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1. Innledning 

1.1. Formål 
Veileder i HR del F supplerer og utdyper Statens personalhåndbok (SPH), hovedtariffavtalene i 
staten og HR-bestemmelsen kapittel F. Veilederen skal bidra til god, helhetlig og forsvarlig 
forvaltning av alle ansatte i Forsvaret. 

1.2. Virkeområde 
Veilederen gjelder for alle ansatte i Forsvaret. Dette inkluderer også militært tilsatte i sektoren for 
øvrig1. 

Der det er gitt egne bestemmelser for overenskomstlønte (OVK) i verkstedoverenskomsten for 
Forsvaret (VO/F), skal disse følges. For øvrig gjelder bestemmelsene som for statsansatte. 

1.3. Medbestemmelse 
Veileder til HR-bestemmelsen - del F skal drøftes med arbeidstakerorganisasjonene. 

 

2. Oppmerksomhet og gaver 

2.1. Generelt 
Utover de forhold som er beskrevet i dette punkt, er det ikke anledning til å gi gaver til, eller vise 
andre former for oppmerksomhet overfor ansatte i Forsvaret. Unntak er tildeling av avdelingens 
emblem etc. ved fratreden fra avdelingen. Oppmerksomhet og gaver av «bagatellmessig verdi» 
regnes ikke som gaver i ligningspraksis. Retningslinjer for forventet adferd finnes i 
statsansatteloven og SPH mv.2 

 

2.2. Føringer for oppmerksomhet og gave til arbeidstaker i Forsvaret ved jubileer og andre 
spesielle anledninger 

DIF fastsetter hva som skal tildeles ved de enkelte anledninger og hvordan dette administreres. Det 
kan gis gavekort, men ikke beløp i kontanter.3 

Oppmerksomhetene gjelder også for deltidsansatte uansett stillingsprosent. 

Hvis ansatte i perioder midlertidig disponert/ansatt ved annen etat i sektoren, skal de forvaltes iht. 
retningslinjene i den etat man tjenestegjør ved. 

I tillegg til oppmerksomheter som fremgår av kap. 2, er det anledning til å dekke utgifter til enkel 
bevertning. 

 

                                                           
1 Forsvarstilsatteforskriften § 3 
2 Lov om statens ansatte (statsansatteloven) § 39, SPH punkt 1.11, 2014-06-06 Veileder om gaver i tjenesten, 
www.skatteetaten.no og Etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren 
3 HR-bestemmelsen kapittel F.1 
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2.3. Tjenestetid for oppmerksomhet/gave 
Ved utregning av tjenestetid er det ikke krav om sammenhengende tjeneste. Ved utregningen av 
tjenestetid  teller følgende tjenester 4: 

a) førstegangstjeneste  
b) tjeneste som sivilt ansatt 
c) tjeneste som militært tilsatt 
d) permisjon uten lønn som regnes med i ansiennitetsberegning5 

Tjenestetiden kan både bestå av ansettelsesforhold ved ulike driftsenheter i Forsvaret så vel som i 
sektoren for øvrig (FFI, FB og FMA) i perioden. Føringene ovenfor gjelder når vedkommende 
arbeidstaker er ansatt i Forsvaret når tidspunktet for oppmerksomhet og gaver inntreffer.  

2.4. Gavekortets størrelse6 ved lang tjenestetid 
Etter 25 års tjeneste skal det gis gavekort pålydende 3000 NOK. Etter 40 års avtjent tjeneste skal det 
gis et gavekort pålydende 4000 NOK, mens det etter 50 år i tjeneste skal gis et gavekort på 4500 
NOK. 

2.5. Gavens størrelse ved fratreden 
Ansatte i Forsvaret som går av med pensjon eller uførepensjon etter minst 20 år i forsvarssektoren, 
skal tildeles et gavekort på NOK: kr 3 500,-. Ansatte som går av med pensjon eller uførepensjon 
etter mindre enn 20 år i forsvarssektoren, skal tildeles et gavekort på NOK kr 2 500. 

Eventuell tildeling av avdelingsskjold omfattes ikke av nevnte summer. 

2.6. Gavens størrelse ved runde fødselsdager 
Gave ved fødselsdager for ansatte gis ved fylte 50, 60 og 70 år. Gaven gis i form av et gavekort 
pålydende inntil kr NOK 2000, –. 

2.7. Gave ved andre hendelser 
DIF må selv vurdere om det er andre hendelser som bør medføre en oppmerksomhet. Gavens 
størrelse kan være på inntil kr 700,– 7 

2.8. Oppmerksomhet fra Forsvaret ved gravferd 
I forbindelse med en arbeidstakers gravferd, bør DIF kjøpe krans eller blomster. Ordningen kan 
også omfatte arbeidstaker som ved dødstidspunktet hadde fratrådt. Det kan også gis 
oppmerksomhet ved dødsfall i arbeidstakers nærmeste familie, dersom dette anses som passende. 

I stedet for krans eller blomster kan det ytes en pengegave pålydende tilsvarende sum til et 
humanitært, medisinsk eller sosialt formål, dersom avdøde eller nærmeste familie ønsker det. Av 
hensyn til den spesielle honnør en siste hilsen er ment å være, bør avdelingen sørge for at de 
pårørende blir gjort kjent med at ønsket er oppfylt. 

                                                           
4 HR-bestemmelsen kapittel F.1.3 
5 Hovedtariffavtalen i staten (HTA) fellesbestemmelsene § 6 
6 HR-bestemmelsen kapittel F.1.4.1 
7 HR-bestemmelsen kapittel F.1.4.4 
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Det skal normalt kun gis én oppmerksomhet fra Forsvaret.8 

Nærmere informasjon om gravferd med militært innslag fremgår av Håndbok for seremoniell i 
forsvarssektoren kapittel 1, pkt. 2.7.   

