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Prinsipprogram 

      KOL skal være den ledende tjenestemannsorganisasjonen for offiserer og kadetter
   KOL skal være den ledende tjenestemannsorganisasjonen for sivilt tilsatte med 
  akademisk utdanning
   KOL mener at offisersprofesjonen er unik
   KOL skal være en konstruktiv stemme i den offentlige debatten om forsvarspolitiske   
  spørsmål
   KOL mener det er viktig at det er mer enn én militær tjenestemannsorganisasjon i   
  Forsvaret. Dette da ulike personellkategorier kan ha svært ulike behov
   KOL mener at forskning og utvikling er en forutsetning for at Forsvaret skal være   
  relevant også i fremtiden
   KOL mener at det må være samsvar mellom oppgaver, struktur og økonomi for å sikre  
  økonomisk bærekraft i utviklingen av Forsvaret
   KOL mener at det er Forsvarets operative evne som må være avgjørende for 
  Forsvarspolitikken. Ikke distriktspolitiske hensyn
   KOL mener at distriktspolitikk og forsvarspolitikk ikke skal bandes sammen i    
  forbindelse med valg av fremtidig basestruktur
   KOL støtter fullt ut Norges deltakelse i internasjonale operasjoner i FN- og NATO-regi
   KOL mener det er avgjørende å ha riktig kjønnsbalanse mellom menn og kvinner i   
  Forsvaret, for å kunne løse Forsvarets oppgaver
   Mangfold gir merverdi. KOL har nulltoleranse for diskriminering på grunn av kjønn,   
  religion, etnisitet, hudfarge eller seksuell legning
   KOL mener at det er å utnytte forskjellene mellom de ulike personellkategoriene, OF/  
  OR og sivile, som skal gi merverdi for Forsvaret
   KOL mener at veteraner skal gis anerkjennelse for sin tjeneste
   KOL mener at utdanningen i Forsvaret må tilpasses fremtidens kompetansebehov
   KOL mener at utdanning skal lønne seg. Derfor må vi ha et lønns- og disponerings-
  system som stimulerer til kompetanseheving
   KOL mener at militær utdanning er en av Forsvarets viktigste oppgaver
   KOL mener at lokal lønnsdannelse er viktig, fordi det er på lokalt nivå at kunnskapen   
  om de ansattes kompetanse og jobbprestasjoner er best
   KOL mener at Forsvarets lønnssystem må legge til rette for at ledelse, ansvar og 
  myndighet kan kompenseres på lik linje med systemet for aktivitetsbaserte tillegg
   KOL mener det er viktig å balansere medlemmenes interesser, rettigheter og krav,   
  med Forsvarets beste
   KOL mener at Forsvaret må legge til rette for incentivordninger som gir reelle valg  
  muligheter og relevant kompensasjon ved behov for pendling og bolig/kvarter. 
  Dette for at blant annet økonomiske og familiepolitiske hensyn ikke skal være til   
  hinder for karriereutvikling og kompetansebygging
   KOL mener at Forsvaret må utvikle en familiepolitikk som gir anledning til å innvilge   
  særlige vilkår til familier der både ”mor og far” er ansatte i Forsvaret
   KOL mener at Forsvaret må ha et bevisst forhold til alliansepolitikk, og at balansen
   mellom NATO, USA, EU, og andre nasjoner vi har særskilte bilaterale avtaler med,   
  settes i sammenheng med nasjonal langtidsplanlegging.
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Først og fremst fordi kadetter, offiserer med krigsskole (OF) og sivile/militære med akademisk 

utdanning (bachelor/master) bør være medlem i en og samme organisasjon, nemlig KOL. 

Velg KOL hvis du mener at utdanning skal lønne seg, både lønnsmessig og tjenestemessig. 

KOL er i en unik situasjon som kan jobbe mot dette målet siden minstekravet for medlemskap er 

krigsskole eller tilsvarende utdanning. 

Hva er KOL?

En partipolitisk nøytral tjenestemannsorganisasjon tilsluttet Akademikerne.

KOL mener vi skal holde vitenskapelig metodikk høyt i kurs. Vitenskapen er fundamentet i vår 

utdanning. Vi skal være villige til å se på hva vi holder på med. Vi skal etter beste evne hjelpe 

Forsvaret til å få mest mulig forsvar ut av pengene. Det sikrer oss troverdighet. Gjør vi ikke det 

står vi i fare for å bli irrelevante og parkert på sidelinjen.

KOL våger å tenke nytt!

HVA TILBYR KOL?

    vi ivaretar dine interesser
    rask og pålitelig medlemsassistanse
    særdeles god bankavtale i Danske Bank – www.danskebank.no/kol
    særdeles gode forsikringsordninger i Gjensidige, gjelder også i utlandet, 
      herunder INTOPS – www.gjensidige.no/kol
    en times gratis juridisk rådgivning hos KOLs advokat
    gunstig avtale ved kjøp bil – www.kol.no

Hvorfor skal du velge KOL?

Tlf:  23 09 56 88

E-post:  kol@kol.no

E-post FisB:  kol kontakt
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Organisasjonen for den profesjonelle offiser 
og langtidsutdannede i forsvarssektoren

Krigsskoleutdannende offiserers landsforening

I fremtidens Forsvar vil det blant de militært tilsatte være ca. 30 prosent offiserer med krigsskole eller 

tilsvarende utdanning, og ca. 70 prosent spesialister (OR). KOLs viktigste målgrupper er kadetter, 

offiserer med krigsskole, og sivilt og militært tilsatte med akademisk utdanning. 

