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Nyhetsbrev 3. kvartal 2019
KOL har gleden av å utgi et nyhetsbrev med generell informasjon om de viktigste sakene KOL
har arbeidet med i 3. kvartal 2019.
God lesning!
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening, Sekretariatet - Oslo, den 1. oktober 2019.
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Leder
Forsvarsdepartementet har nedsatt et eksternt utredningsutvalg omkring Forsvarets
utfordringer innenfor følgende mandat:
” Hvordan Forsvaret kan bedre evnen til å rekruttere, beholde, utvikle og avvikle kompetanse
herunder bidra til å utvikle et nødvendig kompetansemangfold i Forsvaret”.
Utvalget ledes av Berit Svendsen, som er tidligere konserndirektør i Telenor og
administrerende direktør i Telenor Norge.
Den 19. september var KOL i første møte med Svendsen-utvalget.
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Hensikten med den første samlingen var å etablere en felles, overordnet situasjonsforståelse.
Flere av utvalgets medlemmer har ingen kjennskap til Forsvaret fra før, så fokus var på å øke
det generelle kunnskapsnivået.
Utvalget ønsket ikke å gi oss et veldig spisset oppdrag ifm det første møtet, men lurte
overordnet på:
• hvor vi mener skoen trykker
• hva vi mener kunne gjort det bedre og hvorfor
• hva vi råder utvalget til å konsentrere seg mest om
Vel vitende om at Forsvarets utfordringer på disse områdene har flere årsaker, så presenterte
KOL en «brief» der vi pekte på utfordringer innenfor en rekke temaer. I det etterfølgende er et
utdrag av noe av det KOL presenterte:
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Samfunnets kunnskap om Forsvaret som arbeidsplass:
Den generelle kunnskapen i samfunnet om Forsvaret som arbeidsplass må styrkes. Forsvaret
har også behov for sivil kompetanse som skal benyttes i en militær kontekst f.eks jurister,
tannleger, elektrikere, regnskapsførere mv. Dersom dagens unge ikke kjenner til
”jobbmarkedet” i Forsvaret, så kan vi heller ikke forvente at de søker jobb i Forsvaret.
I mandatet formuleres det at:
•

”Rekruttering fra sivile utdanningsinstitusjoner og horisontal rekruttering av personell
som har tatt sivil utdanning i bunn kan være nyttige bidrag for å tilføre ferdig utdannet
kompetanse. Horisontal rekruttering vil i tillegg kunne øke kvinneandelen dersom man
evner å rekruttere blant de store gruppene av kvinner med høy utdanning i samfunnet.
Disse kan gis militær påbygning dersom de skal inn i stillinger der militær kompetanse
er påkrevet”.

