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KOL har gleden av å utgi nyhetsbrev 1. kvartal 2019. I nyhetsbrevet finner du generell
informasjon og viktige saker KOL har arbeidet med så langt i år.
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Hvilke lover og avtaler gjelder når en søker mener at han/hun er
forbigått ved søknad på stilling
KOL får fra tid til annen henvendelser om bistand fra ansatte som ikke har nådd opp i
konkurransen i søknad på stilling. Beklageligvis er det lite vi som tjenestemannsorganisasjon
kan bistå med som følge av at det ikke er klageadgang i tilsettingssaker. KOL finner derfor
grunn til å redegjøre nærmere for hvilket handlingsrom den enkelte har ut fra gjeldende
lovverk.
Ved ansettelser i det offentlige står ikke arbeidsgiver helt fritt i sin vurdering av hvem som
skal velges til en stilling. I det følgende vil jeg redegjøre nærmere for hvilke rettigheter man
har ved søknad på stilling og hvilke krav som stilles til arbeidsgiver.
Arbeidsgiver er forpliktet til å følge kvalifikasjonsprinsippet, jf statsansattloven § 3.Dette
innebærer at den som er best kvalifisert for stillingen skal velges. Det skal først og fremst
sikre at tilsettingen skjer på grunnlag av saklige kriterier. Formålet er at offentlige stillinger
blir besatt av best mulig kvalifiserte personer. Valget mellom søkere må gjøres på bakgrunn
av en helhetsvurdering av hvem som fremstår som best kvalifisert ut fra stillingens art og
arbeidsområde. Det skal herunder tas utgangspunkt i kravene til faglige og personlige
kvalifikasjoner og dette skal tas med i utlysningen. Avhengig av stillingens art kan valget
mellom søkere være nærmere regulert i lov eller forskrift.
Avgjørelser om tilsettinger er enkeltvedtak da disse berør rettigheter og plikter for bestemt
person, jf. forvaltningsloven § 2, litra a, jf litra b. Ansettelser i det offentlige må kunne
begrunnes saklig i henhold til kvalifikasjonsprinsippet. Forvaltningsloven § 3 unntar kravet til
samtidig og skriftlig begrunnelse, men tilsettingene må likevel kunne begrunnes saklig. Det er
ikke klagerett etter forvaltningslovens bestemmelser, men vedtak kan selvsagt påklages
likevel og uansett prøves av både sivilombudsmannen og rettsapparatet. De øvrige reglene for
enkeltvedtak i forvaltningsloven gjelder, som blant annet stiller krav til saksutredningen og
underretning om vedtaket.
Det er et grunnleggende ulovfestet krav til all offentlig forvaltning at avgjørelser skal være
saklig begrunnet og at saksbehandlingen skal være forsvarlig. Det uttales i en sak fra
Sivilombudsmannen (årsmelding 2008 side 96) at for å ivareta dette kravet må det være mulig
å kontrollere i ettertid at tilsettingsprosessen har vært forsvarlig. Sivilombudsmannen uttaler
at hovedpunktene i tilsettingsprosessen bør nedtegnes skriftlig, og at tilsettingsorganet må
innrette sin virksomhet slik at det er mulig å føre kontroll med forvaltningens avgjørelser.
Det er noen begrensninger i hva arbeidssøker kan få innsyn i av dokumenter fra
søkeprosessen, jf. forskrift til forvaltningsloven kapittel 5.
Søkeren har rett til å gjøre seg kjent med faktiske opplysninger og opplysninger om de andre
søkerne, herunder samtlige søkeres navn, alder og fullstendige opplysninger om utdanning og
praksis. Videre har arbeidssøker krav på å bli gjort kjent med hvem som har blitt innstilt til
jobben. Dersom det er avholdt intervju har søkeren krav på referat om hva ble sagt, hvis dette
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er laget.
Dersom man opplever seg forbigått i en offentlig tilsettingsprosess kan man henvende seg til
tilsettingsmyndigheten og be om en begrunnelse for avslaget. Som grunnlag for dette kan man
vise til behovet for å etterprøve om kvalifikasjonsprinsippet er fulgt.
Det er mulig å bringe saken inn for Sivilombudsmannen, som kan gi kritikk og eventuelt
konstatere at avgjørelsen eller prosessen har vært urettmessig. Sivilombudsmannen kan også
stille krav om at arbeidsgiver setter i verk tiltak for å bedre sine rutiner for fremtiden.
Sivilombudsmannen kan imidlertid ikke bestemme at vedtaket er ugyldig eller tilkjenne
erstatning.
Det er viktig å presisere at selv om saksbehandlingen har vært kritikkverdig, eller det
foreligger brudd på kvalifikasjonsprinsippet, fører det sjeldent til at man får den aktuelle
stillingen. Dersom en annen er lovlig tilsatt og har tiltrådt i stillingen har vedkommende et
stillingsvern. Ved å påklage en tilsetting dersom man opplever seg forbigått vil man imidlertid
kunne bidra til mer forsvarlige prosesser i fremtiden.
Kort oppsummert
Det er ikke klageadgang til arbeidsgiver på vedtak om ansettelse. Imidlertid gjelder følgende:
Før vedtak er fattet:
Dersom man som søker eller tillitsvalgt blir oppmerksom på saksbehandlingsfeil eller klare
forbigåelser med grunnlag i søkernes kvalifikasjoner, kan man gjøre arbeidsgiver, innstillende
myndighet, tilsettingsorganet oppmerksom på dette. Dette kan føre til at arbeidsgiver
revurderer sitt syn eller starter prosessen på nytt.
Etter at vedtak er fattet:
Man kan klage til Sivilombudsmannen dersom man mener at det foreligger