Forsvarssektoren er en høyteknologisk virksomhet som i stadig større grad vil være avhengig av 

offisersprofesjonen, – ledelse, kommando, kontroll – og akademisk kompetanse innen områder 

som Forsvaret selv ikke utdanner til. Særlig gjelder dette innenfor statsvitenskap, teknologi og IT, 

veterinærtjenester, medisin, psykologi, tannhelse, jus, forskning, språk, kultur, økonomi. I mange 

tilfeller vil sivil akademisk kompetanse være viktig for at Forsvaret skal kunne løse sine oppgaver på 

en best mulig måte.

KOL mener kunnskap og kompetanseutvikling er en forutsetning for nyskapning, idéutvikling og 

god beslutningstaking. KOL støtter og vil bidra aktivt til en kontinuerlig modernisering innenfor 

forsvarssektoren, slik at Forsvaret settes bedre i stand til å løse stadig mer krevende og omfattende 

oppgaver på en ressursbevisst og effektiv måte. Til dette trengs det offiserer med krigsskole og sivilt 

tilsatte akademikere. KOL mener at det ved tilsetting av ledere til militære og sivile stillinger må 

legges vekt på krigsskole og akademisk kompetanse med nødvendig militær påbygging. 

KOL mener det er viktig at alle sivilt ansatte gis opplæring i militære ferdigheter dersom de skal 

kunne være tilgjengelige for tjeneste i både nasjonale og internasjonale operasjoner. Det er viktig 

at sivilt akademisk ansatte som kan bekle leder- og fagstillinger på høyere nivå gis muligheter til å 

gjennomføre studier ved Forsvarets høgskole.
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Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk bygger på et internasjonalt rammeverk, et sterkt transatlantisk 
sikkerhetsfellesskap gjennom Atlanterhavspakten (NATO), og samfunnets samlede bidrag til 
forsvarsevnen. Forsvar av landet er en av statens viktigste oppgaver. Forsvaret har en sentral rolle i 
løsningen av disse oppgavene.
KOL mener at evnen til å håndtere kriser og væpnet konflikt i egne og alliertes nærområder må gis 
høyere prioritet i det norske samfunnet.

Norsk sikkerhet er nært knyttet til internasjonale utviklingstrekk. Den teknologiske utviklingen går 
i ekspressfart og trusselbildet er i stadig endring. Derfor må Norge sikres et Forsvar med robuste og 
fleksible operative avdelinger, som kan håndtere de skiftende utfordringene.
Dette krever en vedvarende vilje og evne til å satse på Forsvaret gjennom tilstrekkelige, stabile 
og forutsigbare rammevilkår, kombinert med stadig fornyelse og fortsatt effektivisering internt i 
forsvarssektoren. Skulle Norge eller våre allierte bli utsatt for press, anslag eller angrep må Forsvaret 
kunne reagere raskt og med relevante midler, og på riktig nivå.

I en uforutsigbar verden er det viktig at Forsvaret videreutvikles som et forebyggende sikkerhetspolitisk 
instrument. Det norske Forsvaret skal, sammen med allierte, virke avskrekkende og kunne forsvare norsk 
og alliert territorium. Dette innebærer at Norge, innenfor rammen av det transatlantiske samarbeidet, må 
ha relevante og tilstrekkelige maktmidler og ha muligheter til å trene og øve i riktig anvendelse av disse. 
KOL mener at Norge må arbeide for og vedlikeholde et internasjonalt godt renommé både innenfor 
NATO, FN og OSSE. Dette med bakgrunn i at Norge, gjennom å være respektert og akseptert som partner, 
ikke skal bli et attraktivt mål for aggressive nasjoner eller terrororganisasjoner. Norge må aktivt gi støtte 
og bidrag til disse organisasjonene ved behov.

Norge må utvikle kapasiteter og kompetanse av høy kvalitet som er etterspurt i NATO, og som kan 
anvendes i samvirke med alliansen og partnere. På denne måten blir vi en relevant alliansepartner.
Støtte til FN og deltakelse i fredsbevarende operasjoner er meget viktige oppdrag som KOL mener Norge 
fortsatt må prioritere.

Norge må også følge nøye med i utviklingen i EU og European Defence Agency (EDA). I 2016 vedtok 
EU en global strategi der de har som mål å bli mer uavhengig av NATO, USA og andre aktører på den 
internasjonale sikkerhetspolitiske arenaen. Europa satser på å utvikle nye former for forsvarssamarbeid 
for å nå dette målet. Dette gjelder spesielt områder der den teknologiske utvikling har hatt mye å si, slik 
som bruk av droner.
 

Sikkerhetspolitiske rammebetingelser
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Selv om forsvar av landet er forsvarssektorens hovedoppdrag, er Forsvaret også en betydelig sam-

funnsaktør på andre områder. Forsvaret er i et gjensidig avhengighetsforhold til andre beredskaps-

myndigheter og samfunnsaktører. Totalforsvarskonseptet innebærer gjensidig støtte og samarbeid 

mellom Forsvaret og det sivile samfunn. Dette er spesielt viktig i forebygging, beredskapsplanleg-

ging og krise- og konsekvenshåndtering i hele krisespekteret, fra fred via sikkerhetspolitisk krise og 

konfrontasjon til væpnet konflikt. 

KOL støtter samarbeidet mellom Forsvaret og den sivile beredskapen. KOL mener at en helt nødven-

dig forutsetning for et velfungerende totalforsvar må være at det utvikles langt bredere samarbeid 

og kompetanseutvikling enn tidligere, både innen Forsvaret og blant sivile beredskapsaktører.

