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1. Innledning
  
  Som kadett og medlem i Norges Offisersforbund er du med på å føre arven fra 1896 

videre. Vi har laget denne boken til deg som er kadett for å gi deg en oversikt over 
gjeldende avtaleverk, forsikringer, lønn, pendling, flytting samt en rekke tips til deg som er 
i ferd med å bli yrkesoffiser. Vi vet at tiden som kadett er hektisk og krevende, derfor er 
denne boken enkel og lett å benytte slik at du raskt kan finne svar på eventuelle 
utfordringer under utdanningstiden.

1.1. Forbundslederens forord
 
 Kjære kadetter!
  Gratulerer med skoleplass til dere nye og stå på videre til dere som alt er på plass. Tiden 

som kadett var noen av mine beste år, med masse nye inntrykk, spennende aktiviteter og 
lange timer på lesesalen. Det er en tid for å møte og få nye venner, noen for livet ut. Det er 
en tid for å legge grunnlaget for en lang og innholdsrik karriere hos en svært god arbeids-
giver. Du har nå tatt et valg, et valg du med trygghet kan være stolt av og forvente store 
ting til. En arbeidsplass i staten og Forsvaret gir en trygghet og muligheter som få i vårt 
samfunn får oppleve. Og vi i NOF skal sørge for at det forblir slik i uoverskuelig fremtid. 

  Utdanning har vært en kjerneverdi siden 1896. Vi arbeider for at utdanning skal lønne seg. 
Lykke til med studiene!

 Mvh
 Egil André Aas 
 Forbundsleder
 Tlf: 928 40 455 
 eaa@nof.no
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1.2. Fakta om NOF (Norges Offisersforbund) 
  Norges Offisersforbund er Norges eldste fagforening for befal. Siden 1896 har vi kjempet 

Forsvarssaken, og ikke minst for befalets lønnsvilkår og rettigheter. Oppslutningen om 
Norges Offisersforbund har aldri vært større enn i dag. Siden 2007 har vi vokst med over 
1000 nye medlemmer, og teller i dag over 5 600 vervede og befal i Forsvaret. Det gjør oss 
til den største fagforeningen i Forsvaret. Rundt halvparten av våre medlemmer er i 
tjueårene, noe som gjør oss til den eldste organisasjonen med de yngste medlemmene. 

1.3. Fakta om LO (Landsorganisasjonen)
  LO ble stiftet i 1899 og jobbet aktivt frem til 1919 for å innføre 8 timers arbeidsdager og en 

uke ferie. Under 2. Verdenskrig drev LO aktivt motstandsarbeid og gjennomførte en rekke 
illegale aktiviteter.

 
  LO er Norges største fagforening med rundt 900 000 medlemmer.  NOF, NTL, Fengsel- og 

Friomsorgsforbundet, Fellesforbundet, NISO (toppidrett) og 17 andre fagforbund er 
tilknyttet LO. Med en egenkapital på over 8,5 milliarder kroner og mer enn 24 arbeidsretts-
advokater til disposisjon, rår LO over store ressurser. Alle medlemmer får tilgang til LO favør, 
som er Norges største fordelsprogram. LO favør gir oss blant annet meget gunstige 
forsikringer og mange gode medlemsfordeler. Fordelene ved å være mange, er mange. 

1.4. NOFs organisering

 NOF Sekretariat (NOF HQ):
 Ledelse:    Sjef, NK og Stabssjef.
 Markedsavdeling:   Leder, kompetanse, rekruttering og PIO.
 Forhandlingsavdeling:   Leder og tre forhandlere.
 Støttefunksjoner:   Økonomi, IT og sentralbord
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Regionale tillitsvalgte:  
 Vi har 9 heltidstillitsvalgte med følgende lokalisering:
 Indre Troms, Harstad, Trondheim, Bergen, Sessvollmoen, Rena, Oslo og Linderud.
 
 Styrende organer:
 Landsmøte: Møtes hvert 4. år hvor alle lokallagene er representert.
 Landsstyremøte: Møtes 2 ganger pr år med 5 representanter fra H/S/L.
 Forbundsstyremøte:  Møtes 6 ganger i året med 2 representanter fra H/S/L.

 Lokale tillitsvalgte:
 50 lokallag. Geografisk inndelt.
 21 Hovedtillitsvalgte (HTVer) ved alle DIFer.
 Flere hundre arbeidsplasstillitsvalgte (ATVer) i de fleste avdelinger.

1.5. Kadettmedlemskap 
  (Gjelder krigsskolene, kvalifiseringskurs, GBU Modul 2 og kadetter på sivile skoler)
  Alle kadetter i Norges Offisersforbund er medlemmer med fulle rettigheter. I tillegg har vi 

et eget kadettutvalg (NOFKA) med stemmerett i NOFs landsstyre. Inkludert i 
medlemskapet har du NOFs grunnpakke med 3 fullverdige forsikringer1. 

 Alle kadetter har NOF U27 som innholder:
 Ulykkesforsikring: Dekker risikoaktiviteter, jobb og fritid. 
 Topp Reiseforsikring: Komplett reiseforsikring på fritids- og tjenestereiser. 
 Kollektiv Hjemforsikring: Med kr 0,- i egenandel.
 Vertikal Helseforsikring: Garantert rask behandling ved sykdom/skader.*
 HELP Advokatforsikring: Gir juridisk rådgivning og økonomisk støtte ved behov for 
 advokathjelp.
  
 Disse forsikringene gjelder ikke bare for deg som kadett, men også for hele   
 familien.  Hvis du som enkeltperson skulle prøve å få tilsvarende ordninger vil dette koste
 nærmere 560,- i måneden. Som kadett i NOF betaler du 185,- (kr 100,- hvis du ikke ønsker 
 Vertikal helseforsikring) for medlemskap.  Dette går automatisk for alle medlemmer ved 
 skolestart, eller de som melder seg inn i løpet av skoletiden. 

1 Mer om forsikringer på side 28           *gjelder kun medlem
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1.6. NOFs hovedkontor
 Sentralbord: 982 83 310 
 Mil: 0510-5300
 Møllergata 10, 0179 OSLO 
 Sivil: post@nof.no
 FISBasis: postmottak nof

 

1.7. Heltidstillitsvalgte på din skole
 
 Luftkrigsskolen
 Kristian Espenes
 Tlf: 928 40 456
 ke@nof.no
 
 Sjøkrigsskolen
 Thor Manum 
 Tlf: 928 40 460
 tm@nof.no

 Krigsskolen
 Torbjørn Liestøl
 Tlf: 928 404 58
 tl@nof.no
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2. Viktige definisjoner
2.1. Samboerskap2

  Samboer er definert som to personer som lever sammen i et ekteskapslignende forhold, 
og er registrert i Folkeregisteret med felles adresse de siste 9 måneder.  
Hvis man har felles barn og bolig faller kravet til 9 måneder bort. 

  NB! Hvis du er samboer med student og vedkommende har fått avslag på bostedsendring 
av Folkeregisteret, kan dere fremme egen søknad om å få godkjent  
samboerstatus allikevel. Ta kontakt med Personelloffiser. 

2.2. Selvstendig bolig3

  Som selvstendige regnes boliger eller leiligheter (boenheter) som fyller følgende vilkår:
 ■   Boenheten har minst 30 kvm boareal. Bor det flere personer i boenheten,  

må boarealet tillegges 20 kvm for hver ytterligere beboer som er fylt 15 år.
 ■   Boenheten har innlagt vann og avløp
 ■   Tjenestemannen eier eller disponerer boenheten for et tidsrom som må  

forutsettes å få en varighet av minst ett år.
 ■   Tjenestemannen har tilgang til boenheten alle ukens dager, dvs. også i helgene 

og i perioder hvor vedkommende ikke arbeider.

2 Kompensasjonsavtalens pkt. 2.11
3 Kompensasjonsavtalens pkt. 2.1.2
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3. Lønn, tillegg og godtgjørelser4

  Alle kadetter som går over ett år på skole blir lønnsplassert ihht grad (Fenr/Lt) i alternativ 7. 
Dette betyr at det er lønnsansienniteten som bestemmer lønnstrinnet under skolegangen. 

3.1. Lønnsansiennitet5

  Du får grunnansiennitet for all militær tjeneste. Også førstegangstjeneste.  
Dokumentasjon på dette er i et oppdatert rulleblad. 

  Du får også full ansiennitet for sivil yrkespraksis av mer enn 3 måneders varighet. Dette må 
dokumenteres og sendes personelloffiser for godskriving. 

  Husk at lønnsansienniteten står på lønnslippen din. Vi anbefaler å sjekke dette. Erfarings-
messig er det en del feil.

3.2. Tilleggsaniennitet6

  I tillegg til grunnansienniteten godskrives all militær utdanning, utover 1 året i GBU med 
forholdstall 1:2. For 3 års krigsskole eller sivile studier vil dette utgjøre 6 års 
tilleggsansiennitet. Dette skal godskrives etter bestått utdanning. Har du relevant sivil 
utdanning fra tidligere, kan du søke om å få godskrevet dette. 

3.3. Kadett-tillegget
  Kadett-tillegget ble etablert etter initiativ fra NOFKA. Tillegget er på 2000,-/mnd for 

kadetter som har barn og/eller partner som tjener mindre enn ltr 10 (ca. 230 000,-/året). Du 
må selv søke om dette. Ta kontakt med personelloffiser. 

3.4. Uniformsgodgjørelse7

  Som kadett er du pliktig å kjøpe uniformer etter sats i uniformsreglementet.  
Til gjengjeld tilkommer du uniformsgodgjørelse etter sats. Uniformsgodtgjørelsen  
er skattefri. Se tabellen på neste side.

4 LR 33, 34, og 36 side 14
5  Mer om lønnsansiennitet og godskrivingsregler kan leses i Hovedtariffavtalens § 5. 
6 Hovedtariffavtalen. Lønnsplaner s. 42.
7 Kompensasjonsavtalens vedlegg pkt. 6.1
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Forsvarsgren Menn Kvinner

Hæren 589 795

Sjøforsvaret 613 818

Luftforsvaret 412 613

8 Se særavtale om reiser innenlands for statens regning 
9 Se Bestemmelser om Transporttjenesten i Forsvaret, Kategori 22 c
10 BTF, Kategori 16
11 BTF, Kategori 22

3.5. Andre tillegg
  Kadetter kan pålegges tjeneste utover normal tjenestetid dersom det planlegges i god tid. 

Hovedregel er 14 dager. Tjeneste som ikke inngår i fagplanene skal godtgjøres med ATF. 
Du skal ha veiledning og oppfølging i rollen for å unntas ATF. Blir man pålagt å gå vakter 
uten oppfølging og veiledning vil dette etter vårt syn måtte kompenseres ihht ATF. 

3.6. Reiser og kurs8

  På reiser og kurs er det ingen unntak for kadetter. Her gjelder reglene for tjenestereiser i 
inn/utland og samme regler for kvarter som for vanlige tjenesteoppdrag. 

3.7. Kadettreisen9

  Reisen gjelder kun for deg som kadett. En årlig tur/retur reise i Norge. Ta kontakt med 
reiseansvarlig på skolen. 

3.8. Årlig gratis10

  En tur/retur for deg og familien. Må dokumentere tilhørighet til reisestedet. Ta kontakt med 
reiseansvarlig på skolen. 

3.9. Tariffreiser11

  Hvis du ikke oppfyller kravene til militær pendling, og har etablert familie et annet sted enn 
der du tjenestegjør, kan du søke om 12 tur/retur i året.  
Kontakt personelloffiser. 
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3.10. Barnepassreiser12

  Har du trøbbel med barnepass på grunn av skole/jobb/fravær fra hjemmet?  
Da kan du ha mulighet for å få dekket inntil 4 tur/retur reiser i året til barnepass.  

3.11. Utdrag fra reiseregulativet innenlands pr 01.01.15
 Kostgodtgjørelse (ulegitimert)

For reiser mellom 6-12 timer
tilstås en sats på inntil …………………………………… kr 280,-
Reiser over 12 timer …………………………………… kr 520,-
For reiser under 15 km langs korteste reisestrekning, beregnes det ikke kostgodtgjørelse.
Når det ikke er mulig/hensiktsmessig – med bakgrunn i oppdragets karakter – å innta
måltidet på eget arbeidssted, kantine o.l., kan legitimerte utgifter til kost likevel dekkes
etter tidsintervallene og satsene som nevnt over.

Kostgodtgjørelse ved overnatting
For reise med overnatting ulegitimert ………………… kr 710,-
For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet
som et helt nytt døgn. Dersom ett eller flere måltider er dekket etter regning/
program/innbydelse eller er påspandert, skal det foretas trekk i kostgodtgjørelsen.
Trekk i kostgodtgjørelsen beregnes som følger: Frokost 20 %, Lunsj 30 %,
Middag 50 %.

Nattillegg
Utbetales når 5 timer eller mer av natten tilbringes utenfor bopel
(tiden mellom 22.00–06.00).
Ulegitimert tillegg ……………………………………… kr 430,-
Utgifter til hotell eller lignende ………………………… kr 1 800,-

Skyssgodtgjørelse
Bruk av egen bil (inntil 10 000 km pr. år) ………………… kr 4,10 pr. km
Over 10 000 km pr. år …………………………………… kr 3,45 pr. km
For arbeidstakere i Tromsø tillegg på …………………… kr 0,10 pr. km
Tillegg for tilhenger …………………………………… kr 1,00 pr. km
Tillegg for passasjer …………………………………… kr 1,00 pr. km
For fullstendig reiseregulativ og reiseregulativ for utlandet, se www.nof.no/lover og avtaler.

