
ORIENTERING OM HÆRENS DEL AV DE NORSKE FN-BERED-
SKAPSSTYRKER

l. Hæren skal rekruttere befal og mannskap til sin FN-beredskaps-
styrke. Hele eller deler av styrken vil bli sendt til Libanon som
avlØsning for de avdelinger Hæren har i UN IFl L - United Nations
tnterim Force in Lebanon.

AvlØsningen foreg~r vanligvis hver 6.mlned i mars og september
etter en forutgiende Øvelse i Norge.

2. Avtalen inng~s fra den første i hver m~ned og for en periode pl
2 1Ir. I avtaleperioden plikter den frivillige pl kort varsel ~ til-
tre FN-tjeneste etter en forutgiende opplæringsperiode i Norge.
FN-tjenesten utenfor landets grenser vil normalt bli inntil 6 mln-
eder, men forlengelse med ytterligere 6 mineder kan gis.
Avtaleperioden opphører ved tilbakekomsten til Norge etter endt
tjeneste i FN-styrken uansett hvor lang tjenesten i utlandet har
vært.

3. Hærens del av den norske FN-beredskapsstyrken omfatter:

ETT
EN

stabselement (befal)
FN-BATALJON (bnstab, stabskompani inkl EN vakt/
hundetropp og ETT radiolag, og TO geværkompanier).
VERKSTEDKOMPANI
SAN ITETSKOMPANI inkl feltsykehus
MILITÆRPOLITITROPP
TRANSPORTKONTROLLTROPP

ETT
ETT
EN
EN

4. I avdelingene inngir
befalskategorier :

tillegg til normaloppsetningen bl a disse

- IngeniØroffiser
- Ordoff (jurist)

Postmester (kunngjØres internt i postverket)
Kantineoffiser
KjØkken/messeoff
NK sbtr/Kryptooffiser
PengeregnskapsfØrer
Presse & Info offiser

- Sjef Vakt/Hundetropp
Vakthavende offiser

- Ass velf off/Sosionom- Leirmester/NK stabstropp
- Sjef Hundegrp/NK vakttropp

Befal Hundegruppe- Lagfører HIndverklag (tekn)
- Ekspedisjonsbefal
- Sjef PPK tropp
- NK PPK tropp

INFO offiser
Lagf"rer vognfØrerlag M 113
LagfØrer vognkommand"r M 113
Formann kjøleskapsrep
Formann aggregatrep



b. Korporaler og menige5. Personell kategorier av korporaler og menige som skal rekrutteres
er bl a:

Adm ass
Ass pengeregnskap/skriver
Dreier
Ekspedisjonsmann
Elektri ker kjtllretøy
Elektri ker sterkstrøm
Geværmann
Hundefører
HIndverker /murer
Hlndverker/rørlegger
Hlndverker/snekker
Kantineass
Kokk
Lagermann
Leirarbeider
Laboratorieass
Linjemann
Maskinfører
Materiellass
MP mann
Overkokk
Ordonnans

Pioner
Presseassistent
Proviantassistent
Postassistent
Ratlf/vf
Ratlgr kl "A"
Rep aggregat
Rep instrument
Rep kjøleskap
Rep kjøretøy
Rep M 113
Rep radio
Rep hInd vIpen
Salmaker
Sanitetsmann
Skriver
Sykevokter
Sveiser
Tannlegeass
T rsp kontrollass
Transfusjonsass
Velferdsass
Vognfører
84 mm kanonmann

Korporaler og menige, som har avtjent sin førstegangs-
tjeneste, får i avtaleperioden utbetalt en FN-beredskaps-
godtgjøring, f t kr 200,- pr måned.

Dersom den frivillige blir kalt inn til aktiv FN-tjeneste,
faller FN-beredskapsgodtgjøringen bort, og den frivillige
utbetales:

Spesiallønning som lilsvarer bruttolønn i lønnstr'inn 5 (lønns-
trinn 4, dersom 12 måneders førstegangstjeneste ikke er
fli Ilført ) i Statens lønnsregulativ , pluss mIlitærtilIegg som
for grenaderer/matroser!maskinassistenter. Dessuten tIlkom-
mer personellet fri kost, kvarter og uniform.