SAMFUNNSSIKKERHET

Samfunnssikkerhet dreier seg om vern av liv og helse, demokrati og styringsevne og kritiske sam-

funnsfunksjoner. I dette har KOLs medlemmer mange sentrale roller, og operasjonelt sett er det vik-

tig å bidra til å bygge et samfunn som er inkluderende og robust, og som har styrke og beredskap til 

å håndtere hendelser vi ikke har klart å forutse. Eksempler på dette kan være innenfor klima, terror, 

helse, teknologi, tillit, sikkerhetspolitisk situasjon, økt migrasjon, ulike hybride hendelser og trusler 

mot varer og tjenester vi er avhengige av.

Målet er å videreutvikle et totalforsvar som er tilpasset samfunnets nye utfordringer. Videre å øke 

motstandsdyktigheten i samfunnskritiske funksjoner.

Cybertrusler antas å være en av de største truslene mot det norske samfunnet fremover, både mot 

sivile og militære mål. Høyt digitaliserte samfunn vil i stor grad lammes dersom massive cyberan-

grep iverksettes. Vi har til en viss grad sett hvilke konsekvenser enkeltstående cyberangrep har hatt 

i flere land allerede. Det er også en av grunnene til at sivilt beredskapsarbeid har fått generelt økt 

oppmerksomhet i NATO. Dette medfører at medlemslandene må foreta nødvendige grep for å støtte 

alliansens kollektive interesser. 

Totalforsvaret – Forsvaret og resten av samfunnet
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KOL er fullt ut enig i Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, som det er bred enighet om på 

Stortinget. Forsvarssektoren må være i kontinuerlig utvikling og omstilling for å tilpasses 

endringer i de sikkerhetspolitiske utfordringene, og iverksette de beslutninger som fattes av 

Stortinget. Endringsprosesser kan være krevende for organisasjonen og personellet, og det er 

vesentlig for KOL at prosessene er åpne og inkluderende.  

Den teknologiske utviklingen gir nye muligheter og utfordringer for samfunnet generelt og 

Forsvaret spesielt. Vi lever i et samfunn der demografi, sentralisering og desentralisering, 

familiestruktur, utdanning og karriere stiller nye krav til Forsvaret som organisasjon.

For KOL er det viktig at utviklingen skjer i takt med de endrede omgivelsene og samfun-

nets forventninger. Dette stiller krav til et Forsvar som kjennetegnes av troverdighet, pro-

fesjonalitet og fleksibilitet. For å oppnå dette mener KOL at det er viktig å ha utviklingen av 

følgende områder i fokus:

FORSKNING OG UTDANNING

KOL mener det må fremheves tydeligere at tjenesten i Forsvaret er unik. Man jobber ikke som 

offiser, man er offiser. Tjenesteforholdet bygger på et grunnsyn om en vidtgående lojalitet 

til vårt land og vår konstitusjonelle styreform, hvor utdanningen tar sikte på å kvalifisere 

offiserene til å forsvare landets interesser om nødvendig med eget og andres liv som innsats. 

Utdanningen innebærer opplæring i bruk av makt for om nødvendig å ta liv, ødelegge eller 

skade materielle verdier. Det er derfor meget viktig at holdninger, etikk og ledelse er det 

bærende fundament for videreutvikling av moderne lederskap i Forsvaret. KOL forventer at 

Forsvaret i fremtiden klarer å rekruttere og beholde offiserer med krigsskole og akademisk 

arbeidskraft innen alle deler av sektoren.

Utdanningsordningen i Forsvaret må tilpasses fremtidens kompetansebehov på alle nivå 

for samtlige yrkeskategorier i strukturen. Det er avgjørende at Forsvaret tilpasser utdan-

En troverdig og profesjonell utvikling av Forsvaret 
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ningsmålene til ønsket kompetansenivå og bemanningsstruktur. Forsvarets eget utdan-

ningssystem må ha fagmilitær relevans. Etter KOLs syn er det skolene under Forsvarets 

Høyskole (FHS) som skal ivareta utdanning til det særegne med offisersprofesjonen, fordi FHS 

er den eneste som kan utdanne i anvendelse av militær makt. 

KOL er opptatt av at Forsvarets behov for spesialisert høyere akademisk utdanning fortsatt 

dekkes av sivile læresteder, men at slikt personell som skal tilsettes i Forsvaret blir gitt militær 

utdanning.

KOL mener at den lange tradisjon med å benytte forskning og utvikling (FoU) bør videreføres 

til støtte for politikkutforming og utvikling av forsvarssektoren. Forsvarets forskningsinstitutt 

(FFI) er sektorens sentrale forskningsinstitusjon. I tillegg foregår det noe forskning ved For-

svarets høgskole og i norsk forsvars industri. Det satses også på et omfattende internasjonalt 

samarbeid, og samarbeid med sivil akademia. Totalt blir det brukt i overkant av én milliard 

kroner i sektoren til FoU. Denne satsingen vil bli enda viktigere fremover for å sikre relevant 

operativ evne og langsiktig bærekraft.

TEKNOLOGISK UTVIKLING

Den teknologiske utviklingen preger hele samfunnet og ikke minst Forsvaret. Dette gir nye 

muligheter til å løse oppgaver mer effektivt og med lavere risiko for personellet. Robotikk, 

digitalisering og bruk av kunstig intelligens er på sterk fremmarsj. 