Regler om dekning av utgifter til begravelse fremgår av vernepliktsforskriften § 80, jf. § 77. Dette 
gjelder også ved all militær aktivitet, i inn- og utland.  

2.9. Gaver ved besøk  
Forsvarets ansatte gir normalt ikke gaver ved besøk nasjonalt eller til eller fra utlandet. I visse 
sammenhenger kan det likevel gis symbolske gaver, f.eks. bøker med nasjonalt tilsnitt eller 
spesielle plaketter.9 

2.10. Profileringsartikler og reklamegjenstander 
Profileringsartikler og reklamegjenstander kan for eksempel være gave til foredragsholdere, premie 
i konkurranser, gaver til de ansatte eller enkle nyttegjenstander for avdelingen i rekrutterings- 
og/eller profileringsøyemed. Dette skal være artikler av «ubetydelig» verdi.10 

2.11.  Mottak av gaver 
Det er lov å motta symbolske gaver av lav verdi (blomster, konfekt e.l.), eksempelvis som takk for 
foredrag. 

3. Arbeidsbriller 

3.1. Generelt 
Forsvaret dekker kostnader til arbeidsbriller og synsundersøkelse for alle ansatte og vernepliktige11 
i disse tilfellene:12 

a) dokumentert behov for briller til arbeid ved dataskjerm (databriller)13 
b) dokumentert behov for vernebriller med styrke 
c) luftpersonell (besetningsmedlemmer) som har krav om bruk av briller eller linser i sin 

tjeneste basert på medisinsk godkjenning 
d) aktivt tjenestegjørende personell som har STCW-sertifikatkrav som dekksoffiser for sin 

tjeneste i Sjøforsvaret og som har dokumentert behov for briller. 

Ved behov for briller er det linjeleder som attesterer blankett Bl 0563 B Synsundersøkelse - 
anskaffelse av briller og leverer til innkjøpsansvarlig, som påfører innkjøpsordrenummer. 

Blanketten medbringes til autorisert optiker evt. øyelege14. Dersom Forsvaret har rammeavtale på 
optikertjenester og briller skal rammeavtalen benyttes.15 

                                                           
8 Ved dødsfall som følge av stridshandlinger i internasjonal tjeneste vil HM Kongen normalt besørge krans. DIF 
bør likevel besørge krans på vegne av DIF. 
9 HR-bestemmelsen kapittel F.1.7 
10 Etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren 
11 Vernepliktige anses som sidestilt med ansatte i denne sammenheng 
12 Pkt b-d: HR-bestemmelsen kapittel F.2 
13 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §14-4 (4). 
14 Behov for synsundersøkelse hos øyelege må dokumenteres særskilt, jf HR-bestemmelsen kapittel F.2 
15 http://intranett2.mil.no/ansatt/hms/Sider/Anskaffe-briller-til-bruk-i-arbeidet.aspx  

http://intranett2.mil.no/ansatt/hms/Sider/Anskaffe-briller-til-bruk-i-arbeidet.aspx
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3.2. Databriller 
Det anbefales at den ansatte eller vernepliktige som mistenker at de har et synsproblem ved arbeid 
foran dataskjerm, tar kontakt med bedriftshelsetjenesten for ergonomiske råd og tilpasninger før 
synsundersøkelse hos optiker. 

Det er primært aldersrelatert langsynthet som naturlig oppstår i 40-årsalderen som gir behov for 
databriller. Det finnes unntaksvis synsstyrker hos yngre som gjør at de trenger databriller, selv om 
en klarer seg fint i hverdagen uten behov for briller. Det dreier seg gjerne om en liten synsfeil som 
ved langvarig arbeid foran dataskjerm kan gjøre at øynene blir anstrengte og sliten, noe som kan gi 
generell tretthet og hodepine.  

Ansatte og vernepliktige, som jevnlig og som en betydelig del av sitt arbeid, arbeider ved 
dataskjerm, kan ha krav om å få databriller dekket av arbeidsgiver. Vurdering av behov for briller 
skal skje dersom den ansatte eller vernepliktige mistenker at de har et synsproblem som påvirker 
arbeidet foran skjermen. Dersom utfallet av prøve eller undersøkelse gjør det nødvendig, og 
dersom vanlig synskorrigerende hjelpemidler ikke kan benyttes, skal arbeidstakerne få spesielle 
synskorrigerende hjelpemidler som egner seg for vedkommende arbeid.16 

Det er en optiker som vurderer arbeidstakerens eller den vernepliktiges syn og om vedkommende 
eventuelt har behov for databrille. Optikerens vurdering skal være konkret i hvert enkelt tilfelle, 
f.eks. om den ansatte eller vernepliktige har et synsproblem som autorisert optiker vurderer å ha 
faktisk sammenheng med det aktuelle arbeidet ved dataskjermen. 

Skjermterminalbrillene skal normalt være enstyrkeglass. Optiker må vurdere og begrunne et 
eventuelt behov for annen type glass. 

Ansatte og vernepliktige får ikke dekket briller som er tilpasset annen bruk enn arbeid foran skjerm 
på dataarbeidsplassen. 

Dette dekker Forsvaret: 

a) Synsundersøkelsens kostnad 
b) Nødvendige glass 
c) Innfatning inntil 1500,- kroner eksklusiv mva. 

3.3. Vernebriller med styrke  

3.3.1. Splintbeskyttende briller 
Ansatte og vernepliktige får i dag utlevert splintbeskyttende briller som brukes i tjeneste. Disse 
brillene tilfredsstiller kravene til beskyttelse som de kan utsettes for i tjenesten. 

De splintbeskyttende brillene kan ikke leveres med styrke i glassene. For å få styrke i glassene til 
disse brillene, setter optiker inn et såkalt RX-innlegg. Det vil si at dersom den ansatte eller 
vernepliktige til daglig bruker briller med styrke, så skal vedkommende motta RX-innlegget fra 
Forsvaret. Den ansatte eller vernepliktige skal deretter selv gå til optiker for å få synskorrigerende 
glass som tilpasses det utdelte RX-innlegget av optiker. De synskorrigerende glassene skal alltid 
være enstyrkeglass. RX-innleggene skal passe splintbeskyttende briller. 

