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Forord
Den 11. september fyller organisasjonen BFO 60 år, og det er en meget vital
60 åring vi nå markerer! Gjennom mange år som en overbygning og
paraplyorganisasjon ble BFO til det vi kjenner i dag. Og selv med en lang
historie har BFO hele veien hatt evnen til å videreutvikle og fornye seg,
samtidig som grunnlaget og ideen har stått fast. Vårt formål om å ivareta
og fremme medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser, å samle
alt militært personell i én organisasjon samt å styrke Forsvarets stilling i
samfunnet og støtte arbeidet med å fremme forsvarstanken og forsvarsviljen
i det norske folk, er i dag like fullt om ikke enda mer aktuelt ut fra den
virkelighet og hverdag vi står i.
Ti år er gått siden BFO feiret sitt 50 års jubileum og tiden er kommet til å se
seg over skulderen og filosofere over hva vi har lagt bak oss før blikket på
nytt rettes fremover. Et 60 års jubileum byr på anledningen til å stoppe opp
litt i en ellers svært så travel hverdag, og tillate seg å undres litt over hvor
mye BFO faktisk har oppnådd. Da faller heller ikke veien lang til også å føle
stolthet over all innsats, engasjement og pågangsmot som er utvist, og
resultatene som er oppnådd for å fremme medlemmenes interesser.
Et enkelt jubileumsskrift, som ikke er noen detaljert og gjennomgripende
historisk avhandling, vil i all hovedsak fokusere på de store linjer og brede
trekk i utviklingen. Da er det på sin plass allerede i innledningen å rette
oppmerksomheten mot det enkelte medlem slik at det evig tilstedeværende
hensynet til individets behov for støtte ikke drukner mellom linjene når BFO
feirer seg selv. Mellom de store linjene ligger det et betydelig antall
enkeltsaker, i spennet mellom enkelt påtrykk mot lokale administrative
myndigheter til behandling i Høyesterett.
For det er det vi aldri må glemme å ta med oss når BFO beskriver kjernen i
organisasjonen - samlingstanken og BFO-hjertet – at det i bunn og grunn
handler om varme i omsorg og omtanke for hverandre når vi hevder at
befalet står sterkest når vi står sammen. En samlingstanke som alltid har
vært tilstedeværende og retningsgivende for BFO.
I BFO tror vi fortsatt at vi er best i stand til å ivareta befalets interesser når
vi står samlet. Når vi nå feirer 60 års jubileum benytter vi denne
anledningen til å rette en oppriktig og dyp takk til alle tillitsvalgte som i
årenes løp har gjort en innsats for BFO til beste for profesjonen,
medlemmene og Forsvaret.
Jens Jahren 				
Leder BFO
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Heimevernets Innsatsstyrker Anklet fra HV-16 og
Ida og Lyra fra HV-17 bedriver styrkebeskyttelse
av lasteskipet MS Stena Forecaster. Foto: FMS.
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Å være militært tilsatt er ikke bare et yrke, det er også et verdivalg og et
livsvalg. Den militære profesjonen er betrodd å forvalte samfunnets
sterkeste maktmidler på vegne av oss alle, og om nødvendig risikere sitt
eget eller ta noen andres liv til vårt forsvar.
Forsvaret, og de menneskene som utgjør det, skal verne om vårt samfunn og
våre verdier. Dette stiller svært høye krav til den enkelte og til Forsvaret.
Forsvaret er på mange måter mer hierarkisk oppbygget enn andre deler av
samfunnet. Samtidig er Forsvaret også en del av samfunnet. Hoved
prinsippene som ligger til grunn for hvordan vi organiserer arbeidslivet,
gjelder også i Forsvaret.
Det er ingen tvil om at det krever mye av de tillitsvalgte å manøvrere i dette
landskapet. Jeg vil derfor først benytte anledningen til å takke dere, både
tillitsvalgte og medlemmer i Befalets Fellesorganisasjon, for deres bidrag.
For den enkelte og for Forsvaret, gjennom 60 år.
Befalets fellesorganisasjon arbeider i spenningsfeltet mellom vårt system for
arbeidslivet og den militære profesjon og tradisjon. Det kunne i seg selv
vært en kime til konflikt, men Befalets Fellesorganisasjon har siden starten
vært tydelige på å arbeide for de militært tilsatte. Fordi deres sak til syvende
og sist også er forsvarssak.
Det er gjennom diskusjon og meningsytring de gode løsningene finnes. I
Befalets fellesorganisasjon har vi en medspiller og motpart med et genuint
ønske om å gjøre det beste for Forsvaret. Det gjør at vi sammen kommer
frem til gode løsninger. Løsninger innenfor de rammene som følger av
operative krav, den militære profesjonsidentiteten, samfunnets forvent
ninger, politiske beslutninger og økonomiske realiteter.
Vi forventer at militært tilsatte er modige, handlekraftige, dyktige,
omsorgsfulle og lojale. Min erfaring er at disse egenskapene beskriver
Befalets Fellesorganisasjon og deres medlemmer, også i deres rolle som
tillitsvalgte.
Jeg vil takke Befalets Fellesorganisasjon for arbeidet som nedlegges og er
nedlagt for vårt felles forsvar de siste 60 årene.
Gratulerer med dagen!

Ine Eriksen Søreide
Forsvarsminister
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BFO er den eldste av fagforeningene på militær side, stiftet i september 1957,
og har en forhistorie helt tilbake til 1835 ved stiftelsen av Norges eldste fagforening, Sjømilitære Samfund. Gjennom de siste 60 årene har BFO, under
dagens navn, vokst til å bli den organisasjonen som representerer majori
teten av Forsvarets befal og offiserer. Det gir dere innflytelse – og ansvar.
Den norske modellen er blant annet selve fundamentet for et vel fungerende
arbeidsliv. Vi har gjennom Hovedavtalen en ordning som innebærer at de
ansatte har stor grad av medbestemmelse på viktige beslutninger på
arbeidsplassen. Det er min klare oppfatning at vi i Forsvaret har klart å
utvikle medbestemmelse til å bli en viktig del av våre beslutningsprosesser.
Det sikrer god kvalitet og korrektiv på de avgjørelser som fattes. Jeg håper
det bidrar til at de ansatte føler medansvar for og eierskap til beslutningene.
Forsvaret har over en lang periode vært gjennom krevende omstillings
prosesser, og det vil trolig bli en del av fremtiden. Den generelle samfunns
utviklingen går i stadig raskere tempo. For Forsvarets del innebærer også
endringer i det sikkerhetspolitiske landskapet spesielle krav til endringer.
På noen områder går utviklingen i en retning av teknologi til erstatning for
menneskelige ressurser. Det vil kreve mot både på ledernivå og tillitsmanns
nivå å være med i utviklingen, samtidig som vi har fokus på individet.
BFO har hatt tradisjon for å være en kraftfull, men konstruktiv menings
bærer. Vi har ikke alltid vært enige, men dere har alltid vært på Forsvarets
side. Det gjør BFO til en stemme det er vel verdt å lytte til.
Gratulerer med de første 60 år. Med de tradisjonene BFO er bygget på, blir
dere også en viktig bidragsyter i tiden fremover.

Haakon Bruun-Hanssen
Admiral
Forsvarssjef
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Morten Buan leder BFO 1988 til 1991.
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Del I – Tidlig historie
Samlingstanken – et idefellesskap
En drivkraft for etableringen av BFO var kongstanken blant majoriteten av
befalet like etter krigen: «Organisasjonsmessig samling og samarbeid til
beste for befalet og Forsvaret».» Ideen var unnfanget i krig og fattet i strid,
med tanker om også å stå samlet i fred», som det het i Hærens Offisers-forening, en av organisasjonene bak det vellykkede initiativet som
resulterte i at BFO ble en realitet 11 september 1957.
På sitt høyeste, rett etter slutten av «den kalde krigen», hadde BFO ca. 10.000
medlemmer, fra pensjonister og befalsskoleelever til generaler og admiraler.
FORSVARSVILJEN OG FAGFORENINGSOPPGAVER
Erkjennelsen av hva organisasjonen måtte ha som fundament finner vi
igjen i dagens formålsparagraf. Tradisjonelle fagforeningsoppgaver som
medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår kunne ikke stå alene. Befalskorpset
måtte ha folkets tillit for oppnå legitimitet og troverdighet. Befalets status
ble vurdert til å stå i en svak samfunnsmessig posisjon mot slutten av 50årene og den reduserte forsvarsviljen i folket ble trukket inn som faktor som
bidro sterkt til å forklare dette. Et utvalg i HOF konkluderte med at befalet
ikke kunne regne med å oppnå anerkjennelse og posisjon uten at Forsvaret
er anerkjent. En kraft-samling for å styrke forsvarsviljen i det norske folk
og redusere negative holdninger til offiserskorpset ble iverksatt. Dette utviklet seg til å bli et mer varig informasjonsarbeid og sto sentralt i HOF sitt
arbeid for befalet og Forsvaret utover i 60-årene. HOF sine prioriteringer
kom også til å påvirke og prege BFO.
TROVERDIGHET
Eksistensberettigelsen for BFO ble dermed et fundament som i realiteten var
en sammensmeltning av en idealistisk komponent og en pragmatisk kompo
nent. De var innbyrdes avhengig av hverandre, men prioriteringen mellom
dem har vekslet over tid avhengig av trykket fra politiske og samfunns
messige endringer. Det innebærer at BFO ofte i svært mange sammenhenger
har involvert seg med faglig tyngde, seriøsitet og integritet fremfor en populistisk innfallsvinkel. Dette i forventning om å oppnå en langsiktig overføringseffekt av tillit til organisasjonens syn og oppfatninger om utviklingen av
befalets lønns- og tjenestevilkår. Det ble karakterisert av formannen i LOF i
1970 på følgende måte:» «Skal vi få forståelse for våre problemer hos myndighetene må det være en klar forutsetning at de saker vi reiser, hviler på reelt
og seriøst grunnlag, i motsatt fall svekker vi oss selv i de saker hvor vi har
noe å fare med»
Utsagn som var representative for organisasjoner i alle forsvarsgrener som
gikk sammen for å etablere paraplyorganisasjonen BFO viste tydelig retning:
«Samling gir større tyngde og gjennomslagskraft» (Sjømilitære Samfund)
«Enighet gjør sterk» (Sjøforsvarets Befalsforbund)
«Samling gjør sterk» (Sjøforsvarets Intendanturoffiserers Forening)
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Etter noen års funksjonstid som primærorganisasjon ble det i 1995 i
sekretariatet i BFO utarbeidet en tekst for å beskrive organisasjonens
idegrunnlag. Det var befriende fritt for dogmer, men på tross av dette
inneholdt teksten en oversikt over bærende prinsipper:

Luftvernstilling på 70-tallet.

•
•
•
•
•
•
•
•

Partipolitisk uavhengighet
Fellesinteresser fremfor særinteresser
Alt befal i en organisasjon
Likhet og rettferdighet
Ansvarlighet og medansvar
Sannhet og åpenhet
Samlet ansikt utad
Lojalitet og yrkesstolthet

Fra paraply- til primærorganisasjon
– forhandlingsretten

Jarl Ivar Sæther leder av HKB men også en av stifterne
av Forsvarets Personellservice FP.

HOFs grunnleggere, fra utgave 8 1985.
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Til tross for at de grenvise tjenestemannsorganisasjonene hold fast ved
samlingstanken på den ene siden, og arbeidet idealistisk for å styrke
Forsvaret samt styrke Forsvarstanken i det norske folk på den andre siden,
fikk det rent pragmatiske fagforeningsperspektiv stadig større plass.
Befalets kår – lønns- og tjenestemessig - var ikke utelukkende et resultat av
befalets bestrebelser på å heve yrkets anseelse og status. Plass ved forhand
lingsbordet var avgjørende og det fikk kun organisasjoner med tilstrekkelig
stor medlemsmasse. En Tjenestetvistlovskomite avga en innstilling om en
ny forhandlingslov som fra 1958 kun ville gi forhandlingsrett til såkalte
landsomfattende tjenestemannsorganisasjoner. Dette ytre press fra stats
forvaltningen ga ytterligere kraft til samlingstanken da ingen av de
grenvise tjenestemannsorganisasjonene ville risikere å miste plass ved
forhandlingsbordet. Paraplyorganisasjonen BFO ble etablert 11. September
1957 i Oslo Militære Samfund av forsvarsgrensvise tjenestemanns
organisasjoner med felles interesser som så muligheten til å utnytte disse
uten å miste egen identitet, egenart eller selvstendighet.
FORHANDLINGSRETTEN – NY HOVED-SAMMENSLUTNING
OG -ORGANISASJON
Kun kort tid etter at BFO den 11.april 1962 for første gang møtte i lønns- og
prisdepartementet med direkte/selvstendig forhandlingsrett i lønnsforhand
linger sto plassen ved forhandlingsbordet i fare. Kravet til en organisasjon,
for at den skulle regnes som en landsomfattende tjenestemannsorganisasjon
og få forhandlingsrett, var at den hadde minst 7000 medlemmer og at disse
representerte minst halvparten av det totale antall tjenestemenn i etaten. I
mai 1962 vedtok representantskapet i Luftforsvarets Befalsforbund(LBF) å
gå ut av BFO med virkning fra 1.januar 1964, for å gå inn i Statstjeneste



mannskartellet/LO. Den selvstendige forhandlingsretten sto i fare fordi bortfall av 2000 medlemmer i LBF ville innebære at BFO ikke lenger tilfredsstilte
Tjenestetvistlovens krav til antall medlemmer. BFOs styre besluttet på styremøtet i mai 1963 å undersøke mulighetene for å danne en fjerde hovedsam
menslutning i Staten. Utfallet av undersøkelsene var positivt, og mot LBFs
stemmer vedtok BFO å gå inn for stiftelsen av Yrkesorganisasjonenes Hovedsammenslutning (YH) for Embets- og Tjenestemenn. Sammen med Politiets
Sentralorganisasjon, Sivilforsvarets Befals- og Tjenestemannsforening og
Statstjenestemennenes Landsforbund dannet BFO formelt YH 24.januar
1964. Hovedsammenslutningen fikk forhandlingsrett i april samme år.
Etter at Politiets Sentralorganisasjon senere gikk ut av hovedsammen
slutningen tok YH initiativet til dannelsen av hovedorganisasjonen Yrkes
organisasjonenes Sentralforbund som deretter ble stiftet 1.januar 1977. Fra
1.januar 1979 gikk BFO inn i Statsseksjonen i YS. YS-S har status som egen
hovedsammenslutning.
REPRESENTATIVITET
9 mars 1987 ble det inngått en ny Hovedavtale i Staten, denne avtalen
medført at en tjenestemannsorganisasjon måtte organisere minst 10 % av
arbeidstakerne i en etat/arbeidsområde for å ha forhandlingsrett. Bare
Hærens Befalskoleutdannede Befals Landsforbund (HBB), som en av BFO’s
tilsluttede organisasjoner, oppfylte dette kravet. Dette satte ny fart i
realisering av samlingstanken og nå i retning av å omdanne BFO til en
tjenestemannsorganisasjon. Raskt startet prosessene av sammenslåinger og
da i førsteomgang av BFOs primærorganisasjoner i Hæren. 1.juni 1988 slo
Hærens Befalsskoleutdannede Befals Landsforbund(HBB) seg sammen med
Hærens Tekniske Befalsforening(HTB) og Hærens Krigsskoleutdannede
BefalsLandsforbund(HKB) til Hærens Offisersforbund. En samorganisering
i luftforsvarets Offisersforening(LOF) av de forskjellige tjenestemanns
organisasjoner under BFO paraplyen for befal og offiserer i Luftforsvaret
hadde allerede skjedd i 1977. I Sjøforsvaret hadde tjenestemannsorganisa
sjonene Sjømilitære Samfunn, Sjøforsvarets Befalsforbund og Sjøforsvarets
Intendanturoffiserers Forening gått sammen om å etablere Sjøforsvarets
Offisersforening i 1985. De tre grenvise offisersforeningene gikk så
sammen om å etablere BFO som en tjenestemannsorganisasjon den 1.juni
1989.