Det er nærliggende å tro at roboter i stadig større grad vil komme til å utkjempe menneskenes 

krig i fremtiden. Uansett om vi bruker ubemannede systemer – som våre fysiske erstattere 

på slagmarken – vil fremtidens Forsvar ha behov for et stort spekter av ulike mennesketyper. 

Disse må ha teknologisk forståelse og praktisk utviklingsevne i kombinasjon med dyp for-

ståelse for militære realiteter. Forsvaret trenger mennesker som kan utnytte robotikken og 

utvikle den etisk forsvarlig. KOL mener forsvarssektoren bør satse på, og utarbeide en langsik-

tig strategi for hvordan kunstig intelligens og robotikk på en best mulig måte kan anvendes 

for økt operativ evne i Forsvaret.  

Dagens teknologiske utvikling skaper muligheter man ikke har vært i nærheten av tidligere. 

«Den 4. industrielle revolusjon» er etablert som begrep. KOL mener derfor det er svært vik-

tig at Norges Forsvar er oppdatert innenfor utviklingen av kapabiliteter og teknologi. Ikke 

nødvendig vis fordi vi skal utvikle alt selv, men fordi tung kompetanse på dette området er 

viktig i vårt samarbeid med andre nasjoner, samt for å kunne foreta kvalifiserte vurderinger av 

materiell og teknologi ved fremtidige anskaffelser og mv.

KOL vil anføre det problematiske ved at Forsvaret ved gjentatte anledninger får utfordringer 

med langtidsplanlegging, med bakgrunn i avvik mellom forskningsbaserte anbefalinger og 

andre fagmilitære «ekspertuttalelser». Slike uenigheter kan få konsekvenser for konseptut-

vikling og langsiktige investeringer.
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KOL mener det er viktig at Forsvarets beslutningstagerne har et bevisst forhold til forskningsba-

sert informasjon og i hvilken grad man faktisk ta hensyn til forskning i langtidsplanleggingen på 

strategisk og operasjonelt nivå.

LEDERUTVIKLING 

God ledelse og styring er nødvendig for at Forsvaret skal nå sine strategiske og operative mål. Ledere skal 

stimulere og lede prosesser som involverer og engasjerer medarbeidere til å bidra med sin arbeidsinnsats 

og kompetanse for å få en best mulig måloppnåelse. Ledere skal arbeide strategisk og fremtidsrettet, og 

forvalte kompetanse og ressurser slik at Forsvarets samfunnsoppdrag blir ivaretatt. Den kontinuerlige 

samfunnsutviklingen krever kompetente og tilpasningsdyktige ledere som effektivt evner å lede fors-

varssektoren i fred, krise og krig. For KOL er det viktig å understreke at lederutvikling er en kontinuerlig og 

livslang prosess.

KOL vil arbeide for at:

  den enkelte leder utvikles gjennom teoretisk tilnærming kombinert med erfaringslæring

  det utarbeides karriereplaner som stiller krav til relevant realkompetanse for lederstillinger på  

  ulike nivå og fagfelt 

  konsepter, modeller og systemer for lederutdanning og lederutvikling bidrar til å innfri 

  virksomhetens mål

  den enkelte leder måles på sine resultater og gis utviklingsmuligheter som samsvarer med  dette.

KOL mener at ledere på alle nivå skal:

  involvere, motivere, engasjere og legge til rette for de ansattes utvikling

  være åpen for nytenkning og kreativitet
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  drive målrettet kompetanseutvikling for å nå Forsvarets mål

  utøve tydelig ledelse der ansvar og myndighet er avklart

  forenkle, forbedre og effektivisere arbeidsprosesser

  forebygge utstøting og konflikter

  legge forholdene til rette for medbestemmelse i tråd med Hovedavtalen i staten med 

  Tilpasningsavtale for Forsvaret.

ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER

Forsvaret erfarer en høyere kostnadsvekst enn det vi erfarer i resten av samfunnet, og dette 

kompenseres i gjeldende langtidsplan. I tillegg er det behov for kontinuerlige ytelsesforbedringer, 

og det investeres i nytt materiell som vil øke Forsvarets operative evne. 

 

Interne effektiviseringstiltak for å frigjøre ressurser til bruk for Forsvaret er en vesentlig forutsetning 

for den økningen av forsvarsbudsjettet Stortinget nå har besluttet. Det er lagt opp til forbedringer 

og effektivisering i basestrukturen og drift av bygg og anlegg. De omfattende endringene innenfor 

Forsvarets utdanningssystem forventes å gi betydelig økonomisk effekt.

 

KOL mener det må være samsvar mellom oppgaver, struktur og økonomi for å sikre en økonomisk 

bærekraft i utvikling av forsvarsstrukturen, og forsvarsevnen må styrkes slik at Forsvaret tilpasses de 

utfordringene vi står overfor. I så henseende er det avgjørende for KOL  at det er fagmilitære utred-

ninger og anbefalinger som legges til grunn for de avgjørelsene som fattes på politisk nivå. KOL me-

ner at distriktspolitikk og forsvarspolitikk ikke skal blandes sammen, for eksempel i forbindelse med 

valg av fremtidig basestruktur. Dette fordi det er Forsvarets operative evne som må være avgjørende, 

ikke distriktspolitiske hensyn.  

KOL vil også arbeide for at ansattes lønns- og arbeidsvilkår ikke forringes 

i balansegangen mellom struktur og investeringskostnader.
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Demokrati, frihet og fred kommer ikke av seg selv. I ytterste konsekvens må dette kjempes for med militær-

makt. Et demokrati må vernes om og pleies fordi det alltid vil være krefter som setter det på prøve. Vern av 

demokratiet mot ytre krefter er en av Forsvarets viktigste oppgaver. En naturlig følge av dette er Forsvarets 

deltagelse i internasjonale operasjoner.  

