adresse: post@noF.no
NOFs sentralbord
Siv: 98283310
Mil: 0510 5300

www.NOF.no
Gi oss gjerne forslag til  
forbedring av vilkårene!




