Orientering
for men;ge
mannskaper··

Den teknologiske utvikling har medf0rt at ulike deler
av var verden er blitt knyttet stadig noormere sammen.
Denne utviklingen fortsetter i dag i 0kende tempo
og den bringer pa alle felter med seg en stadig
sterkere avhengighet mel10m de enkelte land.
Samtidig har man fatt en fornyet innsikt i de enorme
forskjeller som finnes mel10m livsvilkarene i den
fattige og den rike del av verden - man kan se
avgrunner man tidligere ikke kjente eller forstod.
Dette har skapt nye skillelinjer landene ime110mog
nye motiver for krig og aggresjon. Det er derfor
avgj0rende for hver enkelt av oss at vi klarer a trygge
og bevare freden i alle deler av verden.
De forente nasjoners fremste oppgave er a lede
og koordinere det fredsbevarende arbeid, men.det er
det enkelte lands oppgave, etter evne, a sette FN
i stand ti! a 10se den. FN har ikke egne styrker som
kan anvendes til a forebygge stridigheter eller hindre
at konflikter utvikler seg til krigshandlinger.
Det er var plikt - etter beste evne - a bidra til
a skape livsvilkar for alle i pakt med
menneskeretti 9hetse rkloor;ngen.
Vi har i arenes 10p erfart at der hvor FNs
fredsbevarende styrker eller observat0rer har voort
satt inn, har de voort et stabiliserende element
i et urolig omrade.
Stortinget har enstemmig besluttet at Norge i
samarbeid med de 0vrige nordiske land skal sette
opp beredskapsstyrker som kan stilles til disposisjon
for FN for fredsbevarende operasjoner.
Rekrutteringen baseres pa frivillighet.
Ved a melde seg til denne styrke har den enkelte
mulighet ti! a gj0re en innsats for fred, frihet
og utvikling.
Norge har tradisjoner aivareta bade nar det gjelder
internasjonalt humanitoort og krigsforebyggende
arbeid. Jeg haper at sa mange finner veien til vare
beredskapsstyrker at denne linje kan opprettholdes.
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Med okningen av FNs medlemstall fra 51 opprinnelige
medlemmer i 1945 til 136 ved utgangen av 1973, spiller
organisasjonen en stadig storre rol!e for menneskene over
alt i verden.
FN har i mer enn et kvart arhundre drevet et mangesidig
arbeid. Et arbeid som har hatt som siktepunkt fred og hjelp
til vanskeligstilte nasjoner. FN har ogsa meglet i stridigheter
og overvaket at overenskomster overholdes.
For bl a a kunne fore kontrol! med vapenhvileavtaler, har FN
benyttet seg av observatorer og troppestyrker, stilt til
disposisjon av medlemslandene. Allerede i 1948 fremsatte
davcerende generalsekretcer Trygve Lie forslag om a opprette

--------------------------

et FN-korps for FNs fredsbevarende
misjoner, men f0rst i
1959 ble forslaget deivis fulgt opp ved at generalsekretcer
Dag Hammarskjbld
anmodet medlemslandene
om a overveie
opprettelsen av nasjonale beredskapsstyrker
for FN-tjeneste.
Stortinget vedtok a im0tekomme oppfordringen.
Det er i en
slik styrke, som en del av FNs arbeide, du na kan melde
deg til tjeneste.