Anerkjennelse av offisersprofesjonen
Offisersprofesjonen er underkommunisert som utdanning. De fleste sivile som hører om en
offiser, tenker kun på en person som har vært lenge i militæret. Koblingen til den ”militære
profesjon” overskygger kunnskapen om ”offisersprofesjonen”. En lederutdanning som er
anvendelig i hele samfunnet. Å utdanne seg til å bli offiser innebærer en utdanning som tar
mange år. Dette forveksles ofte med hvilken bransje man utdanner seg innenfor. Om man blir
navigatør på et skip, pilot eller kompanisjef etc, er kun et bilde på hvilken bransje og hvilken
jobb man utøver som offiser. Bedre anerkjennelse av offisersprofesjonen vil kunne heve
statusen til utdanning i Forsvaret, og derigjennom bedre både rekrutteringen og ønsket om å
fortsette sin karriere i Forsvaret.
Et regelverk som er tilpasset Forsvarets utfordringer
KOL fremhevet også viktigheten av videreføring av Forsvarets særaldersgrenser, målrettede
incentivordninger og lønnstilpassing som avgjørende for å lykkes med Forsvarets
målsettinger. Eksempelvis må en større del av inntekten gjøres pensjonsgivende. Det er ikke
på noen måte rekrutterende å ansette personell med masterkompetanse i en begynnerlønn
under 449 000kr. Dette er heller ikke relevant inntekt for personell som til syvende og siste er
utdannet i den hensikt å skulle utøve lederskap i krig og kriser, og til å kunne ta avgjørelser
som kan ta livet av eget eller andres personell. Med beordringsplikt til internasjonale
operasjoner og stadig økende krav til fysisk og psykisk helse så finner man seg kanskje andre
steder å jobbe.
Kunnskap om eget personell
KOL har ved flere anledninger oppfordret Forsvaret til å undersøke detaljer omkring frafallet
av militært personell de første 5 årene etter endt plikttjeneste. Etter KOLs syn vil dette kunne
gi viktige indikasjoner på hva som skal til for å få mange av våre flinkeste ansatte til å
fortsette i Forsvaret. Hvis det koster omkring 60 millioner kroner å utdanne en jagerflyger til
et visst nivå, så trenger man ikke beholde mer enn én for å kunne frigjøre store midler også til
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andre rekrutterende tiltak. Operativt personell på marinefartøyene er en annen kategori
personell som det er svært kostnadsdrivende å miste.
KOL presenterte også flere andre elementer som vi mener er viktige i relasjon til utvalgets
mandat omkring rekruttere, beholde, anvende og avvikle.
Det vil komme flere møter med Svendsen-utvalget i tiden fremover.
KOL har alltid vært og er opptatt av kompetanse, ikke minst hvordan vi sikrer at ansatte med
nødvendig kompetanse ikke slutter i Forsvaret. Stor «turn-over» medfører kompetansebehov.
Det er dyrt! KOLs leder Kim André Sabel orienterte utvalget den 19. september om de
viktigste sakene for KOL i dette arbeidet.
KOL imøteser utvalgets konklusjoner og anbefalinger med store forventninger. Vi vil i den
pågående prosess være en konstruktiv bidragsyter. I den forbindelse har KOL gjort noen
betenkninger om kompetanse og offisersrollen.
Kim André Sabel
Om kompetanse og offiserrollen
Norge er et relativt stort land, med mye å forsvare, og med få mennesker. Dermed er vi
avhengig av å kunne utnytte kompetansen optimalt. Både i den enkelte virksomhet og etat,
men også på tvers av alle sektorer.
En kompetansestrategi og et personellsystem som balanserer bredde og dybdekompetanse er
derfor helt sentralt. Utgangspunktet må være at disse er likeverdige, og begge perspektiv må
ivaretas.
Gitt at kompetansebeholdningen er begrenset vil en tilnærming som i for stor grad fokuserer
på spesialisert kompetanse kunne være sårbar.
En tilnærming som fokuserer på personer med en evne til å kunne fylle flere roller synes
derfor fornuftig. I praksis vil også en person gjennom en karriere operere i et kontinuum
mellom det generelle (breddekompetanse) og spesialisering (dybdekompetanse) avhengig av
stilling, oppgave og rolle.
Det fordrer at virksomheter har et personellsystem som kontinuerlig vurderes og
videreutvikles, og som gjennom karrieren fremstår som fleksibelt og gir mulighet for å kunne
differensiere mellom personellkategorier avhengig av behov.
I vår tid (og fremtid) vil sektorovergripende og grenseoverskridende trusler og hendelser
prege. Det betyr integrerte operasjoner/oppdragsløsning på tvers av sektorer/med andre land,
der bruken av militær makt og ressurser er ett blant flere midler (les. økt fokus på
samfunnssikkerhet og totalforsvar).
Evnen til å samhandle med andre aktører – på alle ledernivå – internt og eksternt – er derfor
helt avgjørende. Denne type bindeleddskompetanse (liason) blir dermed sentral. Dette er en
kompetanse særlig offiserer må besitte, men også spesialister for å kunne utfylle hverandre
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kompetansemessig – komplementært i Forsvaret som etat, som forsvarssektor, på tvers av
offentlig sektorer (utenrikstjenesten, politi, brann, helse), privat sektor og frivillig sektor. Det
er summen av dette vi møter en hendelse med. Her ligger samfunnets kampkraft og bærekraft.
Offiserer som har kunnskap om egen sektor og etat, og som har kunnskap om andre etater og
sektorer (les. breddekompetanse), vil her kunne spille en svært viktig rolle.