8. Lønn og faste tillegg under tjeneste i utlandet (Se vedlegg)

a. Trygd
Under tjeneste i utlandet trygdes personellet etter samme
regler som for sjømenn i utenriksfart, og tilkommer fri
legehjelp, pleie og medisin.

b. Trygd etter ulykker

1. I tjenestetiden/arbeidstiden
Personellet er trygdet etter fol ketrygdens regler ved
yrkesskade.

2. Utenfor tjenestetiden/arbeidstiden
Personellet er trygdet etter folketrygdens vanlige reg-
Ier ved uførhet.

NB! Personell til hundetropp vil bli innkalt til hundeførerkurs
ved Forsvarets hundeskole .

6. Korporaler og menige til FN-styrkene må oppfylle disse krav: trygd3. gisVed skader som følge av krigshandlinger
etter krigspensjoneringens satser.

- Stridende A, B, eller C. I enkelte stillinger Arbeidsdyk-
tig A.

- Alder ikke over 35 Ir.

- God vandel.

PENSJON

9. Ved varig invaliditet utbetales pensjon i forhold til invaliditets-
graden , og etter fol ketrygdens regler. Det samme gjelder etter-
lattes pensjon,

Avtjent militær førstegangstjeneste av minst 6 mIneders
varighet pl tilfredsstillende måte og ha god militær frem-
treden.

ØKONOMISKE VILKAR

ERSTATNINGER

10. Ved dødsfall og nlr avdøde etterlater seg ektefelle eller personer
som for en vesentlig del ble forsørget av vedkommende utbetales
det:

a. Befal:

7. Lønn og faste tillegg under tjeneste i Norge
a. Når dødsfall skyldes skade eller sykdom oppstItt i tjenest-

en, herunder tjenestereiser og frie permis;onsreiser, en
engangserstatning tilsvarende det i Statens lønnsregulativ
fastsatte erstatningsbeløp ved tjenesteulykker .
Erstatningsbeløpet er pr dato fastsatt til 15 ganger grunn-
beløpet i Folketrygdens d v s kr 216.000,-

Regulativlønn + faste tillegg
- Fri kost og kvarter



b. Nllr dødsfall skyldes skade eller sykdom oppstått under
permisjon eller annet fravær fra tjenesten, en engangser-
statning lik halvparten av det som er angitt i pkt a, d v s
kr 108.000,-.

11. Ved dødsfall og nllr avdøde ikke etterlater seg ektefelle eller
personer som blir forsørget av vedkommende, utbetales det til
hans foreldre eller de som faktisk stllr i foreldres sted, en en-
gangserstatning lik 1/3 av det som er angitt i pkt 9 a eller b,
selv om avdØde ikke forsørget disse helt eller delvis. Det vil si
at under dødsfall som skyldes skade i tjenesten utbetales en er-
statning pli kr 72.000,- og under permisjon eller annet fravær
kr 36.000,-.

12. Ved invaliditet som følge av skade som er påført eller oppstlltt i
tjenesten, herunder tjenestereise, og frie permis;onsreiser, ut-
betales en stønad oppad til samme beløp som nevnt i pkt a. kr
216.000, - . Beløpet graderes etter medisinsk uførhetsgrad som
fastsettes av Rikstrygdeverket 12 mllneder etter at skaden eller
sykdommen oppsto.
Dersom invaliditet oppsdir som fØlge av skade eller sykdom pll-
ført eller oppstlltt under permisjon eller annet fravær fra tjen-
esten, ytes en stønad lik halvdelen av det som er angitt i pkt a,
(kr 108.000, - ) .

13. Tap av personlig eiendom

Erstatningsbeløpet er begrenset oppad til kr 3.000,- for den en-
kelte skadelidende.

OPPSIGELSESVERN

14. I henhold til lov av 29 mars 1940 (endret ved lov av 24 jun 1949
og 28 januar 1965 er arbeidstaker, som etter sitt fylte 18 år har
vært ansatt 3 måneder sammenhengende i samme bedrift, be-
skyttet mot oppsigelse ved innkalling til militærtjeneste, herund-
er frivillig tjenestegjøring av inntil 1 IIrs varighet i beredskaps-
styrke, organisert av norske myndigheter, for Il stilles til disp-
osisjon for De forente nasjoner, sil fremt arbeidstakeren uten
unødig opphold melder fra til arbeidsgiveren at han har sluttet
avtale som binder ham til tjenestegjøring i beredskapsstyrken .