Del nordiske samarbeide
Generalsekretcer
Dag Hammarskjblds
anmodning ble for f0rste
gang dmftet pa skandinavisk basis pa et forsvarsministerm0te
i Stockholm i 1960. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe
bestaende av en representant med n0dvendig sakkyndig
bistand fra hvert av de tre nordiske land - Danmark, Norge
og Sverige. I juni 1963 kom ogsa Finland med i dette
samarbeidet. Denne nordiske arbeidsgruppe
er fortsatt i
virksomhet og kalles NordSamFN.
I 1968 kunne de nordiske FN-ambassad0rer
i New York meddele
FNs generalsekretcer
at de nordiske FN-beredskapsstyrker
var klare til innsats. Styrkene - hvorav den danske styrke i
dag teller ca 970 mann, den finske ca 1270, den norske ca 1290
og den svenske ca 1630 mann - er organisert pa nasjonai
basis, men er samtidig bygget opp slik at de innen et
operasjonsomrade
skal kunne etablere et effektivt samarbeid.
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I Norge gjennomgar kontraktpersonell til Hrerens oppsetninger
en srerskilt FN-utdannelse av ca 3 ukers varighet. Offiserer
og 0vrige befal gjennomgar i tillegg et 12 dagers kursus.
Den f0rste repetisjons0velse av denne type ble gjennomf0rt
pa Trandum i 1967 og skal etter forutsetningen gjentas hvert
ar. Ved disse 0velser gis personelIet spesiell utdannelse
og informasjon for tjeneste i FN-beredskapsstyrken. Det legges
vekt pa bl a spesialutdannelse i utf0ring av politimessige
oppdrag og personelIet 0ves og gj0res fortrolig med
luftransporter m v. Informasjon om FNs organisasjon, oppgaver
og muligheter, samt forskjellige lands klima, geografi, religion,
seder og skikker gis av spesialister pa de forskjellige omrader.
Den enkelte gis best mulig utdannelse med sikte pa a 10se
oppgaver i forbindelse med den stilling han innehar i
FN-beredskapsstyrkens avdelinger.
Repetisjons0vinger avtjent i FN-beredskapsstyrken regnes
som vanlig repetisjons0ving, slik at tjenestebyrden for den
frivillige ikke blir st0rre enn for de 0vrige vernepliktige.
Sj0forsvaret hadde sin f0rste FN-0velse for personelI til
havnekommandoen h0sten 1970, og forutsettes a fortsette med
slike 0velser hvert annet ar ved Haakonsvern. 0velsene gis
en varighet av
uker med pr0ving avalle ledd i
organisasjonen.
Luftforsvaret s0ker a gjennomf0re arlig trening ved Gardermoen
flystasjon, slik at fly- og bakkemannskaper, transportflyene
og helikopterne kan operere mest mulig tilfredsstillende
under fremmedartede forhold.
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OFFISERER

Norsk innsats Ior FN
Av i alt 14 st0rre og mindre fredsbevarende aksjoner i FNs regi,
har Norge hittil deltatt i 8 med tilsammen over 13000
mann. Korea-, Gaza-, og Kongo-aksjonene var sakalte
styrkeoperasjoner.
Norges bidrag til Korea-aksjonen var i f0rste rekke et
feltsykehus som var meget effektivt og h0stet stor
anerkjennelse for sin virksomhet.
Norge sendte i 1956 et gevcerkompani pa ca 190 mann til FNs
vaktstyrke (UNEF) i Midt-0sten. Styrken ble senere utvidet
og slatt sammen med danske styrker til den sakalte
DANOR-bataljon.
Den st0rste av FNs fredsbevarende aksjoner til dato er
Kongo-aksjonen 1960--64. Norge stilte til a begynne med fly
og flygere til disposisjon, senere personelI av forskjellige
kategorier, i gjennomsnitt en styrke pa 120 mann. I januar 1963
0ket Norge sin innsats med en LV-bataljon pa ca 325 mann.

Hvem kan melde seg til
FN-beredskapsstyrkene?
Skal FN makte a gjenopprette ro og orden i et urolig omrade
trengs godt utdannede og vel avbalanserte militcere styrker
(event ogsa sivile politistyrker) med en utrustning og bevcepning
som er tilpasset konfliktsituasjonen.
Ti! Gaza-, Kongo- og Kypros-aksjonene ba FNs Generalsekretcer
om militcere styrker - ikke for a f0re krig, men for a
gjenopprette ro og orden og overvake avtalene om
vapenhvile. Sa vidt mulig skal FN hverken bruke makt eller true
med maktbruk, men mulighetene for a nytte makt ( f eks i
selvforsvar) ma vcere tilstede.
Oppsetningene i de norske FN-beredskapsstyrker fra Hceren,
Sj0forsvaret og Luftforsvaret er basert pa frivillig
rekruttering ved kontrakt.
Mannskaper
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til FN-beredskapsstyrkene

ma oppfylle disse krav:

-

Stridende A, Beiier

C

-

Alder ikke over 35 ar nar kontrakten inngas

-

God vandel basert pa attest fra politiIlensmann

-

God militcer fremtreden, lett a omgas

-

Utf0rt tidligere militcertjeneste. pa tilfredsstillende

mate.