12 BTF, Kategori 27 
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3.12. lønntabell og lønnsramme

	  	  	  Tabell	  A-‐	  HO
VEDLØ

N
N
STABELL	   1)

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

	  	  Brutto-‐
Lønns-‐

	  	  	  lønn	   2)
Lønns-‐

trinn
	  	  Pr.	  år

	  	  	  Pr.	  år
	  	  	  Pr.	  m

nd.
	  	  Pr.	  dag

	  	  Pr.	  år
	  Pr.	  m

nd
	  	  Pr.	  år

	  Pr.	  m
nd

	  Pr.	  dag
trinn

0,5
1

19
286	  900

286	  600
23	  883,30

796,10
5	  738

478,20
280	  862

23	  405,20
780,20

19
232,60

310,20
69,80

20
290	  400

290	  100
24	  175,00

805,80
5	  808

484,00
284	  292

23	  691,00
789,70

20
235,50

313,90
70,60

21
294	  000

293	  700
24	  475,00

815,80
5	  880

490,00
287	  820

23	  985,00
799,50

21
238,40

317,80
71,50

22
297	  600

297	  300
24	  775,00

825,80
5	  952

496,00
291	  348

24	  279,00
809,30

22
241,30

321,70
72,40

23
301	  300

301	  000
25	  083,30

836,10
6	  026

502,20
294	  974

24	  581,20
819,40

23
244,30

325,70
73,30

24
305	  200

304	  900
25	  408,30

846,90
6	  104

508,70
298	  796

24	  899,70
830,00

24
247,50

329,90
74,20

25
309	  200

308	  900
25	  741,70

858,10
6	  184

515,30
302	  716

25	  226,30
840,90

25
250,70

334,30
75,20

26
313	  300

313	  000
26	  083,30

869,40
6	  266

522,20
306	  734

25	  561,20
852,00

26
254,00

338,70
76,20

27
317	  100

316	  800
26	  400,00

880,00
6	  342

528,50
310	  458

25	  871,50
862,40

27
257,10

342,80
77,10

28
320	  900

320	  600
26	  716,70

890,60
6	  418

534,80
314	  182

26	  181,80
872,70

28
260,20

346,90
78,10

29
324	  600

324	  300
27	  025,00

900,80
6	  492

541,00
317	  808

26	  484,00
882,80

29
263,20

350,90
79,00

30
328	  400

328	  100
27	  341,70

911,40
6	  568

547,30
321	  532

26	  794,30
893,10

30
266,30

355,00
79,90

31
332	  000

331	  700
27	  641,70

921,40
6	  640

553,30
325	  060

27	  088,30
902,90

31
269,20

358,90
80,80

32
335	  900

335	  600
27	  966,70

932,20
6	  718

559,80
328	  882

27	  406,80
913,60

32
272,40

363,10
81,70

33
339	  700

339	  400
28	  283,30

942,80
6	  794

566,20
332	  606

27	  717,20
923,90

33
275,40

367,20
82,60

34
343	  700

343	  400
28	  616,70

953,90
6	  874

572,80
336	  526

28	  043,80
934,80

34
278,70

371,60
83,60

35
347	  700

347	  400
28	  950,00

965,00
6	  954

579,50
340	  446

28	  370,50
945,70

35
281,90

375,90
84,60

36
351	  900

351	  600
29	  300,00

976,70
7	  038

586,50
344	  562

28	  713,50
957,10

36
285,30

380,40
85,60

37
356	  400

356	  100
29	  675,00

989,20
7	  128

594,00
348	  972

29	  081,00
969,40

37
289,00

385,30
86,70

38
361	  000

360	  700
30	  058,30

1	  001,90
7	  220

601,70
353	  480

29	  456,70
981,90

38
292,70

390,30
87,80

39
365	  600

365	  300
30	  441,70

1	  014,70
7	  312

609,30
357	  988

29	  832,30
994,40

39
296,40

395,20
88,90

40
370	  500

370	  200
30	  850,00

1	  028,30
7	  410

617,50
362	  790

30	  232,50
1	  007,80

40
300,40

400,50
90,10

41
375	  400

375	  100
31	  258,30

1	  041,90
7	  508

625,70
367	  592

30	  632,70
1	  021,10

41
304,40

405,80
91,30

42
381	  000

380	  700
31	  725,00

1	  057,50
7	  620

635,00
373	  080

31	  090,00
1	  036,30

42
308,90

411,90
92,70

43
386	  400

386	  100
32	  175,00

1	  072,50
7	  728

644,00
378	  372

31	  531,00
1	  051,00

43
313,30

417,70
94,00

44
392	  300

392	  000
32	  666,70

1	  088,90
7	  846

653,80
384	  154

32	  012,80
1	  067,10

44
318,10

424,10
95,40

45
398	  100

397	  800
33	  150,00

1	  105,00
7	  962

663,50
389	  838

32	  486,50
1	  082,90

45
322,80

430,40
96,80

46
404	  100

403	  800
33	  650,00

1	  121,70
8	  082

673,50
395	  718

32	  976,50
1	  099,20

46
327,60

436,90
98,30

47
410	  500

410	  200
34	  183,30

1	  139,40
8	  210

684,20
401	  990

33	  499,20
1	  116,60

47
332,80

443,80
99,90

48
417	  000

416	  700
34	  725,00

1	  157,50
8	  340

695,00
408	  360

34	  030,00
1	  134,30

48
338,10

450,80
101,40

49
423	  800

423	  500
35	  291,70

1	  176,40
8	  476

706,30
415	  024

34	  585,30
1	  152,80

49
343,60

458,20
103,10

50
430	  500

430	  200
35	  850,00

1	  195,00
8	  610

717,50
421	  590

35	  132,50
1	  171,10

50
349,10

465,40
104,70

51
437	  400

437	  100
36	  425,00

1	  214,20
8	  748
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106,40
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1	  234,40
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53
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497,00
111,80

55
467	  700

467	  400
38	  950,00

1	  298,30
9	  354

779,50
458	  046

38	  170,50
1	  272,40

55
379,20

505,60
113,80

56
475	  400

475	  100
39	  591,70

1	  319,70
9	  508

792,30
465	  592

38	  799,30
1	  293,30

56
385,50

513,90
115,60

57
483	  700

483	  400
40	  283,30

1	  342,80
9	  674

806,20
473	  726

39	  477,20
1	  315,90

57
392,20

522,90
117,70

58
492	  300

492	  000
41	  000,00

1	  366,70
9	  846

820,50
482	  154

40	  179,50
1	  339,30
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399,20

532,20
119,70

59
501	  300

501	  000
41	  750,00

1	  391,70
10	  026

835,50
490	  974

40	  914,50
1	  363,80

59
406,50

541,90
121,90

60
510	  100

509	  800
42	  483,30

1	  416,10
10	  202

850,20
499	  598

41	  633,20
1	  387,80

60
413,60

551,50
124,10
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LR33 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31

Sjt/ 2 22 23 24 25 26 27 28 29   30 32

Kvm 3 23 24 25 26 27 28 29 30   31 33

 4 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34

 5 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35

 6 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36

 7 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37

 8 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38

 9-21 (31-43)     

alt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  20 24 28

LR34 1 24 25 26 27 28 29 30 31 33

Fen 2 25 26 27 28 29   30 31 32     34       

 3 26 27 28 29 30 31 32 33     35      

 4 27 28 29 30 31   32 33 34 36     

 5 28 29 30 31 32 33 34 35 37     

 6 29 30 31 32 33 34 35 36 38     

7 30 31 32 33 34   35 36 37 39     

 8 31 32 33 34 35 36 37 38 40     

 9-21 (33-45)    

alt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  20 24 28

LR35 1 35 36 38 39 40 41 42 43 45 47 48 49 50 51 52

Lt 2 2 36 37 39 40   41 42 43 44 46 48 49 50 51 52 53

 3 37 38 40 41 42 43 44 45 47 49 50 51 52 53 54

 4 38 39 41 42   43 44 45 46 48 50 51 52 53 54 55

 5 39 40 42 43 44 45 46 47 49 51 52 53 54 55 56

  6 40 41 43 44 45 46 47 48 50 52 53 54 55 56 57

 7 41 42 44 45   46 47 48 49 51 53 54 55 56 57 58

 8 42 43 45 46 47 48 49 50 52 54 55 56 57 58 59

 9-21 (51-63)     

De nye lønnsspennene pr. 1. juli 2014:

● Mai/OK  50-80        ● Oblt/KK  53-84       ● Ob/KM  58-89       ● Brig/Fl komm  61-94       ● Genmaj/Kontradm  67-98       ● Genlt/Viseadm  71-102

Lønnsrammer pr. 01.07.14
Tjenesteansiennitet

Lønnsramme 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  20 24 28

alt.                Lønnstrinn   

LR32 1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30

Gren/ 2 20 21 22 23 24 25 26 27   28 31

Matr. 3 21 22 23 24 25 26 27 28   29 32

 4 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33

 5 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34

 6 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35

 7 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36

 8 26 27 28 29 30 31 32 33 34 37

 9-21 (30-42)     
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Lønnsrammer pr. 01.07.14

alt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  20 24 28

LR37 1 34 35 36 38 39 41 42 43 45 47

Kapt 2 35   36   37 39 40 42 43 44 46 48

3 36 37 38 40 41 43 44 45 47 49

 4 37 38   39 41 42 44 45 46 48 50

 5 38 39 40 42 43 45 46 47 49 51

 6 39 40   41 43 44 46 47 48 50 52

 7 40 41 42 44 45 47 48 49 51 53

 8 41 42   43 45 46 48 49 50 52 54

 9-21 (47-59)     

alt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  20 24 28

LR38 1 45 46 47 48 50 52 53 54 55 56 57 59 60 61

Kapt 2 2 46   47 48 49   51 53 54 55 56 57 58 60 61 62

 3 47 48 49 50 52 54 55 56 57 58 59 61 62 63

 4 48 49 50 51   53 55 56 57 58 59 60 62 63 64

 5 49 50 51 52 54 56 57 58 59 60 61 63 64 65

 6 50 51 52 53   55 57 58 59 60 61 62 64 65 66

7 51 52 53 54 56 58 59 60 61 62 63 65 66 67

 8 52 53 54 55   57 59 60 61 62 63 64 66 67 68

 9-21 (61-73)    

De nye lønnsspennene pr. 1. juli 2014:

● Mai/OK  50-80        ● Oblt/KK  53-84       ● Ob/KM  58-89       ● Brig/Fl komm  61-94       ● Genmaj/Kontradm  67-98       ● Genlt/Viseadm  71-102

Tjenesteansiennitet

Lønnsramme 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  20 24 28

alt.                Lønnstrinn   

LR36 1 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 42

LT 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43

 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 44

 4 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 45

 5 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 46

 6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 47

 7 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 48

 8 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 49

 9-21 (42-54)     
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4. Militær pendling 
4.1. Hva må til for å få militær pendlerstatus?
  En selvstendig bopel (hus/leilighet) (Se pkt 2.2) utenfor tjenestedistriktet som du eier/leier 

på beordringsdato til skolen. Normalt er dette 1.august.

4.2. Kost og losji
  Som pendler får du gratis messerom/tilsvarende. Har du familie får du i tillegg gratis kost i 

messa. Spesielt til dere som er kadetter på sivile studier: Finnes det ikke et tilbud om 
forpleining, tilkommer du da er kontantbeløp på 160,-/dagen. Kontakt personelloffiser. 

4.3. Pendlerreiser13

  Enslig kadett: 18 t/r i året
 Kadett m/familie 33 t/r i året
 Kadett m/samværs- og besøksrett 18 t/r i året
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13 Kompenasjonsavtalen pkt. 5.6
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5. Flytting
5.1. Flytteutgifter
  Hvis du som kadett flytter til nytt tjenestedistrikt – fra selvstendig bolig til ny selvstendig 

bolig, tilkommer du dekking av flytteutgifter. Ta kontakt med Forsvarets 
Lønnsadministrasjon (FLA) på tlf. 03003. De administrerer alle flyttinger i forsvaret.

5.2. Flyttebonus14

  Hvis du flytter fra bolig til ny bolig på nytt tjenestedistrikt, som følge av beordring til 
skolen, kan du ha rett til flyttebonus. NB! Som enslig må du ha bodd i selvstendig bolig i 
minimum 12 måneder før beordringsdato for å få flyttebonus. 

5.3. Flyttereise
  Flyttereisen dekkes for deg og din familie. Enten med egen bil eller offentlig  

kommunikasjon.

5.4. Flytting til ønsket bosted15 
  Etter 4 års tjeneste kan du få dekket flytting til ønsket bosted og allikevel få  

pendlerrettigheter i 5 år. Denne rettigheten gis imidlertid bare én gang ila karrieren, men 
man vil alltid få dekket flytting til nytt tjenestested

5.5. Ekstrareise i forbindelse med flytting16

  Før selve flyttingen får kadetten og hans/hennes ektefelle/samboer/partner dekket en 
reise etter billigste reisemåte til nytt tjenestested.. Ta kontakt med avdelingen du  
skal til.

Fra Til Sivil status Bonus Varighet

Sør Nord Enslig B-30/24 000/år Inntil 5 år

Sør Nord Familie B-60/48 000/år Inntil 5 år

Samme landsdel Samme landsdel Singel B-13/10 400/år Inntil 5 år

Samme landsdel Samme landsdel Familie B-25/20 000/år Inntil 5 år

14 Kompensasjonsavtalen pkt. 3.3
15 Kompensasjonsavtalen pkt. 5.8.4
16 Kompensasjonsavtalen pkt. 5.9.4
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6. Forvaltning av kadetter
6.1. Grad 
  Kadettgraden er minimum fenrik. Ellers beholdes fast grad. Etter 5 år som fenrik beskikkes 

man til løytnant. Dette gjelder også mens man går på skolen. Etter gjennomført og bestått 
utdanning beskikkes man som løytnant. For kadetter på gjennomgående ordning 
beskikkes man som fenrik etter skolen, deretter løytnant etter ett års tjeneste ute ved 
avdeling. 

6.2. Ansettelsesforhold som kadett17

  Når du begynner som kadett får du en beordring til nytt tjenestested og tilsettes som 
avdelingsbefal hvis du ikke er dette allerede. Rettighet og plikter som kadett er tilnærmet 
likt avdelings- og yrkesbefal.

 
6.3. Skoleråd
  Hvis du stryker på eksamen eller andre vesentlige forhold, kan du kalles inn til skoleråd. 

Skolerådet gir en anbefaling til sjefen på skolen om videre prosess.  
Du har rett til å bistås av tillitsvalgt. Ta kontakt med NOF hvis du ønsker dette. 

6.4. Disponering etter endt utdanning
  Stillinger til kadetter øremerkes på søknadsrunden. Den enkelte setter opp sin villighet og 

konkurrer på realkompetanse. «Kadettrunden» behandles i tilsetningsråd og resultatet 
kommer normalt i løpet av januar. Vi anbefaler å starte dialogen om stillinger med egen 
personelloffiser allerede høsten før.

6.5. Plikttjeneste18

  Etter endt utdanning får man plikttjeneste. For kadetter som begynner utdanningen etter 
1. april 2012 får man for GOU/bachelor like mange pliktår som utdanningens lengde (3 års 
krigsskole gir 3 år med plikttjeneste).

  For de som begynte før denne datoen, gir militær utdanning forholdstall 1:1, mens sivile 
studier gir 1:2 (3 års sivile studier gir 6 år med plikttjeneste).