FN soldat, tidlig 80-tall.

Fra BFO konferanse i 1986, hvor forsvarssjef Bull Hansen
og oberst Sved orienterte.

Temaer og saksområder
i perioden 1957-1989
Foruten de store og tungtveiende temaene direkte knyttet til organisasjon
ens representativitet og forhandlingsrett, ble det arbeidet spesielt med omfattende saker, prosesser og sammenhenger av vesentlig betydning for
medlemmene i BFO og de tilsluttede organisasjoner:

Forsvarssjef general Arne Solli var på 90-tallet til stede
på BFOs kongress.
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En av Offisersbladets første forsider, nr. 7, 1947,

Første gang «blinken» ble tatt i bruk i nr. 1 1989.
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Arne Røksund var også en periode
redaktør i Offisersbladet, i tillegg til at
det var han som ledet arbeidet som
førte frem til den nye BFO-logoen
«BFO-blinken». Han ble admiral, og
jobber i dag som Departementsråd i
Forsvarsdepartementet.

Debatten rundt beordring og flytting
av befalsfamilier, har pågått i lange
tider. Den er like aktuell i dag,
spesielt når FD og FST har kuttet
kraftig på incentivene.
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UTDANNING
Allerede i prosessen med gjenoppbygging av Hæren etter krigen fremhevet
HOF utdanning som en viktig del av gjenoppbyggingen. En profesjonaliser
ing av offiserene gjennom en moderne utdanning bygd på krigens erfaringer
var HOFs nøkkel til en moderne profesjon, og startet dermed det som senere
har vært en gjennomløpende fanesak i BFO – alltid å være premissleveran
dør gjennom å levere selvstendige forslag til endringer hver gang en befalsordning eller et utdanningssystem har vært gjenstand for revisjon. Meldingen
har alltid vært klar – det er aldri galt å investere i kompetansen til den
militære profesjon!
BEORDRINGSPLIKT OG FREDSREGULATIV
Balansen mellom befalets rettigheter og plikter har også vært både fanesak og
et varig kjerneområde innenfor spennet av medlemsinteresser i BFO. Stortinget
vedtok prinsipper for innføring av et Beordringssystem i 1957, men det skulle
gå mange år før det fungerte i praksis. Forbund i BFO la til grunn at en rekke
forutsetninger måtte på plass for å kunne godta beordringsplikten i et beordringssystem – tilfredsstillende bolig, flyttegodtgjørelse og kompensasjon for andre
økonomiske og sosiale ulemper, samt en funksjonell og effektiv personellad
ministrasjon. Arbeidet med å få på plass et Fredsregulativ til støtte for Beord
ringssystemet bli startet i 1957, men mange stridigheter og lange forhandling
er varte til utpå 60-tallet før innføringen av et helhetlig regulativ var satt i kraft.
Fra BFO Kongress 1993. Leder BFO Håkon Bjørklund helt
til høyre foran.
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ARBEIDERVERNLOV OG ARBEIDSTIDSREGLEMENT FOR BEFAL
En Arbeidervernlov ble vedtatt i 1956 og i 1958 ble militært personell unntatt fra nesten alle bestemmelser i loven. BFO tok tidlig standpunkt om å støtte
unntak fra de bestemmelser i loven som var i strid med Forsvarets oppgaver og
gjorde det vanskelig å drive Forsvaret. På den annen side poengterte BFO at
rene økonomiske motiver alene ikke ble akseptert som hinder i å følge
gjeldende lover, avtaler og bestemmelser. På denne bakgrunn tok BFO opp
behovet for et eget arbeidstidsreglement i Forsvaret.
Ikke før i 1996 kom forhandlinger i gang, og først i 1969 forelå det et
Arbeidstidsreglement for befal(ATB).
På et ekstraordinært representantskapsmøte i 1976 slo BFO fast at ansatte i
Forsvaret ikke måtte stilles dårligere enn andre arbeidstakere i samfunnet og
at Forsvaret på grunn av dette ikke måtte unntas fra loven. Til tross for sterkt
politisk press over tid, og behandling på høyt politisk nivå, ble unntaket fra
arbeidstidskapitlet i Arbeidsmiljøloven på ny stadfestet, og denne gang
gjennom en Kongelig Resolusjon av 1980. BFO hevdet fortsatt at et sterkt
Forsvar ikke kunne hvile på befalets lojalitet og yrkesstolthet ved gratisarbeid. Som en erstatning for vern i loven ble det etter intense forhandlinger
oppnådd enighet om en ny arbeidstidsavtale for militære arbeidstakere (ATM).
Denne fastla en bedring av befalets økonomiske vilkår for forskjellige kategorier tjeneste, som f eks vakt, øving, fartøytjeneste osv. Med et antall fremforhandlede endringer, revisjoner og fornyelser levde ATM-avtalen fram til den
i senere tid ble avløst av Arbeidstidsavtalen for arbeidstakere i Forsvaret (ATF).



BEFALSORDNING
Ved Stortingets innføring av beordringsplikt i 1957 ble i prinsippet noen av
premissene for et beordringssystem lagt på plass. Imidlertid ble det ikke
oppnådd enighet mellom Forsvarsdepartementet og befalsorganisasjonene
om gjennomføringen slik at iverksetting ble skjøvet ut i tid. Det mest
vesentlige for BFO var å få på plass gode vilkår for avansement, skille
mellom grad og lønn, samt rett og plikt til yrkestilsetning etter Krigsskole
utdanning. Etter mange og lange drøftinger med befalsorganisasjonene, og
en sammenfatning i en innstilling fra et personellutvalg, vedtok Stortinget
Befalsordningen av 1966.
Med denne Befalsordningen var et mønster for å fastsette overordnede
føringer for utviklingen av befalets karriere- og tjenestevilkår lagt. Dette
mønsteret ga samtidig også grunnlagt for at BFO videreførte sitt tidligere
engasjement for styrking av utdanning som en grunnleggende forutsetning
for profesjonsdannelse. BFO så tidlig at en revisjon av befalsordningen ville
bli nødvendig og utviklet sin egen utdanningsmodell i forkant av revisjons
prosessen. Med denne modellen ble initiativ fra BFO sterkt medvirkende til
at det først og fremst var utdanningsordningene som ble endret med innføring av revidert befalsordning i 1984. For BFO sto likhetsprinsippet og
realkompetanse-begrepet sentralt, der alle skulle ha like muligheter uav
hengig av tidligere tjeneste- og skolevalg eller kategorisering som over- el
underbefal.
BFO har lagt stor vekt på og brukte betydelige ressurser i alt arbeid med
befalsordninger også etter overgangen fra status som paraplyorganisasjon
til tjenestemannsorganisasjon.

Bli medlem i BFO i utgave fra 1986.

NYTT LØNNSSYSTEM I STATEN
Tanker om et nytt lønnssystem i Staten vokste i 1988 frem i BFO basert på
grunnideer fra tidligere arbeid hvor man hadde konkludert med behovet for
et prinsipp om å skille grad og lønn. Oppgaver, ansvar og innsats skulle
være dimensjonerende faktorer i lønnsfastsettelsen fremfor plassering på
nivå i en gradsstruktur. BFO utarbeidet en egen lønnspolicy med forslag til
oppbygging av et nytt lønnssystem. At det mest vesentlige av kjernen i
denne modellen ble videreført i grunnlaget til det nye lønnssystemet i staten
tar BFO som en anerkjennelse for sitt arbeid.

NBF nå NOF spilte ikke på lag i 1985.
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Del II – BFO, organisering og kultur
Demokrati og lederskap
Som paraplyorganisasjon, hvor fokus var rettet mot fellesinteresser fremfor
særinteresser, var demokratiet i BFO fram til 1989 bygd opp på prinsipper
om de forsvarsgrenvise primærorganisasjonenes selvstendighet og selvråderett i saker innenfor eget område. At det dermed relativt ofte forgikk prosesser
i den hensikt å oppnå avklaring av grensesnitt mellom organisasjonene
internt i BFO, og også i en viss utstrekning der BFO opptrådte eller agerte på
vegne av fellesskapet, er et faktum. Å gi fra seg makt og innflytelse på det som
ble oppfattet som eget område hørte til unntakene, og samhandlingsklimaet
kunne svinge mellom kaldt og varmt. Det var ikke kjedelig å jobbe «under
paraplyen» BFO i disse årene.
EFFEKTIVISERING
Organisasjonsutvalg var et vanlig virkemiddel på slutten av nittenåtti-tallet
også. Uten at den løse strukturen hittil i prinsippet var blitt endret. Representantskapsmøtet i mars 1988 satte ned et nytt bredt hurtigarbeidende utvalg
for å se på struktur med vekt på «effektivisering og rasjonalisering for bedre
ivaretakelse av det enkelte medlem / den økende saksmengde». Humoristiske
leserinnlegg i Offisersbladet hadde allerede gjort besnærende og nærliggende
poeng av hva medlemskontingenten måtte dekke driften av - hvordan det i
det hele tatt kunne være mulig å stå sammen og jobbe for fellesskapet med
fem formenn for hver sin organisasjon i ett og samme hus.
KONSOLIDERING
Med ledernes viten og vilje valgte man å se bort fra sittende ledere med stor
tilhørighet til de tidligere tjenestemannsorganisasjonene som potensiell leder
for primærorganisasjonen BFO, og samlet seg om en kompromisskandidat
for å lede prosessen videre. En ung, dynamisk brobygger med evne til å finne
kompromisser – Morten Buan - ble valgt på representantskapsmøtet i mars
1988. Han var sterkt medvirkende til å holde organisasjonen samlet på en
stram tidsplan mot samlingen i 1989, gjennom interimsåret til en konsolidering på den første ordinære kongressen i 1990 og fram til han gikk av i 1991.
BALANSE
Fornuften seiret – det ble en fellesorganisasjon tuftet på idegrunnlaget om
fellesinteresser fremfor særinteresser. Men ikke uten å sikre at enkelte miljøer
ikke fikk en for dominerende posisjon, og heller ikke uten at den nye primærorganisasjonen reflekterte et minimum av representativitet ift medlems
grupper i de tidligere tjenestemannsorganisasjonene, primært uniforms
farge og bransje. Det handlet om å finne den rette balansen, hvilket med
andre ord kan farges som at de forskjellige miljøene voktet på hverandre og
sikret at ingen andre grupperinger fikk overvekt.
STRUKTURER
Resultatet ble regulering gjennom strukturene. En relativt tung utøvende
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struktur, innledningsvis ved at leder fikk tre nestledere, en fra hver sin
forsvarsgren, som igjen ledet hver sin grenvise seksjon i sekretariatet i
BFO. Ledelsens disposisjoner ble regulert av et sentralstyre, og sentralstyret
reguleringer ble overvåket av et landsstyre. Tilsetninger i sekretariatets
struktur lå innenfor leders myndighet, men sammensetningen av organene (sentral- og landsstyre med varamenn) i kongressperiodene av tre års
varighet ble besluttet gjennom valg på hver kongress, enten ved tilslutning
til el supplering av valgkomiteens innstilling. Kongressen valgte også valgkomite for kommende periode. En pro rata nøkkel basert på medlemstall i
lokalforeningene ga rammen for lokalforeningenes oppnevning av delegater
til kongressen.

Didrik Coucheron, leder av BFO fra 2002 til 2008.

Eivind R. Solberg, leder av BFO fra 2008 til 2014.

BFO ledere:
1957-1958
1959
1960-1961
1962
1963
1964-1965
1966-1967
1968-1969
1970-1978
1978-1980
1981-1982
1983-1984
1984-1988
1988-1991
1991-1992
1992-1996
1996-1999
1999-2002
2002-2008
2008-2014
2014-

Oberstløyntnant Smith
Kommandør T Holthe
Generalmajor T Dale
Kapteinløyntnant H Sommerseth
Oberst 0 U Munthe Kaas
Løytnant E Faaland
Orlogskaptein R Breivik
Kaptein K Angel Eriksen
Major 0 Lundesgaard
Oberstløyntnant A N Holum
Major T Tangen
Orlogskaptein 0 Steen Olsen
Ole Engeskaug
Morten Buan
Jan Bye Iversen
Håkon Bjørklund
Britt T.B. Brestrup
Jan W. Smidt
Didrik Coucheron
Eivind R. Solberg
Jens B. Jahren

Regioner, verdsettelse og priser

Jens B. Jahren, nåværende leder av BFO fra 2014.
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BFO hadde vært i stadig vekst fra 5 200 medlemmer ved etableringen i 1957
til 10 020 ved overlevering av formannsvervet fra Ole Engeskau til Morten
Buan på representantskapsmøtet i mars 1988. Imidlertid skulle det vise seg
utover i nittiårene at det demokratiske overskudd i organisasjonen ville bli
tungt å drifte. Om lag 200 tillitsvalgte satte hverandre i stevne på Hotel Royal
Garden i Trondheim i aprildagene 1990, og satt dermed et dimensjonerende
utgangspunkt med 1 tillitsvalgt pr hvert 50’ende medlem for å sikre ansvarliggjøring gjennom kongressen som det overordnede organ i BFO. Nødven



dig vektlegging av interne prosesser til forberedelser av saker og gjennom
føring av møter for å understøtte det indre demokratiske liv i BFO var krevende.
Det tok ressurser og oppmerksomhet vekk fra to dimensjoner i organisasjonens
oppgaver. På den ene side – ledelsens og deler av sekretariatets fulle deltak
else i fagforeningsproduksjonen(bedre vilkår for alle og enkeltmedlemmers
enkeltsaker) – og på den annen side, lokalforeningers og lokale tillitsvalgtes
nærhet til både sekretariat (kompetanse) og demokratiske/styrende organer
(prioriteringer) i BFO.