saksbehandlingsfeil i saken. Ved brudd på diskrimineringslovgivningen kan man klage til
Likestillings- og diskrimineringsombudet. Dersom vedtak er fattet kan ansettelsen i
utgangspunktet bare omgjøres dersom vedkommende som er ansatt IKKE har fått melding om
at han/hun er ansatt. Dette innebærer i utgangspunktet at man ved forbigåelser ikke får
stillingen, selv om det skulle foreligge saksbehandlingsfeil eller brudd på
diskrimineringslovgivningen. I slike tilfeller må man prøve saken for domstolene for
eventuelt å få erstatning.
Dersom noen mener seg forbigått ved søknad på stilling anbefaler KOL at det tas kontakt med
karriereveileder i den enkelte forsvarsgren for å rådføre seg om karrieremuligheter og hvordan
man bør forholde seg dersom det er manglende kompetanse som har medført at en søker ikke
har fått en stilling som vedkommende mener han/hun er kvalifisert til.
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Oberst/kommandørlister i Forsvaret
KOL finner grunn til å rette søkelyset mot den etablerte praksisen i Forsvaret med
utarbeidelse av oberst/kommandørlister. Denne praksisen er noe ulik de tre forsvarsgrenene,
men kort skissert er den som følger:
Luftforsvaret
Det utarbeides lister med anførsler fra A-D, hvor A er klar oberst kandidat og D ikke kandidat
til å bli oberst. Listene blir forelagt tjenestemannsorganisasjonen for uttalelse.
Hæren
Det utarbeides lister som blir «diskutert» med de militære tjenestemannsorganisasjonene, ca
en gang pr år.
Sjøforsvaret
Det er etablert et kommandørråd (karriereråd) hvor den utarbeidede kommandørlisten blir
forelagt de lokale tjenestemannsorganisasjonene.
KOL mener ordningen med utarbeidelse av oberst/kommandørlister ikke er i tråd med Lov
om statens tjenestemenn og Lov om militært tilsatte. Praksis skal etter vårt syn være at
stillinger som oberst/kommandør skal lyses ledig, arbeidsgiver skal skrive en innstilling som
skal behandles i et tilsettingsråd. Dette innebærer at alle som ønsker og mener seg kvalifisert
er søknadsberettiget til alle stillinger og skal vurderes opp mot den enkelte stilling utfra
kvalifikasjoner (realkompetanse). Med andre ord vi kan ikke se at ordningen med å utarbeide
oberst-/kommandørlister er i tråd med gjeldende lover og forskrifter.
KOL sitter dessverre igjen med følgende antagelse; at dersom en oberstløytnant/kommandørkaptein, som ikke står på oberst/kommandørlisten, ikke vil bli vurdert opp mot
ledig stilling av innstillingsmyndigheten dersom vedkommende ikke står som kandidat på
oberst/kommandørlisten, selv om vedkommende til en spesifikk stilling er fullt ut kvalifisert
for denne. Det kan det neppe være slik at tjenestemannsorganisasjonene med bakgrunn i en
navneliste er kompetente til å vurdere kandidatene, med mindre man har inngående kjennskap
til tjenestegjøring, egnethet, utdanning og tidligere utført tjeneste i Forsvaret.
KOL mener at ordningen med å utarbeide oberst/kommandør lister må opphøre, da vi ikke
kan se at dette er i tråd med hverken Lov om statsansatte og Lov om militært tilsatte.
Videre er vi med bakgrunn i tilbakemelding fra våre medlemmer av den oppfatning at
ordningen er lite transparent. KOL har gitt dette som innspill til pågående revisjon av
«Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater
(forsvarssektoren)».
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Lønnsoppgjøret i staten 2018
Lønnsoppgjøret i staten i 2018 gikk sin vante tro til megling. Årsaken til dette var at det ikke
ble oppnådd enighet mellom partene om å følge opp fjorårets avtale om offentlig
tjenestepensjon og i tillegg avviser staten allerede tariffestede AFP-rettigheter.
Forhandlingene i staten skal gi en økonomisk ramme for årets oppgjør hvor KOL antar potten
vil bli fordelt til de ulike forhandlingsstedene for lokale forhandlinger. Partene skal også bli
enige om hva som skal inngå i pensjonsgrunnlaget til statsansatte. Akademikerne krever at all
lønn skal være pensjonsgivende, og at ny avtalefestet pensjon tariffestes.
I Forsvart vil dette ha betydning for alle tillegg som i dag ikke er pensjonsgivende. KOL vil i
denne sammenheng vise til at tjeneste som vakt, øving m.m må betraktes som ”ordinær”
tjeneste i Forsvaret. Følgende av dette er at dette selvfølgelig burde danne grunnlag for den
enkeltes pensjon. KOL har parallelt med dette, arbeidet for at de variable tilleggene i
Forsvaret som for enkelte utgjør en stor del av inntekten, må gjøres fast. Dette for å få en
forutsigbar inntekt og samtidig vil dette kunne medføre en stor administrativ forenkling.
Spørsmålet om pensjonsgrunnlaget vil da være løst. Ved Særavtale for ledende personell i
Forsvaret er ”fastlønn” innført og etter 5 års erfaringer med denne avtalen, er
tilbakemeldingen fra de berørte medlemmene gode. Det er også verdt å merke seg at etter
statens store prosjekt med en sammenstilling av offentlig og privat pensjonsordning, har man i
det private pensjonsopptjening for all lønn – også tillegg.
Fristen for å komme til enighet i meklingen er 23. mai ved midnatt.
KOL arbeider samtidig med bruk av minstelønnen for akademikere i Forsvaret og
lønnskompensasjon for militær utdanning. Dette er viktige forhold som må på plass snarest
mulig.