                                                           
16 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14-4(4), jf. også § 1-6 b) til arbeidsmiljøloven 
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Dersom Forsvaret har en rammeavtale for optikertjenester og briller skal tilpasningen av RX- 
innlegget utføres hos optikeren det foreligger avtale med.17 

Forsvaret dekker følgende: 

a) Synsundersøkelsens kostnad18 
b) RX innlegg (utleveres fra depot) 
c) Nødvendige glass 

3.3.2. Vernebriller for øvrig 
Det anbefales at den ansatte eller vernepliktige som mistenker at de har et synsproblem ved arbeid 
som krever vernebriller, tar kontakt med bedriftshelsetjenesten for ergonomiske råd og 
tilpasninger før besøk hos optiker. 

Vernebriller med styrke er kun for ansatte og vernepliktige som har behov for vernebriller utover 
det som er nevnt i punkt 3.3.1 ovenfor og som i tillegg trenger synskorreksjon. Brillene kan kjøpes 
med enten fareklasse S eller F. Valg av fareklasse skal tas i lys av arbeidssituasjon. Fareklasse S 
benyttes vanligvis i laboratorier og fareklasse F benyttes der det er risiko for at partikler 
(metallspon, splinter eller lignede) i fart kan treffe øyområdet. 

Glassene skal normalt være enstyrkeglass. Optiker må vurdere og begrunne et eventuelt behov for 
annen type glass. 

Dette dekker Forsvaret: 

a) Synsundersøkelsens kostnad19 
b) Nødvendige glass 
c) Innfatning inntil 1500,- kr eksklusiv mva. 

3.3.3. Briller til besetningsmedlemmer på luftfartøy 
Luftpersonell (besetningsmedlemmer) som har krav om bruk av briller eller linser i sin tjeneste 
basert på medisinsk godkjenning.20 

Dette dekker Forsvaret: 

a) Synsundersøkelsens kostnad 
b) Nødvendige glass 
c) Innfatning briller inntil 3000,- kr eksklusiv mva. 

3.4. Dekksoffiser 
Dekksoffiser er aktivt tjenestegjørende personell som har STCW-sertifikatkrav som dekksoffiser for 
sin tjeneste i Sjøforsvaret. 

Besetningsmedlemmer som har legeerklæring med pålegg om bruk av briller i tjenesten, skal få 
dekket utgifter forbundet med dette, herunder også reservebriller dersom legeerklæringen stiller 
krav om dette. 

                                                           
17 http://intranett2.mil.no/ansatt/hms/Sider/Anskaffe-briller-til-bruk-i-arbeidet.aspx  
18 Behov for undersøkelse hos øyelege må dokumenteres særskilt 
19 Behov for undersøkelse hos øyelege må dokumenteres særskilt 
20 Bestemmelse for militær lufttjeneste (100-1G), pkt. 5.1.4.6. 

http://intranett2.mil.no/ansatt/hms/Sider/Anskaffe-briller-til-bruk-i-arbeidet.aspx
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Videre tilsvarende som for flygere, men tilpasset rutinene som gjelder for Sjøforsvaret.21  

Forsvaret dekker følgende: 

a) Synsundersøkelsens kostnad 
b) Nødvendige glass 
c) Innfatning briller inntil 1500,- kr eksklusiv mva. 

4. Seniortiltak 

4.1. Forsvarets seniorkurs og pensjons- og forsikringsseminar 
Seniorkurs og pensjons- og forsikringsseminar er ment å være en forberedelse til pensjonsalderen. 
Målgruppen for seniorkurs er de som har tre år eller mindre igjen til de kan gå av med pensjon.22 
Målgruppen for pensjons- og forsikringsseminar er øvrig personell.23 

Alle i målgruppen for seniorkurs, herunder aktuelt personell som er i permisjon hjemlet i HA/TA, 
har rett til å delta, se Forsvarets intranettsider. DIF har ikke anledning til å bestille egne kurs ut over 
den til enhver tid gitte rammeavtale. 

4.2. Seniorpolitiske tiltak24 
Ansatte får åtte dager tjenestefri med lønn fra det kalenderåret de fyller 62 år. I tillegg, er det i 
Forsvaret forhandlet frem tre ekstra tjenestefrie dager.25 Disse elleve dagene er et seniorpolitisk 
tiltak og er ikke likestilt med ferie, og skal ikke drøftes mellom partene. Uttak av seniordager i 
hovedferieperioden kan ikke erstatte krav om ferie etter ferielovens § 7. Ubenyttede dager kan ikke 
overføres til neste kalenderår. Det er ikke et krav at seniordager tas ut før ferie eller motsatt. 

Uttak av tjenestefri med lønn foretas enten som hele eller halve dager eller som redusert arbeidstid 
etter avtale med lokal arbeidsgiver.  

De lokale parter kan avtale karriere- og kompetansemessige tiltak som alternativer til tjenestefri 
med lønn. 

Deltidsansatte har rett til fridager i henhold til sin ansettelsesprosent. 

Merk: Seniorpolitiske dager kommer i tillegg til ekstra feriedager den ansatte får ved fylte 60 år26. 
Disse feriedagene er det den er den ansatte selv som bestemmer når dagene skal tas, men 
arbeidsgiver skal varsles med to ukers frist. 