17 FPH del B pkt. 3.2.4
18 FPH del B pkt. 3.1.9 
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6.6.  Skolemateriell for kadetter på 
sivile skoler19

  Er du kadett på sivile studier kan du få 
dekket utgifter til skolemateriell med 
inntil kr 9.000,- pr skoleår. Utgiftene 
må dokumenteres, men beløpet kan 
utbetales på forskudd ved skoleårets 
start. Du kan få dekket utgifter over 
9000,- ved særskilt søknad. Ta kontakt 
med personelloffiser. 

6.7. Normalopprykk20

  Det gis normalopprykk til fenrik etter tre års tjeneste som fast sersjant/kvartermester. Det 
gis normalopprykk til løytnant etter fem års tjeneste som fast fenrik. Dette gjelder også 
mens man går på skolen. 

6.8. Yrkestilsetting etter bestått utdanning21

  Kadetter yrkestilsettes som løytnant etter bestått utdanning med utdanningsnivå 
Grunnleggende Offisersutdanning (GOU). Kadetter på sivile studier yrkestilsettes som 
løytnant etter bestått utdanning med utdanningsnivå Grunnleggende Befals-utdanning 
(GBU). Ved bestått KS KVAL får man økt utdanningsnivået til GOU. 

  
  Kadetter på gjennomgående skoleordning går første året som korporaler/konstabler. (Er 

du vervet, beholder du tjenestevilkår første året.) Deretter beskikkes man midlertidig fenrik. 
Etter bestått utdanning yrkestilsettes man som fenrik, og deretter løytnant etter ett års 
tjeneste. 

19 Kompensasjonsavtalens pkt. 5.11
20 FPH del B pkt. 3.2.1
21 FPH del B pkt. 3.2.4
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7. Skatteinformasjon
  
  Mange medlemmer har spørsmål om skatt, og som en hjelp har vi samlet litt informasjon 

om aktuelle poster til skatteoppgjøret for inneværende år. Hver april arrangerer NOF 
skattemøter på din skole. Husk at skatt er en sak mellom deg som privatperson og 
skattemyndighetene. NB! Skatteinfo her bygger på gjeldende skatteregler for skatteåret 
2014. Følg med på NOFs skattemøter for ajourførte satser for nytt skatteår.

7.1. Boligsparing for Ungdom (BSU)
  BSU er en spareordning som gir fradrag i skatten på 20 prosent av innbetalt beløp, 

maksimalt 25 000 årlig. Fradraget gis til og med det året du fyller 33 år. Eks. Har du spart 25 
000 på BSU, får du 5000 mindre å betale i skatt.

7.2. Forskudd på arv 
 Arveavgiften ble borte 1.1.2014. Dermed ingen avgift på arv ved dødsfall, eller ved gaver og 
 forskudd på arv. Men, de vanlige arvereglene består ift hvor mye som kan deles ut. 

7.3. Minstefradraget
 Minstefradraget et noe alle har rett til. Satsen er på 42 % av inntekt. 
 Maksimalt fradrag er 84 150,- 

7.4. Fradrag for fagforeningskontingenten. 
 Som NOF- medlem kan du trekke fra kontingenten med inntil 3850,- 

7.5. Skattemessig pendling 
  Forutsetningen for å bli regnet som pendler er at ditt skattemessige bosted er et annet 

sted enn der du arbeider.    

7.6. Søk om skattemessig pendlerstatus
  Søknad om pendlerstatus fylles ut og sendes skattekontoret, dersom man mener å 

oppfylle kravene til dette.
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7.7. Krav til pendlerstatus
 Er du under 22 år i (hele) skatteåret så anses du som bosatt i foreldrehjemmet. Hvis du er
 eldre må du normalt ha uselvstendig bolig på arbeidsstedet (Eks. messerom under 
 30 kvm) for å få pendlerstatus.
  
7.8. Hvor mange hjemreiser må jeg ha?
  Enslige under 22 år bør som hovedregel hjem så regelmessig og hyppig som det er rimelig 

etter forholdene. Praksis har vist at denne grensen normalt settes til hver 6. uke. Enslige 
over 22 år må hjem minst hver tredje uke. Dersom reiseavstanden er kort, kreves det at du 
reiser oftere. Hvis du har gode grunner kan dette fravikes, men må begrunnes spesielt. 

 
7.9. Hva kan jeg kreve fradrag for?
  Losji
  Utgifter til losji (f.eks. messerom) kan trekkes fra hvis du har et bosted på hjemstedet som 

du leier eller eier. Dette må dokumenteres. Tips: Til dette kan du bruke husleie-kontrakt, 
bostedsbevis, lønnslipp som viser husleietrekk eller få en bekreftelse av boligkontoret. 

 Besøksreiser til hjemmet
  Du kan kreve fradrag for besøksreiser til hjemmet etter en sats på kr. 1,50/km opp til 50 000 

km, deretter kr. 0,70/km. I tillegg kan du kreve fradrag for bom- og fergepenger så fremt 
dette overstiger kr. 3300,- Bunnfradraget er kr. 15000,- Bruker du fly, kan du velge mellom å 
kreve fradrag for faktiske utgifter, (dette må kunne dokumenteres ved f.eks. flybillett), eller 
så kan du bruke fradragssatsen (kr 1,50/km evt. kr. 0,70/km). 

  Fradrag for merutgifter til kost 
 Her kan pendlere kreve fratrekk for de faktiske utgiftene, eller bruke faste satser.

 Faktiske utgifter:
 Her kan du trekke ifra faktiske utgifter (kostpenger i messa og utgifter til kveldsmat/4. 
 måltid). Dette må dokumenteres ved kvitteringer eller for eksempel lønnslipp for å 
 dokumentere kost-trekket. I tillegg til de faktiske utgiftene kan du trekke fra kr. 100,- pr. dag 
 i småutgifter. (Småutgifter vil opphøre fra skatteåret 2016).
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 Eksempel: 
 Kostpenger (90,-/130,-) + småutgifter (75,-) + 4. måltid = Fradraget pr. dag. 
 
 Faste satser22

 Her kan du trekke fra etter følgende satser, avhengig av hvordan du bor.

 Opphold på pensjonat o.l. (uten egen kokemulighet)  kr. 300,-
 Opphold på hybel/brakke (med kokemulighet)  kr. 195,-

  Hvis du er innmeldt i, og spiser i messa, kan man etter Ligningens ABC kreve fradrag etter 
hybel/brakkesats på 195,-/døgnet. Alternativt kan du bruke faktiske utgifter hvis dette gir 
høyere fradrag. 

22 Ligningens ABC side 616 (2014 versjon)
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8. Forsikringer
  Forsikringer kan ofte være krevende å få oversikten over. Vi har i det videre samlet litt 

informasjon om statens ordninger, og om hva Norges Offisersforbund kan tilby.   

8.1. Noen tips og fakta
  For forsikringer på liv og helse vil man få utbetalinger på alle dekninger uten avkortning. 
 Forsikringssummer beregnes ofte i forhold til Grunnbeløpet i Folketrygden (G). 
 Våre forsikringer justeres opp 1.1.2015 etter sats fra 1.5.2014.
  Kravet til samboerskap når det gjelder forsikringer på liv og helse er 2 år felles adresse eller 

felles barn. På Statens ordning ved UTOPS er kravet 9 måneder.  

8.2. Statens ordninger23

 Kadetter er tjenestemenn og kommer inn under forsikringsordningene i staten 
 Ved dødsfall har du følgende ytelser som utbetales til dine etterlatte. 24

 Til ektefelle eller samboer: 10 G
 Til ektefelle eller samboer ved død etter yrkesskade: 15 G
 Til hvert barn under 25 år: 4 G
 Til hvert barn under 20 år ved død etter yrkesskade: 40 % av erstatningsbeløpet
 Til eventuelt andre: 4 G
 Til eventuelt dødsbo: 3 G

  Forsikringsordningen gjelder også i inntil ett år hvis du har permisjon uten lønn, og under 
omsorgspermisjon. 

 
 Yrkesskade
  Dekningen for yrkesskade gjelder i arbeidstiden, og i UTOPS hele døgnet.25

  Gjelder også på tjenestereise. Husk at Forsvaret skal dekke alle utgifter tilknyttet 

23  Mer om Staten forsikringsordninger i Hovedtariffavtalens § 23 og 24. Særavtalen for internasjonale 
operasjoner og særavtale for reiser utenlands

24 HTA § 23
25 HTA § 24
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 yrkesskaden. Blir du så skadet at du ikke kan jobbe, har du krav på full lønn og tillegg i inntil  
 1 år. Deretter går du over på arbeidsavklaringspenger via NAV. 

  100 % uførhet gir 15 G. Deretter en forholdsmessig andel. Du må være mer enn 15 % 
medisinsk invalid for å få utbetaling. Eksempel: Total døvhet på ett øre, eller en tommel vil 
kunne gi ca. 15 %. (ca. 2 G/180 000,-)

 I utlandet
  På tjenestereise i utlandet er du dekket med inntil 30 G og ved krig og terrorhandling med 

inntil 65 G. 

 Tap og skade av ved private eiendeler i tjenesten.26

  Hvis du mister eller ødelegger private eiendeler i tjenesten, kan dette erstattes av Forsva-
ret. Dette kan for eksempel være klokke, briller og mobiltelefon. Ordningen kan ikke 
benyttes der private forsikringer gjelder, men egenandeler kan dekkes. Ta kontakt med 
personelloffiser ved din skole ved behov. 

26 Statens personellhåndbok § 10-22
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9. NOFs Forsikringer
9.1. U27
  Disse fem forsikringene har du som kadett. Fire av disse gjelder i tillegg for barn og 

samboer/ektefelle. NB! På Hjem og Reise er samboer dekket fra første dag dere er registrert 
med felles adresse.  Alle forsikringene har 0,- i egenandel.

 Ulykkesforsikring
  Gir en engangsutbetaling ved død eller ulykke som medfører varig invaliditet ned til 1%. 

Dekning er avhengig av familiesammensetning.
 Hjemforsikring
  Din innboforsikring gjelder alle steder du bor i hele Norden, også ved lagring av innbo. Du 

har ingen egenandel på skader som dekkes, så lenge du har kadettmedlemskap.
 Reiseforsikring
  Denne gjelder på privat-, fritids- og tjenestereiser, og er uten egenandel. Gjelder i det 

øyeblikk du/dere forlater hjemmet eller arbeidsplassen. Husk at denne inneholder en egen 
avbestillingsforsikring for alle typer reiser. 

 HELP Advokatforsikring
 Gir 15 timer rådgivning og støtte ved behov for advokathjelp. Dekker typisk:
 Familierett, arverett, fast eiendomsforhold (ikke kjøp og salg av bolig), kjøpsrett, 
 identitetstyveri. Du får tilgang til spesialiserte advokater og inntil kr 2 million ved rettslig 
 tvist. Her dekkes også motpartens omkostninger hvis du skulle tape saken.
 Vertikal helseforsikring
 Gir garantert spesialist vurdering innen 10 dager og behandling/operasjon innen 20 dager 
 ved plager/skader og henvendelse til Vertikal.
 Denne kan du reservere deg mot og da bare betale kr 100,- for medlemskap i mnd.

9.2. NOF SINGEL/NOF FAMILIE 
  Dette er våre unike forsikringer tilpasset medlemmets livssituasjon. Det er mulig å 

reservere seg ved innmelding. Dersom du ønsker å tegne denne i etterkant, må du fylle ut 
egenerklæring.29 Forsikringen har selvstendige elementer. Hvis du for eksempel får utbeta-
ling på nedsatt arbeidsevne, vil du ikke få redusert utbetaling ved dødsfall. På ordningen har 
du full dekning på krigsrisiko og risikoaktiviteter som fallskjermhopping og dykking er 
dekket. Kjøper du deg bolig, kan gruppeordningen brukes som en låne forsikring. Denne 
koster 329 kr/mnd for NOF Singel tom 26 år og 479 kr/mnd for NOF Singel fra fylte 27 år. 
NOF Familiekoster 809 kr/mnd. 
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  Har du NOF Singel, er du og dine barn dekket fullt ut. Har du NOF Familie, er din samboer/
ektefelle og barn også dekket på alle fem elementer. Husk at det er krav til to års samboer-
skap (evt. gift) eller felles barn for å kunne tegne NOF Familie.

 Dødsfallsdekning
  Denne gir ca. 1,4 mill ved død. Utbetales til de etterlatte for at de skal kunne omstille seg etter 

et dødsfall og for å sikre seg økonomisk ved tap av en inntekt. (eks nedbetaling av gjeld).

 Uføredekning
  Hvis du som kadett blir skadet og får nedsatt arbeidsevne vil du beholde full lønn og tillegg i 

12 måneder. Deretter vil du gå over på arbeidsavklaringspenger fra NAV. Dette er 66 % av 
grunnlønn. Med NOFs ordning om forskuttering vil du få utbetalt ca. 13 000,-  
i måneden netto allerede etter ett år, og utbetalingen vil vare i inntil 100 måneder. 

 
 Ulykkesforsikring
  Ved plutselig ytre skade vil denne gi utbetaling fra 1 % medisinsk invaliditet. Denne er helt 

uavhengig av nedsatt arbeidsevne. For samboer gjelder denne på fritiden. For medlem-
met gjelder denne også i UTOPS (inntil 36 G), og inkluderer risikosport.

 Behandlingsutgifter
  Etter en ulykkesskade som er dekket av ulykkesforsikringen kan du få inntil 198 832 kr for å 

dekke blant annet lege og tannlege som ikke dekkes andre steder.

 Kritisk sykdom
  Dersom man får en diagnose som eksempelvis kreft vil denne gi en utbetaling på  

1,5 G. Det er ingen begrensninger på antall utbetalinger.

 Dekningsmatrise 

Dekningstype NOF SINGEL NOF FAMILIE

Dødsfallsdekning Medlem Medlem og samboer/ektefelle
Uføredekning Medlem Medlem og samboer/ektefelle
Ulykkesforsikring Medlem og barn Hele familien* 
Behandlingsutgifter Medlem og barn Hele familien* 
Kritisk sykdom Medlem og barn Hele familien* 

* Medlemmets samboer/ektefelle og barn.
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9.3. Andre spesialforsikringer27

  Felles for disse forsikringene er at du selv må tegne dem ved å kontakte NOF på post@nof.no. 