KOL vil fremheve samfunnets ansvar ved å støtte opp om de oppdragene de folkevalgte beslutter at våre 

militære styrker skal delta i. Dette kan bidra til at våre medlemmer opplever den støtten og 

anerkjennelsen de fortjener ved tjenestegjøring i slike oppdrag. 

Deltagelse i internasjonale operasjoner har både positive og negative konsekvenser, både for den enkelte og 

for Forsvaret. Forsvaret må høste erfaringer og nyttiggjøre seg av dem.

KOL VIL ARBEIDE FOR:

      å bidra til at det finnes gode og forutsigbare forsikringsavtaler i forbindelse med skade og død,

      at kompetanse og erfaring fra operasjoner, blir tatt vare på og utnyttet til Forsvarets beste.

      gode og trygge rammebetingelser for den utsendte og dennes famille

Internasjonale operasjoner
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Veteransatsingen de siste årene har bidratt til at anerkjennelse og oppfølging av Forsvarets veteraner 

har fått et betydelig løft. Det er imidlertid fortsatt behov for forbedringer. Det gjelder først og fremst 

koblingen til det sivile hjelpeapparatet, og kunnskapsutvikling i forståelsen av den påvirkning militære 

operasjoner kan ha på mennesker.

KOL forventer også at Forsvaret fortsetter og kontinuerlig videreutvikler oppfølgingen og anerkjen-

nelsen av personellet – og deres familier – før, under og etter internasjonale operasjoner.

KOL VIL ARBEIDE FOR AT:

  det gis tydeligere anerkjennelse i samfunnet for den innsatsen den enkelte veteran gjør for   

  Norge

  dokumentasjonsarbeidet i Forsvaret forsterkes, slik at historikken til Forsvaret og den enkelte  

  blir tatt vare på 

  veteranenes helse ivaretas 

  Forsvaret bruker erfaringene fra veteransatsingen, slik at familie- og personelloppfølgingen i  

  alle deler av Forsvaret forsterkes

  forskning på forhold knyttet til deltakelse i militære operasjoner prioriteres, inkludert effekter  

  på familien og spesielt barn.

Veteraner
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Kultur og mangfold, etikk og holdninger 

Samfunnet utvikler seg til stadig større bredde både i språk, kultur, religion og livsform. 

Forsvaret skapes av samfunnet og skal speile mangfoldet i befolkningen. KOL mener at For-

svaret skal være en åpen og inkluderende arena. Det kontinuerlige arbeidet Forsvaret gjør 

med verdigrunnlag og holdninger, etikk og ledelse skal bidra til at minoriteter integreres og 

får tilgang til virksomheten. KOL støtter også utviklingen i Forsvaret for å tilrettelegge for fri 

religionsutøvelse, og arbeid for å forebygge diskriminering av LHBT (lesbisk, homofile, bifile 

og transpersoner). Aksept og forståelse for likeverd mellom mennesker, er avgjørende for 

Forsvarets kvalitet, utvikling og forankring i samfunnet. 

KOL mener at alle ansatte i Forsvaret har et spesielt ansvar for at egne handlinger er preget av 

integritet, åpenhet og høy etisk standard. Dette gjelder også der ansatte bruker sin ytrings-

frihet til å uttale seg om saker som angår Forsvaret eller Forsvarets disponeringer. Personel-

let må ha et bevisst forhold til bruk av sosiale medier, både av etiske og sikkerhetsmessige 

hensyn. KOL støtter en åpen debatt om Forsvaret og Forsvarets utvikling uten at dette skal 

misbrukes. 

KOL VIL ARBEIDE FOR:

  økt kvinneandel i Forsvaret

  mangfold, aksept, likeverd og kulturforståelse både hjemme og ute

  en ikke-diskriminerende personellforvaltning.
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Personellpolitikk

Personellpolitikk er en overbygging for blant annet lønns-, familie- og boligpolitikk. 

I dag har vi en stor utfordring med at de ulike delpolitikkene praktiseres til dels motstridende. 

Dette vanskeliggjør en helhetlig og sammenhengende personellforvaltning.

KOL mener at personellpolitikken må praktiseres slik at den ivaretar Forsvarets og den enkeltes 

langsiktige behov. Langsiktig analyse og empiri må ligge til grunn for personellpolitiske tiltak. 

Personellpolitikken må være livsfaseorientert, og ta hensyn til den enkeltes livssituasjon og 

stadium i yrkeskarrieren. 

KOL VIL ARBEIDE FOR AT:

  det utvikles en forutsigbar og livsfaseorientert personellpolitikk med fleksible   

  virkemidler relatert til pendling, bolig, barn, utdanning, lønn, pensjon og internasjonal  

  tjeneste

  personellpolitikken er åpen og inkluderende – ikke minst gjelder dette ved tilsetting i 

  stillinger

  det etableres reelle karriereveier, både vertikalt og horisontalt, innenfor alle bransjer.  

  Dette fordrer at fagrettet tjeneste og fagrettet kompetanse blir meritterende i de 

  respektive bransjene

  personlige egenskaper, kompetanse og resultater tillegges vekt for den enkeltes 

  karriere og at forholdene blir lagt til rette for kvalifiserende tjeneste

  akademikere blir gitt en meningsfull og fagrettet tjeneste

  det utarbeides helhetlige karriere- og tjenesteplaner med hensiktsmessig kompetanse- 

  flyt i hele forsvarsektoren.
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LØNNSPOLITIKK

Lønnspolitikken består av virksomhetens utvikling og praktisering av lønnspolicyer og tarif-

favtaler. Lønnspolitikken bør være et viktig virkemiddel for å rekruttere, utvikle og beholde 

kompetente medarbeidere. 