Avgangssted: P-3 og Andøya – destinasjon: P-8 og Evenes
(ARTIKKEL AV MAJOR JON WICKLUND , HTV-LUFTFORSVARET )

I år feires 50 år med P-3 Orion operasjoner i Norge. Dette betyr at flygemaskinen har vært
lengre i kongeriket enn brorparten av nålevende nordmenn. Flytypen skal snart pensjonere seg
og bli erstattet med de nye P-8 Poseidon maskinene på Evenes.
I løpet av disse 50 årene har den teknologiske utviklingen innen luftfarten vært formidabel.
Deler av utviklingen ⎯⎯ som den militære ⎯⎯ lar seg gjerne ikke debattere i full lengde i det
åpne rom. Hvis vi derimot avgrenser debatten til det “å ta av for avgang, fly gjennom luften,
for deretter å lande en flygemaskin” blir det enklere å debattere.
Enhver flygetur starter med brief, hvor skal vi idag og hva skal vi gjøre? For de som styrer
flygemaskinen, offiseren og flygeren, har oppgavene allerede begynt. Etter briefen må
motorene på et tidspunkt startes for flyging. P-3 Orion er en aldrende maskin og har egen
maskinist dels grunnet at systemene ombord er mange og krever manuell styring. Han må for
eksempel monitorere motorinstrumentene under oppstart, og faktisk avbryte oppstarten ved
fysisk handling dersom ting ikke er slik de skal være.
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Et annet moment er arbeidsmengden og kompleksiteten i cockpit. Større og eldre fly designes
rundt et flerflygerkonsept, eller til og med med egen maskinist som i P-3. Slik
oppstartsmonitorering er avlegs på nyere fly av typen P-8 Poseidon. Motorene monitoreres
under oppstart av elektronikk og computere som bryter inn dersom behovet for å avbryte en
oppstart er tilstede. Vi kan si at luftfartens teknologiske utvikling har vært med på å erstatte
maskinistenes oppgave i flygemaskinen.
Teknologiens utvikling gjør seg gjeldende på flere områder i luftfarten. Noe så grunnleggende
som rullebanedekke kan vi si har blitt bedre. Fordi strukturen og kvaliteten på selve asfalten
som benyttes har modernisert seg de siste 10-15 årene. Dekket gir nå bedre friksjon ved regn
og vind for eksempel. Dette skjer ved at vannet renner av banen i riller og ikke blir liggende
igjen i store dammer som kan skape vannplaning. En interessant analogi er om menneskenes
evne til å motsette seg omstilling vokser på samme måte som teknologien utvikler seg?
Underveis i en flygetur vet en sjelden helt sikkert hvor flyturen avsluttes. Planen er
selvfølgelig lagt på forhånd og de fleste tenkelige faktorer er tatt høyde for, mens de
utenkelige faktorene utarbeider en gjerne prosedyrer og systemer for. Dersom de utenkelige
faktorene skulle inntreffe, så blir konsekvensen i alle fall ikke for alvorlig. Planen justeres
også ofte underveis. Skulle for eksempel været være for dårlig til å lande på en flyplass som
Evenes, kan en justere ens drivstoffsberegninger underveis slik at en har muligheten for å
lande på en annen flyplass. Andøya og Bardufoss er jo militære lufthavner rett i nærheten så
kanskje en kan lande på en av disse?
En flyger med høyeste myndighet ombord kalles fartøysjef, og i likhet med enhver sjef har
hun det siste ordet når det gjelder slike justeringer av planen underveis. Det er der avgjørelsen
tas. En utsettelse, midlertidig løsning eller omgjøring av et flyttevedtak kunne jo være et
eksempel på en slik justering? Da kan det være greit å huske tilbake til noen av faktorene for
planleggingen av flygeturen i første omgang.
For kostnader ved å drifte flyplasser er ofte store, enten det gjelder oppgraderinger av
rullebanedekke eller andre faste flyplassystemer. De løper til enhver tid og krever
modernisering. Hva er kostnadene av alle de forserte oppgraderingene på en aldrende
flyplass? På Evenes kan de til eksempel radarvektorere flyet til en presisjonsinnflyging med
slikt kostbart utstyr. Til og med et flunkende nytt P-8 fly må jo i forkant av en landing gjerne
ledes i retning av en flyplass for å kunne lande der.
Hva med dersom det kreves tekniske utbedringer og vedlikehold av flygemaskinen etter
landingen? Maskiner, tannhjul og vaiere trenger fremdeles smøring! Dette bør en gjerne ikke
tenke på eller tillegge stor vekt underveis i selve flygeturen, men konsekvensen er jo likevel