                                                           
21 Se utdrag fra Bestemmelse for militær lufttjeneste (100-1), pkt. 5.1.4.6 
22 HR-bestemmelsen kapittel F.3 
23 https://intranett2.mil.no/ansatt/kurs/Forsvarets%20seniorkurs%20og%20pensjonsseminar/Sider/Forsvarets-
forsikrings--og-pensjonsseminar.aspx  
24 HTA pkt. 5.6.1 for statsansatte og VO/F § 4.5 for OVK-personell 
25 Protokoll mellom partene med forhandlingsrett etter hovedtariffavtalen, protokoll av 26. juni 2008 
26 Ferieloven § 5 

https://intranett2.mil.no/ansatt/kurs/Forsvarets%20seniorkurs%20og%20pensjonsseminar/Sider/Forsvarets-forsikrings--og-pensjonsseminar.aspx
https://intranett2.mil.no/ansatt/kurs/Forsvarets%20seniorkurs%20og%20pensjonsseminar/Sider/Forsvarets-forsikrings--og-pensjonsseminar.aspx
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5. Alderspensjonister på pensjonistvilkår 

5.1. Generelt 
Ansatte som har fratrådt stilling med alderspensjon kan engasjeres på pensjonistvilkår.27 Ved 
følgende tilfeller kan det ansettes på pensjonistvilkår: 

a) arbeidstaker som fratrer ved oppnådd aldersgrense for stillingen 
b) personell på særaldersgrense som fratrer tre år før aldersgrensen og summen av tjenestetid 

og alder er minimum 85 år.28 
c) arbeidstaker som ved fratreden har fylt 67 år 

Alderspensjonister på pensjonistvilkår er ikke omfattet av statsansatteloven. 29 

Alderspensjonister som er ansatt på pensjonistvilkår skal ha en arbeidsavtale.30 Ansettelse på 
alderspensjonistvilkår skal drøftes på det nivå som er gitt denne myndighet.31  

5.2. Begrensninger 
Engasjement av pensjonister skal gjelde for kortvarig (tilfeldig) arbeid og skal ikke være oppgaver 
av fast og varig karakter eller en videreføring av tidligere arbeidsforhold/stilling.32 Årsaken til dette 
er at alderspensjonister ikke skal hindre faste og midlertidige tilsettinger etter statsansatteloven 
der Forsvaret har behov for arbeidskraft.  

Antall avtalte timer innenfor en tolvmånedersperiode kan ikke overstige et årsverk, som utgjør 
1650 timer eksklusive seks uker ferie. 

Antall år med tjeneste på pensjonistvilkår bør ikke overstige fire år.33 

Antall sammenhengende måneder i en og samme kontrakt kan ikke overstige tolv. 

5.3. Pauser 
På samme måte som fast ansatte, skal pensjonister på pensjonistvilkår ikke godtgjøres for 
lunsjpauser eller middagspauser. 

5.4. Forsikringer 
Pensjonister omfattes ikke av den statlige gruppelivsordningen. Yrkesskadeforsikringsloven gjelder 
for pensjonister på pensjonistvilkår.34 

                                                           
27 SPH pkt.10.12 
28 Lov om Statens pensjonskasse § 21 2. ledd 
29 Forskrift til lov om statens ansatte mv. § 2 bokstav n (forskrift til statsansatteloven) 
30 Blankett 0526-3B Arbeidsavtale for alderspensjonist på pensjonistvilkår 
31 HA/TA § 18 
32 SPH pkt. 10.12.1 
33 Bestemmelsene for ordinære arbeidstakere i 2005-06-17 lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
(arbeidsmiljøloven) § 14-9 
34 HTA fellesbest. § 24 
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5.5. Sensor ved FHS 
Pensjonister som er sensorer ved Forsvarets høgskole skal avlønnes iht. fastsatte satser.35 Professor 
emeritus avlønnes i ltr 70/tilsvarende, og førsteamanuensis emeritus avlønnes i ltr 64/tilsvarende.36 

5.6.  Tariffmessige rettigheter og velferdsmidler 
Kompensasjon for reisetid under tjenestereiser betales per time som for arbeidet tid. 

Pensjonister inngår ikke i beregningsgrunnlaget for midlene til velferdstiltak, da pensjonistene ikke 
er å anse som ansatte i Forsvaret.37 

Arbeid på bevegelige helligdager og høytidsdager skal normalt ikke finne sted. Slikt arbeid skal 
eventuelt være pålagt basert på tjenstlige behov i hvert enkelt tilfelle og det skal være 
kontrollerbart. Det gis godtgjøring for helligdager etter SPH 10.12.2. 

For ansettelse av personell som har fått innvilget avskjed med redusert lønn eller andre virkemidler 
fra Forsvaret, gjelder spesielle regler.38 

6. Karantene og saksforbud  

6.1. Generelt 
Reglene som gjelder karantene og saksforbud ivaretas i en dekke dokumenter: 

- Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og 
statsansatte (karanteneloven) med tilhørende forskrift 

- Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven)  
- Karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og statsansatte39 
- Etiske retningslinjer for statstjenesten 
- Etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren 
- Prosedyre for ivaretagelse av karantene og saksforbud i Forsvaret 

FST vurderer fortløpende, i samarbeid med FD, hvilke stillinger som kan omfattes av statens 
bestemmelser for ileggelse av karantene og/eller saksforbud ved overgang til ny stilling mv. 
utenfor statsforvaltningen. 

Anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren (ARF) inneholder etiske retningslinjer med 
bestemmelser for samhandling med tidligere ansatte og salg av varer/tjenester til forsvarssektoren. 