Regioner
BFO hadde på et tidspunkt opprettet regionale forum av lokalforeninger som
et middel til å koordinere informasjonsflyt og innspill i saker mellom lokal
foreningsledere. På et tidspunkt falt det naturlig å gi alle ti regionale forum
faglig og administrativ støtte av hver sin frikjøpte, heltids tillitsvalgte – de
samme som iht en daværende særavtale var frigitt av Forsvaret for å sikre
tilstrekkelig kompetanse til å støtte omstillingsprosesser gjennom medvirkning etter Hovedavtalen i Staten, og iht begrepet Områdetillitsvalgt (OTV)
var allokert geografisk og disponert av BFO. Etter hvert økte lokalforeningenes
behov for å utnytte forumet bedre, ikke bare som en møteplass for uforplikt
ende meningsutveksling eller som uformell høringsinstans, men mer som et
meningsfullt og meningsberettiget ledd i den formelle organisasjonsstruktur.
INNFLYTELSE
Siden det er kongressen som har hjemmelen til å foreta forandringer av maktstrukturene i BFO spisset fokuset seg mot en slik endring i oppløpet mot
kongressen i 1996 i Sandvika. Imidlertid hadde Landsstyret allerede nedsatt
et OU-utvalg som fattet disse signalene og foreslo en etablering av Forum som
et formelt politisk organ i BFO. I tillegg til å fatte nye signaler var utvalget
nedsatt med utgangspunkt i landsstyrets tolkning av signaler fra Kongressen
i 1993 om behov for lettelser i strukturen. Utvalget anbefalte endringer på to
områder i tillegg til formalisering av Forum, både en «slanking» (redusere
antall delegater) av kongressen, og å erstatte Lands- og Sentralstyret med
ett styre, Hovedstyret. Landsstyret fulgte utvalgets innstilling og kongres
sen vedtok endringene med noen tillegg etter debatten før votering. Forumene endret navn til Regioner og hver region ble gitt rett til å innstille et
medlem + 2 varamedlemmer til Hovedstyret. På denne måten fikk lokal
foreningene mer direkte innvirkning gjennom regionens nye innflytelse på
løpende politiske prioriteringer mellom hver kongress, og samtidig også et
økende behov for å disponere ressursene til regionenes OTV.
MER UTØVENDE STRUKTUR
Strukturen er senere tilpasset nedskaleringen av Forsvaret med en reduk
sjon av antall regioner. Bakgrunnen for dette var samtidig også erkjennel
sen av at BFOs struktur i for stor grad var besluttende og i for liten grad
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utøvende. BFO region Oslo og BFO region Ytre Østland iverksatte en prøveperiode i 2002 som en felles region under navnet Viken. På tilsvarende måte
innledet region Finnmark og region Troms et samarbeid fra august 2002.
Prøvedriften og annet arbeid ledet frem til at hovedstyret fastsatte ny regionstruktur med 5 regioner på møte nr 2 den 13-14 mai 2003. Med overgang
fra 10 til 5 ble det slik at hver region innstiller 2 medlemmer + 4 varamed
lemmer til Hovedstyret.
SIKRINGSMEKANISMER
For å trygge kontrollbehovet, og sikre at ingen grupperinger skulle få overvekt og skape ubalanse, ble det totale antall hovedstyremedlemmer fastsatt
til 15 av Kongressen ‘96. Valgkomiteen skulle innstille 5 kandidater på fritt
grunnlag (dvs uten tilhørighet til region). Dette for å sørge for at Hovedstyret
ble mest mulig representativt ift medlemsmassen i BFO. Ytterligere sikring
av balansen mellom forsvarsgrenene lå i pålegget om å fordele ledervervet
og 2 nestledere mellom grenene. Til tross for at man ved forrige kongress
hadde redusert den daglige ledelsen fra 4 til 3 beholdt man altså i 96 pålegg
om å fordele posisjonene i ledelsen etter de tre forsvarsgrens farger. Dermed
vedtok kongressen på den ene side lettelser i strukturen (fra to styrer til
ett), innførte på den andre siden samtidig prinsippet om regionsvis representasjon og beholdt en ledelse der de tre forsvarsgrener var representert. Det
skulle gå nye 6 år før man under kongressen i 2002 våget å gå vekk fra
denne sikringsmekanismen og valgte en leder og en nestleder.

Verdsettelse og priser
Hele dette kapitlet handler i bunn og grunn om kultur. Selv om mye hittil har
omhandlet organisasjonsstrukturer og vedtektsendringer er det også et uttrykk for kulturutvikling. Den forsvarsgrens- og til dels bransje-vise kulturen
i den gamle paraplyorganisasjonen hang nøye sammen med de miljøer man
var både opponent til og samhandlet med, nemlig grenstabene. Langt det meste
av direkte personellrelaterte forhold ble løst i Forsvarsgrenene før omstilling
en av Forsvaret fram mot årtusenskiftet gradvis gikk i retning av felles personellforvaltning. På mange måter kan man si at BFO med samlingstanken gikk
foran og viste vei for den overgang til felles personellforvaltning som skulle
komme i Forsvaret. For i Forsvaret som i BFO skulle endringen av kulturen ta
betraktelig mye lenger tid enn det tok å foreta utredninger og fatte beslutning.
SYMBOLIKK
Mange gode ideer og positive initiativer har også hatt direkte innvirkning
på kulturen. Symbolikk er en av dem. Å skifte logo ved overgangen fra
paraply- til primærorganisasjon var et godt grep. Det var ikke noe galt med
den gamle, mange hadde stor tilhørighet til den, men den nye markerte tross
alt at endringen var et faktum og bidro til å skape positive forventninger til
den nye organisasjonen. Symbolikken ble på slutten av åttitallet beskrevet
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på følgende måte: «Ringer og sirkler symboliserer noe tidløst og binder
sammen for-, nå- og fremtid. De representerer også enhet, motsatsen til å
sprike til alle kanter.» For slik var kulturen, om det tidvis var splittelse
innad og det ble diskutert både lenge og vel, sto man samlet utad.
BFO-LOGOEN
Når kulturutviklingen hadde resultert i en grad av modenhet i organisasjonen BFO – overgang fra å holde en demokratisk balanse til en mer dynamisk
prioritering i utøvelsen av organisasjonens politikk (program) – er det vanskelig å tidfeste eksakt. Men det er tegn som kan brukes som indikasjon på at
utviklingen gikk i retning av et sterkere fellesskap. Bruken av logoen er et
eksempel. Fram til og med Kongressen ‘96 hadde logoen vært anvendt lojalt
ift den opprinnelige utforming med symmetriske sirkler utenpå hverandre
og tre sektorer med fargene grønt, marineblått og lysblått for å gjenspeile
uniforms-fargene. Det hadde vært en nesten ortodoks holdning til ikke å tukle
med logoen, men første gang den for alvor presenteres i en alternativ design
er som kongresslogo i 1999. Da er det grafiske uttrykk et fordreid, ovalt perspektiv i gråtoner. For første gang når man skal skape oppmerksomhet i offentligheten om gjennomføringen av en kongress har BFO gått bort fra uniformfargene i symbolikken og vist sin identitet ved sirkler for fellesskap og samhold.
TRYGGHET OG STABILITET
Et annet tegn på modenhet i organisasjoner vises ved trygghet og stabilitet.
Ikke som i den politiske verden hvor det å sitte trygt på taburettene oppfattes
i negativ forstand, men gjennom verdsettelse av engasjement og innsats. De
første profilerte posisjoner der det foretas gjenvalg representerer indirekte
slik trygghet gjennom verdsettelse. Først gang det inntraff i BFO var da den
konstituerte leder for valgkomiteen ble gjenvalgt som medlem av valgkomiteen
for kommende kongress periode. Neste gang det inntraff var i 2005 da leder
for BFO fikk gjenvalg. Den gang ble også nestlederen gjenvalgt. Gjenvalg
av ledere inntraff på nytt i 2011, og i 2014 valgte kongressen for første gang
leder og nestleder fra samme forsvarsgren.
VERDSETTELSE SOM KULTURBÆRER
Direkte verdsettelse er en sterk kulturbærer. Etablering og utdeling av priser
er en slik form for direkte verdsettelse. BFO har alltid bidratt ifm prisutdeling
under graduering/avgangssermoni etter militær utdanning, men først etter
årtusenskiftet ble det tatt initiativ til også å dele ut pris internt i BFO. Den første
kom som et utspill blant de områdetillitsvalgte (OTV-ene) hvor jury-funksjonen
etter hvert ble en samhandling mellom OTV-ene og personalforeningen i sekretariatet i BFO. I denne perioden snakkes det stadig høyere om et BFO-hjerte og
det kommer til uttrykk i denne prisen. Den Gylne Blink heter den, utdeles
normalt under lederkonferanser el kongresser og den utdeles til:
«Prisvinneren har over tid utmerket seg med et stort hjerte for BFO. Kandidaten har også maktet å skape trivsel rundt seg og sin person, enten ved sin
tilstedeværelse eller ved sitt blotte fravær. Han har i tillegg troverdighet på

1957 - 1988

1989 - 2013

2014 -

21

grasrota i BFO. Kandidaten har også utmerket seg med høy sigarføring i
BFO’s innerste fora, samt ved de anledninger hvor organisasjonens statutter
dedikeres med sjelfull innlevelse.»
Prisvinnere er:
2003
Trond Sjøtun
2004
Jan Wegeberg Smidt
2005
Øyvind Sølberg
2006
Walter Christian Blix
2007
Roy Nordfonn
2008
Didrik Hoel Coucheron
2009
Kari Ulrichsen
2010
Rune Isvik
2011
Jimmy Bjerkansmo
2012
Tor Erik Eide
2013
Helge Gulaker
2014
Einar Holst Clausen
2014
Eivind Røvde Solberg
2015
Arild Helgesen
2016
Børre Jacobsen		
2017
Ragnar Dahl		

(Lederkonferansen ’03, Praha)
(Lederkonferansen ’04, Tallinn)
(Kongress ’05)
(Lederkonferansen ’06, Riga)
(Lederkonferansen ’07, Lillestrøm)
(Kongress ’08)
(Lederkonferansen ’09, Praha)
(Lederkonfeansen ’10, Gardermoen)
(Kongress ’11)
(Lederkonferansen ’12, Lillestrøm)
(Lederkonferansen ’13, Strømstad)
(Kongress ’14)
(kongress ’14)
(XO Kongress ’15)
(Lederkonferansen ’16, Hamar)
(Kongress ’17, Oslo)

BFO Hederspris er den høyeste utmerkelsen i BFO. Den ble innstiftet senere
enn Den Gylne Blink, med statutter godkjent av Hovedstyret og overrekkes
ved seremoniell på kongresser og lederkonferanser. Om prisvinnere heter
det:» BFO Hederspris tildeles enkeltpersoner som har opptrådt, handlet eller
utvist engasjement av en slik art at det er å betrakte som fremragende.»
Prisen er tildelt:
2006
Pål Anders Dahl Sævik
2007
Morten Løvdahl		
2008
Arne Skjærpe		
2009
Ragnar Dahl		
2010
Trond Sjøtun		
2011
Roy Nordfonn		

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Jan-Henri Jensen
Patrick Sundt
Stig Snekvik
Bjørn Antonsen
Børre Jacobsen
Heidi Gaustad

BFO-HJERTET
Kulturutviklingen gjennom verdsettelse innad i BFO peker i retning av BFOhjertet som et stadig sterkere begrep. Omgivelsene og de ytre omstendigheter
for tillitsvalgte som står mellom barken og veden i et voksende trykk på profesjonen, og stadig økende takt i omstillingen av Forsvaret, peker samtidig på
behovet for at tillitsvalgte viser omsorg og omtanke for hverandre. Nøkternt
sett, og uten for mange følelsesmessige overtoner, kan det konstateres at
omsorg og omtanke for hverandre er en nødvendighet for å være i stand til
å ivareta medlemmenes interesser. Et varmt, bankende BFO-hjerte vokser
gradvis fram.

22



Fra samarbeid til Prosjektsammenslåing
Modenhet i organisasjonen BFO etter årtusenskiftet med stadig økende evne
til å fokusere ressursene mot å oppfylle sine strategiske mål ga samtidig ny
kraft og vilje til å oppfylle formålsparagrafen: å samle alt befal i en organisasjon. Kongress ‘02 vedtok handlingsordet «Ett yrke – en organisasjon» og det
er senere bekreftet av påfølgende kongresser slik at det i dag er fremstilt som
visjonen til BFO. For å gi en utstrakt hånd til konkurrerende organisasjoner
for samhandling, samarbeid og etablering av en eventuell ny organisasjon
ble formålsparagrafens ordlyd – Alt befal i BFO – justert til – alt befal i en
organisasjon - gjennom en endring av vedtektene på kongressen i 2005.
SKJØRHET I SAMARBEIDET
Sak til sak samarbeid har foregått mellom arbeidstakerorganisasjon på militær
side i Forsvaret til alle tider. Ofte ad-hoc og basert på oppfatninger om felles
interesser gjennom respektive forhandlingslederes opplevelse av å ha sammenfallende syn i en sak. Men organisasjonene er konkurrenter og en muntlig
enighet i sak har vanligvis ikke vart lenge. Som oftest bryter en av partene
på et tidspunkt ut av samarbeidet fordi man ikke ser det formålstjenlig lenger
eller ser direkte fordel av heller å innta et avvikende standpunkt man kan
profilere eller profittere på. I BFO liker vi å mene at det som oftest ikke er vi
som bryter enigheten når samarbeid stopper. Når samarbeid allikevel noen
ganger varer over tid er det gjerne når organisasjonene har gått sammen om
å stevne arbeidsgiver for retten og ønsker å holde sammen til dommen faller.
SAMARBEIDSAVTALER
Formalisert samarbeid ved skriftlig avtale har også forekommet tidligere, men
en ny og tydelig invitasjon til dette ble sendt av leder BFO med direkte henvisning til kongressvedtaket i 02 av handlingsordet «Ett yrke – en organisasjon»).
Etter noe møtevirksomhet og diskusjoner om mulige temaområder for samarbeid ble det 10 mars 2003 inngått en skriftlig avtale om å etablere et felles
forhandlingsutvalg (FFU) i reforhandling ATM og FR II 2003. Med lederne for
de tre organisasjonene som styringsgruppe skulle FFU identifisere krav og anbefale taktikk overfor ledergruppen. Samarbeidet i FFU gikk godt inntil Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening (KOL) brøt ut ved ensidig å akseptere
arbeidsgivers tilbud før felles konkrete og ufravikel ige krav var tilfredsstilt.
Imidlertid fortsatte BFO og Norges Offisersforbund samarbeidet fram til
prosessene i arbeidet med ATM og FR II var sluttført.

BFO og NOF sine ledere og nestleder sammen med
arbeidsgruppen som har utredet fremtidig
sammenslåing.