overhengende dersom et vedlikehold vil bli dyrere eller ta lengre tid dersom en endrer
destinasjon. Spesielt kanskje om en allerede har inntektsført besparelser i effektivisering av
vedlikeholdsstrukturen.
Skulle slike utsettinger eller justeringer av planen dukke opp vil det også være personellet
som må ta mye av belastningen dersom det ikke medfølger tilleggsbevilgninger. Fordi midler
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som var tenkt innspart ikke vil bli innspart, og dermed blir den økonomiske situasjonen mer
anstrengt. Dette får igjen konsekvenser for velferds- og personellordninger. Et eksempel kan
være forsvarsboliger og pendlerkvarter. Disse vil måtte trenge oppgraderinger og vedlikehold
på flere lokasjoner enn i utgangspunktet, og dette vedlikeholdet har kanskje også i tillegg blitt
utsatt eller kansellert i påvente av flytting til et nytt sted.
Det er påfallende lite fokus på verdien av å være lokalisert nær en middels stor by i Norge, og
hvilke fordeler dette gir for mulighetene til resten av offiserens medflyttende familie. Den
tradisjonelle forsvarsfamilien hvor ektefellen og barna bare er med på slep etter offiseren, ser
vi heldigvis en endring i. En to-karrierefamilie er en mer tidsriktig beskrivelse. Det er altså
behov for at flygerens masterutdannede-ektefelle også har et bredt arbeidsmarked i nærheten å
søke virke i. Derfor må den individfokuserte personelldimensjonen utvides til å inkludere de
nærmeste, og tillegges vekt i valget av destinasjon for landing.
For helt generelt kan vi si at flygeturer ender i en landing. Visste du forresten at rullebanen på
Evenes har senterlinje-belysning? En stiplet linje med rullebanelys som viser flygerne hvor
midten av rullebanen ligger når flyet landes. Denne linjen er også av interesse for styrmannen
som sitter i setet ved siden av. Hens oppgave dersom flygemaskinen avviker fra senterlinjen
er å kalle ut “Left eller right of centerline!”, på engelsk naturlig nok, slik luftfartens
stammespråk krever.
Deretter skal svaret fra den andre være “Correcting”, slik at begge får en felles forståelse av at
deviasjonen ikke er ønsket, og at kursen nå blir justert. Nesten som en rettelse eller et tillegg.
Slikt bør flygerne og offiserene ved kontrollene sitt handlingsmønster være. I tillegg bør de
være ansvarlige, handlekraftige, uredde og modige, i alle fall ikke vinglete og feige som
politikere kan være. De som styrer flygemaskinen bør handle i tråd med sitt offisers credo.
For dersom ansvarlig handling uteblir vil konsekvensen kunne bli vesentlig dårligere for en
større gruppe mennesker, nemlig alle passasjerene ombord. De betaler jo gjerne skattepenger
i vår sammenheng ⎯⎯ og billettpenger i andre ⎯⎯ for denne tjenesten flygerne yter. Da skulle
det vel bare mangle at de kommer trygt frem til destinasjonen, til avtalt pris? Sammenligner vi
totalsituasjonen til våre passasjerer kan den altså bli dårligere med for mange og dyre
flyplasser. Fordi det blir mindre penger igjen til helse, utdanning, og andre progressive
prioriteringer for passasjerene.
Trikset flygeren må benytte seg av for å holde seg på senterlinjen under en landing er å se
langt frem, mot enden av rullebanen der målet er. Da oppdager hen en slik deviasjon meget
kvikt. Hvis den andre flygeren ikke holder seg på senterlinjen må den første gripe inn å ta
styringen over flyet. En opinions murring som fører til vinglete værhane utskeielser på
Løvebakken bør kanskje korrigeres på tilsvarende vis. Slik fungerer iallefall et
flerflygerkonsept i et stort og komplisert fly, og sånn har vi god erfaring med at det bør være,
slik at alle ombord kommer trygt frem til destinasjonen.
Selv om rullebanedekket, ⎯⎯ eller forutsetningene om du vil ⎯⎯ har forandret seg etter 50 år
med P-3 operasjoner, er det mange andre ting som forløper uforandret, når det kommer til noe
så enkelt som å ta av for avgang, fly gjennom luften, for deretter å lande en flygemaskin. For
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enhver flygetur starter med en brief om hvor vi skal i dag og hva vi skal gjøre.