6.2. Karantene 
Karantene er et forbud mot at arbeidstakeren ansettes i, eller yter tjenester til, virksomhet utenfor 
statsforvaltningen som har eller kan få kontakt med arbeidstakerens ansvarsområder eller 
arbeidsoppgaver som embets- eller statsansatt. Dette gjelder også for virksomheter som av andre 

                                                           
35 Reglement om tilknytningsform og godtgjørelse av eksterne innen undervisnings-, foredrags- og høgskolens 
virksomhet pkt. 3.3.1 fjerde ledd, jf. pkt. 3.1.1. 
36 Reglement om tilknytningsform og godtgjørelse av eksterne innen undervisnings-, foredrags- og høgskolens 
virksomhet pkt. 3.3.1 fjerde ledd, jf. pkt. 3.1.1., jf. DL-ref: 2014016818-005   
37 SPH pkt. 10.12.1 (3) 
38 Se Prolongert Bestemmelse om bruk av virkemidler ved omstilling i Forsvaret (2018-2020) 
39 Se ytterligere detaljer i SPH kapittel 1.9 
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grunner har eller kan få særlige fordeler på grunn av arbeidstakers stilling som embets- eller 
statsansatt. Karantene kan gis i inntil seks måneder etter fratreden. 

Saks- og karanteneforbud kan kombineres, men kan til sammen ikke iverksettes for lengre enn ett 
år etter at vedkommende har fratrådt stillingen. 

6.3. Saksforbud 
Saksforbud er et forbud mot at arbeidstakeren involverer seg i saker eller saksfelter som berører 
arbeidstakerens ansvarsområder eller arbeidsoppgaver som embets- eller statsansatt. Saksforbud 
kan gis i inntil tolv måneder etter fratreden. 

Saks- og karanteneforbud kan kombineres, men kan til sammen ikke iverksettes for lengre enn ett 
år etter at vedkommende har fratrådt stillingen. 

7. Ekstraerverv 

7.1. Generelt 
Med ekstraerverv menes bistilling, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag.40 

Ansatte i staten har som utgangspunkt rett til å ta ekstraarbeid for en annen arbeidsgiver eller drive 
privat ervervsvirksomhet på sin fritid. Ansatte skal imidlertid informere Forsvaret om dette dersom 
dette kan være uforenlig med Forsvarets interesser.41 Det samme gjelder dersom vedkommende 
går inn i styrer/andre tillitsverv i f.eks næringsvirksomhet, politikk, samfunnsliv eller andre lønnede 
eller ulønnede oppdrag. 

7.2. Begrensninger 
Ansatte må ikke ha ekstraerverv som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det 
foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. Ansatte kan ikke ta ekstraerverv som er forbudt ved lov 
eller forskrift. 

Habilitetshensyn gir også føringer for muligheten til å ta ekstraarbeid. Dette gjelder spesielt 
situasjoner der ansatte i sin funksjon kan treffe avgjørelser som i vesentlig grad kan influere på 
egne eller biarbeidsgivers inntekter. Videre at den ansattes ekstraarbeid/-verv medvirker til illojal 
konkurranse med Forsvaret, skader stillingens eller Forsvarets omdømme. Dette kan eksempelvis 
være arbeid for, eller eierskap i, sikkerhets-/vekterselskap eller livvaktselskap, fordi 
arbeidsutøvelsen også kan ha negativ virkning på Forsvarets omdømme. 

Ansatte kan ikke opptre på vegne av selvstendig næringsvirksomhet og inngå kontrakt om 
anskaffelse med Forsvaret.42 Firma som helt eller i overveiende grad eies av en slik ansatt, kan ikke 
inngå kontrakt om anskaffelse med Forsvaret. Videre kan ikke den ansatte opptre som konsulent 
eller som representant for leverandør overfor den administrasjonen han/hun tjenestegjør i. 

Ansatte som kan påvirke eller treffe beslutninger på Forsvarets vegne, må ikke ta del i behandling 
eller avgjørelse av noen spørsmål der en person nær tilknyttet den ansatte har personlige eller 
økonomiske særinteresser. Det presiseres at forsvarssektoren er å regne som en administrasjon i 

                                                           
40 SPH pkt. 10.13 og HTA pkt. 1.1.4 
41 Forsvarsloven § 61 
42 Anskaffelsesregelverk i Forsvarssektoren (ARF) § 2-5 
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denne henseende og at ansatte derfor heller ikke kan selge tjenester på vegne av selvstendig 
næringsvirksomhet til forsvarssektoren. 

Honorar til Forsvarets egne arbeidstakere for oppdrag i Forsvaret skal ikke utbetales. Egne regler 
gjelder for styret ved FHS. 

8. Ferieavvikling 

8.1. Generelt 
Ansatte har rett til lovfestet årlig feriefritid,43 feriepenger og avtalefestet ferie.44 

8.2. Planlegging og avvikling av lov- og avtalefestet ferie 
Lokale parter drøfter fastsetting av feriefritid, som består av: 

a) lovfestet hovedferie45 
b) lovfestet ekstraferie (ansatte over 60 år)46 
c) lovfestet restferie47 
d) avtalefestet ferie48 

8.3. Ferieavvikling for ansatte som er under utdanning 
Ansatte som gjennomgår opplæring med lønn, skal som hovedregel ha avviklet all ferie før 
utdanningen begynner. Dersom dette av tjenstlige grunner ikke er mulig, skal gjenstående 
feriedager overføres og avvikles etter utdanningens slutt. 

Ferie som opptjenes under utdanningen skal avvikles i utdanningsfrie perioder. Individuell 
avvikling av ferie vil normalt ikke være mulig for elever ved Forsvarets skoler. 

Der utdanningen går over flere år skal det normalt avvikles fire uker sommerferie hvorav minst tre 
uker skal være sammenhengende. 

Det året utdanningen avsluttes, skal en uke (fem feriedager) anses som avviklet per 1. juli som del 
av jule- og påskefri. Resterende feriedager avvikles innenfor de rammer ferieloven setter. 

8.4. Ferieavvikling for ansatte uten full opptjening 
Hvis en DIF eller et arbeidsområde ønsker å innstille driften helt eller delvis i forbindelse med 
ferieavvikling (fellesferie), skal behovet drøftes som del av ferieplanen. Ved slikt tilfelle kan alle 
ansatte pålegges å avvikle ferie.49 

8.5. Ferieavvikling under suspensjon 
Ferie skal planlegges og avvikles som normalt under en suspensjon, det vil si at ferie kan avvikles i 
suspensjonsperioden. 