KOL mener det er avgjørende at det etableres et konkurransedyktig lønns- og incentivsystem.  

Lønnssystemet må være forutsigbart, men også gi mulighet for fleksibilitet. KOL mener at en 

større del av lønnsdannelsen bør skje i etatene under FD og underlagte driftsenheter. Lokal 

lønnsdannelse medfører økt ansvar for partene for å sikre en lønnsutvikling for den enkelte.

KOL VIL ARBEIDE FOR AT:

  kompetanse, ansvar og resultater vektlegges ved lønnsfastsettelse

  driftsenhetene utvikler en lønnspolitikk som aktivt utnytter handlingsrommet for å   

  imøtekomme personellutfordringer på en effektiv og hensiktsmessig måte.

  DIF-sjefene blir satt i stand til å gjennomføre egen lønnspolicy.

INCENTIVER

Forsvarets til dels spesielle krav og arbeidsforhold, samt etatens egenart medfører et behov 

for egne incentivordninger som dekker ulempe, merkostnader og risiko. 

KOL mener at lønns og incentivordningene må skape samsvar mellom arbeidsgiver og ar-

beidstakers mål. Ordningene må tilpasses i takt med Forsvaret og samfunnets utvikling. KOL 

ser behovet for å kompensere noen former for aktivitet og personellkategorier særskilt, men 

det er viktig å evaluere om effekten av tiltakene treffer det vi ønsker å oppnå.

KOL VIL ARBEIDE FOR AT:

  incentivordninger baseres på analyse og empiri, fremfor kortsiktige ad hoc løsninger

  omstruktureringen av ordningene resulterer i helhetlige og målrettete incentiver som  

  bidrar til ønsket effekt

  deler av gevinstrealiseringene blir brukt til å utvikle tilleggs- og incentivordningene.
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BOLIGPOLITIKK - PENDLING

Forsvarets boligpolitikk er en av de viktige incentivordningene i Forsvaret. Forsvarets tjenestest-

eder er geografisk spredt med svært ulikt boligmarked. KOL mener at boligpolitikken må tilpasses 

ny ordning for militært tilsatte, hvor spesielt hyppige beordringer for offiserer må tas hensyn til.

KOL VIL ARBEIDE FOR:

  økt stimulering til kjøp av egen bolig

  at bolig og kvarter har en god standard

  at de ansatte gis et reelt valg mellom flytting og pendling til nytt tjenestested

  at boligpolitikken ses i sammenheng med øvrige incentivordninger

  det etableres tilstrekkelig kvarter slik at ukependlere ikke påføres dagpendling.

FAMILIEPOLITIKK

KOL ønsker fleksible ordninger som styrker den ansattes og familiens rettigheter under tjeneste 

både nasjonalt og internasjonalt. I dagens avtaleverk ligger det særskilte utfordringer der begge 

parter i et forhold er ansatt i Forsvaret, eller der den ansatte er enslig forsørger.

KOL VIL ARBEIDE FOR AT:

  det utvikles en forutsigbar og livsfaseorientert familiepolitikk med fleksible    

          virkemidler relatert til pendling, bolig, barn, utdanning, lønn, pensjon og 

          internasjonal tjeneste

  Forsvaret innretter disponeringssystem og avtaleverk, slik at ansatte gis størst mulig   

  forutsigbarhet for familien

  det etableres ensartede rettigheter for medfølgende offiserer ved utenlandsbeordringer 

  tap av pensjon for medfølgende partner ved utenlandsbeordringer kompenseres 

  de økonomiske vilkårene blir tilnærmet like både nasjonalt og internasjonalt, enten man  

  velger pendling eller flytting,

  vilkårene for enslige, enslige forsørgere og «skilsmissefamilien» blir bedre

  det etablerers systemer for å ivareta to karriere-familier.



nytenkende — analytisk — beslutningsdyktigKrigsskoleutdannende offiserers landsforening
19

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljølovens bestemmelser og intensjoner gir rammen for Forsvarets virksomhet med ulike 

unntak og dispensasjoner. I tillegg til arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) er det viktig at alle 

ansatte har godt definerte arbeids- og ansettelsesforhold. For KOL er det viktig at det skapes rom for 

fleksibilitet, utvikling og medvirkning under omstilling ved å tilrettelegge arbeidet slik at Forsvaret 

bruker de menneskelige ressursene best mulig. 

Forsvaret skal etter KOLs mening være en arbeidsplass med:

  et godt fysisk arbeidsmiljø der alle ansatte og soldater skal beskyttes mot helseskader og   

  arbeidsulykker

  et godt psykososialt arbeidsmiljø som kjennetegnes av respekt, åpenhet, tillit, god 

  kommunikasjon og samarbeidsvilje.

Forsvarets hovedarbeidsmiljøutvalg og lokale arbeidsmiljøutvalg skal arbeide aktivt for å sikre og 

utvikle et fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, som gir de ansatte trygghet, trivsel og utfordringer i 

hverdagen. Arbeidsmiljøet skal gi rom for og stimulere til personlig og faglig utvikling i samarbeid og 

fellesskap. Forsvarets medarbeiderundersøkelser er etter KOLs oppfatning et viktig verktøy for å kunne 

avdekke problemområder og derved iverksette nødvendige tiltak.