FORSTERKING AV SAMARBEIDET
Den 4. desember 2009 undertegnet lederne for BFO og NOF, Eivind R Solberg
og Peter A Moe, en overordnet samarbeidsavtale. I tillegg til å definere noen
områder for samhandling i et kortsiktig perspektiv tok avtalen initiativ til å
skape en prosess mot sammenslåing av de to organisasjonene. Samhandling
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i det korte perspektivet skulle utvides til generelt samarbeid på fagområdene
tariff og medbestemmelse slik at en optimal ressursutnyttelse på sikt førte
organisasjonene mot sammenslåing. Avtalen fastla i tillegg at det skulle nedsettes et utvalg utgått fra organisasjonenes styrende organer med målsetning
om å skape rammeverket for en felles politikk og et felles handlingsprogram.
PROSJEKT SAMMENSLÅING
Resultater som ble oppnådd i fellesskap bidro til slutningen om at samarbeidet
bør forsterkes og videreutvikles, og dette ble nedfelt i en ny avtale med tittelen
Prosjekt Sammenslåing undertegnet av lederne for BFO og NOF, Eivind R
Solberg og Egil A Aas, den 24.januar 2011. Avtalen forutsatte at det gode
samarbeidet ville fortsette, og regulerte heller mer direkte og i større detalj
hvordan grunnlaget for en sammenslåing skulle utredes. I medhold av
avtalen ble det satt ned en arbeidsgruppe og en referansegruppe i tillegg til
ledelsens rolle som styringsgruppe. Arbeidsgruppens mandat var tredelt og
kan litt forkortet beskrives slik:
• Utrede/konsekvensbeskrive sammenslåing til en organisasjon
• Legge frem utkast til politisk plattform for en ny organisasjon, forslag til
organisasjonsnavn, formålsparagraf og alternative organisasjonsstrukturer
• Utrede hovedorganisasjonstilhørighet, herunder avtalerettslig stilling for
alternativer til dagens tariffrettslige situasjon, samt gi anbefaling på løsning.
EN FELLES ORGANISASJONSPOLITISK PLATTFORM
I fase I av arbeidet fokuserte arbeidsgruppen på den organisasjonspolitiske
plattform. Allerede i første møte med referansegruppen ble det lagt ned krav
om synliggjøring av synergien som skulle oppstå ved at en ny organisasjon
ville bli bedre enn summen av de to som ble nedlagt. Kravet var å konkret
dokumentere hvilken merverdi det ville representere ift hvordan eksisterende
prosesser og arbeidssteg ble gjennomført. Dette pålegget skulle senere vise
seg å bli en «akilleshæl» for etableringen av en ny organisasjon. Det viste seg
tidlig i fase I at den organisasjonspolitiske plattform i det alt vesentlige ville
kunne utformes på basis og med modifisering av de eksisterende i BFO og
NOF. Imidlertid var det et forhold – for BFO: prinsippet om partipolitisk
uavhengighet, og for NOF: det fagligpolitiske samarbeidet mellom LO og AP
– som det var vanskelig å komme forbi. For i det hele tatt å komme videre i
arbeidet, og over i fase II med mer dyptgripende analyser, ble det i samråd
med Styringsgruppen etablert en tosidig arbeidshypotese; På samme måte
som man i NOF måtte man være villig til å vurdere å meld seg ut av LO,
måtte man i BFO være villig å vurdere å melde seg inn i LO.
USIKKERHET/RISIKO FREMFOR TILTRO
Det ble arrangert felles lederkonferanse og internt i BFO engasjerte elev
organisasjonene KAFO og BESO seg som bærere av fremtidsperspektivet om
en felles profesjonsorganisasjon.
Arbeidsgruppen hadde hverken evnen eller forutsetninger til å forutsi kvantifiserbare effekter med en tilstrekkelig grad av troverdighet i det videre arbeid.
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Å predikere hvordan en ny organisering og effektivisert oppgaveløsning
ville slå ut, samtidig som det ble brukket ned på gitte funksjonsområder, var
det i praksis ingen muligheter til. Det ble aldri en kvalifisert vurdering av
potensielle fremtidige alternativer. Siden likheter organisasjonene imellom
allerede var behandlet i fase I og det måtte være større fokus på å vise merverdi
i fase II, ble det i realiteten en revisjonistisk gjennomgang av ulikheter. En
problematisering, der NOF og BFO er ulike ift organisering av arbeidet innen
definerte funksjonsområder. Dermed lå det naturlig, eller snarere som et
uoverstigelig hinder det var umulig å unngå, å fokusere på usikkerhet og
risiko fremfor å forutsi og fremskrive positive kvaliteter ved et nytt samlende
militært profesjonsforbund. Beskrivelsene, vurderingene og delkonklusjonene
pekte mer på utfordringer enn positive effekter, og dermed ble det vanskelig,
og nær på umulig, å trekke en entydig konklusjon om tydelige gevinster.
SAMMENBRUDDET
Bruddet i Prosjekt Sammenslåing er sterkt knyttet til den ideologiske arv,
ikke ift hva unge og nye medlemmer av de to organisasjonene mener og
tror, men forskjellen i ideologisk overbevisning mellom meningsbærende
medlemmer av styrende organer i BFO og NOF. Debattheftet produsert etter
at arbeidsgruppen hadde levert sin rapport sommeren 2012 hadde ikke vært
lenge i sirkulasjon (oktober 2012) før Landsstyret i NOF i november 2012
aborterte videre prosess i Prosjekt Sammenslåing. Med et vedtak om at en
sammenslåing kun vil skje dersom den nye organisasjonen melder seg inn i
LO.
I ettertid og med noe avstand til prosessen er det nærliggende å mene at
kulturutfordringen i å slå sammen organisasjoner som BFO og NOF ikke
burde ha vært undervurdert. I denne sammenhengen er det da nærliggende
å påpeke at man først burde ha konsentrert seg om å generere positiv kraft
og begeistring for visjonen om en ny organisasjon. Tiltro, vilje og energi
forbundet med å skape noe nytt – et samlende militært profesjonsforbund
– skulle ha vært forankret, utviklet og forsterket både utover i Forsvaret og
innover i de eksisterende militære organisasjoner før det ble aktuelt å
snakke om sammenslåing og konsekvensutredning.
UROKKELIG OVERBEVISNING
Et tilbakeslag var det i alle fall. Å innrømme at BFO ikke nådde fram stakk
dypt, men det endrer ikke den historiske linjen med overbevisning om at vi
står sterkest når vi står samlet. Særlig nå når begge kategorier militært
personell, både OF or OR, tilbys medlemsskap i begge organisasjoner. For
presset mot å redusere Forsvarets personellkostnader avtar ikke, og det er
fortsatt personellets faglige, økonomiske og sosiale vilkår som vi må samle
oss om å forsvare.
DU BESKYTTER LANDET - VI BESKYTTER DEG ! 		
ETT YRKE – EN ORGANISASJON!
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Del III – De mest betydningsfulle og
kritisk viktige sakene
I dette kapittelet skal det handle om hva som kom til å prege utviklingen sterkest
og fikk størst innflytelse på medlemmenes interesser gjennom den epoken BFO
har vært primærorganisasjon. For å karakterisere sakene er overskriften valgt
som et samlebegrep for mange uttrykk som ellers kan farge beskrivelsen av dem,
alt fra: Skjellsettende og vitale til sentrale og avgjørende. Hver for seg medførte
de en gradvis forskyvning i balansen mellom rettigheter og plikter til militære
tjenestemenn. Sett i sammenheng resulterte disse sakene i en vedvarende negativ
dreining av tilsetnings- og tjenestevilkår som har vært gjeldende frem til i dag.

Beordringsplikten
St meld nr 38 (1998-99) - Tilpasning av Forsvaret til deltagelse i internasjonale
operasjoner - ble utgangspunktet for at det grunnleggende prinsipp om frivillighet ved deltakelse i internasjonale operasjoner ble endret til en plikt til å
akseptere beordring til slik tjeneste. Det var regjeringens syn at Norge, i tillegg til 30- og 90-dagers beredskap, også burde være i stand til å opprettholde et
relativt høyt løpende uteengasjement. For å mestre denne kombinasjonen ble det
anbefalt å innføre et regime der personell tegner kontrakt for uteengasjement
og beredskapsperiode samtidig. En betydelig styrket rekruttering til Hærens
bidrag var ansett som absolutt nødvendig dersom den foreslåtte beredskap
skulle være reell. For å sikre rekrutteringen så man for seg å forbedre
incentivstrukturen både med hensyn til direkte og indirekte økonomiske godtgjøring, samt ikke-økonomiske incentiver. Denne forbedrede incentivstrukturen
skulle selvfølgelig også gjøres gjeldende for Sjøforsvaret og Luftforsvaret. I
ettertid, og med litt distanse til hendelsene ved årtusenskiftet, er det kanskje på
sin plass å kommentere at å lovfeste beordringsplikten ble for FD et nærlig
gende ikke-økonomisk incentiv å gripe til i et arbeidsmarkedsperspektiv.
HOLDNINGSMESSIGE OG MORALSKE ASPEKTER
På leders plass i Offisersbladet ble det konstatert at inngangen til et nytt årtusen markerte et skifte i forholdet mellom Norge og NATO, fra å ha vært netto
importør av sikkerhet til å møte forventninger om å bære en større andel av
byrdene. Med hurtige reaksjonsstyrker for å løse felles oppgaver iht det nye
strategiske konseptet i NATO. BFO oppfattet St meld nr 38 (1998-99) som et
utenrikspolitisk svar på det Regjeringen oppfattet som forventninger til Norge
fra NATO. Men at man i sin iver etter å tilpasse mot reaksjonsevne for hurtig
deltakelse i internasjonale operasjoner hadde oversett eller undervurdert de
moralske og holdningsmessige aspekter. Aspekter som ville medføre en langt
dypere moralsk forpliktelse for samfunnets borgere og politikere til å stille seg
bak deltakende soldater og befal i den enkelte internasjonale operasjon, inklusive vilje til å følge opp den trygghets- og vilkårsmessige ramme veksling
mellom tjeneste ute og hjemme ville kreve.
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PÅLEGG I LOVVERKET
Med grunnlag i St meld 38 behandlet Stortinget først endringer i
Fredstjenesteloven og senere ble FD oppfordret av Forsvarskomiteen i
Innst S nr 152 (1999-2000) til å vurdere om beordringsadgangen skulle
utvides til å gjelde alt yrkesbefal. BFO hevdet at man ikke var i stand til å
se hensikten med innstramming i lovverket og viste i den forbindelse til
de militære tjenestemannsorganisasjonenes brev til forsvarssjefen, datert
8 mars 1999, hvor det ble bedt om at befal tilsatt i Forsvaret før 1 januar
1999 skulle anmodes om å tilslutte seg fredstjenesteloven for en tidsav
grenset periode. Ved en slik tilnærmingsmåte ville organisasjonene
kunne forsvare, og anmode, sine medlemmer om tilslutning til loven.

Befalets Fellesorganisasjon
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EN FØLGEKONSEKVENS
Beordringsplikten ble innført som en av konsekvensene av Stortingets
vedtak om Lov om personell i Forsvaret den 10. juni 2004. På
Forsvarskomiteens eget initiativ var befalets spesielle stillingsvern
foreslått fjernet umiddelbart før Stortinget behandlet lovforslaget, og den
harme dette utløste overskygget beordringsplikten som tema. Når det
senere, etter en rettslig stevning, et regjeringsskifte og en påfølgende
dialog om muligheter for gjeninnføring av stillingsvernet forelå et forslag
til kompromiss fra Forsvarsministeren i skriv fra FD 30. mars 2006, ble
de samarbeidende organisasjonene stilt overfor et dilemma. Ved å trekke
den rettslige stevningen i motytelse til en lovendring, som ville medføre
at frafall av stillingsvern kun gjøres gjeldende for de som ble tilsatt etter
at Lov om personell i Forsvaret var iverksatt, frasa BFO og NOF seg
samtidig muligheten til å få prøvet spørsmålet om lovligheten av
endringen av bestemmelsene om beordring til tjeneste i internasjonale
operasjoner. Etter nøye overveielse valgte man å akseptere forslaget til
forlik.

Avdelingsbefalsordningen
STYRKE - UAVHENGIGHET - SAMARBEID
BFO produserte temahefte om Avdelingsbefal i 2006.
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Den omstillingen av det norske Forsvaret som man tok fatt på etter
årtusenskiftet er kalt den mest omfattende siden 2. verdenskrig. Likevel
ble det ganske fort klart at ubalansen mellom mål og midler ikke var løst.
På dette grunnlaget utarbeidet Regjeringen en gjennomføringspro
posisjon, St. prp. Nr 55 (2001-2002) som tok for seg de spørsmålene som
forble uløst etter Stortingets behandling av St.prp 45.
Som varslet i St. prp. Nr 55 (2001-2002) satte FD i gang et arbeid for å
utrede behovet for en ny befalsordning. Røksund-utvalget tok utgangs
punkt i et mandat formulert av FD og som i stor grad indirekte definerte
løsninger fremfor å beskrive utfordringer. Utredningen konkluderte med
at hovedproblemene var:
• mangel på erfarent lavere befal
• skjev aldersstruktur i befalskorpset.



Der Røksund-utvalget definerte problemet til å være et spørsmål om å få
tilstrekkelig stor og forutsigbar avgang av befal, mente BFO det måtte være
riktig å legge til grunn at det viktigste ville være å rekruttere, utvikle og
beholde et befalskorps av høy kvalitet.
RØKSUNDUTVALGETS RAPPORT
Utvalgets rapport ble lagt inn som grunnlagsdokument i det videre arbeid
med militærfaglig utredning (MFU) og foreslo blant annet:
• bortfall av rett og plikt til yrkestilsetting etter krigsskole
• tidsbegrenset ansettelse av befal til fylte 35 år
• åremålstilsetting av offiserer fra oberst/tilsvarende og oppover
• ytterligere oppheve bindingen mellom grad og lønn
• konvertere militære stillinger til sivile
• videreføring av lønn under utdanning
• utvidet beordringsplikt til internasjonale operasjoner.
Forsvarsminister Kristin Krohn Devold ga meget klare politiske rammer og
føringer for forsvarssjefens utredning. Dette, kombinert med knapp tid samt
en prosess som ikke var spesielt inkluderende, førte frem til forslag på det
personellpolitiske området som var tildels meget kontroversielle. Forsvars
sjefen fremla sin MFU som grunnlag for FDs forslag til Stortingsproposi
sjon nr 42 (2003-2004) – Den videre moderniseringen av Forsvaret i perioden
2005-2008 og Odelstingsproposisjon nr. 60 – Lov om personell i Forsvaret.

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold kjørte en ikkeinkluderende linje.

temahefte

BFOs SYN PÅ BEFALSORDNINGEN
Hovedstyret i BFO ga sitt prinsippielle syn: Den foreslåtte befalsordningen
representerer verken en endring av eksisterende befalsordning eller en ny
ordning, men et radikalt brudd med den positive utvikling Forsvaret har
hatt på personellsektoren de siste 25 år. Virkemiddelet er sterkt overdrevet
og retter seg mer mot et ønske om større frihet og fleksibilitet til å inngå og
avvikle tilsetningsforhold, dvs evnen til raskt å redusere faste driftsutgifter
på ”personell kapittelet”. Styrkning av kompetansen på yngre og lavere
befalsnivåer, og fleksibilitet i forhold til disponering og utnyttelse av kompetanse, samt inngåelse og avvikling av tilsetningsforhold kan oppnås innenfor
gjeldende avansements- og disponeringsordning kombinert med effektiv
utnyttelse av gjeldende rammer for tilsetninger. I kommentarene til utkastet
til langtidsproposisjonen (2005-2008) understreket BFO kjernen i problem
stillingen: Dagens befalsordning er fleksibel i sin innretning, men forvalt
ningen av ordningen har ikke tilfredsstilt Forsvarets behov for kompetanse
på lavere nivå og en balansert aldersstruktur.
BEFALSORDNINGEN
Stortinget fastsatte blant annet prinsippene for en ny befalsordning gjennom et lovvedtak den 10.juni 2004. Forsvarsdepartementet (FD) utarbeidet
direktiv for fastsetting av justert befalsordning. De viktigste endringene i
ordningen var:

BFOs Forslag til
ny Befalsordning
BFO produserte også eget temahefte om ny
Befalsordning i 2008.