                                                           
43 Lov om ferie (ferieloven) § 1 
44 HTA pkt 6 
45 Ferieloven § 5 nr 1 og § 6 nr 1 
46 Ferieloven § 5 nr 2 
47 Ferieloven § 7 nr 2 og SPH 9.16 § 2 
48 HTA pkt 6 og SPH 
49 Ferieloven § 5 (5) 
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8.6. Avbrudd under eller bortfall av ferie 

8.6.1. Utgifter ved endring av fastsatt ferie eller avspasering 
Sjef DIF har avgjørelsesmyndighet i fremsatte krav om erstatning for dokumenterte utgifter etter 
omlegging av fastsatt ferie. Erstatningsutbetalingene skal som hovedregel belastes 
hjemmeavdeling (egen DIF). 

8.6.2. Erstatning for tapt velferd50  
Dersom Forsvaret eller noen som handler på Forsvarets vegne forsettlig eller uaktsomt unnlater å 
sørge for at den ansatte gis feriefritid og feriepenger i samsvar med reglene i loven, blir Forsvaret 
erstatningspliktig.51 

Det er sjef DIF som har avgjørelsesmyndigheten i erstatningssaker.52 

9. Permisjoner 

9.1. Generelt  
Rett til permisjon er regulert i lov og avtaleverk. Forsvaret følger reglene i Statens 
personellhåndbok, kap 10.8, samt fastsatt rettighet til permisjon i henhold til HTA. Vedtak om 
permisjon er ikke et enkeltvedtak (slik at det ikke kan påklages).53 Søknader avgjøres av sjef DIF 
med mindre annet er fastsatt. Det er et DIF-sjefs ansvar å ivareta ansatte i permisjonstiden. 

Den ansatte bør underrette arbeidsgiver om hun/han velger å gjeninntre i stillingen eller si opp tre 
måneder før permisjonens utløp. Rett/plikt til å gjeninntre består dog også uten slik underrettelse. 

Permisjonsordninger for elever og studenter er beskrevet i fagplaner for det enkelte studium. 
Permisjon for vernepliktig mannskaper og befal er hjemlet i Permisjonsdirektivet.54 

Det gjelder egne regler for ansatte som har permisjon på grunn av tapt sikkerhetsklarering.55 

9.2. Permisjon med lønn  

9.2.1. Idrettspermisjon   
For deltakelse i sivile idrettsarrangementer kan permisjon med eller uten lønn gis for selve 
arrangementets varighet.56 Normalt bør dette kun gis for arrangementer på nasjonalt nivå eller 
høyere. Deltakelse i militære konkurranser er å regne som ordinær tjeneste. 

9.2.2. Flyttepermisjon  
Flyttepermisjon tilstås for: 

a) sivilt ansatte som flytter som følge av omstilling57 
b) militært tilsatte ved beordring til annet tjenestedistrikt58 

                                                           
50 https://intranett2.mil.no/ansatt/lonn/Ferie/Sider/Erstatning---tapt-ferie.aspx  
51 Ferieloven § 14 
52 HR-bestemmelsen kapittel F.4 
53 SPH pkt. 10.8.1 
54 Direktiv om permisjon for befal og mannskaper under førstegangstjeneste og repetisjonstjeneste 
55 Vedlegg B til Instruks for personellforvaltningen i FD og underliggende etater 
56 HR-bestemmelsen kapittel F.5.3 
57 Prolongert Bestemmelse om bruk av virkemidler ved omstilling i Forsvaret (2018-2020) 
58 Kompensasjonsavtalen punkt 5.8.1 

https://intranett2.mil.no/ansatt/lonn/Ferie/Sider/Erstatning---tapt-ferie.aspx
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c) militært tilsatte med minst fire års tjeneste i Forsvaret én gang i forbindelse med flytting til 
ønsket bosted59 

d) militært tilsatte ved tvungen flytting60 
e) ansatte ved intern flytting i tjenestedistriktet 

Permisjon kan gis med inntil fem virkedager ved flytting fra og til selvstendig bolig. Permisjon kan 
gis i inntil to dager fra og til uselvstendig bolig (messe/kvarter). 

Permisjon kan gis med inntil fire dager ved flytting mellom uselvstendig og selvstendig bolig. 

Flyttepermisjon anses som velferdspermisjon med lønn og kommer i tillegg til velferdspermisjon 
iht. HTA fellesbestemmelsene § 22. 

9.2.3. Annet vedrørende permisjon med lønn 
For veiledning på hvordan andre typer permisjon med lønn skal vurderes: se hovedtariffavtalene § 
22 med departementets kommentarer. 

Pensjonister omfattes ikke av bestemmelsene om velferdspermisjon med lønn fordi de ikke er 
omfattet av hovedtariffavtalene. 

9.3. Permisjon uten lønn 

9.3.1. Generelt 
Søknader om permisjon uten lønn avgjøres etter individuell vurdering og med hensyn til 
personellsituasjonen, i sammenheng med tjenstlig behov, tilgang på vikarer etc. Midlertidig 
ansatte og personell som avtjener plikttjeneste gis normalt ikke permisjon uten lønn. 

Lov- og avtalefestede permisjoner regnes som tjenestetid61. Deling av nødvendig informasjon med 
hensyn til gjeninntreden og eventuelt kunngjorte stillinger, er et gjensidig ansvar mellom 
arbeidsgiver og den ansatte 

Ansatt som har blitt helt eller delvis ufør, gis permisjon uten lønn for tolv måneder etter at retten til 
lønn under sykdom er opphørt. Før perioden utløper skal arbeidsgiver, sammen med den ansatte, 
medisinsk fagpersonell og NAV foreta en vurdering av om vedkommende kan gjeninntre i 
tjenesten, eller om det skal innledes en oppsigelsessak. 

