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FPVS/PERSLØNNAVD 

Iverksettingsskriv - Uniformsgodtgjørelse - redusert uniformsplikt  

1 Bakgrunn 

FST har på bakgrunn av ny OMT og Insentivprosjektet gitt FPVS i oppdrag å forhandle satser for 
uniformsgodtgjørelse – redusert uniformsplikt.  

2 Drøfting 

Uniformsgodtgjørelse tilstås for pålagt uniformsplikt, helt eller delvis. Følgende uniformsplikt er lagt til 
grunn ved forhandlingene:   

Hæren: 
Redusert uniformsgodtgjøring for T-35 som ikke pålegges plikt til å anskaffe mørk uniform.  
 
Luftforsvaret: 
Lik uniformsplikt og full uniformsgodtgjørelse for alle kategorier militært ansatte.  
 
Sjøforsvaret: 
Redusert uniformsgodtgjøring for OR 2-4 som ikke pålegges plikt til å skaffe messeuniform.  
 
Ved dokumentert anskaffelse av mørk-/messe uniform for T-35 personell i Hæren og OR 2-4 i 
Sjøforsvaret skal redusert sats endres til full sats. 
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Nye satser: 
 

Uniformgodtgjørelse for Hæren - satser 

 Uniformgodtgjørelse - full sats Mann                                                   pr mnd kr 608,- 

 Uniformgodtgjørelse - full sats Kvinne                                                 pr mnd kr 820,- 

 Uniformgodtgjørelse - redusert sats (uten mørk uniform) Mann               pr mnd kr 534,- 

 Uniformgodtgjørelse - redusert sats (uten mørk uniform) Kvinne             pr mnd kr 755,- 
 

Uniformgodtgjørelse for Sjøforsvaret- satser 

 Uniformgodtgjørelse - full sats Mann                                                                 pr mnd kr 633,- 

 Uniformgodtgjørelse - full sats Kvinne                                                               pr mnd kr 844,- 

 Uniformgodtgjørelse - redusert sats (OR 2-4) Mann                                      pr mnd kr 502-   

 Uniformgodtgjørelse - redusert sats (OR 2-4) Kvinne                                    pr mnd kr 737,- 
 

Uniformgodtgjørelse for Luftforsvaret- satser 

 Uniformgodtgjørelse - full sats Mann                                                                  pr mnd kr 425,- 

 Uniformgodtgjørelse - full sats Kvinne                                                                 pr mnd kr 633,- 
 

Overgangsordning: 

Personell som har konvertert til OR 2-4 etter 1. januar 2018 og som tidligere har hatt uniformsplikt, 
opprettholder kompensasjon som tidligere. Unntaksvis kan tilsvarende innvilges for personell som har 
konvertert til OR 2-4 før 1. januar 2018. 

 

Personell som opprettholder full lønn ved gjennomføring av kurs/skole i Forsvaret beholder 
uniformsgodtgjørelsen. 

Personell på grunnleggende offisersutdanning (GOU) med permisjon fra Forsvaret og 1G i godtgjøring 
har fri uniform og ikke uniformsgodtgjøring. 

 

Midlertidig militært ansatte har fri uniform. 

 

Den enkelte DIF bes om å oversende oversikt til PLA over hvilket personell som tilkommer full/redusert 
uniformsgodtgjøring med virkningstidpunkt. 

 

3 Konklusjon 

Nye satser for uniformsgodtgjørelse – redusert uniformsplikt iverksettes med virkning fra 1. januar 2019.  

   

Tom Simonsen (ef) 
direktør 
Sjef FST/HR-avdelingen 
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