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NOF 
 

Uniformer for spesialister 
Ved innføringen av Ordning for militært tilsatte (OMT) forutsatte Stortinget at de to søylene 

(offisers- og spesialistsøylen) skulle være likeverdige. Dette har senere blitt gjentatt av 

Forsvarsdepartementet og Forsvarets ledere på alle nivåer. Heldigvis har dette gitt seg utslag også i 

forvaltningen av personellet på flere områder. Tilsetting til 60 år er mulig uansett søyletilhørighet. 

Sosiale rettighetene som flytting og pendling er det laget egne avtaler på i påvente av reforhandling 

av kompensasjonsavtalen, da hensikten med avtalen var å gi like rettigheter for OR/OF for hele 

kompensasjonsavtaleområdet. Dette er gode tiltak som er svært viktige for Norges offisers- og 

spesialistforbund (NOF), for å skape forutsetninger for å lykkes med en ny militær ordning.  

Samtidig må vi erkjenne at endringstakten er høy, og skaper utfordringer for en enhetlig forvaltning 

av personellet. Som en konstruktiv medspiller til beste for Forsvaret og personellet, ønsker NOF å 

rette søkelyset på forvaltningen og bestemmelsene rundt uniformgodtgjørelse for spesialistene. 

Dette gjelder spesialister med grad OR 2-4.  

 

Drøfting 

I implementerings- og milepælsplan punkt 1.3, ordning for militært tilsatte datert 7.oktober 2015 

beskriver ønskede effekter: 

Ordning for militært tilsatte skal gi grunnlag for: 

Felles forvaltning og styring av alt militært tilsatt personell 

Økt kontinuitet og erfaring 

 

Kompensasjonsavtalen datert 1. januar 2015, tar naturlig nok ikke inn over seg de endringene som 

OMT medfører, og beskriver følgende i punkt 5.10.1 Personell med uniformsplikt:  

Befal som har plikt til å holde seg med uniform etter forsvarsgrenenes regler tilkommer 

uniformsgodtgjøring med en månedlig sats for ivaretakelse av denne. (…) 

Så langt vi kan forstå er intensjonen mellom partene i kompensasjonsavtalen lik behandling, men 

konsekvensen av at ordlyden i forvaltningsreglementet ikke endres i samsvar med den faktiske 

situasjonen, er at berørt personell (OR 2-4) opplever ulik praksis i våpengrenene.  
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Symbolverdien med å kunne stille på oppstilling og sosiale arrangementer i like uniformer er stor, 

men dagens forskjellsbehandling oppleves som et åpenbart klasseskille, og undergraver innføringen 

av OMT. Tilbakemeldingene fra våre medlemmer er at dette oppleves som svært uheldig, både for 

den enkelte spesialist men også for avdelingene.  

 

Vi har full forståelse for at det kan ta tid å endre fremtidig innretning og derav kompensasjon, men 

Forsvaret har også et ansvar for å ivareta hensikten med OMT og de føringer som er gitt av 

Forsvarsdepartementet og Stortinget.  

 

Før en helhetlig gjennomgang av uniformsatser, plikter og rettigheter er på plass ber vi Forsvaret 

vise handlekraft og gi ut midlertidige bestemmelser som ivaretar alle OR 2-4, uansett våpengren.  

 

NOF mener slike bestemmelser bør baseres på tilsettingsforhold og gjelde både for personell tilsatt 

til 35 år og til 60 år. Det naturlige i våre øyne er å gi like rettigheter og plikter etter kompensasjons 

avtalens 5.10.1. for både OR og OF med tilbakevirkende kraft fra eventuell anskaffelse. 

 

Konklusjon 

NOF ber FPVS følge opp uniformssaken og kalle inn partene så raskt som praktisk mulig for å få 

avtale om dette på plass.  
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