9.3.2. Permisjon for Forsvarets ansatte 
Permisjon uten lønn kan gis i inntil fire år samlet mens man er fast ansatt i Forsvaret.62 Sivile 
arbeidstakere som er fast ansatt i Forsvaret følger i hovedsak reglene i SPH.63 I spesielle tilfeller kan 
FPVS fravike fireårsregelen. 

Permisjoner gitt med hjemmel i lov- og avtalefestede permisjoner regnes ikke med i ovenstående 
fireårsregel. 

                                                           
59 Kompensasjonsavtalen punkt 5.8.4 
60 Kompensasjonsavtalen punkt 5.8.7 
61 HTA § 6. 
62 HR-bestemmelsen kapittel F. 5.1 
63 SPH pkt. 10.8 
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Militært tilsatte mister normalt sin faste disponering ved sammenhengende permisjon uten lønn ut 
over tolv måneder, men beholder normalt sitt tjenestedistrikt. 

Personell tilsatt på T35 opparbeider ikke bonus ved permisjon uten lønn (unntatt ved lov- og 
avtalefestede permisjoner). 

Tjenestetid i grad opparbeides normalt ikke ved permisjon uten lønn utover tolv måneder.64 

9.3.3. Permisjon under plikttjeneste 
Permisjon uten lønn under plikttjeneste gis normalt ikke. Hvis permisjon uten lønn før plikttjeneste 
er avtjent likevel gis, anses plikttjenesten som utsatt tilsvarende permisjonens lengde, og skal 
avtjenes umiddelbart etter avsluttet permisjon.65 

Permisjon for å dekke stilling av særlig betydning for Forsvaret kan godkjennes som avtjening av 
plikttjeneste. Dersom permisjonen gir rett til full lønn i henhold til lov- og avtalefestede 
permisjoner, godkjennes permisjonstiden som avtjent plikttjeneste. Ved rett til delvis lønn 
godkjennes like stor del av permisjonstiden som den delvise lønn utgjør av full lønn. 

9.3.4. Permisjon for medfølger for ektefelle/registrert partner/samboer med flytteplikt  
Permisjon på grunnlag av flytteplikt for ektefelle, registrert partner eller samboer66 kan bare gis for 
én stilling i Forsvaret. Det gis permisjon kun fra søkerens siste ansettelsesforhold. 

9.3.5. Permisjon ved overgang til ny stilling i eller utenfor Forsvaret 

9.3.5.1. Stilling utenfor Forsvaret   
Ansatte kan innvilges inntil 12 mnd. permisjon uten lønn for å tiltre stilling utenfor Forsvaret.67 

For stillinger med særlig relevans for Forsvaret, kan permisjon gis for inntil 24 mnd. 

Permisjonen bør så fremt det er mulig gis fra stilling, alternativt fra avdeling. Det må underrettes 
skriftlig om det gis permisjon fra stilling eller avdeling ved innvilgelse av permisjonen. Avgjørelsen 
tas av DIF og skal vurderes i sammenheng med tjenstlig behov. 

9.3.5.2.  Annen stilling i Forsvaret  
Fast ansatte skal gis minimum seks måneder permisjon uten lønn fra sin stilling for å overta ny 
stilling med prøvetid, i Forsvaret.68 Uten prøvetid skal det legges vekt på om stillingen er i egen 
eller annen DIF ved vurderingen av om permisjon skal innvilges. Dersom det gjelder i egen DIF bør 
permisjon innvilges. 

Permisjonen kan utvides til inntil to år dersom kompetansen i den nye stillingen er av særlig verdi 
for Forsvaret. For deltagelse i prosjektstillinger der Forsvaret har arbeidsgiveransvar kan permisjon 
utvides ytterligere. 

Det må underrettes skriftlig om permisjon er gitt fra stilling eller avdeling ved innvilgelse av 
permisjonen. 

                                                           
64 HR-bestemmelsen kapittel B.2.3.2 
65 SPH pkt. 9.11.9 note 4 
66 SPH pkt. 10.8.8 
67 HR-bestemmelsen kapittel F.5.1 
68 HR-bestemmelsen kapittel F.5.3 d) 
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9.3.6. Midlertidige norske stillinger i internasjonale staber  
Fast tilsatte som har blitt tilsatt midlertidig ved forsvarsattaché, HAW (Heavy Airlift Wing), NMR 
(National Military Representative), MMB (Militærmisjonen i Brussel) og FN-delegasjon i New York 
eller sivil NATO-stilling, skal etter søknad gis permisjon fra sin faste stilling for tre år, med mulighet 
for forlengelse med maksimalt ett år.69 

9.3.7. Frivillig tjeneste i FN eller i internasjonale operasjoner 
En tilsatt gis inntil to års permisjon uten lønn fra sin stilling for å ta frivillig tjeneste i FN, eller 
tjeneste i internasjonale operasjoner.70 For midlertidige tilsatte vil arbeidsforholdet ved eventuell 
kontraktslutt kunne opphøre under permisjonstiden. 

9.3.8. Arbeid i internasjonale organisasjoner og internasjonale hjelpetiltak 
Med mindre tvingende tjenstlige grunner er til hinder for det, bør fast ansatte som etter søknad er 
tatt ut til å arbeide i administrasjonen i andre land eller i internasjonale institusjoner og 
organisasjoner, gis permisjon uten lønn fra avdeling. 

9.3.9. Forsvarstilsattes permisjon for å følge ektefelle 
Permisjon for å følge ektefelle i tilfeller som nevnt i 9.3.6 skal innvilges.71 Første år skal det gis 
permisjon fra stilling, resterende tid fra avdeling. Permisjon for å følge ektefelle i stillinger 

9.3.10. Gjeninntreden 

9.3.10.1. Generelt 
Senest tre måneder før permisjonen utløper bør den ansatte skriftlig meddele hvorvidt de ønsker å 
gjeninntre i stilling, søke forlenget permisjon uten lønn, eller si opp sitt ansettelsesforhold i 
Forsvaret. Likeledes bør arbeidsgiver som har en ansatt i permisjon ta kontakt for å høre om det er 
sannsynlig at vedkommende kommer tilbake. 

