
 

  

FORSVARET  
Forsvarets personell- og vernepliktssenter 

   1 av 2 
   
Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 
Hanne Karen Landbø, hlandbo@mil.no 
+47, 0510 7122 
FPVS/PLAN-A-U-AVD/ARB-REGV-SEK 

2016-12-20 2016/006941-004/FORSVARET/ 251 
 
Tidligere dato Tidligere referanse 
    

 
  

     

     

Postadresse Besøksadresse Sivil telefon/telefaks Epost/ Internett Vedlegg 
Postboks 800 Postmottak Storhamargata 100 / forsvaret@mil.no  
2617 Lillehammer 2315 HAMAR  www.forsvaret.no  
Norge Norge Militær telefon/telefaks   
  99/0500 3699 Organisasjonsnummer  
   NO 986 105 174 MVA  
   

 
 

     

Til Kopi til  

Cyberforsvaret 
Etterretningstjenesten 
Forsvarets fellestjenester 
Forsvarets høgskole 
Forsvarets logistikkorganisasjon 
Forsvarets operative hovedkvarter 
Forsvarets personell- og vernepliktssent 
Forsvarets spesialstyrker 
Forsvarets sanitet 
Forsvarsstaben 
Heimevernet 
Hæren 
Luftforsvaret 
LOS-programmet 
Sjøforsvaret 

FPVS/UTLANDSAVD 
FST/HR-AVD 

Presisering til Arbeidstidsavtalen i Forsvaret og iverksettingsskrivet 

1 Bakgrunn 

Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) viser til møte avholdt den 5. desember 2016 
med arbeidstakerorganisasjonene i forbindelse med behov for presisering av iverksettingsbrevet 
til Arbeidstidsavtalen for Forsvaret (ATF). Det var i møtet enighet om presiseringen som fremgår 
under. 

2 Redegjørelse for saken  
Det har vært et gjentagende problem at personell fra ulike norske avdelinger ved deltagelse på 
øvingsaktivitet i utlandet har fått kompensert ulikt for aktiviteten til tross for at de reguleres av 
like avtalevilkår. Dette ble forsøkt rettet opp i iverksettingsbrevet til ATF pkt. 7.7, men det viste 
seg i etterkant at denne presiseringen ikke var tilstrekkelig for å løse problemet.  
 
Det er derfor utarbeidet en ytterligere presisering for å klargjøre ansvaret for utarbeiding av 
arbeidsplaner ved øvingsaktivitet i utlandet, samt for å sikre lik kompensasjon for likt arbeid.  
 
Presiseringen lyder som følger:  

«Der personell avgitt fra norsk avdeling deltar på aktivitet i utlandet ved allierte staber 
eller annen utenlandsk avdeling, eller på utenlandsk fartøy, skal det lages arbeidsplan for 
aktiviteten. Det samme gjelder der aktivitet foregår ved alliert stab i Norge dersom 
ansvarlig avdeling er en avdeling i utlandet. 

Arbeidsplan skal utarbeides av ansvarlig avdeling for aktiviteten i samråd med 
FPVS/Utlandsavdelingen. Det vil vanligvis være SNR eller tilsvarende ved ansvarlig 
avdeling som utarbeider arbeidsplanen.»  



   

2 av 2  

 
 

 

            
  
 
 

 
Dette innebærer ikke en endring av dagens ordning der JWC på Jåttå utarbeider og drøfter 
egne arbeidsplaner.  
 
Ansvarlig avdeling i utlandet er forpliktet til å utarbeide arbeidsplan i samråd med 
FPVS/Utlandsavdelingen. Arbeidsplanen vil da bli drøftet ved FPVS/Utlandsavdelingen. 
Partsnivå vil være som DIF-nivå (DIF Utland) og følge HA/TAs tvisteordninger.  

 

For øvrig gjøres det oppmerksom på tidligere presiseringer knyttet til bruk av ATF ved 
øvingsaktivitet i utlandet i Doculiveskriv 2014/017646-001.  

3 DIFenes ansvar for at lik aktivitet kompenseres likt 

Ettersom det har vært et gjentagende problem at personell kompenseres ulikt for lik aktivitet til 
tross for at de reguleres av samme avtalevilkår, vil FPVS på nytt minne DIFene på det felles 
ansvar de har for at slike hendelser ikke oppstår.  

ATF pkt. 5.3 bestemmer at gjennomførende avdeling skal utarbeide og drøfte arbeidsplan også 
for tilreisende personell. Avgivende avdeling er dermed pliktig i henhold til Forsvarets 
arbeidstidsavtale til å følge drøftede arbeidsplan. Kompenseres aktiviteten på annen måte enn 
det som er programmert i arbeidsplan, innebærer dette et brudd på Forsvarets bestemmelser. 
Slike brudd fører også til misnøye og uro i Forsvaret for personell som opplever denne 
urettferdigheten, og FPVS ber om at DIFene er seg bevisst ansvaret for å forhindre dette.    

4 Konklusjon 

FPVS ber alle DIFer merke seg presiseringen knyttet til øvingsaktivitet i utlandet slik den 
fremgår over. Samtidig ber FPVS om at DIFene sikrer at det faktisk kompenseres i henhold til 
arbeidsplanene som er utarbeide ved slik aktivitet.  
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