 Loss of licence
  Kan tegnes av spesial- og marinejegere, luft- og sjøpersonell som har krav til egen 

helseklarering og operativ lisens. Utbetaling på inntil 15 G som en enkeltutbetaling hvis du 
mister helseklarering og dermed lisens. Forsikringen gir en økonomisk trygghet for å kunne 
omstille seg ved endrede forutsetninger og et lavere inntektsnivå. Pris fra 199,-/mnd.

 Sykeforsikring
  Kan tegnes av beordret sjøpersonell. Denne slår inn etter 16 dagers sykdom når  

ATF tilleggene ikke lenger blir utbetalt. Utbetaling skjer månedlig i ett år med inntil  
20 000 kr/mnd. Pris fra 235,-/mnd.

 Vertikal helseforsikring
 Kan tegnes av alle medlemmer og ektefelle/samboer, barn. Denne forsikringen gir
 garantert spesialistvurdering innen 10 dager og behandling/ operasjonsgaranti
 innen 20 dager. Denne sikrer deg rask behandling før, under og etter sykdom eller
 skade. Ingen helsekø til meget gunstig pris for NOFere. Pris fra 85-209 kr/mnd.

 

FORSIKRINGER 2015
Nyheter: Dekning av ID-tyveri 

Forbedret Topp Reiseforsikring

Januar 2015
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27 Se NOFs Forsikringsbrosjyre for ytterligere informasjon
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HELSE- OG SYKEFORSIKRINGER
Vertikal Helseforsikring 
Forsikringen gjelder: 
Behandlings- og operasjonsgaranti. 
Verdt å vite
Vertikal Helse finner det beste behandlingstilbudet for deg og hjelper deg med å finne fram i en komplisert helseverden. Det er ikke mye som betyr mer enn egen helse, og det burde være en selvfølge at man setter av ressurser til å ivareta den på den mest hensikts- messige måten. Norsk helsevesen er svært godt, men alt kan bli bedre. Det er der vi kommer inn i bildet.  Når du benytter deg av våre tjenester, vil du få tildelt din personlige medisinske rådgiver.

 Med denne forsikringen får du rett behandling til rett tid uten ekstra kostnader.
Forsikringen trer i kraft fra du får en spesialist- henvisning fra din lege, såfremt du oppfyller vilkåre-ne. Alt du trenger å gjøre er å sende henvisning fra lege og fullmaktskjema til Vertikal, så starter garantiene. For mer informasjon se www.vertikalhelse.no

Forsikringen dekker:
 › Garantert spesialistvurdering innen  10 virkedager.
 › Garantert behandling/operasjon innen 20 virke- dager for NOF-medlemmer og familie.
 › Garantert 28 virkedager for NOF-kadetter. › Rehabilitering etter behandling dersom foreskrevet › av legespesialist.

 › Fysikalsk behandling etter henvisning fra  legespesialist.
 › Kostnader relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal helse etter konsultasjon hos lege. › Personlige helseassistent som følger deg før, › under og etter behandling.

 › Krisepsykologisk beredskapstelefon ved alvorlige › situasjoner.
 › Råd og bistand med eller uten forsikringsdekning. › Uavhengig vurdering av diagnose som
 › allerede er stilt.

Hvordan tegne Vertikal Helseforsikring?Fyll ut Tegningsblankett forsikringer, som ligger ved-lagt i brosjyren, eller send en e-post til post@nof.no. Du vil da få tilsendt en  link hvor du registerer nød-vendige data. 

NOF-kadetter på 3 årig skole får Vertikal Helseforsik-ring automatisk, så lenge man ikke reserverer seg. 
Priser:
Kadetter 85,-/mnd. 
Medlemer/familie 209,-/mnd (Per voksen)  Per barn 104,-/mnd.

NOF Sykeforsikring
Gjelder: For sjøfolk med fast sjøtjeneste og  gyldig helseattest.
Gir: Månedlig utbetaling ved sykemelding utover  16 dager.

Intensjon: Skal bidra til å dekke variable tillegg under sykefravær.

Hvordan: Ved sykdom over 16 dager, fylles det ut  egenerklæring og sendes forsikringsselskap.  Les mer på www.nof.no
PRISER

Seilende personell Forsikringssum Mnd Pris
Basis kr 100.000 kr 235

Medium kr 180.000 kr 400
Høy kr 250.000 kr 569
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SPESIALFORSIKRINGER

Loss of Licence
Gjelder: Seilende og flygende befal med krav til helse-

attest/gyldig lisens, samt spesial- og marinejegere.

Nyhet! Jagerflykontrollører kan nå tegne denne  

forsikringen.

Gir: Engangsutbetaling ved varig tap av attest/lisens.

Valgfri dekningssum: 5G, 10G eller 15G.

Hvordan tegne? Eget skjema og informasjon på  

www.nof.no.

* Etter 50 år er det nedtrapping i utbetalingsum.

Alder 5 G 10 G 15 G

tom 29 år 115 250 370

30-44 år 190 385 590

45-49 år 415 820 1240

50-54 år 510 1010 1550

55-57 år 530 1035 1600

SPESIAL- & MARINEJEGER

PRISER

Alder Forsikringssum Mnd Pris

18 til 50* 5 G 229

18 til 50* 10 G 459

Innboforsikring  
utenfor Norden
For deg som skal tjenestegjøre i utlandet

Alternativ A: Forsikringssum inntil kr 600.000,- 

Årlig premie kr 306,-

Alternativ B: Forsikringssum: kr 600.001 – 1.200.000,-  

Årlig premie: kr 427,-

Alternativ C: Forsikringssum: kr 1.200.001 – 2.000.00,- 

Årlig premie: kr 545,-

Hvordan tegne forsikringen?

Fyll ut tegningsblankett og kryss av for ønsket  

alternativ.

For mer informasjon: kontakt Forsvarets Personell- 

service på 21 07 57 00 eller sparebank1@fp.no.

Conteinerforsikring  
utenfor Norden 
For deg som skal i intops

Forsikringssum inntil kr 100.000,- 

Årlig pris kr 0,-

Skader må umiddelbart meldes til Politiet/MP på  

stedet det inntraff. Egenandel kr 4.000,-.

For ordningene gjelder SpareBank 1 sine vilkår og  

sikkerhetsforskrifter for standard hjem.

Hvordan tegne forsikringen?

Fyll ut tegningsblankett og kryss av for ønsket  

alternativ.

For mer informasjon: kontakt Forsvarets Personell- 

service på 21 07 57 00 eller sparebank1@fp.no.
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Ulykkesforsikring 
Forsikringen dekker:

 ›  Ulykker (plutselig 
ytre årsak)

 › Behandlingsutgifter

 › Dødsfall
 › Jobb og fritid
 › Risikoaktiviteter

Status Dødsfall Ulykke Behandling
Singel 30 000 700 000 35 000

Medlem og ektefelle
105 000 260 000 13 000

105 000 260 000 13 000

Medlem og barn
Per barn

120 000 400 000 20 000

85 245 328 000 16 400

Familie og barn
Per barn

100 000 200 000 10 000

100 000 200 000 10 000

85 245 200 000 10 000

FORSIKRINGSSUMMER

Topp Reiseforsikring
Forsikringen dekker:
Fritidsreiser, tjenestereiser og avbestillinger.

Forsikringen gjelder:
Familiemedlemmer er dekket på reiser uavhengig av 
medlemmet. Forsikringen gjelder fra det øyeblikk dere 
forlater hjemmet eller arbeidssted.

Verdt å vite
 › Forsikringen gjelder for samboer fra første dag med 

felles adresse i folkeregisteret.
 › Sportsdykking dekkes ned til 40 meter.
 › Barnebarn som reiser i følge med medlemmet er dekket. 
 › Forsikringen gjelder også hvis du tjenestegjør i 

utlandet. Utreisested er da din midlertidige bopel. 
Familiemedlemmer er dekket selv om de har et annet 
utreisested enn deg. 

Hva som erstattes/skadetyper Forsikringssum

Varighet pr. enkeltreise 60 dager *

Reisesyke (Utgifter til sykehus, lege, medisiner 
ved akutt skade/sykdom) Ubegrenset

Utgifter til hjemtransport Ubegrenset

Tilkallingsreise ved sykdom/ulykke for inntil 
2 personer Ubegrenset

Reisegods (Uansett antall reisende) 150.000

Ran og tyveri av penger. Per skadetilfelle 6.000

Tap av reisedokumenter/pass. Per person 15.000

Innhenting av fastlagt reiserute Inntil  50.000

Tyveri av sykkel utenfor Norden 30.000

Tilfeldig skade (ikke mobil, nettbrett eller data) 2.500

Forsinket baggasje ved utreise. Per person
(Dokumenterte utgifter til klær og toalettsaker) 5.000

Avbestillingsforsikring (Uansett antall reisende) 160.000

Dekking av egenandel på leiebil ved feriereiser 8.000

Egenandel
Behandlingsutgifter må overstige 1000,- for å 
dekkes. 

0

* Kan utvides til 90,120 og 180 dager. Kontakt FP på 21 07 57 00.

Pris NOF U27

Ulykkesforsikring, Kollektiv Hjem og Topp reise: 
 › Befalselever: kr 0,- mnd.
 › Kadetter: kr 0,- mnd. 
 › Medlemmer under 27 år: kr 170,- mnd.

Kode R 99 123 456 789

12.06.08

Utvidet dødsfall og ulykkesdekning
Dekningen gjelder på fritidsreiser og i hjemmet.  
Den gjelder ved utøvelse av yrker uten forhøyet  
risiko. Medlemmer  som er kontoransatt er i denne 
kategorien. 

Alder Død Ulykke

Under 20 år 50.000 Inntil 500.000

Mellom 20 år og 70 år 300.000 Inntil 300.000

Mellom 70 år og 75 år 100.000 Inntil 100.000

Kode H 99 123 456 789

12.06.08
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2 Medlem Medlem og barn Medlem og ektefelle/sambo er Medlem, ektefelle/samboer og barn

NOF U27 Elever og kadetter, samt medlemmer under 27 år har denne.

NOF U27
Ingen egenandel. Risikosportdekning og ubegrenset 
forsikringsum for innbo gjør NOF U27 til markedets 
mest komplette forsikringspakke. Vi fortsetter  
forbedringene i 2015 og innfører blant annen dekning 
av ID-tyveri, varigheten på reiser økes til 60 dager og vi 
dekker nå egenandel ved skade på leiebil.  

Kollektiv trygghet
Så lenge du er medlem, har du og din familie et unikt 
sikkerhetsnett med U27. Du risikerer ikke å stå uten 
forsikring mens du er i tjeneste.  Hos oss har alle elever, 
kadetter og medlemmer under 27 år samme grunn-
pakke. Det er enkelt. Det fungerer. Du og dine er ivare-
tatt.

For deg med famile
På Topp Reise og Kollektiv Hjem dekkes samboer av 
forsikringene fra dere er registrert med felles adresse.  
På ulykkesdekningen er det krav om to års registert 
samboerskap. Ved felles barn, eller ekteskap faller  
kravet om to år bort. 

Helseforsikring for kadetter
Kadetter gjennomfører Norges mest krevende  
utdanning . Vi i NOF setter fokus på helse ved å innføre 
Vertikal Helseforsikring for alle kadetter på 3-årig 
utdanning. Denne får dere i tillegg til U27. 

Les mer om Vertikal Helseforsikring på side 11.

Kollektiv Hjemforsikring
Forsikringen dekker:
Innbo og løsøre i hjemmet og pendlerbolig/ 
midlertidig kvarter.  
Deg og din families identitet.

Egenandel:
 › Egenandel er kr 0,-.
 › Gjenstander over kr 1.000,- erstattes.

Kode H 99 123 456 789

12.06.08

Hva som erstattes/skadetyper Forsikringssum

Brann, tyveri, vannskade Ubegrenset

Nødvendige merutgifter til opphold utenfor 
hjemmet Ubegrenset

Matvarer i fryser/kjøleskap Ubegrenset

Flytteforsikring (i egenskap av privatperson) Ubegrenset

Rettslig erstatningsansvar som privatperson 5.000.000

Juridisk bistand ved ID-tyveri 1.000.000

Enkeltgjenstander 
(inkludert forbrukerelektronikk) 300.000

Samlinger (frimerker, mynter osv.) 300.000

Yrkesløsøre og varer oppbevart på forsikrings-
stedet 100.000

Rettshjelp  
(når man som privatperson er part i en tvist) 100.000

Flytteforsikring - maksimal sum pr. enkelt-
gjenstand 100.000

Tyveri fra bod med adgang til felles kjeller, loft, 
garasje o.l. 100.000

Tyveri fra boligens uteareal 100.000

Penger, verdipapirer etc. 30.000

Løst tilbehør til bruk i tilknytning til privat 
motorkjøretøy  
(Nettbrett, dekk, og felger dekkes ikke)

30.000

Båt-/varehenger 30.000

Fritidsbåt oppbevart på forsikringsstedet  
(lengde t.o.m 14 fot/motor t.o.m 10 HK). 30.000

Barnevogn, sykkel/-tilhenger 30.000

Tyveri av løsøre fra motorvogn og båt  
(Penger og verdipapirer dekkes ikke) 30.000

Enkeltgjenstander og samlinger utenfor bolig 30.000

Tyveri/napping av/fra veske som sikrede bærer 30.000

Skal du tjenestegjøre i utlandet?
Forsikringen kan utvides til også å gjelde utenfor 
Norden. Ring FP på 21 07 57 00.

Unikt samarbeid
SB 1 er vår leverandør, sammen med LO favør. Vi har 
i lang tid utviklet et unikt samarbeid med selskapet. 
Gjennom Norges største fordelsprogram LO favør 
har vi 900.000 kunder i ryggen når vi forhandler. 
Fordelene av å være mange er mange.

Kollektiv Hjemforsikring
Verdt å vite

 › Forbrukerelektronikk dekkes inntil kr 300.000.
 › Når sykkel tas inn i bopelen eller egen låst garasje/ 

tilsvarende dekkes den med inntil kr 300.000.
 › Oppholder du deg midlertidig utenfor Norden, er 

eventuelle eiendeler du lagrer hjemme eller annet 
sted i Norden fortsatt dekket av forsikringen.

 › Tyveri av og skade på personlig eiendeler ved forlis,  
havari og ved tyveri dekkes med inntil kr 30.000,- 
for personer som har fartøystjeneste. 

 › Dersom du må bruke rullestol etter en ulykke, dekkes 
bygningsmessige forandringer på bolig med  
kr 300.000,-

 › Barn under 20 år dekkes, selv om de bor utenfor 
hjemmet.

 ›  Barn over 20 år dekkes hvis de bor hjemme, er i  
førstegangstjeneste eller studerer, såfremt de ikke 
har meldt adresseendring. 