29

30



31

•A
 vdelingsbefal ble innført som en ny kategori befal innenfor gradsnivå
sersjant/kvartermester - løytnant. De skal ha samme rettigheter og plikter
som yrkesbefal, men ha aldersgrense 35 år (38 år)
•S
 tillingsvernet for befal endret og harmonisert med det som gjelder for
Statens tjenestemenn (Yrkesbefalets stillingsvern, senere videreført for de
som var tilsatt før loven trådte i kraft)
•B
 ortfall av rett og plikt til yrkestilsetting etter krigsskole (yrkestilsetting
etter søknad og fullført plikttjeneste, iht Forsvarets behov)
•B
 eordringssystemet avvikles, all disponering gjennom søknadssystemet
•A
 vansement ved konkurranse om stilling, åpning for adm opprykk i egen
stilling
•U
 tdanningsordningen, fleksibel/ modulbasert. Krigsskolene 3-årig/
Bachelor. Ett- til to-årig videregående offisersutdanning (stabs- og
lederutdanning), der 2 år gir Master
•D
 isponeringsplikt til internasjonale operasjoner for alt militært personell
(Forsvarets behov).
HENSIKT OG MÅLOPPNÅELSE
Erfaringene med ovenstående endringer i befalsordningen synliggjorde at
ikke alle endringer har hatt ønsket effekt. Spesielt endringene i avansementsog disponeringsordningen hadde undergravd avdelingsbefalsordningens
intensjon om større kontinuitet og erfaring på de laveste gradsnivå. Kombi
nert med mangel av tilfredsstillende pensjonsordning, samt forberedelser og
kompetanseheving til karriere nummer to, var dette etter BFO’s oppfatning
en av hovedgrunnene til kort ståtid for avdelingsbefal. Konsekvensen ble en
uhensiktsmessig høy rotasjon, samt utbredt bruk av midlertidige disponer
inger. Samtidig ble det nærmest umulig å drive kompetansestyring gjennom
forpliktende personell- og tjenestegjøringsplaner. Videre opplevde Forsvaret
i denne perioden en betydelig svikt i rekruttering til befals- og krigsskolene.
Endringer i tilsettingsprosessen, hvor forutsigbarheten gjennom rett og
plikt til yrkestilsetting etter krigsskole ble fjernet, antas å ha hatt en
betydelig negativ effekt på rekrutteringen.

Stillingsvernet
Sommeren 1999 nedsatte FD et partsammensatt utvalg som skulle se på en
harmonisering mellom Yrkesbefalsloven og Tjenestemannsloven. Det ble
tidlig klart at FD hadde til hensikt å fjerne det spesielle stillingsvernet for
yrkesoffiseren, noe BFO oppfattet som helt meningsløst. Arbeidsgruppen
klarte ikke å komme til enighet, da befalsorganisasjonene samlet trakk seg
fra arbeidsgruppen som følge av FDs holdninger og arbeidet løp ut i sanden.
Stillingsvernet ble truet på nytt noen få år senere. Som beskrevet under
avsnittet om Avdelingsbefalsordningen ga Forsvarsministeren føringer til
Forsvarssjefen som førte til forslag på det personellpolitiske område i
Militærfaglig Utredning(MFU) som ble oppfattet som til dels meget
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kontroversielle. MFU ble ferdigstilt og overlevert FD før jul 2003 uten at
organisasjonenes fikk anledning til å utøve nødvendig påvirkning. Departe
mentet utarbeidet en ny langtidsplan for Forsvaret med grunnlag i
anbefalingen fra FSJ i MFU. I utkastet til stortingsproposisjonen, ble det
klart at de aller fleste forslagene på personellområdet i MFU ble videreført.
PERSONELL SOM FAKTOR I LANGTIDSPLAN FOR FORSVARET
I høringsuttalelsene til utkast til langtidsplan kommenterte BFO
konsekvensene av de foreslåtte endringer: BFO er meget kritiske til FDs
språkbruk når stillingsvernet beskrives som en begrensende faktor for
mulighet av en vellykket omstilling – det hevdes at dagens ekstraordinære
oppsigelsesvern ”…påfører Forsvaret enorme utgifter i form av meget
kostbare sluttpakker”. Befalets oppsigelsesvern er strengt knyttet til den
særstilling som befal i Forsvaret står i sammenlignet med andre tjeneste
grupper, herunder beordrings- og disponeringssystemet som befalet er
underlagt som den eneste yrkesgruppe i Norge. Det er viktig for FSJ å ha
den frihet som beordringssystemet gir til å styre kompetansen dit behovet
er. Derfor bør beordringssystemet bestå og stillingsvernet for yrkesoffiserer
ikke utvannes.
YTTERLIGERE PRESS PÅ ANSETTELSESVILKÅRENE
Det ble likevel klart at FD ønsket å gå enda lenger i retning av å redusere
ansettelsesvilkårene for befal. I utkastet til Odelstingsproposisjon 60(Ot.
prp.60) ”Lov om personell i Forsvaret” fremkom det at man ønsket å utvide
adgangen til administrativ oppsigelse etter tjenestemannslovens § 10 nr 2 b
[når tjenestemannen ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødvendige
eller foreskrevet for stillingen, eller av andre grunner er varig uskikket for
stillingen]. I BFOs høringsuttalelse på proposisjonen uttrykte BFO sterk
uenighet: Den kompetanse som befalet opparbeider seg er direkte rettet inn
mot utøvelse av yrket og det er kun Forsvaret som gir denne utdanningen
gjennom et system for livslang læring. Det synes derfor noe eiendommelig
at Forsvaret ønsker å ha mulighet til å unnlate å gi utdanning, for så å
benytte § 10 nr 2 b til å gi administrativ oppsigelse. Skal oppsigelsesvernet
svekkes så må også beordringssystemet fjernes.
BFO har alltid hevdet at det hersker en balanse mellom befalets rettigheter
og plikter. Dermed hevder man videre, med henvisning til den innebygde
logikken som prinsippet om balanse mellom rettigheter og plikter
representerer, at når det er fornuftig at FSJ beholder retten til å disponere/
beordre så må stillingsvernet bestå.
UVENTET OG OVERRASKENDE AV FORSVARSKOMITEEN.
Forsvarskomiteen behandlet proposisjonene og det ble etter hvert klart at et
flertall ville stille seg bak regjeringens forslag på de fleste punkter. I tillegg
til dette anbefalte komiteen, fullstendig uventet, at oppsigelsesvernet for
yrkesoffiserer skulle harmoniseres med tjenestemannslovens bestemmelser
og gis tilbakevirkende kraft. For BFO var vedtakene i Stortinget den 10. juni
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2004 meget dramatiske og representerer et tidsskille i hvordan staten
betrakter vår yrkesgruppe. Spørsmålet om befalets spesielle stillingsvern
hadde ikke vært en del av beslutningsgrunnlaget Stortinget fikk oversendt
fra FD. Det var Forsvarskomiteens medlemmer som selv foreslo
lovendringen. Noe av hovedårsaken til at dette kunne skje kan tilskrives
mangelen på gjensidig tillit og kommunikasjon mellom arbeidstakerne og
Forsvarets ledelse, samtidig som det hersker liten tvil om at FDs byråkrater
lenge hadde ønsket den endringen som Stortinget etter Forsvarskomiteens
forslag, vedtok. Med Stortingets vedtak begynte en møysommelig og
langvarig prosess for å vinne stillingsvernet tilbake.
STØTTE OG PÅVIRKNING
YS’ representantskapsmøte vedtok allerede 11. juni 2004 en enstemmig
resolusjon om saken. YS aksepterte ikke at offiserenes stillingsvern ble
fjernet og mente at endringen var i strid med Grunnlovens § 97 om
tilbakevirkende kraft og ba regjeringen legge frem et nytt lovforslag som
ivaretar de spesielle behovene offiserskorpset har.
BFO henvendte seg til både FMIN og de politiske partiene på Stortinget
med krav om at det ble tatt initiativ til endring av den vedtatte lovteksten.
Den 3. juli 2004 oversendte BFO et meget utfyllende skriv til
Forsvarsminister Kristin Krohn Devold. Skrivet gikk med gjenpart til
Stortingspresidenten, Forsvarskomiteen, Forsvarssjefen og YS. BFO
redegjorde grundig for hva som var organisasjonens syn på saken og kom
med en klar anbefaling: Endring av lovens § 8 annet ledd slik at det direkte
fremgår at yrkesbefal og avdelingsbefal bare kan sies opp når vedkommende
på grunn av sykdom er varig uskikket til forsvarlig å utføre sin tjeneste
uten henvisning til lov om statens tjenestemenn.
SAMARBEID OG REGJERINGSSKIFTE
BFO hadde i skriv den 25. juni 2004 tatt initiativ til et samarbeid med de to
andre befalsorganisasjonene. BFO og NOF bestemte seg for å gå sammen
om en rettslig prøving av saken og den 27. oktober 2004 mottok Oslo
tingrett stevningen etter at befalsorganisasjonene dagen før hadde
informert stortingspresident Jørgen Kosmo om det noe uvanlige skritt som
nå ville bli tatt.
Saken var berammet for behandling for Oslo tingrett 28. november 2005. I
mellomtiden hadde det vært stortingsvalg og regjeringsskifte. Regjeringen
Stoltenberg II varslet at den ville reversere den allerede gjennomførte
endringen i tjenestemannsloven. Etter et møte med den nye
forsvarsministeren Anne-Grete Strøm-Erichsen sendte BFO den 1. november
2005 et oppfølgingsskriv til ministeren, der BFO tok til orde for å diskutere
situasjonen rundt stillingsvernet mer inngående. Da det nærmet seg
oppstart for hovedforhandlinger i Oslo tingrett, ba forsvarsministeren om
en utsettelse i oppstarten av rettssaken og signaliserte tydelig et ønske om
dialog om saken.
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DET FORLØSENDE KOMPROMISS
Etter inngående drøftelser sendte Forsvarsdepartementet den 30. mars 2006
brev til befalsorganisasjonene der forsvarsministeren uttalte at man var
innstilt på å fremme forslag om endringer i Lov om personell i Forsvaret,
slik at det særskilte stillingsvernet gjeninnføres for yrkesbefal ansatt før
lovens ikrafttreden. Dette var i realiteten et kompromiss-forslag der
organisasjonene som motytelse trakk den rettslige stevningen, og som
innebar at de samarbeidende organisasjonene aksepterte at stillingsvernet
ble fjernet for de som ble tilsatt etter at loven var iverksatt, og samtid ga
avkall på å prøve det rettslige grunnlag for beordring til internasjonale
operasjoner. Den 9. november la en enstemmig forsvarskomité frem Innst.
O. nr. 8 (2006-2007) og markerte med dette den betydelige seier
befalsorganisasjonene hadde oppnådd. Den ble enstemmig vedtatt i
Odelstinget 23. november og i Lagtinget 7. desember 2006.

Personellordning – OF/OR
(VERVEDE SOM MEDLEMMER I BFO….)
BFO har gjentatte ganger gjennom årene som primærorganisasjon sett
behovet for å fremme egne forslag fremfor kun å bidra med konstruktiv
kritikk. De har tatt høyde for observerte forsvarspolitiske utviklingstrekk
og de resulterende strømninger som har oppstått i medlemsmassen. Svært
betegnende for disse strømningene har dette gitt seg utslag i to erke typiske
retninger for selvstendige, uavhengige og interne utredningsoppdrag, ett i
retning av å vurdere vervede som potensielle medlemmer i BFO og ett i
retning av alternative grunnlag for ny innretning ift Forsvarets gjeldende
utdanningsordning.

Sersjantmajor Rune Wenneberg.

SAMLINGSTANKEN
Samlingstanken har ved flere tilfeller i BFO’s historie medført behovet for å
vurdere alt militært personell som potensiell medlemsmasse i BFO, i praksis
utredning av forslag til å ta opp vervede som medlemmer i BFO. Spørsmålet
om opptak av vervede som medlemmer i BFO er grundig behandlet av flere
midlertidige organer nedsatt som Organisasjons-, Vedtekts-, og Evaluerings
utvalg, eller for særskilt å gi spørsmålet en uavhengig vurdering. Disse forslagene har alle, nærmest uten unntak resultert i enten behandling eller
vedtak på kongress som BFO’s øverste besluttende organ. Konklusjonen har
vært at vervede ikke tas opp som medlemmer i inneværende eller kommende
kongressperiode, men med følgende forbehold: Oppstår det imidlertid endringer i organisasjonsstrukturen blant Forsvarets ansatte bør saken taes
opp til ny organisatorisk behandling i BFO.
UTDANNINGSORDNINGENS SENTRALE ROLLE
BFO har til alle tider ansett utdanningsordningen som kjernen i alle befals
ordninger, og samtidig holdt fast ved at befalsordningene som et minimum
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må bestå av tre komplementære deler, en utdannings-, en disponerings- og
en avansementsordning. Innenfor de 10-12 siste år har dette medført at BFO
ved å stille høye ambisjoner til organisasjonens evne til å oppnå innflytelse
har skapt et trygt ideologisk fundament og et prinsipielt ståsted for hva som
må legges til grunn, og dermed hvordan ordningene må innrettes. I forløp
eren til en ny langtidsmelding for Forsvaret, opptakten til FS 07 og opprett
elsen av et forsvarspolitisk utvalg innså BFO nødvendigheten av å formulere
et grunnsyn som kunne beskrive hva et meningsfylt Forsvar måtte være og
legge det til grunn for arbeidet med BFO’s forslag til ny utdanningsordning.
Det sentrale i dette grunnsynet er verdibasert og kan litt forkortet formuler
es slik: «Vi må finne en harmoni mellom «nytten av-« og «meningen med» et
Forsvar slik at vi slutter å betrakte Forsvaret i et rent bedriftsøkonomisk
nytteperspektiv alene. BFO vil hevde at utdanning og kompetanseheving må
sees på som de mest grunnleggende og kritiske investeringer vi foretar
oss.» På denne bakgrunn, og med erfaringene etter at avdelingsbefalsord
ningen hadde virket en stund, utarbeidet BFO et helhetlig forslag til en
forbedret utdanningsordning i 2007. I alt etterfølgende arbeid med beslektede
temaer fram til i dag har BFO med denne ballasten fremstått som en seriøs
og troverdig aktør.
HELHETLIG BEFALSORDNING
Den befalsordning som ble fastsatt ved St.prp.nr. 38 (1995-96) ”Om ny befalsordning i Forsvaret” ble etter hvert endret flere ganger gjennom en rekke
St.prp. I tillegg hadde ”Lov om personell i Forsvaret” (fpl) vedtatt med virkning fra 1. januar 2005 også innvirkning på befalsordningen og forvaltning
av befal. Hva som var faktisk gjeldende var derfor vanskelig tilgjengelig.
BFO tok derfor initiativ til en helhetlig gjennomgang og fastsetting av gjeld-ende befalsordning. Gjennom et samarbeid med Høyres stortingsgruppe ble
det medio juni 2010 fremmet et Representantforslag (Dokument nr. 8 S:(2009–
2010)) for Stortinget, med et forslag om at ”Regjeringen legger frem for
Stortinget et forslag til en ny helhetlig befalsordning for Forsvaret”. Som et
resultat av dette startet FD et arbeid for å få oversikt.
KOMPETANSEREFORMEN
Langtidsplanen (LTP) St. prp. 73(2011-2012) «Et forsvar for vår tid» ble startpunktet for FDs igangsetting av kompetansereformen som senere skulle bli
utgangspunktet for å reformere hele HR/personell området i Forsvaret. BFO
hadde kontinuerlig jobbet aktivt å holde fokus på nødvendigheten av en helhetlig gjennomgang av befalsordningen, både gjennom Stortinget og internt
i Forsvaret. To temadager i regi av BFO ble arrangert i Fanehallen på Akershus festning. Godt besøkte konferanser med gode orienteringer og disku
sjoner. Begge disse dagene bidro til å øke BFO’s innsikt i kompetansemeld
ingens hovedlinjer og ga viktige innspill til BFO før høringen om meldingen
og det etterfølgende engasjement. BFO var derfor innledningsvis tilfreds
med fokus i Kompetansemeldingen («Kompetanse for en ny tid» Meld. St 14
(2012-2013)), og ikke minst det arbeidet Forsvarsdepartementet deretter
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startet i forhold til videreutvikling av Personell- og Befalsordningen i Forsvarssektoren. Avdelingsbefalsordningen og spesialistkorps ble en del av de
utredningene Forsvarsdepartementet startet. Med dette ble den militære
profesjons særstilling, som sto sentralt i BFO’s høringssvar på meldingen,
positivt ivaretatt i det videre arbeid.

