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Særavtale om særskilt tillegg for arbeidstiden for militære arbeidstakere 
ved Forsvarets skoler 
 
Forsvarsdepartementet (FD) viser til møtet med Befalets Fellesorganisasjon (BFO), Norges 
Offisersforbund (NOF) og Krigsskoleutdannede Offiserers landsforening (KOL) 
14. september 2016. Bakgrunnen for møtet var at Forsvaret, med hjemmel i 
tjenestetvistlovens § 12 har sagt opp Selvstendig avtale om særskilt tillegg for 
undervisningstiden ved Forsvarets skoler (særavtalen), inngått 15. mai 2007, til bortfall med 
virkning fra 1. mai 2016. Organisasjonene ønsket å få avklart partenes forutsetning for 
behandling av nevnte særavtale.  
 
Ordningen med undervisningstid ble terminert i 1997. I stedet ble det i arbeidstidsavtale for 
militære arbeidstakere (ATM) § 13 innført faste B-trinn til militære instruktører/lærere og 
midlertidig tilbeordret instruktører ved skoler med skolestatus. I etterkant av Lønnsprosjekt I 
(LP I) ble særavtalen, til erstatning for ATM § 13, fremforhandlet av partene 15. mai 2007. 
Avtalen ble gitt virkning fra 1. mai 2007 til 1. mai 2008, og ble forlenget automatisk med ett år 
av gangen dersom partene ikke sa opp avtalen.  
 
I utgangspunktet var hensikten med avtalen å være et incentiv for å øke rekrutteringen til 
undervisningsstillinger. Årsaken til oppsigelse av særavtalen er at Forsvaret mener avtalen 
ikke lenger tjener sitt formål med hensyn til rekruttering og det å beholde kvalifisert personell 
ved skolene. I tillegg har omfanget av særavtalen blitt langt større enn intensjonen ved 
avtalen. .  
 
LP I er fulgt opp av Lønnsprosjekt II (LP II).  Dermed er LP I mindre premissgivende. I LP I 
var en av anbefalingene at antall særavtaler innen lønn skulle reduseres. Det endelige 
resultatet ble at 19 særavtaler ble sagt opp eller lagt inn som vedlegg til 
kompensasjonsavtalen. Videre ble 20 særavtaler gjennomgått i LP II. Det er etter FDs syn  
ingen beslutninger eller juridiske forpliktelser knyttet til LP I eller LP II som tilsier at avtalen 
om skoletillegg ikke kan sies opp ensidig fra arbeidsgiversiden.  



Side 2 

 
Videre mener FD at Forsvaret har tatt hensyn til berørt personell ved å la personellet beholde  
tillegget som en personlig ordning ut juli 2017. Dette gir den ansatte tid til å omstille seg. I 
tillegg ligger det muligheter innenfor Hovedtariffavtalens virkemidler til å kompensere 
personellet der dette er nødvendig.  
 
For øvrig legger FD til grunn at Forsvaret har fulgt opp intensjonene i LP I og II om å vurdere 
hensiktsmessigheten av de enkelte særavtalene.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjersti C. Klæboe (e.f.) 
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