28
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Ulykkesforsikring 
Forsikringen dekker:

 ›  Ulykker (plutselig 
ytre årsak)

 › Behandlingsutgifter

 › Dødsfall
 › Jobb og fritid
 › Risikoaktiviteter

Status Dødsfall Ulykke Behandling
Singel 30 000 700 000 35 000

Medlem og ektefelle
105 000 260 000 13 000

105 000 260 000 13 000

Medlem og barn
Per barn

120 000 400 000 20 000

85 245 328 000 16 400

Familie og barn
Per barn

100 000 200 000 10 000

100 000 200 000 10 000

85 245 200 000 10 000

FORSIKRINGSSUMMER

Topp Reiseforsikring
Forsikringen dekker:
Fritidsreiser, tjenestereiser og avbestillinger.

Forsikringen gjelder:
Familiemedlemmer er dekket på reiser uavhengig av 
medlemmet. Forsikringen gjelder fra det øyeblikk dere 
forlater hjemmet eller arbeidssted.

Verdt å vite
 › Forsikringen gjelder for samboer fra første dag med 

felles adresse i folkeregisteret.
 › Sportsdykking dekkes ned til 40 meter.
 › Barnebarn som reiser i følge med medlemmet er dekket. 
 › Forsikringen gjelder også hvis du tjenestegjør i 

utlandet. Utreisested er da din midlertidige bopel. 
Familiemedlemmer er dekket selv om de har et annet 
utreisested enn deg. 

Hva som erstattes/skadetyper Forsikringssum

Varighet pr. enkeltreise 60 dager *

Reisesyke (Utgifter til sykehus, lege, medisiner 
ved akutt skade/sykdom) Ubegrenset

Utgifter til hjemtransport Ubegrenset

Tilkallingsreise ved sykdom/ulykke for inntil 
2 personer Ubegrenset

Reisegods (Uansett antall reisende) 150.000

Ran og tyveri av penger. Per skadetilfelle 6.000

Tap av reisedokumenter/pass. Per person 15.000

Innhenting av fastlagt reiserute Inntil  50.000

Tyveri av sykkel utenfor Norden 30.000

Tilfeldig skade (ikke mobil, nettbrett eller data) 2.500

Forsinket baggasje ved utreise. Per person
(Dokumenterte utgifter til klær og toalettsaker) 5.000

Avbestillingsforsikring (Uansett antall reisende) 160.000

Dekking av egenandel på leiebil ved feriereiser 8.000

Egenandel
Behandlingsutgifter må overstige 1000,- for å 
dekkes. 

0

* Kan utvides til 90,120 og 180 dager. Kontakt FP på 21 07 57 00.

Pris NOF U27

Ulykkesforsikring, Kollektiv Hjem og Topp reise: 
 › Befalselever: kr 0,- mnd.
 › Kadetter: kr 0,- mnd. 
 › Medlemmer under 27 år: kr 170,- mnd.

Kode R 99 123 456 789

12.06.08

Utvidet dødsfall og ulykkesdekning
Dekningen gjelder på fritidsreiser og i hjemmet.  
Den gjelder ved utøvelse av yrker uten forhøyet  
risiko. Medlemmer  som er kontoransatt er i denne 
kategorien. 

Alder Død Ulykke

Under 20 år 50.000 Inntil 500.000

Mellom 20 år og 70 år 300.000 Inntil 300.000

Mellom 70 år og 75 år 100.000 Inntil 100.000

Kode H 99 123 456 789

12.06.08
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292 Medlem Medlem og barn Medlem og ektefelle/sambo er Medlem, ektefelle/samboer og barn

NOF U27 Elever og kadetter, samt medlemmer under 27 år har denne.

NOF U27
Ingen egenandel. Risikosportdekning og ubegrenset 
forsikringsum for innbo gjør NOF U27 til markedets 
mest komplette forsikringspakke. Vi fortsetter  
forbedringene i 2015 og innfører blant annen dekning 
av ID-tyveri, varigheten på reiser økes til 60 dager og vi 
dekker nå egenandel ved skade på leiebil.  

Kollektiv trygghet
Så lenge du er medlem, har du og din familie et unikt 
sikkerhetsnett med U27. Du risikerer ikke å stå uten 
forsikring mens du er i tjeneste.  Hos oss har alle elever, 
kadetter og medlemmer under 27 år samme grunn-
pakke. Det er enkelt. Det fungerer. Du og dine er ivare-
tatt.

For deg med famile
På Topp Reise og Kollektiv Hjem dekkes samboer av 
forsikringene fra dere er registrert med felles adresse.  
På ulykkesdekningen er det krav om to års registert 
samboerskap. Ved felles barn, eller ekteskap faller  
kravet om to år bort. 

Helseforsikring for kadetter
Kadetter gjennomfører Norges mest krevende  
utdanning . Vi i NOF setter fokus på helse ved å innføre 
Vertikal Helseforsikring for alle kadetter på 3-årig 
utdanning. Denne får dere i tillegg til U27. 

Les mer om Vertikal Helseforsikring på side 11.

Kollektiv Hjemforsikring
Forsikringen dekker:
Innbo og løsøre i hjemmet og pendlerbolig/ 
midlertidig kvarter.  
Deg og din families identitet.

Egenandel:
 › Egenandel er kr 0,-.
 › Gjenstander over kr 1.000,- erstattes.

Kode H 99 123 456 789

12.06.08

Hva som erstattes/skadetyper Forsikringssum

Brann, tyveri, vannskade Ubegrenset

Nødvendige merutgifter til opphold utenfor 
hjemmet Ubegrenset

Matvarer i fryser/kjøleskap Ubegrenset

Flytteforsikring (i egenskap av privatperson) Ubegrenset

Rettslig erstatningsansvar som privatperson 5.000.000

Juridisk bistand ved ID-tyveri 1.000.000

Enkeltgjenstander 
(inkludert forbrukerelektronikk) 300.000

Samlinger (frimerker, mynter osv.) 300.000

Yrkesløsøre og varer oppbevart på forsikrings-
stedet 100.000

Rettshjelp  
(når man som privatperson er part i en tvist) 100.000

Flytteforsikring - maksimal sum pr. enkelt-
gjenstand 100.000

Tyveri fra bod med adgang til felles kjeller, loft, 
garasje o.l. 100.000

Tyveri fra boligens uteareal 100.000

Penger, verdipapirer etc. 30.000

Løst tilbehør til bruk i tilknytning til privat 
motorkjøretøy  
(Nettbrett, dekk, og felger dekkes ikke)

30.000

Båt-/varehenger 30.000

Fritidsbåt oppbevart på forsikringsstedet  
(lengde t.o.m 14 fot/motor t.o.m 10 HK). 30.000

Barnevogn, sykkel/-tilhenger 30.000

Tyveri av løsøre fra motorvogn og båt  
(Penger og verdipapirer dekkes ikke) 30.000

Enkeltgjenstander og samlinger utenfor bolig 30.000

Tyveri/napping av/fra veske som sikrede bærer 30.000

Skal du tjenestegjøre i utlandet?
Forsikringen kan utvides til også å gjelde utenfor 
Norden. Ring FP på 21 07 57 00.

Unikt samarbeid
SB 1 er vår leverandør, sammen med LO favør. Vi har 
i lang tid utviklet et unikt samarbeid med selskapet. 
Gjennom Norges største fordelsprogram LO favør 
har vi 900.000 kunder i ryggen når vi forhandler. 
Fordelene av å være mange er mange.

Kollektiv Hjemforsikring
Verdt å vite

 › Forbrukerelektronikk dekkes inntil kr 300.000.
 › Når sykkel tas inn i bopelen eller egen låst garasje/ 

tilsvarende dekkes den med inntil kr 300.000.
 › Oppholder du deg midlertidig utenfor Norden, er 

eventuelle eiendeler du lagrer hjemme eller annet 
sted i Norden fortsatt dekket av forsikringen.

 › Tyveri av og skade på personlig eiendeler ved forlis,  
havari og ved tyveri dekkes med inntil kr 30.000,- 
for personer som har fartøystjeneste. 

 › Dersom du må bruke rullestol etter en ulykke, dekkes 
bygningsmessige forandringer på bolig med  
kr 300.000,-

 › Barn under 20 år dekkes, selv om de bor utenfor 
hjemmet.

 ›  Barn over 20 år dekkes hvis de bor hjemme, er i  
førstegangstjeneste eller studerer, såfremt de ikke 
har meldt adresseendring. 



306 Medlem Medlem og barn Medlem og ektefelle/sambo er Medlem, ektefelle/samboer og barn

NOF SINGEL    Denne kan du reservere deg mot.

Kritisk sykdom 
Gjelder hele døgnet. Hele verden. Fra 0 til 60 år.

Dekningen er en økonomisk førstehjelp ved sykdom, 
utbetales ved diagnose. Forsikringssum kan bare  
utbetales en gang for hver diagnose og dekker  
sykdommer som oppstår minst 6 måneder etter  
forsikringen er tegnet. 

Dekningssum:
Medlem: 1,5 G - Barn: 1,5 G

Om NOF SINGEL 
NOF SINGEL er fem selvstendige forsikringer som er 
samlet i en spesialtilpasset pakke for deg som enslig.  
I tillegg har du dekning på egne barn, uavhengig om de 
bor hos deg eller ikke.

NOF SINGEL har unike vilkår i premiumklassen; uan-
sett om du befinner deg på oppdrag i en krigssone eller  
hopper fallskjerm på ferie i USA.  

NOF SINGEL utvikles av vår egen forsikringskomite, 
og tilbys kun våre medlemmer. 

Verdt å vite
 › Krigsrisiko dekkes. 
 › Forskuttert utbetaling kommer ved sykemelding 

utover ett år, se også side 7.
 › Ingen reduksjon i dødsfallsdekningen hvis du skulle  

bli ufør. 
 › Ingen geografiske begrensninger.
 › Egen barnedekning på sykdom, ulykke og  

behandlingsutgifter. 
 › Ubegrenset antall barn dekkes.
 › Risikoaktiviteter dekkes.

Dødsfallsdekning
Gjelder hele døgnet. Hele verden.  
Uansett årsak. 

Alder Medlem 
T.o.m. 50 år 17,00 G

51 år 16,15 G

52 år 15,30 G

53 år 14,45 G

54 år 13,60 G

55 år 12,75 G

56 år 11,90 G

57 år 11,05 G

58 år 10,20 G

59 år 9,35 G

60-64 år 7,00 G

65-69 år 3,00 G

Ulykkesdekning
Gjelder plutselig ytre årsak. Hele verden.  
Hele døgnet. 

Risikoaktiviteter som fallskjermhopping, sportsdyk-
king, paragliding, klatring og off-pist kjøring dekkes 
for medlem og barn under 16 år. Utbetales ned til 1 % 
medisinsk invaliditet. 

Dekning av behandlingsutgifter 

Ved utgifter over 5.000,- kontakt SB1. Egenandel er 1000,-

Familiesammensetning Utbetaling ved 100% varig 
medisinsk invaliditet

A: Enslig medlem 45 G
B: Medlem
Per barn

35 G
25 G

C: Krigsrisiko  36 G

Familiesammensetning Behandlingsutgifter inntil

A: Enslig medlem 2,25 G 

B: Medlem og barn
Medlem 
Barn

1,75 G 
1,25 G

Forsikringstestamente
Har du for eksempel en kjæreste eller samboer som 
ikke oppfyller arvelovens krav, kan du allikevel 
begunstige vedkommende ved å fylle ut et eget skjema. 
I praksis er dette et forsikringstestamente. Skjema på 
www.nof.no

G = 88 370,-

Medlem Barn
Hjerteinfarkt Kreft

Hjerte-/karoperasjon Nyresvik

Hjerneslag Multippel sklerose (MS)

Kreft Sukkersyke 
(diabetes mellitus type 1) Hjernesvulst

Nyresvikt Cystisk fibrose

Organtransplantasjon Blindhet

Multippel sklerose (MS) Døvhet

Motornevronsykdom (inkl. ALS)

Blindhet

Døvhet

Parkinsons sykdom

Permanent lammelse

G = 88 370,-

G = 88 370,-
Kode O 99 123 456 789

12.06.08
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Uføredekning med 
forskuttering 
Gjelder hele døgnet. Hele verden. Uansett årsak. 
Gjelder ved minimum 50 %  
arbeidsuførhet.

Hvis du som medlem blir så 
syk eller skadet at du blir 
arbeidsufør, så vil du opprett-
holde full lønn og tillegg som 
om du var i tjeneste det første 
året. Deretter vil du gå over på 
arbeidsavklaringspenger. 
Dette er ca 66 prosent av 
grunnlønn. For mange vil 
dette innebære en halvering 
av inntekt. 

Med forskuttert utbetaling 
starter pengene fra NOFs  
uføredekning å komme på 
konto ifra 13. måned. Er du 
under 41 år, vil du få utbetalt ca. kr 13.255,- netto pr 
måned i opptil 100 måneder.     

Eksempel: Grenader Ole blir skadet i Irak. Han får god 
medisinsk hjelp, men klarer ikke å gå på jobb. Det første 
året utbetales full lønn med tillegg. Dette utgjør rundt kr 
30.000,- i måneden etter skatt. Etter ett år er det fort-
satt uvisst om Ole blir varig arbeidsufør. Normalt må 
det gå minst 2 år før man blir godkjent som varig. Mens 
legene venter og ser, går Ole over på arbeidsavklarings-
penger fra NAV. Dette medfører at han går ned til kr 
15.000,- i måneden før skatt. Nå starter imidlertid den 
forskutterte utbetalingen fra NOF SINGEL. Det kommer 
kr 13.255,- ekstra inn på konto i måneden mens Grena-
der Ole venter på legenes avgjørelse. 

PRIS NOF SINGEL 

Alder Pris 
19 - 26 år 329,- pr mnd

27 - 60 år 479,- pr mnd

Hvordan tegne NOF SINGEL?
Jeg er ikke medlem:
Meld deg inn ved å fylle ut innmeldingsblanketten og 
ikke reserver deg mot NOF SINGEL. 

Jeg er medlem:
Fyll ut tegningsblanketten og kryss av for at du ønsker 
NOF SINGEL. Du vil da få tilsendt elektronisk helse-
erklæringsskjema fra Sparebank 1 via e-post.

De første to år av forsikringen dekkes ikke uførhet 
som skyldes sykdom, lyte eller mén den forsikrede 
hadde når forsikringen startet.  Dette gjelder også for-
skutteringen på uføredekningen.