«Den røde tråden»
Poenget med dette hovedavsnittet (Del IV) har ikke vært å svartmale alt eller
gi en selvrettferdiggjørende elendighetsbeskrivelse. Hensikten er snarere å
påpeke at det er noe som skiller seg ut som mer betydningsfullt enn annet
når alt BFO har engasjert seg i kan fortone seg som like viktig. For selv om
den epoken disse temaene oppsto i kan betraktes som den epoken da balans
en mellom befalets rettigheter og plikter fikk en alvorlig tyngdepunktsforskyvning er det all mulig grunn til å være tilfreds med det BFO oppnådde
i denne perioden. Uten BFO’s engasjement og innsats ville virkelighetsbildet
for befalets arbeids- og tjenestevilkår sett ganske annerledes negativt ut.
Den røde tråden i dette kapittelet er et forsøk på å beskrive det mest betydningsfulle som har skjedd med henblikk på å vise hvilke konsekvenser det
fikk i nær fortid, og ikke minst, som et utgangspunkt til å forstå hva som
har bidratt til å skape de utfordringer BFO vil møte – på kort og lengre sikt.
Den røde tråden i dette avsnittet viser samtidig hvor skjellsettende disse
temaene har vært ved at effekter av dem dukker opp i stadig nye skikkelser
i etterfølgende prosesser, - helt opp til våre dager.

Leder BFO Jens Jahren åpner den første ekstraordinære
kongressen i BFOs historie.
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NY MILITÆRORDNING OG EKSTRAORDINÆR KONGRESS
Fredag 12. juni 2015 ble Militærordningen enstemmig vedtatt i Stortinget.
Implementeringen av denne nye ordningen startet den 1. januar 2016. Fra
den dagen ble det innført to parallelle karriere- og gradsystemer i Forsvaret,
OF (officers) og OR (other ranks). BFO hadde gjennom mange år argumen
tert for en helhetlig gjennomgang av den gjeldende befalsordning (fra 1995)
og det var på høy tid at vi fikk en ny helhetlig ordning. BFO var positive til
at den nye ordningen omfattet hele profesjonen og alt militært personell.
Militærordningen, bestående av fire elementer; tilsettings-, disponerings-,
avansements- og utdanningsordning ble implementert ved tilsettingsord
ningen, hvor alle som hadde en offisersgrad ble innplassert i OF-søylen,
mens sersjanter/kvartermestere og vervede (grenaderer og matroser), ble
innplassert i OR-søylen.
I lys av ny Militær ordning vurderte BFOs Hovedstyre hvordan vedtekts
endringer skulle gjennomføres for at BFO skulle kunne ta opp medlemmer
innenfor OR-søylen. Det ble kalt inn til ekstraordinær kongress og tirsdag
24.august 2015 ble de nødvendige vedtektsendringer vedtatt. Endringene
forandret BFO fra å ha vært et befalsforbund til å være et profesjonsforbund
for alt militært personell. Denne datoen vil dermed bli stående som en
milepæl i BFO’s historie.

NY MILITÆR ORDNING
– OG HR-TRANSFORMASJON
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FORSVARSPERSONELLOVEN
En arbeidsgruppe nedsatt av FD, fremla i 2010 en rapport med forslag til
endringer i forsvarspersonelloven. Endringsforslagene gikk i korthet ut på
at FD ønsket å lovregulere adgangen til å ta lønnet eller ulønnet arbeid
utenfor forsvarsektoren (bierverv), adgang til å fradisponere personell til
annen stilling mot sin vilje (utvidelse av beordringsplikten), myndighet til
å fastsette Befalsordningen (BO), samt hjemmel for å kunne ta
utåndingsprøve som grunnlag for refselse. Grunnlaget for de to første
forslagene var knyttet til enkeltsaker, der FD ikke opplevde å ha nødvendig
hjemmelsgrunnlag til å håndtere sakene slik de ønsket, mens myndigheten
til å fastsette BO synes som en omkamp ift Stortingets behandling av fpl i
2004. BFO var derfor i sine høringskommentarer svært tydelig og kritisk
til FDs forslag, da dette etter BFOs oppfatning allerede var godt regulert i
gjeldende lov og avtaleverk. Med hensyn til BO er det for BFO prinsipielt
viktig at myndigheten til å fastsette denne fortsatt tilligger Stortinget, da
denne regulerer rammene for den militære profesjonen. Ift utåndingsprøve
hadde BFO ingen innsigelser.
JURIDISK BETENKNING
Etter BFOs høringskommentarer, samt særmøte med FD, sommeren 2011,
var det stille fra FD ift videre prosess. BFO ble derfor svært overrasket da
Prop. 57 L (2012-2013) Endringer i forsvarspersonelloven ble fremmet for
Stortinget i januar 2013, uten forvarsel. BFOs kritiske kommentarer var
ikke hensyntatt, og alle lovendringsforslagene som arbeidsgruppen foreslo
var videreført i proposisjonen. Som følge av dette tok BFO kontakt med
advokat Lars Holo, som er en av landets fremste advokater innen arbeids
rett for å få en juridisk betenkning knyttet til lovforslaget om endringene i
beordringsplikten. Betenkning pekte blant annet på at befalets rettsvern
ville kunne bli svekket, ved at rettssikkerheten og saksbehandlingsregler i
bla tjenestemannsloven og disiplinærloven ble satt til side, ved en slik
endring. BFO brukte betenkningen sammen med egne kommentarer aktivt
i dialogen med Stortinget og Utenriks- og forsvarskomiteen (UFK). noe
som i stor grad bidro til at endringene i loven ikke ble så omfattende som
FD la opp til. Lovendringene ble likevel vedtatt i Stortinget i juni 2013, men
mindre dramatisk enn det opprinnelige forslaget. Dette gjelder spesielt ift
beordringsplikten, hvor betenkningen ble tillagt betydelig vekt ifm
Stortingets behandling av lovforslaget.
KOMITEENS PRESISERING
Med bakgrunn i BFOs betenkning, ble følgende presisering fra UFK tatt
inn i Innst. 383 L (2012-2013).
«Komiteen vil understreke at betegnelsen «særskilte grunner» er ment
som en snever «sikkerhetsventil» for de tilfeller hvor situasjonen gjør det
nødvendig å foreta disponering fra stilling av hensyn til forsvarssektorens
behov. «Sikkerhetsventilen» kan normalt kun benyttes hvor det inntreffer
kvalifikasjonsmangler under disponering. Komiteen vil videre understreke
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at bestemmelsen ikke gir adgang til disponering fra stilling grunnet
arbeidsgivers misnøye med hvordan vedkommende løser sine oppgaver i
stillingen. Dersom arbeidsgiver er misfornøyd med hvordan oppgavene
utføres, må arbeidsgiver gjennomføre andre tiltak. Disponering fra stilling
er ikke et virkemiddel i denne sammenheng.»
INVITT TIL OMKAMP
I 2015 ble det gjort endringer i forsvarspersonelloven som følge av
innføringen av Ordning for militært tilsatte (Prop. 111 LS). Det var ingen
store materielle endringer, men i all hovedsak justeringer for å tilpasse at
ordningen nå gjaldt alt militært personell, samt lovregulering av det spesielle
tilsettingsforholdet for militært personell. Senere i 2015 startet FD et arbeid
for å slå sammen alle de forsvarsspesifikke lovene til Lov om verneplikt og
tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven). Arbeidet skulle etter FDs uttalelse
ikke innebære materielle endringer, men kun en sammenslåing, forenkling
og modernisering av gjeldende lover. Da den nye forsvarsloven ble fremmet
til Stortinget våren 2016 (Prop. 102 L (2015-2016)), viste det seg at FD likevel
på flere områder hadde gjort endringer som ga materielle konsekvenser, og
svekking av arbeidsvilkårene for militært personell. Dette gjaldt både ift
myndighet til å fastsette militærordningen, vilkår for tilsetting og ikke minst
et forsøk på å utvide beordringsplikten enda en gang, i samsvar med hva FD
tidligere hadde forsøkt i 2013.
Gjennom dialog med UFK fikk BFO etablert en høring i Utenriks- og
forsvarskomiteen (UFK) ifm lovforslaget. Her fikk BFO gjennomslag for sine
standpunkt, og reversert de fleste av de materielle endringene som lå i FDs
proposisjonsforslag. I innstillingen var UFK igjen svært tydelig på at
presiseringen gitt til Innst. 383 L fortsatt skulle gjelde.

BFOs landsdekkende ATF-brief – BFO var på følgende steder med sin orientering til alt befal: 4. januar Kjevik, 7. januar Rena og Terningmoen, 7.- 8. januar Bardufoss,
Setermoen, Skjold og Reitan, 8. januar Andøya, Haakonsvern og Jørstadmoen, 9. jan Sessvollmoen, Gardermoen og GSV, 10. januar GP og Rygge, 22. januar Bodø, 23.
januar Ørland. Her er korte refertat og bilder fra noen av stedene. Oppmøtet var svært godt! Illustrasjon Robert Menne.
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Del IV – Opparbeidede rettigheter
under stadig press
Omstillingsprosjektene
Omstillingen av Forsvaret ble innledet ved avslutningen av den kalde krigen,
og selv om man den gang gjorde antakelser om at omstilling var et fenomen
man gjennomførte og gjorde seg ferdig med, er vel alle i dag innforstått med
at omstilling er en serie vedvarende prosesser man ikke ser enden av.
Omstillingsprosjekter gis navn, gjennomføres og avløses av nye
omstillingsprosjekter. Golf, Argus, Fokus – Phønix – Poseidon, Neptun –
Venus, Jupiter, - listen over navn på prosjekter er lang og denne er ikke
uttømmende. Selv om ikke alle navn er nevnt er de ikke glemt. I tillegg
kommer omstilling av logistikkorganisasjon, kommando- og
støttestrukturer.
Poenget med å nevne dette er at det skaper assosiasjoner og frisker litt opp
i hukommelsen. En forberedelse til å berøre noen av de sammenhenger der
BFO’s tillitsvalgte gjennom iherdig innsats og stort engasjement har bidratt
til positive effekter og resultater med minst mulig negative konsekvenser for
medlemmene. For det som har vært fokus i alt arbeid BFO’s tillitsvalgte har
lagt ned i disse prosjektene er å redusere den utrygghet og usikkerhet
omstillingsprosesser skaper. Medvirkning og medbestemmelse, enten ved
bruk av metodikk iht Hovedavtalens bestemmelser eller gjennom
arbeidsmiljøutvalg, er satt under konstant press fordi arbeidsgiver stadig
oftere tyr til styringsretten i møte med knappe tidsfrister. Det er ingen tegn
i tiden som tilsier at rollen som tillitsvalgt vil bli lettere i årene som kommer,
og da er det samtidig på sin plass å hedre alle de tillitsvalgte som har stått
støtt i de prosessene vi har lagt bak oss og gitt oss en gripbar stafettpinne
for det som vil komme.

Omleggingen av Forsvaret i
perioden 2002-2005
Nesten uten unntak har alle omstillings- prosesser og -prosjekter hatt sitt
utspring i at Stortinget har behandlet Stortingsmeldinger eller fattet vedtak
ift Stortingsproposisjoner vedrørende Forsvarets utvikling. Av slike er det
nok St.prp.nr 45 – Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005 – som
har vært mest omfattende, hatt de mest vidtrekkende konsekvensene, og som
har dannet grunnlag for senere Langtidsmeldinger til Stortinget om
Forsvaret. St. prp. nr. 45 fikk bred tilslutning i Stortinget da den ble
behandlet på forsommeren 2001. Det ble foreslått å legge ned store deler av
Forsvarets krigsorganisasjon, redusere antall ansatte med 5000 og redusere
omfanget av fredsvirksomheten betraktelig. I den politiske behandlingen
fikk ikke regionalpolitiske argumenter like mye oppmerksomhet som ved
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tidligere omorganiseringer av Forsvaret. For første gang på mange år dreide
debatten seg om hva slags type forsvar Norge burde ha og hva Norge hadde
råd til. Imidlertid skulle det vise seg at det var nedbemanningen med reduksjon av antall ansatte med 5000 som skulle skape de mest langsiktige konsekvenser. Det var de personellpolitiske virkemidler som ble iverksatt for å
stimulere til avgang, og da særlig utstrakt bruk av avskjed på redusert lønn,
som skulle få mest omtale og størst negativ innvirkning på befalets vilkår.
AVGANGSSTIMULERENDE TILTAK
På den ene side måtte virkemidlene som skulle stimulere til frivillig avgang
være gode nok til å stå i forhold til befalets sterke stillingsvern, og på den
annen side resulterte dette i en svært stor total kostnad all den tid Forsvaret
var pålagt å redusere med 5000 ansatte. Bruken av avskjed på redusert lønn
kom også i miskreditt fordi effekten av å slippe virkemidlet fritt traff
Forsvaret som et stort tap av kompetanse. Holdningen i Forsvarets ledelse til
bruken av virkemidlet hadde innledningsvis vært å sørge for at det ble
opplevd som attraktivt og at man derfor tidlig i perioden skulle få så stor
avgang at man ville ligge i forkant ift det høye reduksjonsmålet. Før man
rakk å stramme inn hadde Forsvaret mistet mye av den kompetansen man
egentlig hadde behov for å beholde – de menneskene som var dyktige nok,
eller hadde en kompetanse som også var etterspurt i arbeidsmarkedet
utenfor Forsvaret, og som tok med seg virkemidlet mer som en bonus enn
som en overgangskompensasjon for potensiell arbeidsledighet. Det ble
dermed et behov for å reversere effekten slik at ikke de som ble værende
igjen skulle bli ansett som eller føle seg som tapere i omstillingsprosessen.
Oppmerksomheten på disse effektene og bevissthet om hva dette kunne
bety for den videre omstilling av Forsvaret hadde festet seg i offentligheten
og skulle komme til å prege hele det personellpolitiske område i Forsvaret i
årene som fulgte. Selv om militært personell allerede hadde mistet noen av
sine goder, var det nå jakten på å redusere personellrelaterte kostnader for
alvor skjøt fart.

