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1. Bakgrunn 

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om forvaltning av 

personell i Forsvaret under koronaepidemien. 

Forskriften supplerer de reglene i forsvarsloven som gjelder forvaltning av personell. 

Forskriften gis med hjemmel i midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser 

av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven). I henhold til loven § 1 skal loven legge til rette for 

forsvarlige, effektive og forholdsmessige tiltak som er nødvendige for å begrense forstyrrelsen 

av sentrale samfunnsfunksjoner som følge av utbruddet av Covid-19. Det følger av loven § 2 at 

Kongen kan gi midlertidig forskrift som utfyller, supplerer eller fraviker lov 12. august 2016 nr. 

77 om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven).  

Formålet med forskriften er å sikre at Forsvarets operative evne, beredskap og 

styrkeproduksjon opprettholdes gjennom koronapandemien.  

Forsvarets organisasjon består av en rekke ulike personellkategorier, hvor arbeidsgivers 

forvaltning fremgår av ulike lovgrunnlag. For militært tilsatte er det gitt særlige regler for 

forvaltningen av disse i forsvarsloven. 

2. Gjeldende rett  
2.1. Beordringsplikt etter forsvarsloven 

Forsvarsloven gjelder for tjenestepliktige i Forsvaret. Med tjenestepliktige menes alle som har 

verneplikt, militært tilsatte og andre som har inngått kontrakt om tjeneste i Forsvaret, jf. loven § 

2 første ledd. I tillegg gjelder loven for sivilt tilsatte i Forsvarsdepartementet og underliggende 

etater der det er fastsatt eksplisitt i loven, jf. § 2 fjerde ledd. 

Etter forsvarsloven § 46 er militært tilsatte underlagt en beordringsplikt, som innebærer at de 

kan bli beordret til stillinger i Norge og utlandet i samsvar med Forsvarets behov. 

Beordringsplikten er ikke gjort gjeldene for sivilt tilsatte i Forsvaret. For disse reguleres 

adgangen til endringer av arbeidsgivers styringsrett. Denne er blant annet inntatt i 

statsansatteloven § 16, og gir arbeidsgiver en viss adgang til å gjøre omdisponeringer. 

2.2. Tiltak for å begrense smittespredning 

 Det følger av forsvarsloven § 20 at tjenestepliktige som er innkalt til tjeneste, plikter å la seg 

vaksinere, og godta at Forsvaret gjennomfører andre tiltak som er nødvendige for å forebygge 

smittsomme sykdommer.  

Plikten etter bestemmelsen gjelder «tjenestepliktige som er innkalt til tjeneste». Med 

«tjenestepliktige» menes vernepliktige, militært tilsatte og andre som har inngått kontrakt om 

tjeneste i Forsvaret. Plikten gjelder således ikke for sivilt tilsatte, og tilsvarende plikt er ikke 

inntatt i statsansatteloven. Plikten er videre avgrenset til de som er «innkalt til tjeneste». For 

vernepliktige og andre som har inngått kontrakt om tjeneste i Forsvaret, vil plikten til å la seg 

underkaste nødvendige tiltak, avgrenset til å gjelde fra innkalling til dimisjon.  For militært 

tilsatte vil plikten gjelde så lenge vedkommende er på jobb. Det er noe usikkert om denne 

plikten også gjelder for militært tilsatte på fritiden.  
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Etter forholdene vil en plikt for militært tilsatte til å etterkomme pålegg for å hindre 

smittsomme sykdommer kunne hjemles i den militære kommandomyndigheten, jf. Grunnloven § 

25 første ledd.   

3. Departementets vurderinger 
3.1. Utvidet beordringsadgang for sivilt tilsatte i Forsvaret 

Forsvaret består av en rekke ulike personellkategorier, hvor arbeidsgivers forvaltning av disse 

fremgår av ulike lovgrunnlag. For å sette Forsvaret i stand til å opprettholde operativ evne, 

beredskap og styrkeproduksjon i den krevende situasjonen som har oppstått, er det etter 

departementets vurdering helt nødvendig å ha harmoniserte regler for forvaltning av 

personellet.  