Rabatterte forsikringer! 
SpareBank 1

If Skadeforsikring FPs app!

FUNIF: 
Nedbetal din  

uniform rentefritt  
inntil 10 måneder

Forsvarets Personellservice

Rabattert drivstoff  

med Esso Mastercard

Bli kjent med dine  
gode medlemsfordeler!

Gode låne-  
og sparerenter

21 07 57 00  •  www.fp.no

PLUG-IN HYBRID

C 350 e stv. fra kr 485.900,-. Finansieringstilbudet er basert på startleie/etabl. geb: 84.250,-, nom. kampanjerente 1 %. Leieperiode 36 mnd/30.000 km. Total leiekostnad kr 227.890,-. 
Pris inkl. lev. Oslo. Termingebyr er inkl. Årsavgift kommer i tillegg. Alle priser inkl. mva. Rekkevidden vil variere avhengig av en rekke faktorer som kjørestil, varme- og kjølebehov, kjørerute og forvarming.
Les mer på kampanje.mercedes-benz.no. Finansiering forutsettes gjennom Bertel O. Steen Finans AS. Drivstofforbruk blandet kjøring: 0,21-0,24 l/mil. CO2-utslipp 48-55 g/km. 
Avbildet modell kan avvike fra tilbud. Importør: Bertel O. Steen AS. Tilbudet gjelder til 31. desember 2017. www.mercedes-benz.no

Komplett utstyrt C-Klasse plug-in hybrid. 
Sportsbil for familien.

C 350 e AMG Pluss utstyr:
• AMG Line
• AIRMATIC luftfjæring
• 7-trinns automatgir
• Ryggekamera
• LED hovedlys
• Elektrisk bakluke
• Metallic lakk

• Hengerfeste
• Setekomfortpakke
• Kupevarmer med kjølefunksjon
• Forberedelse for Garmin Navigasjon
• DAB+ med bluetooth handsfree
• Sportsseter og sort taktrekk
• Vinterhjul på lettmetallfelger

• Ambient lighting
• Midtarmlene og skiluke
• Parkeringsassistent
• 18” lettmetallfelger
• Sportsratt i skinn

3.990,-
C 350 e AMG Pluss stv. inkl. vinterhjul

Kampanjerente 1 %
Kjøpspris 553.000,-.

Nå 
kr

pr. 
mnd.

Spar 
46.383,-

Som medlem av KOL får du 7 % rabatt 
i tillegg til kampanjefordelen.
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KOL Innbo
Gjensidige tilbyr en meget prisgunstig og god innboforsikring for 
medlemmer. Den bygger på Gjensidiges beste innboforsikringsvilkår og 
dekker blant annet:

• ID-tyverisikring
• tyveri av sykkel med inntil 30 000 kroner
• reparasjon av knust mobilskjerm via Gjensidiges serviceleverandør 

Mobylife
Er du under 30 år, får du 30 % rabatt på KOL Innbo! 

Pris innboforsikring 2018

Forsikringssum Distrikt 1 Distrikt 2 Distrikt 3

500 000 973 834 666

750 000 1 219 1 047 840

1 000 000 1 463 1 259 1 012

1 500 000 1 912 1 644 1 325

2 000 000 2 384 2 043 1 638

2 500 000 2 855 2 439 1 949

3 000 000 3 326 2 836 2 260

Distrikt 1: Oslo • Distrikt 2: Asker, Bærum, Bergen, Stavanger, Kristiansand, 
Drammen, Ski, Oppegård, Skedsmo, Lørenskog, Nesodden, Trondheim, 
Tromsø • Distrikt 3: Landets øvrige kommuner

Nyhet i 2018: KOL Reise
Den nye KOL Reise er svært prisgunstig og identisk med Gjensidiges 
beste reiseforsikring, Reise Pluss. Forsikringen er blant de beste i 
markedet. Et par nyheter i 2018 er: ubegrenset dekning av reisegods 
med maksbeløp for enkeltgjenstander på 40 000 kroner og dekning av 
tapt depositum ved skade på leid feriebolig/inventar med inntil 15 000 
kroner.

Årspriser 2018 Storby         Distrikt   
Alder En person Familie     En person Familie
Under 30 år 720 kr 1 300  kr    720 kr 1 000 kr   
30-66 år 970 kr 1 500 kr    780  kr 1 215 kr   
67 år + 1 850  kr 2 920 kr    1 360 kr 2 450 kr

 

Samlerabatter på skadeforsikringer
Som medlem i KOL får du svært gode rabatter på dine private 
skadeforsikringer som bil, båt, hus, fritidsbolig, med flere:
• 16 % rabatt ved 1-2 forsikringer 
• 20 % rabatt ved 3 eller flere forsikringer 
Fast prisede forsikringer som Innbo for Tekna og KOL, livsforsikring og 
uføreforsikring, familieulykke, reiseforsikring og individuelle person-
forsikringer teller med for å oppnå maksimal rabatt, men det gis ikke 
rabatt på disse.

Ungdomsbil med 15 % rabatt
Dersom du er under 30 år får du 15 % i ungdsomsrabatt på bilforsik-
ringen, i tillegg til avtalerabatten på 16 eller 20 %.
 
Reise – utenlandsstasjonerte  
Forsikringen gjelder på alle feriereiser som starter og slutter på bosteds-
adressen i utlandet, og dekker blant annet sykdom på reisen, skade på 
reisegods, avbestilling, forsinket bagasje og transportmiddel. 