DEKNINGSSUM

Alder Medlem 
T.o.m. 40 15,00 G

42 år 13,86 G

44 år 12,72 G

46 år 11,58 G

48 år 10,44 G

50 år 9,30 G

52 år 8,16 G

54 år 7,02 G

56 år 5,88 G

58 år 4,74 G

60 år 3,60 G

G = 88 370,-
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6 Medlem Medlem og barn Medlem og ektefelle/sambo er Medlem, ektefelle/samboer og barn

NOF SINGEL    Denne kan du reservere deg mot.

Kritisk sykdom 
Gjelder hele døgnet. Hele verden. Fra 0 til 60 år.

Dekningen er en økonomisk førstehjelp ved sykdom, 
utbetales ved diagnose. Forsikringssum kan bare  
utbetales en gang for hver diagnose og dekker  
sykdommer som oppstår minst 6 måneder etter  
forsikringen er tegnet. 

Dekningssum:
Medlem: 1,5 G - Barn: 1,5 G

Om NOF SINGEL 
NOF SINGEL er fem selvstendige forsikringer som er 
samlet i en spesialtilpasset pakke for deg som enslig.  
I tillegg har du dekning på egne barn, uavhengig om de 
bor hos deg eller ikke.

NOF SINGEL har unike vilkår i premiumklassen; uan-
sett om du befinner deg på oppdrag i en krigssone eller  
hopper fallskjerm på ferie i USA.  

NOF SINGEL utvikles av vår egen forsikringskomite, 
og tilbys kun våre medlemmer. 

Verdt å vite
 › Krigsrisiko dekkes. 
 › Forskuttert utbetaling kommer ved sykemelding 

utover ett år, se også side 7.
 › Ingen reduksjon i dødsfallsdekningen hvis du skulle  

bli ufør. 
 › Ingen geografiske begrensninger.
 › Egen barnedekning på sykdom, ulykke og  

behandlingsutgifter. 
 › Ubegrenset antall barn dekkes.
 › Risikoaktiviteter dekkes.

Dødsfallsdekning
Gjelder hele døgnet. Hele verden.  
Uansett årsak. 

Alder Medlem 
T.o.m. 50 år 17,00 G

51 år 16,15 G

52 år 15,30 G

53 år 14,45 G

54 år 13,60 G

55 år 12,75 G

56 år 11,90 G

57 år 11,05 G

58 år 10,20 G

59 år 9,35 G

60-64 år 7,00 G

65-69 år 3,00 G

Ulykkesdekning
Gjelder plutselig ytre årsak. Hele verden.  
Hele døgnet. 

Risikoaktiviteter som fallskjermhopping, sportsdyk-
king, paragliding, klatring og off-pist kjøring dekkes 
for medlem og barn under 16 år. Utbetales ned til 1 % 
medisinsk invaliditet. 

Dekning av behandlingsutgifter 

Ved utgifter over 5.000,- kontakt SB1. Egenandel er 1000,-

Familiesammensetning Utbetaling ved 100% varig 
medisinsk invaliditet

A: Enslig medlem 45 G
B: Medlem
Per barn

35 G
25 G

C: Krigsrisiko  36 G

Familiesammensetning Behandlingsutgifter inntil

A: Enslig medlem 2,25 G 

B: Medlem og barn
Medlem 
Barn

1,75 G 
1,25 G

Forsikringstestamente
Har du for eksempel en kjæreste eller samboer som 
ikke oppfyller arvelovens krav, kan du allikevel 
begunstige vedkommende ved å fylle ut et eget skjema. 
I praksis er dette et forsikringstestamente. Skjema på 
www.nof.no

G = 88 370,-

Medlem Barn
Hjerteinfarkt Kreft

Hjerte-/karoperasjon Nyresvik

Hjerneslag Multippel sklerose (MS)

Kreft Sukkersyke 
(diabetes mellitus type 1) Hjernesvulst

Nyresvikt Cystisk fibrose

Organtransplantasjon Blindhet

Multippel sklerose (MS) Døvhet

Motornevronsykdom (inkl. ALS)

Blindhet

Døvhet

Parkinsons sykdom

Permanent lammelse

G = 88 370,-

G = 88 370,-
Kode O 99 123 456 789

12.06.08



8 Medlem Medlem og barn Medlem og ektefelle/sambo er Medlem, ektefelle/samboer og barn

NOF FAMILIE    Denne kan du reservere deg mot.

Om NOF FAMILIE
NOF FAMILIE er fem selvstendige forsikringer som er 
samlet i en spesialtilpasset pakke for deg som har 
familie. 

NOF FAMILIE har unike vilkår i premiumsklassen; 
Uansett om du blir skadet i en krigssone, din samboer 
blir arbeidsufør eller et barn blir kritisk syk. 

NOF FAMILIE utvikles av vår egen forsikringskomite 
og tilbys kun våre medlemmer og deres familie.  

I NOF FAMILIE er man som samboer inne på ordningen 
etter to års felles adresse i folkeregisteret. Ved felles barn 
faller kravet om to år bort. 

Verdtt å vite
 › Ikke krav til varig uførhet, men forskuttert utbetaling 

ved sykemelding utover ett år.
 › Egen barnedekning ved kritisk sykdom, ulykke og 

behandlingsutgifter.
 › Dekker ubegrenset antall barn. 
 › Krigsrisiko er dekket fullt ut for medlem. 
 › Krigsrisiko er dekket på død og uførhet for samboer/ 

ektefelle.
 › Risikoaktiviter dekkes.

Dødsfallsdekning
Gjelder hele døgnet. Hele verden.  
Uansett årsak. 

Alder Medlem Ektefelle/samboer

T.o.m. 50 år 17,00 G 17,00 G

51 år 16,15 G 16,15 G

52 år 15,30 G 15,30 G

53 år 14,45 G 14,45 G

54 år 13,60 G 13,60 G

55 år 12,75 G 12,75 G

56 år 11,90 G 11,90 G

57 år 11,05 G 11,05 G

58 år 10,20 G 10,20 G

59 år 9,35 G 9,35 G

60-64 år 7,00 G 7,00 G

65-69 år 3,00 G 3,00 G

Ulykkesdekning
Gjelder plutselig ytre årsak. Hele verden.

Medlem og barn dekkes hele døgnet.  
Ektefelle/samboer på fritiden. 

Risikoaktiviteter dekkes for hele familien.  
Som ulykkesdekning i NOF SINGEL, se side 4. 

Utbetales fra 1 % medisinsk invaliditet.

Familiesammensetning Behandlingsutgifter inntil
Medlem
Ektefelle/samboer 
Barn

1,50 G
1,50 G 
1,25 G

Kritisk sykdom 
Gjelder hele døgnet. Hele verden. Fra 0 til 60 år.

Dekningen er en økonomisk førstehjelp ved sykdom, 
utbetales ved diagnose. Forsikringssum kan bare  
utbetales en gang for hver diagnose og dekker  
sykdommer som oppstår minst 6 måneder etter  
forsikringen er tegnet. 

Dekningssum:
1,5 G per familiemedlem.

Familiesammensetning Maksimal utbetaling
A: Medlem
Ektefelle/samboer
Barn 

30 G
30 G
25 G

B: Medlem
Ektefelle/samboer 

35 G
35 G

C: Krigsrisiko  36 G

Forsikringstestamente
Har du for eksempel en kjæreste eller samboer som 
ikke oppfyller arvelovens krav, kan du allikevel 
begunstige vedkommende ved å fylle ut et eget skjema. 
I praksis er dette et forsikringstestamente. Skjema på 
www.nof.no

Dekning av behandlingsutgifter 

Ved utgifter over 5.000,- kontakt SB1. Egenandel er 1000,-

Medlem/ektefelle/samboer Barn
Hjerteinfarkt Kreft

Hjerte-/karoperasjon Nyresvik

Hjerneslag Multippel sklerose (MS)

Kreft Sukkersyke 
(diabetes mellitus type 1) Hjernesvulst

Nyresvikt Cystisk fibrose

Organtransplantasjon Blindhet

Multippel sklerose (MS) Døvhet

Motornevronsykdom (inkl. ALS)

Blindhet

Døvhet

Parkinsons sykdom

Permanent lammelse

G = 88 370,-

G = 88 370,-

G = 88 370,-

Kode O 99 123 456 789

12.06.08

32



338 Medlem Medlem og barn Medlem og ektefelle/sambo er Medlem, ektefelle/samboer og barn

NOF FAMILIE    Denne kan du reservere deg mot.

Om NOF FAMILIE
NOF FAMILIE er fem selvstendige forsikringer som er 
samlet i en spesialtilpasset pakke for deg som har 
familie. 

NOF FAMILIE har unike vilkår i premiumsklassen; 
Uansett om du blir skadet i en krigssone, din samboer 
blir arbeidsufør eller et barn blir kritisk syk. 

NOF FAMILIE utvikles av vår egen forsikringskomite 
og tilbys kun våre medlemmer og deres familie.  

I NOF FAMILIE er man som samboer inne på ordningen 
etter to års felles adresse i folkeregisteret. Ved felles barn 
faller kravet om to år bort. 

Verdtt å vite
 › Ikke krav til varig uførhet, men forskuttert utbetaling 

ved sykemelding utover ett år.
 › Egen barnedekning ved kritisk sykdom, ulykke og 

behandlingsutgifter.
 › Dekker ubegrenset antall barn. 
 › Krigsrisiko er dekket fullt ut for medlem. 
 › Krigsrisiko er dekket på død og uførhet for samboer/ 

ektefelle.
 › Risikoaktiviter dekkes.

Dødsfallsdekning
Gjelder hele døgnet. Hele verden.  
Uansett årsak. 

Alder Medlem Ektefelle/samboer

T.o.m. 50 år 17,00 G 17,00 G

51 år 16,15 G 16,15 G

52 år 15,30 G 15,30 G

53 år 14,45 G 14,45 G

54 år 13,60 G 13,60 G

55 år 12,75 G 12,75 G

56 år 11,90 G 11,90 G

57 år 11,05 G 11,05 G

58 år 10,20 G 10,20 G

59 år 9,35 G 9,35 G

60-64 år 7,00 G 7,00 G

65-69 år 3,00 G 3,00 G

Ulykkesdekning
Gjelder plutselig ytre årsak. Hele verden.

Medlem og barn dekkes hele døgnet.  
Ektefelle/samboer på fritiden. 

Risikoaktiviteter dekkes for hele familien.  
Som ulykkesdekning i NOF SINGEL, se side 4. 

Utbetales fra 1 % medisinsk invaliditet.

Familiesammensetning Behandlingsutgifter inntil
Medlem
Ektefelle/samboer 
Barn

1,50 G
1,50 G 
1,25 G

Kritisk sykdom 
Gjelder hele døgnet. Hele verden. Fra 0 til 60 år.

Dekningen er en økonomisk førstehjelp ved sykdom, 
utbetales ved diagnose. Forsikringssum kan bare  
utbetales en gang for hver diagnose og dekker  
sykdommer som oppstår minst 6 måneder etter  
forsikringen er tegnet. 

Dekningssum:
1,5 G per familiemedlem.

Familiesammensetning Maksimal utbetaling
A: Medlem
Ektefelle/samboer
Barn 

30 G
30 G
25 G

B: Medlem
Ektefelle/samboer 

35 G
35 G

C: Krigsrisiko  36 G

Forsikringstestamente
Har du for eksempel en kjæreste eller samboer som 
ikke oppfyller arvelovens krav, kan du allikevel 
begunstige vedkommende ved å fylle ut et eget skjema. 
I praksis er dette et forsikringstestamente. Skjema på 
www.nof.no

Dekning av behandlingsutgifter 

Ved utgifter over 5.000,- kontakt SB1. Egenandel er 1000,-

Medlem/ektefelle/samboer Barn
Hjerteinfarkt Kreft

Hjerte-/karoperasjon Nyresvik

Hjerneslag Multippel sklerose (MS)

Kreft Sukkersyke 
(diabetes mellitus type 1) Hjernesvulst

Nyresvikt Cystisk fibrose

Organtransplantasjon Blindhet

Multippel sklerose (MS) Døvhet

Motornevronsykdom (inkl. ALS)

Blindhet

Døvhet

Parkinsons sykdom

Permanent lammelse

G = 88 370,-

G = 88 370,-

G = 88 370,-

Kode O 99 123 456 789

12.06.08
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Uføredekning med 
forskuttering 
Gjelder for medlem og 
ektefelle/samboer. Gjelder 
uansett årsak. Hele ver-
den. hele døgnet. Gjelder 
ved minimum 50 % 
arbeids-uførhet.

Det er ikke krav til varig 
uførhet og utbetaling  
starter etter ett år syke-
melding. 

Med forskuttert utbeta-
ling starter pengene fra 
NOFs uføredekning å 
komme på konto ifra 13. 
måned. Er du medlem og 
under 41 år, vil du få utbe-
talt ca. kr 13.255,- netto pr 
måned i opptil 100 måne-
der. 

Eksempel: Lt Kari blir 
langvarig syk etter 
belastningsskader. Hun 
får god medisinsk hjelp, 
men klarer ikke å gå på jobb. Det første året utbetales 
full lønn med tillegg. Dette utgjør rundt kr 30.000,- i 
måneden etter skatt. Etter ett år er det fortsatt uvisst 
om Kari blir varig arbeidsufør. Normalt må det gå 
minst 2 år før man blir godkjent som varig. Mens lege-
ne venter og ser, går Kari over på arbeidsavklarings-
penger fra NAV. Dette medfører at hun går ned til kr 
15.000,- i måneden før skatt. Nå starter imidlertid den 
forskutterte utbetalingen fra NOF FAMILIE. Det kom-
mer kr 13.255,- ekstra inn på konto i måneden mens Lt. 
Kari venter på legenes avgjørelse.

Hvordan tegne NOF FAMILIE?
Jeg er ikke medlem:
Fyll ut innmeldingsblanketten og ikke reserver deg 
mot NOF FAMILIE. Helseerklæring på partner fylles ut 
elektronisk.

Jeg er medlem:
Fyll ut tegningsblanketten og kryss av for at du ønsker 
NOF FAMILIE. Du vil da få tilsendt elektronisk helse-
erklæringsskjema fra Sparebank 1 via e-post.

Jeg har NOF SINGEL og ønsker å tegne NOF FAMILIE:
Fyll ut tegningsblanketten og kryss av for at du ønsker 
NOF FAMILIE. Du vil da få tilsendt elektronisk helse-
erklæringsskjema fra Sparebank 1 via e-post.