Om strategiprosesser og kompetanseanalyser
Det er helt avgjørende at en strategiprosess som inkluderer en bottom-up og en top-down
metodikk parallelt eller sekvensielt integreres skikkelig slik at det er konsistent. På den ene
siden utledes dette fra erfaring, ofte basert på dagens behov knyttet til gårsdagens eller
historiske erfaringer. På den andre siden utledes dette fra fremtidsstudier, trender og
utviklingstrekk. Samlet utgjør dette de strategiske grunnlagsanalysene, som igjen gir et
operativt konsept, kapasitets- og strukturutvikling osv. Summen av dette reflekteres i
langtidsplanen for forsvarssektoren.

Lønn- og tillegg
Lønn- og tillegg vil vel alltid være en debatt i et arbeidsforhold, og det er bra. Det snakkes om
rettferdig lønn og ulike former for tillegg. Hva den enkelte ansatte i en bedrift eller etat legger
i begrepet rettferdig lønn er vanskelig å si, men KOL vil anta at lik lønn for likt arbeid ved
nytilsetting etter endt utdanning neppe er langt unna et tilnærmet riktig svar. Utover dette har
begrepet «rettferdig lønn» antakelig mindre betydning?
KOL, Forsvarssektoren og mange andre bør kanskje revurdere hvordan tilleggsregimet
fungerer. Ikke minst vil jo dette være viktig i arbeidet med pensjonsreformen for at vi skal
kunne få så god pensjonsopptjening som mulig uavhengig av levevilkårsjustering.
I den forbindelse kan det jo kanskje være betimelig å spørre seg selv om vi er tjent med et
tilleggssystem som gir de yngste ansatte en meget høy inntekt som flater ut til mellom kr 700900 tusen etter 35-40 års tjeneste med oppnådd grad som oberstløytnant/kommandørkaptein
eller høyere. Eller om vi er tilfreds med systemet slik det er, der unge løytnanter med tillegg
har en inntekt på samme nivå? Vi inviterer medlemmene å komme med synspunkter på dette.
Nedenfor gjengis i sin helhet en kommentar av Sverre Strandhagen i Dagens Næringsliv den
20. august 2019, som retter søkelyset mot noe av denne problematikken. Kommentaren gir
etter KOLs syn mange interessante problemsstillinger.