Dersom dialog med ansatt på permisjon uteblir ved utløp av innvilget permisjon må arbeidsgiver 
(ved FPVS) forfølge saken for å dokumentere at ansettelsesforholdet blir sagt opp. 

Dersom den ansatte ønsker å gjeninntre før permisjonen utløper, gjelder normalt samme tidsfrist 
på tre måneder. Ansatte har ikke krav på å få gjeninntre før innvilget permisjonsperiode er over.72 
Eventuell gjeninntreden før permisjonstidens utløp skjer etter villighet og Forsvarets behov. 

Som nevnt ovenfor er det bare oppsigelse av ansettelsesforhold som har lovfestede frister. 

9.3.10.2. Militært tilsatte  
Avgitt villighet på kunngjort stilling er å betrakte som søknad om gjeninntredelse.  

Tilsatte som ikke har beholdt sin stilling, skal ved permisjonens utløp levere villighet på aktuelle 
ledige stillinger.73 Dersom vedkommende ikke konkurrerer seg til noen av de stillinger skal FPVS 
disponere vedkommende i henhold til reglene om tilsatte uten fast disponering. 

                                                           
69 HR-bestemmelsen kapittel F.5.3 b) 
70 HR-bestemmelsen kapittel F.5.3 c) 
71 SPH pkt. 10.8.8.2 
72 HR-bestemmelsen kapittel F.5.2 
73 HR-bestemmelsen kapittel F.5.2 
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Ved gjeninntreden etter permisjon uten lønn skal det gjøres en vurdering av utdanningsnivå og 
realkompetanse i forhold til hvilken stilling og gradsnivå vedkommende skal gjeninntre på.74 

9.3.11. Ansatte som tar tillitsverv eventuelt ansettes i arbeidstakerorganisasjoner 
Ansatte som tar tillitsverv eller ansettes i arbeidstakerorganisasjon har rett til permisjon.75 
Permisjonen anses som vanlig tjeneste. Det er ingen maksimal permisjonslengde for tillitsvalgte. 

Militært tilsatte i tillitsverv som disponeres i ny stilling etter avgitt villighet, kan meddele at 
tiltredelse i stillingen ikke ønskes ved tiltredelsesdato. Den tilsatte søker da om fortsatt permisjon. I 
slike tilfeller gis fortsatt permisjon med utgangspunkt i den nye stillingen. Tilsatte gis videre 
stillingens grad (og lønn, hvis hjemmel betalt av Forsvaret) fra den tiltredelsesdato som er angitt 
ved kunngjøring. 

9.3.12. Vilkår under permisjon som tillitsvalgt 
Den tillitsvalgte har rett og plikt til å gjeninntre i tjeneste når vervet i organisasjonen opphører og 
plikt til å underrette tilsettings- og disponeringsmyndigheten så snart datoen er bestemt. 

Ved gjeninntreden skal det for den ansatte foretas en vurdering av utdanningsnivå og 
realkompetanse76 opp mot stilling og gradsnivå/stillingskode vedkommende skal gjeninntre i, og 
den ansatte skal beholde sitt faste tjenestedistrikt. Ved fratredelse fra stilling gjelder de samme 
bestemmelser for tillitsvalgte som for andre ansatte som innvilges permisjon. 

9.3.13.  Fast ansatte som velges til kommunale/offentlige/private verv 

9.3.13.1. Generelt 
Ansatte som gis permisjon uten lønn til kommunale, offentlige eller private verv, beholder sitt faste 
tjenestedistrikt for permisjonens varighet. 

9.3.13.2. Sivilt ansatte 
DIF har avgjørelsesmyndighet i alle søknader om permisjon77. 

9.3.13.3. Militært tilsatte 
Dersom den tilsatte etter endt permisjon går tilbake til Forsvaret uten å ha konkurrert seg til 
kunngjort stilling, skal de forvaltes etter HR-veileder del B, pkt 4.1.7.2. 

Flygere som har inngått særskilt lønnsavtale skal normalt ikke innvilges permisjon uten lønn78. Sjef 
Luftforsvaret kan i særskilte tilfeller innvilge permisjon uten lønn. Lønnsavtalen vil i disse tilfeller 
forskyves tilsvarende permisjonens omfang. 

9.3.14. Permisjon fra fylte 55 år for militært tilsatte   

                                                           
74 HR-bestemmelsen kapittel B.2.3.5 
75 HA i staten § 40 og 41 for tjenestemenn og HA LO - NHO § 10-6 punkt 2 for OVK 
76 HA i staten § 40 og HR-bestemmelsen kapittel B.1.3.4 
77 SPH pkt. 10.8.1 og 10.8.7.1 
78 HR-bestemmelsen kapittel F.5.1 
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Dersom alder og tjenestetid i Forsvaret (staten) tilsvarer 85 år, på det tidspunktet den ansatte fyller 
55 år, kan permisjon søkes for to år med sikte på å gå av med pensjon uten at den ansatte må 
gjeninntre ved fylte 57 år.79 

10. Fysisk trening i arbeidstiden 
Ansatte i Forsvaret oppfordres til å benytte inntil to arbeidstimer ukentlig til fysisk fostring, dersom 
tjenesten tillater det80. 

11. Ikrafttredelse 
Veileder i HR – del F Fellesbestemmelser trer i kraft 2023-02-01. 

Samtidig settes dokumenter nevnt i skriv fra FST, DL referanse 2020/035562-80 ut av kraft. 
 

 

 

 

                                                           
79 Basert på praksis fra Statens pensjonskasse 
80 AML § 3-4 
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