De første to år av forsikringen dekkes ikke uførhet som 
skyldes sykdom, lyte eller mén den forsikrede hadde 
når forsikringen startet. Dette gjelder også forskutte-
ringen på uføredekningen.

Pris NOF FAMILIE: Kr 809,- mnd

Eksempel på forskuttert utbetaling (etter skatt)
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Alder 
t.om. Medlem Ektefelle/ 

samboer

25 år 15,0 G 11 ,0 G

26 år 15,0 G 10,7 G 

28 år 15,0 G 10,2 G

30 år 15,0 G 9,6 G  

32 år 15,0 G 9,1 G

34 år 15,0 G 8,5 G

36 år 15,0 G 8,0 G  

38 år 15,0 G 7,4 G  

40 år 15,0 G 6,9 G 

42 år 13,9 G 6,3 G

44 år 12,7 G 5,8 G 

46 år 11,6 G 5,2 G 

48 år 10,4 G 4,7 G  

50 år 9,3 G 4,1  G

52 år 8,2 G 3,6 G 

54 år 7,0 G 3,0 G

56 år 5,9 G 2,5 G

58 år 4,7 G 1,9  G

60 år 3,6 G 1,4  G

G = 88 370,-
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HELSE- OG SYKEFORSIKRINGER
Vertikal Helseforsikring 
Forsikringen gjelder: 
Behandlings- og operasjonsgaranti. 

Verdt å vite
Vertikal Helse finner det beste behandlingstilbudet for 
deg og hjelper deg med å finne fram i en komplisert 
helseverden. Det er ikke mye som betyr mer enn egen 
helse, og det burde være en selvfølge at man setter av 
ressurser til å ivareta den på den mest hensikts- 
messige måten. Norsk helsevesen er svært godt, men 
alt kan bli bedre. Det er der vi kommer inn i bildet.  
Når du benytter deg av våre tjenester, vil du få tildelt 
din personlige medisinske rådgiver.

 Med denne forsikringen får du rett behandling til rett 
tid uten ekstra kostnader.

Forsikringen trer i kraft fra du får en spesialist- 
henvisning fra din lege, såfremt du oppfyller vilkåre-
ne. Alt du trenger å gjøre er å sende henvisning fra lege 
og fullmaktskjema til Vertikal, så starter garantiene. 
For mer informasjon se www.vertikalhelse.no

Forsikringen dekker:
 › Garantert spesialistvurdering innen  

10 virkedager.
 › Garantert behandling/operasjon innen 20 virke- 

dager for NOF-medlemmer og familie.
 › Garantert 28 virkedager for NOF-kadetter.
 › Rehabilitering etter behandling dersom foreskrevet
 › av legespesialist.
 › Fysikalsk behandling etter henvisning fra  

legespesialist.
 › Kostnader relatert til behandling, reise og opphold 

bestilt av Vertikal helse etter konsultasjon hos lege.
 › Personlige helseassistent som følger deg før,
 › under og etter behandling.
 › Krisepsykologisk beredskapstelefon ved alvorlige
 › situasjoner.
 › Råd og bistand med eller uten forsikringsdekning.
 › Uavhengig vurdering av diagnose som
 › allerede er stilt.

Hvordan tegne Vertikal Helseforsikring?
Fyll ut Tegningsblankett forsikringer, som ligger ved-
lagt i brosjyren, eller send en e-post til post@nof.no. 
Du vil da få tilsendt en  link hvor du registerer nød-
vendige data. 

NOF-kadetter på 3 årig skole får Vertikal Helseforsik-
ring automatisk, så lenge man ikke reserverer seg. 

Priser:
Kadetter 85,-/mnd. 
Medlemer/familie 209,-/mnd (Per voksen)  
Per barn 104,-/mnd.

NOF Sykeforsikring
Gjelder: For sjøfolk med fast sjøtjeneste og  
gyldig helseattest.

Gir: Månedlig utbetaling ved sykemelding utover  
16 dager.

Intensjon: Skal bidra til å dekke variable tillegg under 
sykefravær.

Hvordan: Ved sykdom over 16 dager, fylles det ut  
egenerklæring og sendes forsikringsselskap.  
Les mer på www.nof.no

PRISER

Seilende personell Forsikringssum Mnd Pris

Basis kr 100.000 kr 235

Medium kr 180.000 kr 400

Høy kr 250.000 kr 569
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10. NOF Akademiet
  Utdanning og kompetanseheving har vært en rød tråd i NOF siden 1896. NOF Akademiet 

er vårt utgangspunkt og arena for alt av utdanning, kompetanseheving, kurs og seminarer. 
Vi benytter intern kompetanse så vel som ekstern kompetanse til å gjennomføre 
arrangementer i regi av NOF Akademiet. Dette kan finne sted over hele landet eller i 
utlandet. For en fullstendig oversikt og påmelding, se nof.no.

10.1. Basiskurs
  For at våre tillitsvalgte skal kunne gjøre en god jobb, så arrangerer vi kurs som setter den 

enkelte inn i grunnleggende kunnskaper om arbeidsforhold og rollen som tillitsvalgt. Disse 
kursene er i utgangspunktet ment for avdelingstillitsvalgte, men det gjøres unntak for at 
medlemmer kan delta ved ledig plass.

 Basiskurs har tradisjonelt blitt arrangert lokalt i regi av din Fristilt Tillitsvalgt. 
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10.2. LO Stat kurs
  Som en del av LO så har vi tilgang til alt fra dagskurs til utdanning med studiepoeng som 

gjennomføres i regi av LO Stat. Dette er kostnadsfritt for deg som medlem.28

10.3. LO Stat studieråd 
  LO Stat har invitert 12 forbund til å delta i et samlet studieråd, hvor hensikten er å utvide 

tilbudet til medlemmer i LO systemet. NOF har plass i studierådet og deltar aktivt i 
prosesser som behandler kursprogram, stipendordninger og kursutvikling, for å nevne 
noe.

10.4. Studiestipend
  Skal du gjennomføre kurs eller studier utenom NOFs kurstilbud? Da kan du søke om LO 

Stats utdanningsstipend. Stipendet garanteres til alle som har vært betalende medlemmer 
i minst ett år. 

  
  De siste årene har stipendet vært kr 2000,- for kortere- og kr 6000,- for lengre utdanning. 

Hva må til for å få den ene satsen fremfor den andre? For å få kr 6000,- pr skoleår så må du 
ta studier med et omfang på minimum 30 studiepoeng.

  Dersom du tar kurs/etter- eller videreutdanning med mindre omfang så kan du få  
kr 2000,- pr skoleår.

   
Typiske kurs som ikke dekkes er såkalte hobbykurs, men om du kan redegjøre for at 
båtførerprøven, BE-lappen, dykker- eller fallskjermkurs er jobbrelatert så kan også slike kurs 
innvilges.

28 Se nof.no for mer informasjon.
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11. NOFKA
  NOF sitt eget kadettutvalg. Består av kadetter fra alle krigsskolene og jobber for å bedre 

lønns og tjenestevilkår for kadettene. NOFKA gir verdifulle innspill til NOF i alle 
Forsvarssaker.  I tillegg til et sentralstyre med kadetter fra alle skolene, har hver enkel skole 
et eget lokalstyre med klassekontakter fra alle klassene/kullene. 

  NOFKA gjennomfører 5 styremøter i året, hvorav ett gjennomføres i et NATO-land. Leder i 
NOFKA har stemmerett i NOF sitt Landsstyre. 

11.1. NOFKA-STYRET
  NOFKA sitt sentralstyre velges under den årlige Elev- og Kadett konferansen 

(Høstkonferansen) som gjennomføres i oktober/november. Følg med på nof.no, Facebook 
og oppslag for å bli med.
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12. Spesielt for flyelever
12.1. Økonomi
  Både yrkesbefal og avdelingsbefal er underlagt «Særavtalen om tillegg, godtgjøringer og 

ytelser for Forsvarets militære og sivile personell ved stasjoner og NATO-staber» (NATO-
avtalen). 

 Det betyr at: 
 Dere får fullt utenlandstillegg  (som er skattefritt.)
 Lønn etter grad, f.t alternativ 7. 
  Tiltredelsesforskudd (valutaforskudd), maks kr 375.000 for befal beordret til Sheppard eller 

Pensacola. Befal beordret til Ft. Rucker kan søke om ½ sats. Tilbakebetaling skjer fra 
reporting utland ved like store mnd trekk i lønn over maksimalt 3 år. Søknadsskjema og 
prosedyre ligger i FLA-portalen. Søknad leveres POC LKSK, Karin Hanger.

  Adskillelsestillegg for de som har samlivspartner eller barn inntil fylte 18 år bosatt i Norge.
  Uniformsgodtgjørelse etter Kompensasjonsavtalen, pkt 6.1, vedl 1.
  Det tilvises fritt kvarter på basen, kost betales av den enkelte.
  Som følge av at flyelever nå er på særavtalen, får ikke enslig befal som velger å bo utenfor 

basen BOQ erstatning tilsvarende det Forsvaret betaler for forlegnings- 
rommet.  

  Ved Sheppard og Pensacola blir alle forlagt inne på basen (forutsatt at de ikke har ektefelle/
samboer). Ved Ft. Rucker har Forsvaret leid hus hvor kadettene bor flere i lag. Dere blir 
enige om hvem som bor sammen.

  Risikotillegg, dagsats kr 104,50 når dere flyr. Ved dagsats rapporterer Kapt Mokri Omid 
Zanbili til FLA for utbetaling på grunnlag av tilsendt kopi av flight records. 

  Alle tillegg, med unntak av tiltredelsesforskudd som saksbehandles av FLA,  
innrapporteres over lønn av POC LUI mvf ankomst/reporting USA.

  Det er de gjeldende regler og vilkår ved avreise til utlandet som skal legges til grunn, ikke 
de som var i effekt da vedkommende søkte.

  Det tas forbehold om evt endringer i NATO-avtalen og Kompensasjonsavtalen.
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 Internett-utgifter forutsettes dekket av utenlandstillegg.
  Nattillegg tilstås ikke da det anvises fri innkvartering på basen. Gjelder også for befal som 

medbringer familie. Senior National Representative skaffer familiebolig og betaler husleien.
 Det gis ingen ekstra dekning av utgifter til bolig i Norge ifm føring av 2 husholdninger.
 Det gis ikke dekning for vask av klær siden basen har vaskemaskin tilgjengelig.
 
12.2. Utenlands- og barnetillegg
 Fullt utenlandstillegg (per 1. januar 2015): 
 Alle satser er årlige og skattefrie.
 Fenrik ugift:    kr 240.000 
 Fenrik gift/samboer   kr 334.000 
 Løytnant ugift   kr 270.000
 Løytnant gift/samboer  kr 376.000 
 Tillegg for barn i alderen 0-18 er kr 54.000. 

  Forhøyet utenlandstillegg tilstås under forutsetning av at samlivspartneren som følge av 
tjenestemannens forflytning, følger med til, og er fast bosatt på tjenestestedet for den 
perioden tjenestemannen skal virke der. Med fast bosatt menes et faktisk opphold på 
tjenestestedet i minst halvparten av tjenestemannens tjenestetid i hvert kalenderår.

  Barnetillegget forutsettes å dekke økte levekostnader forbundet med å ha barn inntil fylte 
18 år på tjenestestedet.

 
12.3. Tiltredelsesforskudd (valutaforskudd)
  Tiltredelsesforskudd kan tilstås ved opphold i utlandet av minst 2 års varighet til delfinansi-

ering av tjenesterelaterte etableringsutgifter, herunder anskaffelse av bil, møbler og utstyr, 
garderobe mv. Max forskuddsbeløp er kr 375.000. Forskuddets størrelse reduseres 
forholdsmessig for tjenestemann med tidsbegrenset kontraktstid på mindre enn 2 år (kad 
til Ft. Rucker får ½ sats). Forskuddet utbetales etter søknad på fastsatt skjema som ligger på 
nosu.no før utreise. POC LKSK koordinerer framsending av skjema til FLA som er saksbe-
handler og de overfører penger til din konto fra rapporteringsdato. Trekk/tilbakebetaling 
av lån fra ankomst USA og etter antall mnd for beordringens varighet, eks befal til Ft. 
Rucker tilbakebetaler lån over 12 mnd. Tiltredelsesforskudd fordelsbeskattes.
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12.4. Adskillelsestillegg
  Adskillelsestillegg – befal som har samlivspartner/samboer registrert 24 mnd eller barn 

inntil fylte 18 år bosatt i Norge tilstås et tillegg for å dekke merutgifter (hjemreise, telefon, 
porto/frakt mv) forbundet med å opprettholde kontakt med familien. 

 
12.5. Flyttebonus
  Flyttebonus tilstås ikke ved beordring til utdanning i utlandet. Flyttebonus kan utbetales 

ved beordring hjem til Norge ved skifte av selvstendig bolig (selv om dere flytter hjem til 
egen, tidligere bolig). Krav er at befal har bodd i selvstendig bolig (ikke BOQ) i 12 mnd i USA 
før retur til Norge.

  Flyttebonus kan tilstås ved beordring til nytt tjenestedistrikt (50 km) dersom man melder 
flytting og etablerer seg i selvstendig bolig og får flytting er dekket av Forsvaret. Forutset-
ning er at vedkommende eide/leide selvstendig bolig i minst 12 mnd før beordring til 
utlandet. Det har ingen betydning at eiendeler har stått på lager i Norge under perioden i 
utlandet.

  Beordring til ny avdeling i Norge må være av minst ett års varighet (12 mnd/365 dg) før 
flyttebonus tilstås. Ved all tjeneste i utlandet av inntil 1 års varighet (tom 365 dager) 
opprettholdes flyttebonus når familien blir boende i naturlig boområde ved siste tjeneste-
sted i Norge.

 
12.6. Forsendelse, bolig og forsikring av innbo.
  Kadetter beordret til utdanning utenlands får dekket legitimerte forsendelsesutgifter med 

inntil kr 44 000,- (hver vei). For befal som medbringer ektefelle/samboer i 24 mnd, vil 
Forsvaret normalt leie en leilighet med to soverom som er fullt møblert. 

  NB! Det er lurt å vente til hjemreisen med å bruke alt flyttevolumet, for erfaringsmessig 
øker dette under oppholdet. Kun nødvendig tilleggsutstyr bør transporteres til utlandet.  
Kadetter som medbringer husstand til utlandet bør kontakte kaptein Zanbili i god tid før 
avreise for nødvendige avtaler. Du må selv betale for telefoner og lignende. Det er i 
utgangspunktet ikke anledning til å bytte innkvartering i løpet av beordringsperioden. Et 
bytte skal på forhånd godkjennes av LST. Uten en slik godkjenning må den enkelte selv stå 
økonomisk ansvarlig for merutgiften dette måtte medføre.