Innspill til Forsvarssjefen om utfordringer innen personellområdet
KOL var i møte med Forsvarssjefen den 1. mars 2019, hvor han anmodet oss om å komme
med innspill til de viktigste personellutfordringene slik vi ser det. I det etterfølgende gjengis
KOLs innspill i sin helhet.

Ny militær ordning
KOL innser at det i en overgangsfase har vært nødvendig å vektlegge betydningen av ”Other
Ranks” (OR). Imidlertid ser KOL at det er en gjengs oppfatning i offiserskorpset at
forsvarsledelsens prioritering og styrking av OR-søylen har gått på bekostning av
ivaretakelsen av offiseren, og at offiserenes kompetanse, vilkår og rolle i Forsvaret er sterkt
nedprioritert, både blant politikere og av forsvarsledelsen. KOL er bekymret for Forsvarets
evne til å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver for offiserer, med mindre offiseren og
offisersrollen snarest gis større oppmerksomhet fra politisk og militær ledelse. En tydeligere
politikk som tilkjennegir at det slett ikke er snakk om tre like søyler, OR, SIV, og OF, men
tvert i mot tre ulike søyler med ulike kompetansekrav, rettigheter og forpliktelser er vel selve
essensen i innføringen av OR-ordningen. Gjentatt kommunikasjon hvor budskapet er at alle
søylene er like, skyldes i beste fall en manglende semantisk forståelse av like og likeverdige.
Offiseren skal karakteriseres av å inneha akademisk og militær utdanning, jf Instruks for
personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) av
1. juli 2018, og ikke utelukkende militærakademisk utdanning, slik det omskrives i OMT
arbeidet. Dette omfatter både krigsskoleutdannede og offiserer med akademisk utdanning fra
andre fagkretser enn det Forsvarets høgskole tilbyr, og som har en militær tilleggsutdannelse.
Det er et stort behov i deler av Forsvaret og sektoren for øvrig av offiserer med solid sivil
akademisk utdannelse i tillegg til den militære utdannelsen.
Forsvaret har begynt implementeringen av Ordningen for militært tilsatte (OMT), men vi
erfarer at deler av forsvarssektoren ikke har tatt dette inn over seg. Særlig i FMA og FLO
kunngjøres det for få OR stillinger. Det er også utfordrende at det i overgangsperioden er lite
føringer på flyt mellom søylene og at det ikke er tydeliggjort hva som skjer når
implementeringen er over. Det kan resultere i at en betydelig andel offiserer med utdanning
fra KS blir sittende i OR søylen og omvendt.
KOL anbefaler at det snarest foretas en gjennomgang av hele forsvarets stillingsstruktur med
klare føringer fra FST. Her må det fremgå hvilke stillinger som skal besettes av de ulike
kategoriene personell, for å dekke forsvarssektorens behov for offiserer, sivile, spesialistbefal
med og uten akademisk kompetanse og spesielle kategorier personell. Forsvaret bør i større
grad stå for de intensjonene som lå til grunn for OMT. Dette er etter vårt syn et
suksesskriterium for at OMT skal lykkes.

Personelldisponering - struktur og rotasjon i stillinger
Etter det KOL erfarer er det ca 5500 stillinger i strukturen i gradssjiktet OR7 til OR 9, samt
OF 3 og OF 4. 3500 ansatte er søknadsberettiget til disse stillingene.
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I årene 2017 - 2018 og hittil i 2019, er ca 25% av stillingene lyst ledig. Med andre ord, lyses
det ut en fjerdedel av alle stillinger i Forsvaret på dette nivået hvert år, og nesten en fjerdedel
av personellet gis ny jobb.
KOL mener det underliggende problemet til denne divergensen er at det ikke er samsvar
mellom antall stillinger i strukturen (OR/OF) og antall mennesker med riktig utdanning. Dette
forholdet gir over tid stor belastning på personellet. De fleste
oberstløytnant/kommandørkaptein-stillingene i Forsvaret har krav om VOU, men det er
fortsatt mange stillinger hvor dette ikke er tilfelle. Dette gir et betydelig antall offiserer som
blir tilsatt i stilling uten tilstrekkelig utdanningsnivå, i dag ca 300. Dersom det er ønskelig at
alle oblt/kk skal ha krav til VOU, så må man utdanne flere. Ny HR modell gjør at dette styres
fra DIF nivå hvor det ofte blir DIFenes utfordringer som prioriteres. Dette kan resultere i at
sektorens behov kommer i annen rekke. KOL mener utdanningskvotene både til VOU og
GOU er for lave dersom vi skal kunne fylle OF-stillingene med riktig kompetanse. Dette er
også underbygget i FFI-rapport 19/00328 «Hvordan styrke forsvaret av Norge?»