KOL Livsforsikring
Livs- og Uføreforsikringene forutsetter medlemskap i Norsk Folketrygd 
og godkjent helseerklæring.

KOL Livsforsikring
Alle som er forsørgere bør ha en dødsfallsforsikring. Den kan sikre de 
etterlatte en engangsutbetaling på inntil 3,7 millioner kroner, som for 
eksempel kan brukes til å nedbetale gjeld. Prisen du som KOL-medlem 
betaler er langt gunstigere enn hva du ville betalt på individuelt 
grunnlag. Du kan velge mellom følgende forsikringssummer (det som vil 
komme til utbetaling ved et dødsfall): 

• 11 G som i 2018 vil gi 1 029 974 kroner
• 22 G som i 2018 vil gi 2 059 948 kroner
• 40 G som i 2018 vil gi 3 745 360 kroner
G er Folketrygdens grunnbeløp, som per 1.1.2018 er 93 634.

Forsikringssummen trappes gradvis ned etter fylte 50 år. Forsikringen 
opphører seneste ved utgangen av det forsikringsåret medlemmet fyller 
75 år. Du kan forsikre deg som medlem alene eller du kan forsikre både 
deg selv og din ektefelle/samboer (medforsikret). Forsikringen 
forutsetter medlemskap i Norsk Folketrygd og godkjent helseerklæring. 

Medlemsfordeler 
KOL 2018 
Som medlem i KOL får  
du spesielt gode betingelser 
på forsikring hos Gjensidige. 
Sjekk hvor mye  
du kan spare!
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Krigsskolenes Kadettforum (KSKF) er KOLs kadettforening. KSKF er en forening for deg som ønsker å 

være del av et sterkt nettverk av kadetter ved alle krigsskolene. De som melder seg inn i KOL har tatt et 

bevisst valg basert på delte verdier, samt et ønske om at kompetanse, utdanning og prestasjoner skal 

lønne seg økonomisk og for karrieren.

For deg som kadett er det viktig at du har en forening og en hovedsammenslutning i ryggen som tør 

å prioritere kadetter og kommende offiserer – KOL og Akademikerne. KOLs mantra gjennom mer enn 

100 år har vært at ”utdanning skal lønne seg”. En slik politikk kan KOL og Akademikerne fremme med 

tyngde og troverdighet.

Gjennom å organisere yrker og profesjoner med høyere utdanning vil Akademikernes interesser være 

mer enhetlige enn i de andre organisasjonene. Dette gir det fortrinnet at KOL og Akademikerne kan 

legge all sin kraft i å fremme kadettenes interesser, uten å havne i interessekonflikter der en del av 

medlemsmassen må nedprioriteres til fordel for en annen. 

Krigsskolenes kadettforum (KSKF) 
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Styret i KSKF har som sitt fremste mål å skape et sunt samhold blant sine medlemmer, og bidrar med 

konstruktive innspill til KOL sentralt. Dette tenker vi gjøres best ved å dele erfaringer, noe vi ofte gjør 

i form av studieturer til faglig relevante reisemål samt sosiale tilstelninger på lokal arena. Det er det 

tettvevde, men inkluderende felleskapet som gjør KSKF til en særegen forening, og det er noe vi jobber 

hardt for å ivareta.

En av fordelene ved KOL er at den sentrale ledelsen er lett tilgjengelig slik at du som kadett slipper 

lange prosesser gjennom flere ledd i et tungrodd byråkrati for å få gode svar. En slik direkte forbindelse 

resulterer i effektiv saksbehandling og et personlig forhold til den sentrale ledelsen. KSKF bidrar til 

dette ved å holde sine medlemmer oppdatert på hva som opptar KOL sentralt, samt ved å formidle 

generelle henvendelser fra medlemmer til sekretariatet og vice versa.

For mer informasjon kontakt:

Lokalt Leder KSKF eller

KOL sekretariat tlf 23 09 56 88.

Eller besøk oss på nettsidene www.kol.no eller send mail til kol@kol.no



danskebank.no/kol

Oppdag mulighetene dine 
med Danske Bank 

Særdeles lav rente på boliglån. 

Svært gunstige betingelser på en 

rekke andre tjenester. 

Samme gode tilbud til samboer/

ektefelle som til deg som medlem. 

Profesjonell rådgivning både til 

private og næringsdrivende. Og 

eget VIP telefonnummer; 05550. 

Se fordelene og oppdag mulig-

hetene på danskebank.no/kol
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Norges mest kjøpte bilforsikring
Vi er de som forsikrer flest biler i Norge. Kanskje fordi vi blant annet kan gi 8 års 
reparasjonsgaranti, og veihjelp uansett årsak?

I tillegg til skikkelig gode forsikringsvilkår, får du som KOL-medlem en svært god pris. 
Derfor anbefaler vi sterkt at du sjekker hvilken pris du kan få hos oss. 

På gjensidige.no/bil kan du beregne pris og kjøpe forsikring. Du kan også ringe oss  
på 03100, så hjelper vi deg. 

YS Bilforsikring ann_ma_v5.indd   1 07.05.15   13.43



Løkkeveien 7
0253 Oslo

tlf: 23 09 56 88
fax: 23 09 56 72

epost militær: kol kontakt
epost sivil: kol@kol.no

www.kol.no

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
nytenkende — analytisk — beslutningsdyktig
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“ Den krigslystne krigsguden Ares fremstilles overalt med 
hjelm og full våpenutrustning, alltid beredt til kamp.”


