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Høringssvar fra NTL — Forlengelse av Midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å 

avhjelpe konsekvenser av covid -19 

NTL viser til utsendt høring fra Forsvarsdepartementet datert 15.12.20. 

NTL viser videre til vårt høringssvar på «Koronaforskriften» som dannet grunnlaget for midlertidig lov om 

forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19, datert 30.3.2020, og vårt 

høringssvar om forlengelse av loven, datert 22.9.2020. 

Vi opprettholder våre prinsipielle motforestillinger fra disse høringssvarene og ber om at dette legges til 

grunn. 

NTL er tilfreds med at departementet i denne høringsrunden har planlagt med lengre høringsfrist enn da 

tilsvarende sak ble behandlet i april og september 2020. En ordinær høringsfrist og ordinær lovbehandling 

er viktig for å ivareta demokratiske hensyn.  

NTL ønsker å benytte anledninga til å gjøre departementet oppmerksomme på våre erfaringer med loven 

så langt. 

Hæren er en av de driftsenhetene i Forsvaret hvor ansatte har blitt bedt om å ikke forlate arbeidsplassen, 

med det resultat at planlagte hjemreiser for ukependlere ikke har blitt gjennomført. Dette griper direkte 

inn i ansattes familieliv, og må kunne sies å være en stor ekstrabelastning både for den ansatte og for deres 

familier. Til tross for den høye personlige kostnaden slike pålegg har for den enkelte ansatte, har man 

igjennom den lokale medbestemmelseslinja blitt enige om at disse tiltakene er nødvendige for å forebygge 

smitte, og på denne måten sikret operativ evne. Sjef Hæren opplyser til oss at innsatsviljen hos de ansatte 

har vært så stor at han ikke har hatt behov for å benytte hjemmelen i loven. Dette viser at man i Forsvarets 

største driftsenhet har evnet å finne lokale løsninger innenfor eksisterende regelverk og ordinært 

partssamarbeid. 

I Sjøforsvaret har arbeidsgiver benyttet seg av lovens § 3. Så vidt oss bekjent har ikke tiltakene blitt drøftet 

med tillitsvalgte før de har vært iverksatt, slik loven krever. Vi har heller ikke lykkes med å framskaffe 

dokumentasjon på at tiltakene har møtt den høye terskelen for nødvendighet som loven legger til grunn, og 

ei heller dokumentasjon som viser hvorvidt mindre inngripende tiltak har vært vurdert og forkastet. Den 

manglende dokumentasjonen gjør det naturlig å spørre om slike vurderinger er foretatt.  

Forsvarsstaben (FST) sendte 4.12.21 ut Føringer til Forsvaret som følge av endringer i Covid-19-forskriften 3. 

januar 2021 der står det blant annet: 

«Det anbefales på det sterkeste at personell bør holdes ved avdeling frem til 18. januar 2021. Pendlerreiser 

bør ikke gjennomføres. Dette vil redusere bevegelse og kryss smitte mot samfunnet for øvrig.» 

Disse føringene har ikke blitt drøftet på nivå 1 i Forsvaret. Lederne av organisasjonene ble informert om 

innholdet i føringer i møte med Forsvarets HR sjef Tom Simonsen 5. januar, men føringene har ikke blitt 

drøftet på dette nivået. Føringene konkluderer med et pålegg om at tiltak ikke kan iverksettes før de er 

drøftet med lokale tillitsvalgte. Dersom driftsenhetene iverksetter føringene fra FST uten å dokumentere 

hvorfor enkelte ansatte og/eller personellgrupper er kritiske for operativ virksomhet er ikke lovens 

intensjon oppfylt. FSTs føringer vil trolig bli oppfattet som carte blanche for å holde alle ansatte tilbake i 

leir. Så vidt oss bekjent er føringene innført i Hæren uten å ha blitt drøftet med tillitsvalgt der. 



 

Teksten i prop. 83 L (17. april 2020) om at «det skal inngås nødvendige avtaler med 

arbeidstakerorganisasjonen om hvordan tiltakene skal kompenseres» gjenfinnes ikke departementets 

høringsnotat. Det er uklart om dette skyldes en forglemmelse eller om det ligger et endret syn til grunn. 

Det er ikke inngått noen avtaler på nivå 1 om kompensasjon ved bruk av lovens § 3. Det innebærer at 

kompensasjon må avtales i den enkelte driftsenhet. At dette skal gjøres i samarbeid med tillitsvalgte i 

henhold til gjelden regelverk bør etter vårt syn presiseres i lovens forarbeider. 

Vi har fått opplyst fra Forsvarsdepartementet at ny lov trolig ikke vil være ferdig behandlet og trå i kraft før 

1. april 2021. Dette innebærer at Forsvaret vil måtte klare seg uten loven i februar og mars, to måneder 

hvor det ser ut som om smittetrykket i samfunnet vil være relativt høyt. NTL mener at erfaringer fra denne 

perioden må legges til grunn for å bedømme om loven vil være nødvendig, eller om det ordinære 

regelverket og partssamarbeidet er tilstrekkelig.   

Loven hjemler store inngrep i eksisterende arbeidsforhold og personlig frihet for ansatte. Erfaring fra 

etaten viser at den enkelte ansattes innsatsvilje og lojalitet ovenfor arbeidsgiver og samfunnsoppdraget er 

så stor at det er mulig å finne løsninger innenfor det ordinære regelverket og gjennom lokale løsninger. NTL 

ber derfor om at loven ikke blir forlenget.  

   

Vennlig hilsen 

 
Ellen Dalen, 2. nestleder 


