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Iverksetting av reforhandlet særavtale for tjenestegjøring i internasjonale 
operasjoner 
 
Innledning 
Forsvarsdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene har reforhandlet særavtale for 
tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Den reforhandlede avtalen har virkning fra 
1. januar 2018 og gjelder frem til 31. desember 2019.  
 
Endringer i særavtalen 
Etter forhandlingene er særavtalen oppdatert i tråd med ny statsansattelov, ny forsvarslov og 
underliggende forskriftsverk. I tillegg er avtalen oppdatert i henhold til Hovedtariffavtalene i 
staten. Det er også gjort mindre justeringer i språk og struktur. 
 
Av større innholdsmessig endringer i avtalen er partene enig om følgende: 

- Under den forberedende tjenesten gis det en permisjonsdag og kr. 1500,- som 
dagsats, som følge av at man er unntatt aml. kapittel 10, jf. punkt 2.2. 

- Ved forberedende tjeneste i utlandet, av minimum to ukers varighet, får personellet 
en hjemreise tur/retur etter mønster av pendlerreiser, hvis dette er forenelig med 
gjennomføringen av tjenesten. 

- Under tjenesteperioden er gradsnivået for major (og tilsvarende) hevet til høyeste 
sats på misjonstillegget. Forholdstallene under utenlandstillegget er forenklet ved at 
seks grupper er slått sammen til fem. Endringen knytter seg til at forholdstallet for 
løytnanter og kapteiner er hevet fra 135 til 140, mens det for majorer er senket fra 
150 til 140, jf. punkt 3.1 og 3.4  

- Familietillegget er styrket med kr. 250,- per måned, jf. punkt 3.3. 
- Kompensasjon for ekstra belastning er styrket med kr. 150,- per måned, jf. punkt 3.9. 

 
 
 



Side 2 

I tillegg ble partene i felles protokolltilførsler enige om at det bør arbeides for mest mulig like 
vilkår under forberedende tjeneste hjemme og i utlandet. Det skal nedsettes en 
partssammensatt arbeidsgruppe som skal se nærmere på dette. Partene er enige om at 
arbeidet skal være ferdig innen 1. september 2018.  
 
Partene ble også enige om at en partssammensatt arbeidsgruppe skal vurdere lønnsutvikling 
og ordninger for lønnsfastsettelse for personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner. 
Arbeidet med vurderingen av lønnsutviklingen skal være ferdig innen utgangen av februar 
2018. 
 
Det er viktig at arbeidet med å se på lønnsutviklingen igangsettes umiddelbart slik at arbeidet 
kan vurderes og eventuelt spilles inn i forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2018. 
 
I tillegg ble partene enige om at Forsvarsdepartementet i samarbeid med partene skal se på 
og vurdere forvaltningsutfordringene ved avvikling av ferie. Forsvarsdepartementet vil 
innkalle til et møte i begynnelsen av 2018. 
 
Endringer i administrative bestemmelser 
Ved drøftingen av de administrative bestemmelsene ble det også gjort en del forenklinger i 
språk og struktur. Av innholdsmessig endringer ble blant annet følgende drøftet frem: 

- Det er gjort endringer i punkt 2.8 som følge av at Forsvaret vil gjøre operativ støtte til 
del av OPL/I. 

- Engangskompensasjonen ved avvik fra forsvarstilsatteforskriftens regler om 
varslingstid er hevet med kr. 150,-, jf. punkt 5.1. 

- Observatører kan nytte hjemreisene i tjenesteperioden til å møte familien i tredjeland, 
innenfor billigste reisemåte for strekningen operasjonsområdet – hjemstedet, jf. punkt 
5.5.3 

 
Det er ikke gjort endringer i rekrutteringstilleggene eller det militærfaglige tillegget. I en felles 
protokolltilførsel ble partene enige om at det skal nedsettes en partssammensatt 
arbeidsgruppe som skal vurdere de ulike rekrutteringstilleggene og militærfaglig tillegg for å 
oppnå en målrettet effekt av de enkelte tilleggene. Arbeidet skal være ferdig innen 1. 
september 2018. 
 
Partene ble også enige om at i løpet av første halvdel av 2019 skal partene evaluere 
vilkårene for tillegg, ytelser og godtgjørelser for personell på operativ støtte.  
 
Iverksetting 
Forsvarsdepartementet ber om at Forsvarsstaben iverksetter reforhandlet særavtale for 
tjenestegjøring i internasjonale operasjoner, samt følger opp arbeidet med partenes felles 
protokolltilførsler. 
 
 
 



Side 3 

Det henvises for øvrig til særavtalen og de administrative bestemmelsene, samt protokollen 
fra reforhandlingen. Dokumentene ligger vedlagt. 
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