Etter departementets oppfatning er ikke den alminnelige styringsretten tilstrekkelig for å kunne 
forvalte og eventuelt omdisponere sivilt tilsatte til andre arbeidsoppgaver dersom det av hensyn 

til å opprettholde operativ evne, beredskap og styrkeproduksjon, er behov for dette. Ved en 

eskalering av smittespredningen vil det kunne oppstå et behov for å gjøre omdisponeringer av 

arbeidskraften i Forsvaret. Blant annet kan koronautbruddet kan føre til situasjoner hvor deler 

av arbeidsstyrken ikke lenger er tilgjengelig for å utføre sine vanlige oppgaver, og hvor det 

derfor er nødvendig med en mer fleksibel bruk av arbeidskraften. Dette vil kunne medføre at 

sivilt tilsatte må settes til å utføre andre arbeidsoppgaver enn det de gjør i en normalsituasjon. I 

de fleste tilfellene antar departementet at en slik omdisponering vil kunne løses gjennom en 

enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om at denne i en periode skal utføre andre 

oppgaver. Det vil imidlertid kunne oppstå tilfeller der slik enighet ikke oppnås. Dersom det er 

påkrevd av hensyn til Forsvarets operative evne mv., må Forsvaret i en slik situasjon kunne 

beordre vedkommende til å utføre arbeidsoppgavene.  

Etter departementets vurdering vil en utvidet beordringsadgang for kunne hjemles i 

forsvarsloven, ved at beordringsplikten i forsvarsloven § 46 første ledd gis en begrenset 

anvendelse også for sivilt tilsatte i Forsvaret. Forsvarsloven § 2 fjerde ledd gir loven anvendelse 

for sivilt tilsatte i Forsvarsdepartementet med underliggende etater der dette fremgår av loven. 

En utvidet beordringsadgang for sivilt tilsatte vil således være utfyllende og/eller supplerende 

til forsvarslovens bestemmelser for forvaltning av personell.  

Med sivilt tilsatte menes i denne sammenheng både personer som er statsansatte etter 

statsansatteloven og overenskomstlønnede arbeidstakere i Forsvaret. 

Det er etter departementets vurdering ikke nødvendig å gi § 46 første ledd fullt ut anvendelse 

for sivilt tilsatte, slik at de kan beordres til stillinger i Norge og utlandet i samsvar med 

Forsvarets behov. Det er tilstrekkelig at de sivilt tilsatte underlegges en plikt til å finne seg i 

endringer i arbeidsoppgaver og ansvar dersom det er strengt nødvendig for å opprettholde 

Forsvarets operative evne, beredskap og styrkeproduksjon. Departementet har derfor foreslått 

en bestemmelse med en slik begrenset beordringsadgang.  

3.2. Tiltak for å begrense smittespredning 

Plikten til å la seg underkaste tiltak av smittevernhensyn etter forsvarsloven § 20 er begrenset 

til å gjelde tjenestepliktige, og er for militært tilsatte dessuten avgrenset til de perioder 

personellet er i arbeid. 

Etter departementets vurdering er det nødvendig både å utvide plikten til å gjelde for sivilt 

tilsatte, og til å gjelde også utover normal arbeidstid for både militært og sivilt tilsatte. Inne i 

militære leire lever og arbeider personellet tett på hverandre, og smitte vil kunne spre seg raskt. 
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En større smittespredning innad i en militær leir eller en operativ avdeling, vil kunne få store 

konsekvenser for Forsvarets evne til å ivareta sin samfunnsfunksjon. Forsvaret må derfor ha 

mulighet til å kunne pålegge restriksjoner av smittevernhensyn, som reduserer risikoen for en 

slik smittespredning. For å oppnå tilstrekkelig god effekt av slike tiltak, er det helt nødvendig at 

slike tiltak må kunne gjøres gjeldende for alle kategorier personell, inkludert de sivilt tilsatte. 

