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HØRING — FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM PERSONELL
FORSVARET

1. Innledning
Forsvarsdepartementet har utredet behovet for endringer i forsvarspersonelloven (fpl.),
og sender våre forslag til lovendringer ut på høring.

Det bes om eventuelle merknader innen 15. juni 2011.
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2. Nærmere om lovforslagene
Departementet foreslår å lovregulere nærmere bestemmelser om adgangen til å ta
lønnede eller ulønnede oppdrag utenfor forsvarssektoren. Dette vil bidra til å forankre
et klart og tydelig regelverk på området. Et kontinuerlig fokus på holdninger, etikk og
ledelse er sentralt for at Forsvarsdepartementet med underlagte etater
(forsvarssektoren) fortsatt skal bli oppfattet som virksomheter som tar sitt
samfunnsansvar på alvor. De foreslåtte regler vil blant annet støtte opp under de
holdninger og den kultur som departementet forventer hos ansatte i forsvarssektoren.

For det andre foreslår departementet å presisere reglene om disponeringsplikten for
yrkesbefal og avdelingsbefal. Dette for å sikre et tilstrekkelig klart lovgrunnlag for å
fradisponere personell til annen stilling mot sin vilje, i situasjoner hvor dette åpenbart er
påkrevet  av helsemessige, sikkerhetsmessige eller andre årsaker. Reglene klargjør de
nærmere betingelser og forutsetninger for at slik omdisponering gyldig kan foretas.
Videre klargjør lovendringsforslaget forholdet til tjenestemannsloven (tjml.) og
disiplinærloven (dp1.), og det foreslås at fradisponering av befal grunnet andre årsaker
ikke kan skje hvor forholdet åpenbart faller innenfor reglene om avskjed eller



suspensjon etter tjml. eller disiplinærreaksjon etter dpl. Forslaget innebærer også en
lovfesting av gjeldende myndighet for departementet til å utforme nødvendige
tilpasninger og regelverk innenfor befalsordningen, som fastsatt av Kongen med
Stortingets samtykke.

Det foreslås en presisering i fpl. § 10 annet ledd annet punktum. Endringen vil sikre
tilstrekkelig lovgrunnlag for å ilegge refselse for alkoholpåvirkning som følge av en
utåndingsprøve. Det foreslås presisert at større alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften
enn 0,1 milligram per liter luft er å regne som påvirket av alkohol.

Konsekvensene av forslagene er nærmere behandlet i punkt 2.4.5, 3.4.5 og 4.5.
Departementets merknader til lovforslagene følger av kapittel 5, og forslag til
lovendringer følger av kapittel 6.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.re 'erin en.no nb de fd dok hoerin er.

3. Avslutning
Forsvarsdep mentet ber om høringsinstansenes innspill innen 15. juni 2011.
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Severin Vikanes
avdelingsdirektør



Høringsinstanser:
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Forsvarsstaben
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Forsvarsbygg
Forsvarets forskningsinstitutt
Generaladvokaten
Akademikerne
Befalets fellesorganisasjon
Den norske kirkes presteforening

v Den norske legeforening
Den norske veterinærforening
Den norske tannlegeforening
Fellesforbundet Forsvaret
Forskerforbundet
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
LO Stat
Norges farmaceutiske forening
Norges Juristforbund
Norges offisersforbund
Norsk Ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO/Forsvaret)
Norsk psykologforening
Norsk radiografforbund
Norges Reserveoffiserers Forbund
Norsk sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag - Forsvaret
Parat
Personellforbundet
Samfunnsviternes fagforening
Tekna -Teknisk-naturvitenskaplig forening



Tillitsmannsordningen i Forsvaret/Vernepliktsrådet
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat
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