Forsvaret kan bli enda dyrere i drift
358 ansatte i Forsvaret tjente mellom 1,2 og to millioner kroner i 2018. Fete tillegg
begrenser operativ drift av kampfly og fartøyer. Sverre Strandhagen i Dagens Næringsliv
20.08.19
Forsvaret har et særegent lønnssystem der mange ansatte kan to- og tredoble inntekten sin
gjennom ulike variable tillegg. Det kan være øvingstillegg, fly- eller fartøytillegg, det er
vakttillegg, beredskapstillegg og ulike typer utrykningstillegg, men også diverse tillegg for å
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være i internasjonale operasjoner, tillegg for å tjenestegjøre i utlandet og ulike typer
risikotillegg. Overtid er en del av de variable tilleggene, men utgjør ikke de store summene.
I dag utgjør de variable, aktivitetsbaserte tilleggene cirka to milliarder kroner i året. Mange
av Forsvarets 16.000 årsverk har slike tillegg, for noen er de svært store.
Forsvarets ansatte må selvsagt få føre sin lønnskamp som andre grupper i samfunnet. Men i
en tid der det handler om å få mest mulig forsvar for pengene, og finne mer midler til operativ
drift, kan det stilles spørsmål om systemet er bærekraftig.
Dagens Næringsliv har bedt Forsvaret om oversikt over de 400 best betalte i 2018, inkludert
tillegg. Den viser at 358 ansatte tjente mer enn 1,2 millioner kroner. Den best betalte hadde
en inntekt på vel to millioner kroner. Det var en major på helikopter med høy beredskap. Åtte
personer tjente mer enn forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen som hadde 1,67 millioner kroner
i fjor.
Det er ikke toppene i Forsvaret som tjener generelt best, selv om forsvarssjef og andre
generaler/admiraler er på god lønn i statens lederlønnssystem. I 2012 fikk den såkalte gruppe
én – oberster, brigaderer og to-tre generaler – et fast tillegg til lønnen og ikke lenger tillegg
basert på aktivitet. Det faste tillegget ble til gjengjeld pensjonsgivende, men mange ledere
opplevde å gå betydelig ned i inntekt.
Så langt er det ikke skjedd en endring lenger ned i organisasjonen. Fortsatt er det slik at
ansatte holdes på en relativt lav grunnlønn – mange ligger på rundt 600.000 kroner – men
gjennom en rekke variable, aktivitetsbaserte tillegg kan inntekten bli to til tre ganger så høy.
Befalsorganisasjonene understreker at det jobbes hardt for pengene. Det skal mye jobb til for
at en major eller kaptein får over én million kroner i inntekt.
Det er likevel godt betalt sammenlignet med for eksempel en sykepleier. En ung kadett kan gå
ut av Krigsskolen med en bachelor og få grunnlønn på rundt 420.000 kroner, det er cirka det
samme som startlønnen for en sykepleier. Mens kadetten minst kan doble inntekten gjennom
tillegg som seilings- og øvingstillegg, så går sykepleieren inn i turnussystem der
kompensasjonen er fritid og noe tillegg. Ubekvemstilleggene for sykepleiere utgjør i snitt
rundt 70.000 kroner i året.
Det spesielle i Forsvaret er at kompensasjonen i hovedsak er økonomisk, i liten grad i form av
fritid/avspasering.
Må det være slik? Sjef for forsvarsstaben, Erik Gustavson, skjønner at spørsmål stilles, men
sier det ofte er vanskelig å ta ut mer i fritid fordi Forsvarets befal må jobbe mer enn ett
årsverk gjennom øving og trening for å bli god nok i jobben. Systemet fører til det blir
kostbart å ha fregatter og ubåter på tokt i Barentshavet eller Brigade Nord på øvelse. Nå kan
situasjonen faktisk bli enda mer vanskelig.
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Forsvaret som arbeidsgiver har samtaler med organisasjonene både om fasttillegg og om
variable tillegg kan bli pensjonsgivende. Flere befalsorganisasjoner er villig til å diskutere
dette, men krever at ingen skal gå ned i inntekt. De vil selvsagt ha i pose og sekk.
I tillegg skal særaldersgrensen på 60 år etter planen diskuteres. Den kan også øke kostnadene
fordi flere ender på kontor, mens Forsvarets behov er flere i operativ tjeneste.
I sum kan kostnadene ved operativ drift øke betydelig. Blir de variable tilleggene på to
milliarder kroner gjort pensjonsgivende, kan regningen fort bli på flere hundre millioner
kroner. Forsvaret kan rett og slett bli enda dyrere i drift.

Mellomoppgjøret 2019
I det sentrale oppgjøret i staten mellom Akademikerne og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD) ble det i vår enighet om at det lokalt forhandles
innenfor en ramme på 2,15% av årslønnsmassen.
Akademikerne i Forsvaret og Forsvarsstaben ble 4. september 2019 enige om forhandlingene
etter Hovedtariffavtalen i staten (HTA) pkt. 2.5.1 – lokale forhandlinger. Her gis alle et
generelt tillegg på 1,4% pr 1. mai 2019, resterende midler delegeres til DIF.

Kompensasjon for militær utdanning og særavtale for ”Særlig uavhengige stillinger”

KOL er spesielt fornøyd med at det gis en føring til DIF at ved gjennomført militær utdanning
fra bachelor– nivå og høyere av betydning for tjenesten skal en lønnsøkning vurderes etter
fullført og bestått utdanning etter reglene i HTA. I tillegg er vi godt fornøyde med at vårt krav
om en særavtale for ”Særlig uavhengig stilling” har blitt akseptert. Det er enighet mellom
partene om en gjennomgang av særavtaler før ny offentlig pensjonsordning trer i kraft 1.
januar 2020.
KOL er klar over at det vil være ulike resultat i hele forsvarssektoren. Det er gledelig for oss å
registrere at lokalt akademikersamarbeid stadig blir bedre og bedre.