Kompetanse innenfor HR området
Et viktig problem er at personell- og økonomikompetansen på lavere og midlere nivå er
særdeles dårlig. Ambisjonsnivået i forhold til tildelte personellressurser gir stor belastning på
personellet over tid. HR transformasjon har ført til at tjenestemannsorganisasjonene fungerer
som sekretariat for de ulike enhetene i Forsvaret. Begrunnelsen for dette er at de ansatte ikke
får svar på henvendelser, og de vet ofte ikke hvor de skal henvendelse seg. Når de først får
svar, er dette ofte uriktig. KOL mener forvaltningsutdanningen må styrkes betydelig. Når det
gjelder forvaltnings-stillinger på høyere nivå finner vi det underlig at operativ personell uten
forvaltningsutdanning, eller erfaring ofte foretrekkes. Like lite som en brigadesjefsstilling kan
besettes av forvaltningspersonell, bør lederstillinger i forvaltningen ikke besettes av operativt
eller teknisk personell. Det synes for KOL som om forvaltningsstillinger ofte brukes som
karrierestillinger for offiserer som ikke har klart å konkurrerer seg til stillinger i egen bransje.
Etter KOLs syn fungerer ikke HR-modellen etter sine intensjoner hva gjelder bedre tjenester
for de ansatte. KOL vil peke på to tiltak som vil kunne gi god effekt:
• betydelig styrking av forvaltningsutdanningen, også på ledernivå
• umiddelbar stanse tilbeordring av ikke-forvaltningspersonell i forvaltningsstillinger, også
for lederstillinger i forvaltningen. For mange lederstillinger i forvaltningen er besatt av
personell uten forvaltningsbakgrunn. Dette medfører manglende faglige, eller feilaktige
beslutninger.

Beholde kompetanse
KOL ser en rekke utfordringer med å beholde personell, særlig innenfor områdene; logistikk,
e-analytikere i Hæren, flygere, militærgeografer og teknikere for å nevne noen.
Logistikere utdannet ved Sjøkrigsskolen (elever fra H-S-L) har en meget stor avgang. Det er
et problem at det ved tilsetting i stillinger på major/orlogskaptein-nivå og høyere, er operativt
personell, som av ulike årsaker konkurrerer seg til stillingene uten at de har
logistikkutdanning. Personellet hevder samtidig at lønnsnivået er for lavt.
9

Nyhetsbrev 1.kvartal 2019
Analytikere i Ebn i stillinger med krav om minimum bachelor, og noen stillinger med master,
blir tilsatt som OR 2-4 med tilsvarende lavt lønnsnivå. De blir ikke en gang gitt begynnerlønn
som akademiker etter Hovedtariffavtalen § 3 med kr 449.400 som et minimum. Dette fordi
Forsvaret har en feil tolkning av Hovedtariffavtalen i staten. KOL vil presisere at det ikke
lengre er noe lønnstak på de enkelte stillinger på den avtalen Akademikerne har inngått med
staten.
KOL erfarer at flere av våre medlemmer med denne kompetansen har sluttet. Vi har ved flere
anledninger bedt om tall fra FST om hvor mange som har sluttet de første fem år etter endt
plikttjeneste ved krigsskolene og fagskolene. Dette har vi ikke fått. Det er beklagelig. På den
annen side antar KOL at dette burde være vel så interessant for FST som for KOL, da dette
medfører stor og unødvendig rotasjon.

Utfordringer for forsvarsgrenene (DIF-nivå)

Luftforsvaret
KOL er særlig bekymret for utdanningsbehovet for flygere, navigatører og tekniker i
Luftforsvaret. For lite utdannet personell kan i verste fall utsette innfasingen av de nye
flysystemene F-35 og P-8. Økningen i passasjervolumet i den sivile luftfarten er i de neste 1015 årene anslått til en dobling iht International Air Transport Association (IATA). Dette vil
skape et økt markedsbehov for flygere.
Sjøforsvaret
Det er et stort ambisjonsnivå i forhold til tildelte personellressurser, hvilket medfører stor
belastning på personellet over tid. Utdanningskvotene for GOU er utilstrekkelige for å kunne
dekke de operative behovene i Sjøforsvaret. Målsettingen om økt antall besetninger på fregatt,
korvett, UVB, Maud mv krever at utdanningskvotene på SKSK må økes. Det tas heller ikke
høyde for 70/30 % fordeling mellom spesialister og offiserer hva gjelder å dekke behov for
stillinger i fellesstaber og PE-stillinger. Marginal bemanning i Sjøforsvaret er utfordrende når
det til enhver tid også er behov for sjømilitær kjernekompetanse i fellesstaber.
Hæren
Dagens utdanningskvoter er ikke tilpasset fremtidens strukturmål. Forsvarets struktur må også
tilpasses spesielle kategorier militært tilsatte (SKMT) på ulike nivå og kompetanseområder.
Det bør også vurderes videreutdanning av offiserer utenom VOU. Utdanningsordninger for
kritiske kapabiliteter (operativ logistikk) bør re-etableres. FHS må gis ressurser til å utdanne
elever innenfor alle fagområder, inklusive FFU, eller Hæren (HVS) må gis tilsvarende økte
årsverk for å kunne gi støtte uten konsekvenser for annen pålagt aktivitet.
Kompetansestyringsprosjektet må gis nødvendig prioritet og synlighet gjennom oppdrag i FSJ
VP.
Fellesnevner for forsvarsgrenene
Fellesnevneren her ser ut til å være at det er mangel på kvalifiserte offiserer til å fylle
fremtidens operative struktur. Det er faktisk slik at den mangelen er tydelig allerede i dag.
Rotasjonen på offiserer som tidligere beskrevet, er etter KOLs mening et signal om at
kompetansen til å fylle strukturen ikke er tilstrekkelig. Det er vanskelig for oss å si hva som er
årsak og virkning, men gjennomgående lave kvoter på utdanningsinstitusjonene er i hvert fall
med på å forsterke problemet. På den annen side skal vi ikke se bort fra at å øke
utdanningskvotene alene er eneste løsning, men at det i denne sammenhengen absolutt bør
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fokusere på tiltak for å beholde personellet.