Logistikkvirksomheten
Omorganiseringen av logistikkvirksomheten i Forsvaret er et stort kapittel.
Historikken er mer omfattende enn det er rom for i et festskrift, men omtale
av den kan allikevel ikke forbigås i et avsnitt om omstilling. Innledningsvis
må det konstateres at det har vært en lang vei fra den gang den enkelte
generalinspektør hadde egen forsyningsvirksomhet under sin styring, via
Forsvarssjefens kontroll over logistikk, til utskillelse av investerings
virksomheten som egen etat under Forsvarsdepartementet. Prosjektene
gjennom nittitallet hadde ikke like klingende navn som parallelle prosesser
i Forsvarsgrenene og STYFOR, som ble iverksatt mot slutten av forrige
århundre, kan nok betegnes som starten på de virkelig store omstillings
prosessene innenfor logistikkvirksomheten .
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PROFLO
Ulike stortingsdokumenter har regulert utviklingen av FLO sammen med
de disposisjoner Prosjekt FLO (ProFLO) gjennomførte fram til 1 august
2004. I denne fasen var det Stortingsproposisjon nummer 12 (2003-2004)
som dannet grunnlaget for omstillingen av FLO – En divisjonalisert
struktur. Utgangspunktet var FLOs divisjonsprosjekter som ble etablert
våren 2003 der 100 årsverk ble satt i arbeid med prosessmodellering av ”Nye
FLO”. Forarbeidene til denne St.prp. var preget av manglende medbestem
melse og liten involvering av de ansatte i FLO. Dette var hovedpoenget i
felles høringsuttalelse fremmet av BFO og NOF under høringer i
forsvarskomiteen. Utfordringen var å identifisere bortfall av arbeids
oppgaver tilsvarende et reduksjonsmål på ca 1400 stillinger. Overordnet
struktur i divisjonene ble forhandlet fram og OPL for divisjonsledelsene ble
etablert pr 1. april 2004.
AGO FLO
I løpet av sommeren 2004 ble Arbeidsgruppe Omstilling FLO (AGO FLO)
etablert og erstattet ProFLO som AD FLOs verktøy for å realisere de
gevinstmål som har eksistert i FLO siden 2001. En ny organisasjonsform ble
lansert og den 6 måneder gamle divisjonsinndelingen var en saga blott. Et
funksjonsorientert FLO ble lansert som løsningen på de utfordringer FLO
ville møte i fremtiden. Organisasjonen fremstod som underbemannet og det
fremgikk gjennomgående en ubalanse mellom tilgjengelige ressurser og
tildelte oppdrag. Forholdet endte opp på de sentrale parters bord i januar
2005. BFO hadde da, i samarbeid med NOF, utarbeidet et eget forslag til
organisasjon i FLO der særlig ivaretakelse av arbeidsgiveransvaret var
fokusert. Med noen justeringer ble dette resultatet etter forhandlinger
mellom partene. Organisasjonen ble iverksatt 1. mai 2005.
RSF OG 1-3 LINJES VEDLIKEHOLD
Etter noen år kom neste runde i kjølvannet av St.prp.nr. 48 (2007-2008) - Et
forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier - hvor man i
omstillingens Fase 2 omorganiserte.
Logistikkvirksomheten der regionale støttefunksjoner og 1-3 linjes
vedlikehold ble flatt overført til største bruker 1. mai 2010.

Ytterligere tilspissing
Med utgangspunkt i St.prp.nr. 48 (2007-2008) (28.03.2008)- Et forsvar til
vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier - ble fortsettelsen av
Forsvarets omstilling inndelt i to faser. Fase 1 gjaldt endringer i Forsvarets
ledelsesstruktur som innebar blant annet endringer hvor antallet driftsenheter (DIF) ble redusert fra 72 til 32 DIFer 1.august 2009, og videre til 21
DIFer 1. mai 2010. Generalinspektørene med sine staber ble flyttet ut fra
Forsvarsstaben, og etablert som sjefer for egne DIFer 1. august 2009.
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Forsvarets operative hovedkvarter ble samtidig flyttet fra Stavanger og slått
sammen med Landsdelskommando Nord-Norge i Bodø.
Prosessen var utfordrende som en følge av at roller, ansvar og myndighet
på arbeidsgiversiden var uklare. For å ivareta medlemmenes interesser i den
nye strukturen fikk BFO på plass hovedtillitsvalgte i alle de nye
driftsenhetene, og satset stort på kompetanseutviklingen av de tillitsvalgte.
ÅRSVERK- OG GRADSREDUKSJONER
Fase 2 skulle imidlertid gjennom Forsvarssjefens gjennomføringsdirektiv bli
betydelig mer omfattende enn først antatt, ved at det inkluderte betydelige
pålegg om årsverksreduksjoner/-endringer og ikke minst et pålegg om
gradsreduksjoner på ca 1300 stillinger. Det inneholdt også oppdrag om
flytting av HV-staben, INI-staben og Kystvakt-staben til henholdsvis
Elverum, Lillehammer og Sortland.
MEDBESTEMMELSEN UNDER PRESS
Neste steg i omstillingen av Forsvaret tok utgangspunkt i avgivelsen av det
Fagmilitære råd(FMR) i desember 2011 og hadde den påfølgende Langtids
planen (LTP) St. prp. 73 (2011-2012) «Et forsvar for vår tid» somr bakteppe.
Blant temaene var nedleggelse av FPT og VPV som DIF, og etablering av
FPVS og Forsvarets spesialstyrker som nye DIFer. Klimaet for samhandling
var imidlertid preget av manglende tid til en grundig og inkluderende
prosess, og samtidig også svært stramme oppdrag og rammer fra Forsvars
sjefen, hvilket medførte at det ikke har var mulig å gjennomføre en reell
behandling og utøve medbestemmelse slik Hovedavtalen forutsetter. BFO
konstaterer at bruken av styringsretten har økt ytterligere og at de ansattes
rettigheter til medbestemmelse gjør seg bedre i praksis enn i festtaler.

Erfaringer og refleksjoner
Gjennom de siste års håndtering av Forsvarets omstilling har de ansattes og
tillitsvalgtes medbestemmelse vært satt under betydelig press, hvor arbeids
giver konsekvent har påberopt seg styringsrett. Det generelle inntrykket
var at Forsvarsstaben ønsket å minimalisere samarbeidet med de sentrale
organisasjonene gjennom å organisere bort medbestemmelsen, herunder
styre DIFene gjennom direkte kommunikasjon og møtevirksomhet på
arbeidsgiversiden uten å involvere partene på sentralt nivå. BFO trakk
følgelig konklusjonen om at instituttet for medbestemmelse var blitt
vesentlig svekket. Det resulterte i at BFO i økende grad har vært villig til å
ta konflikter for å ivareta medlemmenes interesser. For eksempel utløste
dette helt konkret en konflikt ift om Forsvarsstaben ensidig kunne delegere
myndighet til å endre inngåtte protokoller på sentralt nivå, slik at dette
automatisk også ville ha konsekvenser for partsnivået til organisasjonene.
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Lønnsforhandlinger, særavtaler
og skatt
Det har aldri vært god tone i BFO å si seg godt fornøyd med resultatet av
lønns- og særavtaleforhandlinger rett etter at forhandlingene er slutt. Det
heter seg at utfallet var det beste man var i stand til å oppnå under de rådende
omstendigheter. Dette stiller seg noe annerledes i et festskrift der det er naturlig å beskrive hvordan befalets økonomiske vilkår har utviklet seg over tid.
Med en slik innfallsvinkel kan man med en grad av trygghet hevde at BFO
har bidratt til en styrking som ikke ville ha vært mulig uten våre tillitsvalgtes
innflytelse, kompetanse, innsats og engasjement. Når det gjelder grunnlønn
har det handlet om relevante krav, effektiv utnyttelse av plassen ved forhandlingsbordet og innflytelse gjennom våre tidligere tillitsvalgte på overordnet
nivå i YS og YS-S. For avtaler vedrørende kompensasjon og godtgjørelse er
det i tillegg, og uten omsvøp, snakk om bedre kompetanse, stor dyktighet
og god forhandlingsteknikk som har vært utslagsgivende for oppnåelse av
gode resultater. Den heder og ære bør gis til de som tidligere gjennom
mange år har representert BFO i sentrale forhandlinger, og til de som i dag
fyller fotsporene etter dem.
FORSVARETS LØNNSPOLITIKK
Det har vært svingninger på ferden, både oppsving og tilbakeslag, så det er
liten grunn til å være helt ukritisk fylt av selvtilfredshet. Taktskiftet i fokuset
på reduksjon av personellrelaterte kostnader etter overgangen til et nytt årtusen er ganske sikkert det som i størst grad har preget negative sider ved
utviklingen av personellpolitikken i Forsvaret. BFO fant Regjeringens
beskrivelse av Forsvarets lønnspolitikk spesielt uheldig og kommenterte
dette slik i høringsuttalelsen til St. prp. nr 42(2003-2004):
«I proposisjonens pkt 6.8.1 er det påpekt at Forsvarets lønnssystem inneholder et uforholdsmessig stort antall særavtaler, at disse er omfattende og at
de genererer en vesentlig del av de totale personellrelaterte kostnadene i form
av lønn, tillegg og andre godtgjøringer. Alternativet ville være kompensasjon
etter Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, noe som vil doble eller tredoble
utgiftene. Dette faktum unngår Forsvarsdepartementet behendig å nevne. Ut
over dette blir forsvarets personell kompensert med de samme avtalene som
gjelder for statsansatte for øvrig; de er bare tilpasset Forsvarets spesielle behov.
Departementets beskrivelse av situasjonen med hensyn til personellrelaterte
kostnader i Forsvaret gir et ukorrekt bilde av de faktiske forhold.
LØNNSPROSJEKTENE
Siden den gang har det vært flere korsveier på avtalefronten. Svært sjelden,
og kun unntaksvis, har Forsvaret ved Forsvarssjefen som etatsleder tilført
friske midler fra driften til forhandlingene. Som oftest er det omfordeling
mellom allerede eksisterende poster og nye behov innenfor gjeldende økonomisk ramme som har vært tema for forhandlingene. Hvis ikke partene
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under lokale forhandlinger som delelement av et Hovedtariff-oppgjør har blitt
enige om å overføre midler til dedikerte særavtaleforhandlinger. Det er gjennomført to lønnsprosjekter med deltakelse fra organisasjonene, både i utrednings- og styringsgrupper. Fredsregulativet del II (FRII) er etter forhandlinger
erstattet av Kompensasjonsavtalen (kort tittel). Det samme gjelder arbeidstiden,
der Arbeidstidsreglement for Militære arbeidstakere (ATM) gjennom forhandlinger er erstattet med Arbeidstidsreglement for Forsvarets ansatte (ATF). BFO
og NOF hadde et samarbeid på militær side fram mot slutten av ATF-forhandlingene, men NOF valgte å bryte ut og havnet i tvist med arbeidsgiver. At
dette skjedde i samme fase tidsmessig som etterdønning til at prosjektet
vedr sammenslåing av BFO og NOF brøt sammen, og hadde sin egentlige
motivasjon i et profileringsbehov mer enn det matrielle og prinsipielle innhold i
avtalen, er ren spekulasjon. Tvisten ble løst i arbeidsretten der NOF ble dømt
inn i avtalen på de samme vilkår som øvrige organisasjoner hadde oppnådd.

Skattbarhet av tjenesterelaterte
goder og inntektsmessige fordeler
Finansdepartementet har i flere omganger søkt etter å harmonisere prinsipper
for hvordan man skal skattlegge vilkår og goder i arbeidsforhold mellom
forskjellige grupper i samfunnet slik at det oppfattes likt og rettferdig. Til å
begynne med var fokus rettet mot såkalte «frynsegoder» i det private arbeidsliv. Senere har denne søkningen etter skattbare forhold rammet offentlig
sektor generelt, utenrikstjenesten og Forsvarets ansatt. I det etterfølgende
er det noen konkrete eksempler:
Skatt på utenlandstillegget under tjenestegjøring i internasjonale opera
sjoner dukket opp som tema første gang allerede på siste halvdel av nittitallet og da som en konsekvens av at det i utgangspunktet ble trukket med i
dragsuget av en utredning forslaget ble trukket tilbake, blant annet etter
påtrykk fra BFO. Senere er dette tillegget delt opp i flere komponenter
hvorav det som nå heter misjonstillegg er skattepliktig.
Tidligere kunne de som kjøpte bil under tjenestegjøring i utenrikstjen
esten eller for Forsvaret i utlandet innføre bil avgiftsfritt ved hjemreise etter
tjenestens slutt. Denne skatte- og avgiftsmessige fordelen ble fjernet.

NATO-skatt
For mange av BFOs medlemmer i fast tjeneste i utlandet har det vært krev
ende å forholde seg til skattemyndighetenes syn på NATOs organisasjon. De
som tjenestegjør i NATOs faste struktur skal ikke betale skatt til både stat og
kommune. Skatteetaten ved Skatt Øst la sin egen selvstendige fortolkning av
NATOs struktur til grunn for å avgjøre om tjeneste ved et gitt organisatorisk
ledd falt innenfor eller utenfor hjemmelen om skattefritak for kommuneskatt.
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I utgangspunktet er den enkeltes skattesak et personlig anliggende, men
de prinsipielle sidene av saken var så store at BFO på et tidspunkt fant det
nødvendig å støtte medlemmene gjennom utarbeidelse av juridiske betrakt
ninger. Det ble også innledet et samarbeid med NOF og KOL rundt det
prinsipielle. Samarbeidet var til stor nytte for man lykkes i å finne frem til
dokumenter som Forsvaret tidligere har oversendt Skatteetaten, og som i
realiteten medførte at ligningen den gang ble endret. Den gang falt dermed
grunnlaget for saken vekk. Saken ble således aldri ført for retten, og
organisasjonene ble tilkjent dekning av sakskostnader.
FULLT MEDHOLD I RETTEN
Utover i 2013 behandlet skatteklagenemda flere saker hvor noe fikk medhold,
mens andre fikk avslag. Ut fra de klagene som ble behandlet ga det ikke en
tydelig avklaring på hva som faktisk er definert innenfor NATOs organisa
sjon. Med bakgrunn i avslag fra skatteklagenemda for offiserer tjenestegjør
ende i Militær Misjonen i Brussel (MMB) og NATO school Oberammergau valgte
organisasjonene å fremme disse og en håndfull beslektede saker i rettssystemet. Medlemmene fikk fullt medhold ved rettskraftig dom i Oslo tingrett den
9. juli 2015. I kjølvannet av domsavsigelsen tok BFO opp spørsmålet om
hvor i norsk offentlig forvaltning kompetansen ligger til å definere hva som
til enhver tid er NATOs faste struktur. Det er avgjort at den kompetansen
tilligger Forsvarsdepartementet og Forsvaret.