I enkelte tilfeller vil det også kunne være nødvendig å iverksette tiltak som begrenser 

personellets reise- og bevegelsesfrihet på fritiden, eksempelvis i form av at personellet pålegges 

å holde seg i leir, eller at det gis forbud mot private reiser i Norge og utlandet. Tilsvarende regler 

er allerede innført for helsepersonell når det gjelder utenlandsreiser, med hjemmel i 

helseberedskapsloven.  

Departementet vil presisere at det vil gjelde et strengt nødvendighetskrav for tiltak som 
pålegges med hjemmel i denne bestemmelsen. Forsvaret vil videre måtte gjøre en vurdering av 

om de enkelte tiltakene som iverksettes er forsvarlige, effektive og forholdsmessige, før disse 

iverksettes. Det kan således tenkes at det innføres ulike tiltak for ulike personellgrupper, 

avhengig av hvor kritisk personellet er for å opprettholde operativ evne, og det vil kunne 

innføres ulike tiltak for ulike avdelinger i Forsvaret, både basert på deres kritikalitet og hvordan 

smittesituasjonen er i det området de befinner seg.  

På samme måte som etter den utvidede beordringsadgangen omfatter «sivilt tilsatte» både 

statsansatte og overenskomstlønnede arbeidstakere.  

4. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Den foreslåtte bestemmelsen om utvidet beordringsadgang for sivilt tilsatte antas ikke å ha 

økonomiske eller administrative konsekvenser.  

Plikten til å godta at det iverksettes smitteverntiltak vil kunne få økonomiske konsekvenser for 

Forsvaret, eksempelvis i den utstrekning det iverksettes tiltak som medfører at personellet blir 

nødt til å avlyse tidligere planlagte private reiser. Departementet antar at slike økonomiske 

konsekvenser vil bli beskjedne, og dette vil dekkes innenfor forsvarsbudsjettet.    

5. Forslag til midlertidig forskrift 

Midlertidig forskrift om forvaltning av personell i Forsvaret under koronaepidemien 
Fastsatt ved kgl.res. [dato] med hjemmel i midlertidig lov [dato] om forskriftshjemmel for å avhjelpe 

konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)§ 2, jf. lov 12. august 2016 nr. 77 om tjenesteplikt i 

Forsvaret (forsvarsloven) §§ 20 og 46.  

 

§ 1 Formål og virkeområde 

 Forskriftens formål er å sikre at Forsvarets operative evne, beredskap og 

styrkeproduksjon opprettholdes gjennom koronapandemien. 

 Forskriften gjelder på norsk territorium og på kontinentalsokkelen, samt for Svalbard, 

Jan Mayen og bilandene. Forskriften gjelder også på norske skip og luftfartøy. 

 

§ 2  Plikt for sivilt tilsatte til å overta andre arbeidsoppgaver mv. 

Sivilt tilsatte i Forsvaret har plikt til å finne seg i endringer i arbeidsoppgaver og 

ansvar dersom det er strengt nødvendig for å opprettholde Forsvarets operative evne, 

beredskap og styrkeproduksjon.  

 

§ 3   Tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer 
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Militært tilsatte, andre tjenestepliktige som er innkalt til tjeneste og sivilt tilsatte 

plikter å godta at Forsvaret gjennomfører de tiltak som er strengt nødvendige for å forebygge 

smittsomme sykdommer i den hensikt å opprettholde Forsvarets operative evne, beredskap og 

styrkeproduksjon.   

Plikten etter første ledd gjelder både i og utenfor arbeidstid.  

 

§ 7 Ikrafttredelse  

Forskriften trer i kraft én dag etter at Stortinget har fått skriftlig meddelelse om 

forskriften, med mindre Stortinget innen den tid har meddelt at forskriften skal oppheves. 

 

 

 