Lønn- tillegg og insentiver
KOL finner grunn til å sitere følgende fra «Instruks for personellforvaltningen i
Forsvarsdepartement og underliggende etater” (forsvarssektoren) pkt 2.2.2:
1. Forsvarsdepartementet og underliggende etater skal videreutvikle og oppdatere
incentivstrukturen i tråd med sektorens kompetanseutfordringer, oppfølging av
kompetansereformen i forsvarssektoren, og den til enhver tid gjeldende HR-strategi.
2. Forsvarssektoren skal til enhver tid vurdere hvile incentiver som bør opprettes,
utvikles eller avvikles for å bygge opp under Forsvarets operative evne.»
Generelt mener KOL at Forsvaret har vist liten eller ingen vilje til å imøtekomme våre krav
om å gjennomgå hele lønns- og tilleggssystemet i Forsvaret. Dette med henblikk på å bruke
lønn, tillegg og insentiver systematisk for å oppnå Forsvarets mål. KOL er forundret over at
det ikke vises større vilje fra FSJ til å bruke deler av innsparte midler til å beholde personell.
Derimot brukes det store summer for å utdanne nytt personell. Hvis det koster 60 millioner
kroner å utdanne en flyger til et visst nivå, er det nok å beholde én for å finansiere gode
ordninger.
KOL har invitert til et arbeid og inviterer fortsatt til dette for å finne frem til hensiktsmessige
ordninger, både med målretting av lønns-og arbeidsvilkår og ikke minst insentiver for å
beholde personell. Dessverre er dette avslått av FST med bakgrunn i at overordnede sjefer
ikke vil, med blant annet argument om at dette ikke er aktuelt for enkelte andre
tjenestemannsorganisasjoner.
Etter KOLs syn er å beholde kompetanse den viktigste personellutfordringen. Det krever
evne, vilje, og kunnskap for å gjøre noe med de problemene vi her adresserer, og ikke minst
evne til helhetlig forståelse av det personellmessige forvaltningsområdet.
KOL og Akademikerne i Forsvaret vil tilkjennegi at vi har alle fullmakter til å etablere et nytt
helhetlig lønns-og insentivsystem med Forsvaret uavhengig av andre tjenestemannsorganisasjoners bindinger til sine tariffavtaler. KOL erfarer at vi på enkelte områder har
samme målsetting som arbeidsgiver, men at dette ofte blir påvirket i negativ retning av
FST/HR.
KOL sekretariat har etter beste evne prøvd å finne noe positivt som er gjort ovenfor de ansatte
i Forsvaret de siste år. Med skam å melde – vi har ikke klart å finne noe.
Diverse utfordringer som virker negativt inn på motivasjonen for å fortsette i Forsvaret
Det er en rekke endringer i de ansattes lønns- og arbeidsvilkår som virker negativt inn på de
ansatte i Forsvarets motivasjon for å opprettholde Forsvaret som arbeidsplass. Hadde
Forsvaret sett endringene i en helhetlig sammenheng, kunne man oppnådd innsparinger
samtidig som lønns- og arbeidsvilkårene ikke ble svekket.

Særaldersgrenser
FSJ stiller seg bak anbefalingen om rammene for en eventuell fremtidig endring av
særaldersgrensene i Forsvaret. KOL er noe forundret over dette fordi militært personell
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beordres/disponeres ut og inn av henholdsvis operativ struktur og støttestruktur. Videre skal
alt militært personell være gripbare frem til pensjonsalder. Lov om aldersgrenser for
offentlige tjenestemenn (Aldersgrenseloven) m.fl. av 21 desember 1956 nr 1 danner
grunnlaget for særaldersgrenser i offentlig sektor. Det er to begrunnelser for lavere
pensjonsalder:
1. Stillinger der tjenesten medfører uvanlige fysiske eller psykiske belastninger på
tjenestemennene slik at arbeidet normalt ikke kan skjøttes forsvarlig frem til fylte 70
år.
2. Stillinger der tjenesten stiller spesielle krav til fysisk eller psykiske egenskaper, som
normalt blir svekket før fylte 70 år slik at forsvarlig utføring av tjenesten
vanskeliggjøres.
Den andre hjemmelen inkluderer yrker det av ulike grunner er stilt spesielle fysiske og
psykiske krav til. Det er ikke bare tatt hensyn til selve belastningen i yrket, som arbeidets art
og risiko, men også til psykiske og fysiske krav til yrket. Forsvarets særaldersgrense er knyttet
til denne begrunnelsen. KOL mener at det faktisk er større behov for særaldersgrenser nå, enn
da de ble innført. Dette begrunnes blant annet med stor deltagelse i internasjonale
operasjoner, beordrings- og disponeringssystemet og skjerpede krav i reglement om fysisk
testing av 1.januar 2017.
En endring av Forsvarets særaldersgrenser har stor innvirkning på personellets lønns- og
tilsettingsvilkår. KOL hadde forventet en mer proaktiv rolle fra både FD og FSJ sin side i
argumentasjon for å opprettholde særaldersgrensene.