Lønnsfastsettelse
Årslønn til den ansatte skal avtales individuelt ved ansettelse, jf. Hovedtariffavtalen i staten
(HTA) § 3. Arbeidsgiver skal også innen 12 måneder etter ansettelse, og ved overgang fra
midlertidig til fast ansettelse, vurdere arbeidstakerens lønnsfastsettelse, jf. HTA pkt 2.5.5 –
Ansettelse i ledig stilling.
KOL registrerer at lønnssamtale sjelden eller aldri blir gjort på de lavere gradstrinn, mens det
fra major/orlogskaptein og høyere, og for sivilt ansatte er noe bedre. KOL tok denne
problematikken opp med FST-HR ved utarbeidelse av felles retningslinjer for lokalt
lønnsoppgjør 2019, og det er nå innskjerpet at dette skal gjøres.
Hvorfor er det viktig å avtale årslønn ved ansettelse? Jo, fordi det er her man sammen med
arbeidsgiver kan få frem riktig grunnlag for lønnsfastsettelsen, som eksempelvis vektlegger
den ansattes realkompetanse og tidligere resultater i forhold til oppgavene i den nye stillingen.
Uavhengig av om lønnsamtalen ved tiltredelse er avholdt eller ei, er det viktig at arbeidsgiver
foretar en ny vurdering av lønnen innen 12 mnd. Dette har nå arbeidsgiver en plikt til etter
HTA 2.5.5 nr. 3. Dersom ikke arbeidsgiver følger dette opp bør HTV varsles.
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KOL vil presisere det er kvalifikasjoner som skal avgjøre lønnsnivået ved nytilsetting. IKKE
tabeller og foreldede ansiennitetsregler!

Fagmilitært råd (FMR) – noen korte kommentarer før fremlegging
«Military force is applied by armed forces composed of men, materiel and their logistic
support» (Gen Sir Rupert Smith in The utility of force)
FMR 2019 – Et styrket forsvar» dekker denne tre-enigheten med fire forskjellige alternativer
på en utmerket måte, og Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) vil få gratulere
med et svært godt stykke arbeid gjennomført på en forbausende kort tid. FMR presenterer det
vi må oppfatte som en vesentlig styrking av nåværende forsvarsevne innen alle domenene,
men som det er anført: med forskjellig innsats og ressursbruk og derav fire klart forskjellige
nivåer som er tydelig beskrevet i innhold og konsekvens. Det anbefalte alternativet vil gi en
velkommen styrking, fornying og gjenoppbygging av Forsvaret til et solid sikkerhetspolitisk
verktøy.
Det er særdeles gledelig (og farget av undertegnedes bakgrunn!) å se at CBRN igjen får fokus.
Her er det særs viktig at det ikke bare vektlegges særskilte kapasiteter, men tas hensyn til
anvendbar ekspertise i alle avdelinger: noe finnes, noe må bygges. I særdeleshet gjelder dette
på hovedkvartersnivå.
Økt bemanning gir et stort ansvar for å bygge et velfungerende OR-korps i Forsvaret. Dette
vil forenkle utdanning av offiserene ved at en mer dansk eller engelsk modell med militær
påbygning på allerede eksisterende sivil basis vil kunne benyttes, og la krigsskolene fokusere
på utdanning innen den profesjonsspesifikke ledelse og anvendelse av militærmakt I alle
former, noe som gir økt kapasitet på krigsskolene til en lav kostnad. Endringen ift nåværende,
reformerte offisersutdanning vil være liten ved å ta inn kandidater med en sivil høyskole- eller
universitetsutdannelse.
KOL tar i utgangspunktet ikke stilling til basestruktur, men ser at dette er vel hensyntatt i
anbefalingene.
Per Lausund
Fung leder KOL
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Fra den svundne tid
Leserinnlegg fra KOLs tidsskrift «Vor Hær» senere Vårt Vern fra 1927. Det er hyggelig at det
også i 1927 ble jobbet i Forsvarsdepartementet, en artig liten anekdote fra den svundne tid.
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