Virkemidler
(BOLIG, REISER, MM)
Forsvarets egenart med befal underlagt et disponeringssystem har resultert
i et tjenestemønster som er avvikende fra nær sagt alle yrkesgrupper i Norge
man ville finne det nærliggende å sammenligne med. Tjenestesteder over hele
landet, og skifte av tjenestested som forutsetning for utvikling av militærfaglig
kompetanse, har siden oppbyggingen av Forsvaret etter 2. verdenskrig stilt
krav til personellmessige støttetiltak. I første omgang til utbygging av leieboliger for befal og deres familier, slik at de kunne flytte med til nye tjenestesteder, og i neste omgang reiser. Siden Forsvaret allerede hadde behov for et
flytransportsystem kunne ledig kapasitet utnyttes til velferdsreiser. Det var
kravet til beredskap under den kalde krigen med tilstedeværelse ved tjenestesteder i relativt stor avstand fra befolkningssentra som innledningsvis skapte
behovet for reiser. Etter hvert også samfunnsutviklingen med fremveksten
av to-karriere familier hvor rettigheter til pendlerreiser har blitt et viktig
personell- og familie-politisk virkemiddel. Med økende avstand til den kalde
krigs krav om beredskapsmessig tilstedeværelse i Norge endret befalets
tjenestemønster seg stadig mer over til deltakelse i internasjonale operasjoner.
En trygg ramme for befalsfamilien som ble værende igjen hjemme ble utgangspunktet for at reiser som middel til å ivareta omsorgsansvar fikk plass i en
revitalisert familiepolitikk.
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På et tidspunkt i årene rett etter årtusenskiftet kunne det se ut som om
man var i ferd med å oppnå en rimelig balanse mellom befals rettigheter og
plikter i tjenestevilkårene gjennom karrieren. Riktignok hadde prosessen
med å søke etter innsparing i personellrelaterte utgifter startet litt tidligere,
men det var først under iverksetting av vedtak som fulgte etter St. prp. nr
42(2003-2004)at man innså at det hadde oppstått et varig press på befalets
opparbeidede rettigheter.

Kompensasjon for markedstil
passet husleie i forsvarets boliger
Med trusselen om beskatning av fordelen av å bo i forsvarets boliger heng
ende over hodet, ble det startet et arbeid som skulle sikre et husleieberegn
ingssystem der fordelsbeskatning kunne unngås. Det ble fort klart at dette
beregningssystemet ville medføre en husleieøkning for mange befal. Noe av
problemet var at kompensasjonsordningen ville måtte ta hensyn til at beregningssystemet for husleie var basert på markedstilpasning og derved store
regionale forskjeller i husleie. BFO fremmet tidlig i prosessen et helhetlig
forslag til hvordan kompensasjon skulle beregnes ut fra et grunnleggende
prinsipp om at det skulle gi full kompensasjon. Selv om modellen til BFO ble
lagt til grunn, ble det fort klart at Forsvaret ville eller kunne innføre en ordning med full kompensasjon. Løsningen ble allikevel akseptabel sett fra BFOs
ståsted og ordningen ble innført uten altfor mye ulempe for de berørte. Ordningen har bestått fram til nå hvor Forsvaret i disse dager på nytt ser behovet
for å følge opp et vedvarende press mot markedstilpasning av husleie.

Beskatning av bolig utland
Finansdepartementet foreslo i statsbudsjettet for 2008 å beskatte fordelen av
fri tjenestebolig i utlandet. Forslaget fikk tilslutning i Stortinget.
Sterke reaksjoner kom fra utlandet og BFO sendte fram sitt syn på saken
til YS som videreførte våre synspunkter inn i Stortinget. Parallelt med dette,
og med bakgrunn i uro blant organisasjonene, gikk UD og FD ut og lovet
full lønnsmessig kompensasjon. Lønnsmessig kompensasjon har blitt innført og satsene ble differensiert i forhold til tjenestegjøring i stilling som er
fritatt fra kommuneskatt eller ei.

Rettighetsreiser
Forsvarets flytransportsystem benyttet egne transportfly og charter hos
sivile flyselskaper til personelltransport inntil et distriktspolitisk behov for
å sikre grunnlaget for et rutenett i Nord-Norge resulterte i en flysamord
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ning. I denne ordningen ble Forsvaret pålagt å benytte kjøp av seteplass på
eksisterende sivile rutefly slik at dekning av behovet for personelltransport
styrket trafikkgrunnlaget. Et antall av de administrativt innførte kategorier
av velferdsreiser, inklusive «Haik» (plass i ledig sete ved avgang) og kvoter
for familie-/besøks-reiser, ble gradvis fjernet over tid.
STIGMATISERING
Det var helt tydelig stigmatiseringen gjennom bruk av merkelappen «ferie
og fritidsreiser» som var utslagsgivende for at Forsvarsdepartementet ga Forsvaret pålegg om å fjerne det som kunne fremstilles som et stort frynsegode. Dermed forsvant også en stor andel av potensialet for å omfordele kvotereiser til
omsorgsreiser i en familiepolitisk sammenheng. Til tross for at barnepassreiser
er marginalt styrket i den senere tid representerer dette et unntak fra normen
om generelt bortfall, der fraværet av administrativt innførte muligheter til å
reise øker behovet for å erstatte dem med rettigheter regulert gjennom avtaler.
Hittil er det i prinsippet kun pendlerreiser det nasjonalt har vært mulig
heter for å ivareta i «Kompensasjonsavtalen»(kort tittel), og øvrige ønskede
effekter av reiser som del av den familiepolitiske dimensjon er en ikke oppfylt
ambisjon i utviklingen av avtaleverket. For tjeneste i utlandet er reiser i all
hovedsak regulert i avtaler for deltakelse i internasjonale operasjoner og
tjenestegjøring i fast kommando- og stab-struktur.

Veteranrettigheter
Med Norge som bidragsyter i stadig flere internasjonale operasjoner utover
på nitti-tallet og fram til i dag har det vokst fram en stadig økende forståelse
i befolkningen av at vi har en egen gruppe mennesker som bærer på erfaringer
og opplevelser man ikke ellers får i et samfunn i dyp fred. Bare antallet
tidligere tjenestegjørende i internasjonale operasjoner, de som i dag med verdighet kan bære betegnelsen veteran, tilsier at de utgjør en betydelig gruppe.
Men det har ikke alltid vært slik og ildsjeler fra veteranarbeidets tidlige fase
kan fortelle om år med fortielse og det å bli oversett. En noe bredere innsikt
spredte seg etter årtusenskiftet, men forståelsen for viktigheten av et samfunnsmessig veteranengasjement skjøt først fart med en interdepartemental
arbeidsgruppe som ble nedsatt av Forsvarsdepartementet i november 2006.
Den foreslo at det skulle etableres et lovfestet objektivt erstatningsansvar for
staten ved personskade og død, herunder psykiske senskader, som rammer
personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner.

Stortingsmelding og handlingsplan
Den påfølgende milepæl som ytterligere satt engasjement for veteraners
interesser på dagsordenen var Stortingsmelding nr 34 (2008-2009) «Fra
vernepliktig til veteran». Den omhandlet ivaretakelse av personell før, under
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og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner og kom ut i mai 2009. BFO deltok
aktivt i utarbeidelsen av St.meld 34 som del av en referansegruppe. I tillegg
møtte BFO på høring i komiteen da meldingen var til behandling. I etter
kant har BFO deltatt i en referansegruppe for utarbeidelsen av en hand
lingsplan med utgangspunkt i meldingen. Med den tydelige forankring
handlingsplanen “I tjeneste for Norge” fikk i Regjeringen ble veteran
området både tydelig markert og ivaretagelsen satt høyt. Handlingsplanen
inneholdt totalt 126 tiltak hvor 80 tiltak er direkte rettet mot Forsvaret, og
den ble i all hovedsak iverksatt i tidsrommet 2011-2013. Hensynet til
pårørende- og familiepolitikken forøvrig er blitt styrket, anerkjennelses
tiltak(medaljeseremonier, veterandag, minnedag etc) har blitt forbedret,
veteransenter har blitt opprettet, kameratstøtteordningene har blitt styrket,
Forsvarets psykologiske og psykiatriske oppfølging har blitt bedret og det er
igangsatt evaluerings- og kartleggingstiltak av veteraners situasjon.
Et av satsningsområdene i handlingsplanen er å få mer kunnskap om
veteraners problemstillinger, og flere forskningsprosjekter med fokus på
blant annet helse og levevilkår er gjennomført. Det er satt et særlig fokus på
belastning og hensiktsmessige rotasjonsordninger som ikke gir for stor
belastning på den enkelte. Dette er fulgt opp av BFO med forslag til
konkrete tiltak i avtaler inngåtte med FD.

Forankring og anerkjennelse
Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen deler ut St
OLavsmedaljen med ekegren til Jørgen Andreas Bull på
Frigjørings- og Veterandagen 2016. Forsvarsminsiter Ine
Eriksen Søreide leste opp statuttene.
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BFO har vært en av pådriverne for å øke anerkjennelsen av våre veteraner.
Utviklingen har gått i riktig retning der stadfesting av 8. mai som nasjonal
veterandag og gjennomføring av medaljeparader er tydelige eksempler.
Dette har blitt arrangement som synliggjør innsatsen og som samtidig gir
samfunnet god mulighet til å vise sin takknemlighet.
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Fra BFOs 50-års markering i Tollbugata 10.
BFOs sekretariat 2007
Fra v bak: Rolf Ledal, Jo Arne Bråten, Rune Rudberg, Jacob Are Opdal, Kyrre Felde, Einar Holst Clausen
Fra v midtre: Sten Rune Karlsen, Guttorm Jacobsen, Jostein Flasnes, Lars Omberg, Tom Skyrud, Pål Andre Sævik, Ragnar Dahl , Terje Henriksen
Fra v fremre: Jimmy Bjerkansmo, Arild Helgesen, Lars Kristian Danielsen, Kari Ulrichsen, Didrik Coucheron, Eivind Røvde Solberg, Mona Eriksen, Per Iver Nordset,
Gunnar Lie Eide, Kristian T Grøn.
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Del V – Fremtidens utfordringer
Den som får anledning til å oppleve enkeltmedlemmers takknemlighet når
de med støtte fra BFO står renvasket ved en frifinnelse i rettsapparatet, etter
å ha levd i et langvarig og vedvarende press som følge av å vært satt under
tiltale, har ingen problemer med å skjønne hensikten i fortsatt å være
organisert. Ei heller når vi felles opplever seire som f eks da vi fikk stillings
vernet tilbake for dem som ble tilsatt før Forsvarspersonelloven ble iverk
satt. «Å være sterkest når man står alene», er det nok bare i litteraturen
man kan ta seg den kunstneriske frihet til å hevde.
Nå er det også på den annen side allerede viselig formulert at det er vanskelig å spå, …særlig om fremtiden. Men det skal ikke mye fantasi til å forestille
seg at selv om det søkes etter forenklinger så blir virkeligheten vi lever i stadig
mer komplisert. Skulle man stå alene overfor maktovergrep er det rimelig sikkert at det er få sjanser til å vinne fram og store muligheter for å lide neder
lag. Om det har vært viktig å være organisert i tidligere tider er det kanskje
enda mer viktig i møtet med kompleksiteten i fremtidens utfordringer.

Presset på yrket
(PROFESJON OG UTDANNING)
Det er ingen tegn i tiden eller signaler om fremtiden som tilsier at organisasjonenes rolle blir gjort overflødig. Snarere tvert imot. Selv om innføringen av
en ny militærordning på mange måter svarer på funksjonelle utfordringer
kan det heller ikke stikkes under en stol at den er også er innført som et
virkemiddel som bidrar til å redusere den andel av de faste, bundne driftsut
gifter som personell utgjør.
Det forsterker opplevelsen av at det er personellet som bærer byrden med å
gjøre kommende langtidsplaner og den videre utviklingen av Forsvaret bærekraftig. Siden utviklingen av Forsvaret også blir mer og mer direkte politisk
styrt jobber BFO aktivt for å påvirke Forsvarets utvikling på politiske arenaer.
Dette gjennom så vel lobbyisme som konferanser som samler både politikere,
tillitsvalgte og ledelse.
Kjernen ligger i decennier med erfaring fra prosesser rettet mot etabler
ing og endring i lovverk, som i det siste er bekreftet gjennom de saker som
kom opp i 2012 og 2016: Det vil også i fremtiden handle om vedvarende kamp
for et lovverk som beskytter den militære profesjon, og det grunnlaget lovverket legger for de til enhver tid gjeldende ansettelses- og tjenestevilkår.

Profesjon
– (FRA YH VIA YS TIL PROFESJONSFORBUNDET?)
Tidligere, da BFO var en ren befalsorganisasjon, brukte man begrepet
yrkesorganisasjon som fellesbetegnelse innenfor sammenslutningen på nest
høyere nivå når man skulle kategorisere sine medlemsorganisasjoner. I
daværende situasjon søkte BFO å øke sin innflytelse på to måter. Den ene
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ved å fremme egne tillitsvalgte som kandidater til lederverv på overordenet
nivå og den andre ved å sondere om det kunne skapes eller eksisterte
sammenslutninger som man var bedre tjent med å være medlem av.
Ved 60-års jubileet er BFO et samlende profesjonsforbund for alt militært
personell. Da er det like naturlig under jubileumsfeiringen å skue fremover
for å undres over og utforske hva det vil si å være et samlende profesjons
forbund, som å se seg tilbake. Hva betyr det å være et profesjonsforbund for
alt militært personell, hvilket potensiale er ennå ikke oppdaget og hvor
ligger det nye positive muligheter i lys av den utviklingen vi nå registrerer?

Styrke ved å stå sammen, dele
seire og nederlag
Samlingstanken er intet utdatert idégrunnlag, selv om skaperen av ideen er
blitt 60 år. Tankegodset tilhører ikke en sedat organisasjon, men et BFO som
i dag fremstår som både vital og moden. Utfordringen ligger i å innrette
idégrunnlaget mot den nye virkeligheten som kommer oss i møte. Trykket
på profesjonen i et stadig «kaldere klima» vil likevel resultere i økende
varme i «BFO-hjertet».
GRATULERER MED 60-ÅRS DAGEN !
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