  Gjennom NOF kan du tegne utvidet innboforsikring som gjelder i USA. Ta kontakt med 
Forsvarets Personellservice på 21 07 57 20. Slik forsikring er erfaringsmessig kostbar å tegne 
i USA.
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13.  Permisjoner og lønn under sykdom
13.1. Permisjon ved svangerskap, fødsel, adopsjon og amming29

  I slik permisjon har man rett til full lønn og tillegg etter den aktivitet som er planlagt. Husk 
at man ikke kan få arbeidsinntekt fra andre steder i perioden.30

  Foreldrepenger for mor er enten 80 % lønn i 59 uker eller 100 % lønn i 49 uker. 
 Fordeling av permisjonen blir mellom mødrekvoten, ferdrekvoten (pappaperm) 
 og fellesperiode.
 Omsorgspermisjon for far er 2 uker ved fødsel.
 Amming gir rett til 2 timer tjenestefri daglig.
  Arbeidsgiver skal varsles i god tid; utover 2 uker gjelder 1 ukers varsel, utover 12 uker 

gjelder 4 ukers, utover 52 uker gjelder 12 ukers varsel.31 
 
13.2. Permisjon ved omsorg for syke barn32

  Barn til og med 12 år gir rett til inntil 10 dagers permisjon og 15 dager ved tre barn.
  Antall permisjonsdager dobles hvis du er aleneforsørger, hvis den ene parten er i 

internasjonal tjeneste, eller ved tyngre sykdom. Dersom tjenesten tillater det kan det gis 
 fleksibelt uttak.
  
  Ved svært alvorlig sykdom og skade på barn under 18 år kan det gis inntil 3 års permisjon 

med lønn. Alt fravær må dokumenteres med egenmelding/sykemelding.
  Egenmelding gjelder i tre dager innenfor en periode på 16 dager. Etter det gjelder 

sykemelding fra lege eller legeerklæring fra institusjon. Egenmelding har en karenstid på 2 
måneder hos ny arbeidsgiver. I enkelte tilfeller kan den enkelte ta ut inntil 3 års ulønnet 
permisjon.

29 For mer informasjon se Hovedtariffavtalen i Staten og Arbeidsmiljøloven. 
30 HTA § 11
31 AML § 12-7
32 HTA § 20
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13.3. Lønn ved sykdom eller skade33

  Blir du syk eller skadet har du rett til full lønn i 49 uker og 5 dager over en periode på 3 år. 
Retten til full lønn opphører når arbeidskontrakten utløper. Sykdomsfravær skal meldes så 
fort som mulig med tilbakemelding om tentativ varighet og om det er arbeidsgiver som er 
skyld i fraværet. Alle opplysninger utover dette er en privatsak.

13.4. Velferdspermisjon34

  I tilfeller hvor viktige velferds- og omsorgsgrunner foreligger, kan du få permisjon med lønn 
inntil 12 arbeidsdager. Dette kan gis som fleksibelt uttak etter avtale med arbeidsgiver.

33 HTA § 18
34 HTA § 22
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14. Boligbestemmelser
  Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet gjelder fra 1. august 2012 og omfatter 

militære boliger og kvarter. 

14.1. Noen viktige definisjoner
  Samboere. To personer som har levd sammen i et ekteskapslignende forhold, hvis det i 

folkeregisteret fremgår at de har hatt samme bolig de siste 9 måneder, eller to personer 
med felles barn og felles bolig.

  Barn
  Egne eller ektefelle/samboer/partners barn/fosterbarn, til og med det året de fyller 20.  

Husk at dokumentert graviditet hos søker eller ektefelle/samboer/partner teller også.

  Flytting
  Befal med beordring på ett år eller mer som flytter til nytt boområde i selvstendig bolig.

14.2. Søke på bolig og kvarter
  Fordeling av kvarter gjøres administrativt av lokalt boligkontor.  
  Det er de regionale boligrådene som fordeler boliger. Disse består at representanter for 

fagforeningene, deriblant NOF.
  De mest naturlige boområdene for deg som kadett er Bergen, Oslo og Trondheim. Her er 

våre representanter: 
 NOF – kontakt Trondheim er Kaptein Kristian Espenes, 928 40 456
 NOF – kontakt Oslo er Major Bjørn Knutsen, 400 29 545
 NOF – kontakt Bergen er KL Robert Johan Hansen, 901 02 810

  Du søker på eget skjema som heter Bl 0801 B.35 Du må så langt som mulig dokumentere 
opplysningene. Hvis dette ikke kan gjøres, må du vurdere opplysningene i søknaden. Det 
vil si forklare så godt du kan. 

35 Finnes på http://fobid.mil.no
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14.3. Tildeling og leiebetingelser36

  For å få tildelt bolig og kvarter må man være i målgruppen. Som kadett er du dette, enten 
du går KS KVAL, 3-årig eller sivile studier. Når du er ferdig med skolen og skal ut er du 
likestilt med andre søkere. Dette gjelder selv om du har bodd i det samme boområdet i 
skoletiden.

 Mange er ikke klar over at du som kadett selv kan velge boområde under utdanning.

  Hvis man ønsker å bo to på samme kvarter, er dette mulig. Husleien skal ikke økes, men 
deles likt mellom de to som bor sammen. 

  For avdelingsbefal er det en spesialregel som sier at man kan bruke Forsvarets botilbud i 
hele ansettelsesforholdet. 

  Leietiden begrenses av beordringens varighet. Som kadett er dette normalt 3 år. Maksimal 
botid i samme boområde er 8 år.

14.4. Beregning av poeng37

  Alle som skal søke bolig må sende inn blankett Boligsøknad (Bl 0801 B)  til boligkontoret i 
det aktuelle boområdet. Følgende poengberegning legges til grunn:

 Grunnpoeng
 0-30 år gir 300 p
 31-39 år gir 200 p
 40-60 år gir 100 p
 Enslige søkere med daglig omsorg får 500 p uansett alder.

 Tjenestepoeng
 Søkere får 1 p. pr mnd aktiv tjeneste i Forsvaret. Inntil 120 p
 
 Barnepoeng
 Søkere får 200 p pr. barn. Husk at dokumentert graviditet teller. 
 Barnepoeng kun inntil fylte 20 år.

36 Boligdirektivet kap. 6-9
37 Boligdirektivet kap. 9
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38 Se Kadetthjelpen kap. 7 Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested §3 nr 2 pkt b.

 Flyttepoeng
 Søkere får 30 poeng pr flytting. Inntil 5 flyttinger (150 p)
 
 Ektefelle/samboerpoeng
 Sivil ektefelle/samboer/partner gir 150 p
 Militær (befal/grenader/matros)  ektefelle/samboer/partner gir 300 p

 Søknader skal avgjøres på grunnlag av poeng eller på spesielt grunnlag.
  Disse hensyn skal tas: bobehov, familiens størrelse og sammensetning, barns alder, avstand 

til skole og barnehage, omsorg og samværsordninger samt søkerens livsfase.

 Etter at resultater kommer har du 14 dagers klagefrist til boligkontoret.

14.5. Andre viktige forhold
  Ved død og samlivsbrudd kan ektefelle/samboer/partner bli boende i inntil 12 måneder.

  Husleien betales ved lønnstrekk. Leieprisene er markedstilpasset og fører ikke til fordelsbe-
skatning. Leien indeksreguleres årlig og inkluderer normalt fellesutgifter og offentlige 
avgifter. Det blir gitt husleiekompensasjon over lønn for beboere av Forsvarets boliger. 
Denne skattes som lønn.  

  Dersom det ikke er militær bolig tilgjengelig kan du søke om å få dekket inntil kr. 9500-/
mnd  av Forsvaret for å leie sivilt. Denne støtten får du bare hvis du har flyttet fra en 
selvstendig bolig og ikke nådd opp i konkurransen om militær bolig. Støtten er skatteplik-
tig.38
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15. RUF (Reglement for utdanning i Forsvaret)
Utdrag fra kap. 14

15.1. Skoleråd
  Rådet bør innhente skriftlige eller muntlige redgjørelser for å belyse en sak best mulig. I saker som 

angår den enkelte kadett, har denne rett til å uttale seg og rett til å la seg bistå av for eksempel 
representant fra NOF, advokat eller medstudent. Det skal være en varslingstid på minst fem 
arbeidsdager for innkalling av skoleråd. 

  Skolerådet skal som et minimum bestå av leder, sekretær, en representant for kadetten, en 
representant fra undervisningspersonalet og en representant fra NOF eller tilsvarende.

15.3. Frabeordring/relegering
  Skolene skal prøve å avdekke forhold som kan føre til frabeordring på et så tidlig tidspunkt 

som mulig. Det er skolesjefen som beslutter spørsmålet om relegering, etter behandling i 
skolerådet.  

 Følgende er grunnlag for frabeordring/relegering:
 ■ Manglende sikkerhetsklarering
 ■ Skolemessige prestasjoner
 ■ Fusk eller forsøk på fusk
 ■ Vandel og/eller refselser
 ■ Vurdering av skikkethet / militære forhold (MF)

  Blir du frabeordret har du allikevel krav på en utskrift av eksamensprotokoll/karakterutskrift. 
Etter frabeordring er det Generalinspektøren som tar stilling til videre tjeneste i Forsvaret.

15.2. klage- og innsynsrett ved frabeordring/relegering
  Klage gis oppsettende virkning inntil endelig avgjørelse foreligger.  

Dette betyr at du fortsetter som kadett inntil klagen er ferdigbehandlet.
  Kadetter skal gis informasjon om sine rettigheter ved frabeordrings- , relegerings- og klagesaker.
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15.4. Krav i utdanningen
  Hver skole skal ha instrukser som beskriver minstekravene i utdanningen og konsekvenser 

hvis dette ikke blir nådd.
  Kadetter som har problemer med å følge undervisningen, enten skoleresultater eller 

militært forhold, skal så tidlig som mulig ha oppfølging fra skolen. Dette innebærer:
 ■ Samtale (muntlig advarsel).
 ■ Plan for forbedring. Skal dokumenters.
 ■ Skriftlig advarsel med prøvetid.
 ■ Skoleråd.
 ■ Frabeordring iht. Forvaltningsloven.

15.5. Frabeordring med grunnlag i MF(militære forhold) / ledelse
  MF er et utrykk for skikkethet som befal. Skal være et resultat av systematiske observasjoner 

av forhold i kandidatens holdning og adferd, både i og utenfor skoletid, som har betydning 
for vedkommendes egnethet som militær leder.

  Du skal gjøres oppmerksom på eventuell nedsatt vurdering i MF eller anlegg som befal og 
skal frabeordres dersom vurderingen blir lavere enn minstekravet. Dersom det er mulighet 
for forbedring skal det gis oppfølging og tidsfrist til ny vurdering. Kriterier for MF skal 
fremgå i skolens fagplan. 

 Prosess:
 ■ Innkalling til samtale med Skolesjef med skriftlig advarsel. Samtalen skal være 

rettledende og det skal gis prøvetid.
 ■ Skoleråd.

 Rettigheter ved en frabeordringssak
 ■ Forhåndsvarsel og rett til å uttale seg
 ■ Innsyn i saksdokumenter
 ■ Rett til bistand av fullmektig. Advokat, tillitsvalgt eller annen myndig person.
 ■ Rett til å forklare seg muntlig i skoleråd før avgjørelse
 ■ Frabeordring skal være skriftlig og begrunnet
 ■ Ved klage har du rett til å følge undervisningen frem til endelig avgjørelse.
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15.6. Andre viktige momenter
 Rettigheter ved avbrutt utdanning
  Ved langvarig sykdom, vektige sosiale grunner og graviditet gis det tilbud om å fortsette 

utdanningen senere dersom forholdene tillater det. Forutsetning er tilfredsstillende 
militære helsekrav.

 Karakter i SML kan kun påklages dersom det påvises formelle feil.
 Rangering av alle kadettene i kull skal avgjøres på grunnlag av hovedkarakter.
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16. Medlemsfordeler
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Fordelen gjelder alle veiledende priser på vpg.no

Fordelen gjelder på veiledende priser ved  

fremvisning av NOF-medlemskortet i en av  

de 27 butikkene. 

Fordelen gjelder alle veiledende priser i  

utikk og på nett.
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Verv en kollega
Flere medlemmer gir større gjennomslagskraft. Som  
medlem av NOF er du den beste ambassadøren vi har for  
å rekruttere nye medlemmer til Norges Offisersforbund. 

Få et gavekort hos equipnor pålydende 1000,- pr person 
du verver. Om du ønsker noe annet enn gavekort finnes 
det full oversikt over vervepremier på nof.no. 

NOF tar forbehold om evt. trykkfeil. Har du spørsmål eller 
ønsker å ta ut vervepremie, send mail til ka@nof.no

For å få registrert verving hos oss, må du gjøre følgende:
• Benytt en standard innmeldingsblankett  

og verv en venn
• Skriv deg opp som verver på innmeldingsblanketten
• Den du verver må være i aktiv tjeneste og motta lønn 

fra Forsvaret.
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EKSEMPLER PÅ

VERVEPREMIER
VERV 1 MEDLEM OG VELG MELLOM:
• Primus thermos • Pelicase 1065 Ipad 
• Pelicase 1015 Iphone 
• Camelbak Thermobak 3L Antidote Long 

VERV 2 MEDLEMMER OG VELG MELLOM:
• Apple TV  • iPod Nano 16 gb  
• 5.11 Ryggsekk • Primus eta solo 

VERV 3 MEDLEMMER OG VELG MELLOM:
• Peltor Ops-core ARC Conversion kit • Peliur-
ban backpack u-100 • Primus omnilite Ti  
• Camelbak Linchpin Ryggsekk Coyote 3 L Anti-
dote reservoir 

VERV 5 MEDLEMMER OG VELG MELLOM:
• iPad mini • Arcteryx Ryggsekk Axios 50L 
sort • Oakley kit SI Ball M-frame 2.0 • Fjellreven 
Abisko Lightweight 1

VERV 10 MEDLEMMER OG VELG MELLOM:
• iPad 3 • iPhone 5 • Contour Pluss 2 Action-
kamera  • Suunto Ambit Black (HR) klokke
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Besøksadresse: Møllergt. 10, 0179 Oslo
E-mail: post@nof.no

Sentralbord. Siv: 982 83 310/23 09 53 00
Mil: 0510 5300