NATO skatt
KOL mener Forsvarets feilpraktisering av forhold omkring beskatning av personell som
tjenestegjør ved NATO-staber og utenriksstasjoner kunne vært håndtert bedre både fra FD og
FST sin side. Vi kan ikke ha det slik at en tjenestemannsorganisasjon må gå rettens vei for å
få en endelig avklaring på ansattes særlige skattevilkår som følge av etatens egenart.
Riktignok var domsslutningen fra Oslo tingrett at vi fikk medhold i denne saken, med
tilbakebetaling av saksomkostninger. KOL vil ikke unnlate å gjøre oppmerksom på hvilke
ressurser vi som organisasjon har nedlagt i denne saken.

Husleiekompensasjon
Bolig- og kvarterordningen har vært en av de viktigste insentivordningene i Forsvaret som har
støttet opp om et omfattende beordrings- og disponeringssystem nasjonalt og internasjonalt.
Den signaliserte kraftige økningen av husleien, tilnærmet uavhengig av
husleiekompensasjonens nivå og innretning, medfører en betydelig reduksjon av de berørtes
disponible inntekt i hovedsak basert på økt skatteskjerping. I noen tilfeller kan dette slik det
ligger an beløpe seg til ca kr 90 tusen i økning (skatt/husleie) for den enkelte.
Avslutning
KOL vil avslutningsvis påpeke at ovennevnte er basert på erfarte utfordringer og
medlemmenes tilbakemeldinger. KOL imøteser en etat og en sektor som i langt større grad
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erkjenner Forsvarets egenart, og legger til rette for at personellet utdannes og disponeres for, i
størst mulig grad, å bidra til at Forsvaret effektivt når Forsvarets pålagte målsettinger.

Medlemsutvikling
KOL har det siste året hatt en meget god medlemsutvikling. Det er veldig hyggelig at flere
offiserer, kadetter og sivile velger KOL. Årsaken til de gledelige tallene kan være mange,
men vi er av den oppfatning at offiserer med krigsskoleutdanning (tilsvarende) og kadetter
etter hvert ser KOL som den foretrukne organisasjon i forhold til å velge organisasjoner, hvor
en stor del av medlemsmassen er ”Other Ranks. Dette fordi vi mener offisersprofesjonen er
unik. Dette gjør at vi kan ha fokus på langtidsutdannedes lønns- og arbeidsvilkår. Vi ser at
dette etter hvert har begynt å bære frukter.
KOL mener at offiserer med krigsskole (OF) og sivile/militære med akademisk utdanning
(bachelor/master) bør være medlem i en og samme organisasjon, nemlig KOL. Vi har som
mål å bli den ledende tjenestemannsorganisasjonen for offiser, kadetter, sivilt og militært
tilsatte med akademisk utdanning.
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.
Alle forhold som nevnt over, og selvsagt andre har etter vårt syn bidratt til den positive
medlemsutviklingen. Det er derfor viktig at vi fortsetter det gode arbeidet sentralt og at de
hovedtillitsvalgte ved DIF deltar aktivt i de ulike lokale møtefora slik at vi får frem vårt syn.
I perioden 1.januar til 31.mars 2019 hadde KOL en vervekampanje. Kadett Vegard Bergjord
vant premien på et gavekort 25 000 kroner ved loddtrekning.

Studietur for kadetter 2019
I perioden 8-11 april 2019 arrangerte KOL studietur for kadetter til Geneve. Det var 29
deltagere på turen. Det ble blant annet gjennomført en konferanse på hotellet om
kompensasjonsavtalen, Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen i staten. Videre ble det en god
dialog om KOLs verdier, med utgangspunkt i MOST. Dette gav et godt grunnlag for neste
punkt for neste tema om rekrutteringsstrategi. I programmet ble det lagt inn besøk til Geneva
Centre for Security Policy (GCSP), hvor vi fikk vi gode orienteringer underlagt Chatham
House Rules. Videre besøkte vi Internasjonale røde kors (ICRC) der det ble gitt forelesninger
om det viktige arbeidet Røde Kors blant annet utfører i Ukraina og Midt-Østen.
Dette var en givende og lærerik studietur.
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Fra den svundne tid
I KOLs tidsskrift fra 1914 ”Vor Hær” senere Vårt Vern har vi funnet følgende artige historie
fra en inspeksjon i Frankrike:

KOL sekretariat vil benytte anledningen til å ønske alle en riktig flott 17.mai feiring.

KOL sekretariat Oslo, den 16. mai 2019
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