---------------------
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Inspeksjon av FN-styrker.

Frivil/ig beredskap~
kontraktperioden
Kongen stilIer styrkene til disposisjon nar det fremsettes
anmodning til Norge om dette fra De Forente Nasjoner og
den alminnelige situasjon tillater del.
Stortinget har ikke gitt Kongen (d v s Regjeringen) fullmakt
til a beordre befal og mannskaper til FN-tjeneste utenfor landets
grenser. Enhver beordring til FN-tjeneste er derfor basert pa
frivillighel.
Ved siden av beordring til FN-styrkene er den frivillige
vanlig mate mobiliseringsplassert
i de norske styrker.
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Menige mannskaper b0r fortrinnsvis
ha fullf0rt
f0rstegangstjenesten
f0r kontrakt inngas. Kontraktperioden
for befal og menige er normalt av 2-ars varighet. Den frivillige
forplikter seg til - i kontraktperioden
- a gjennomf0re
inntil 71,12maneders FN-tjeneste, herav inntil 11,12maned i Norge
og ca 6 maneder utenfor landets grenser.
Dersom Kongen bestemmer at de norske beredskapsstyrker,
eller deler av disse, skal stilles til radighet for FN-oppdrag,
er den frivillige forpliktet til - pa kort varsel - a m0te til
tjeneste.
I f01ge lov av 29 mars 1940 med senere endringer, kan den
frivi!lige ikke sies opp eller pa annen mate fjernes fra sin
stilling pa grunn av tjenestegj0ring
i FN-styrkene, nar han har
vrert ansatt i 3 maneder sammenhengende
i bedriften. Den
frivillige er i f01ge loven forpliktet til uten un0dig opphold, a
meddele arbeidsgiveren
at han har sluttet avtale som binder
ham til tjenestegj0ring
i beredskapsstyrkene. Dette er en
betingelse for oppsigelsesvernet.
Frivillige som har inngatt kontrakt for en normal 2-ars-periode,
er forpliktet til a gjennomf0re en repetisjons0velse
i Norge
av inntil 21 dagers varighet (teIIer som vanlig repetisjons0ving).
Denne repetisjons0ving
s0kes gjennomf0rt
kontraktperioden
som det er hensiktsmessig

sa tidlig i
og praktisk

mulig.

Under repetisjons0velsen
vii n0dvendig vaksinering bli
foretatt og spesiell opplrering i FN-disipliner
gitt. Etter endt
kontrakttid har den frivillige, dersom han fortsatt finnes skikket,
anledning til a undertegne kontrakt for nye 2 ar.
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Bkonomiske vi/kar
Frivillige korporaier og menige som har fullf0rt sin f0rstegangstjeneste
far i kontraktperioden for ti den utbetalt kr. 100,- pr maned, (minus skatt).
Denne godtgj0relse utbetales ikke for den del av perioden som faller innenfor
rammen av fl2Jrstegangstjenesten eller under FN-tjeneste.
Under tjeneste i FN-styrkene utenfor Norge utbetales:
1. Lonn med faste tillegg. Korp/menige 10nnes i lonnsklasse 5 (II) brutto
pluss militrertillegg, tilsammen kr 2642,- pr maned (1/5-73)
2. Et utenlandstillegg pr dag bestaende av: (jfr. KtF 1/1972 side 120).
a. En utgiftsgo(jtgjoring pr dag fastsatt til 7 % av de til enhver tid
gjeldende satser for kost og natt-tillegg i klasse I i «Regulativ for reiser
i utlandet for statens regning - i det aktueIle land.
b. En ulempegodtgjoring pr dag for tiden:
For gifte vervede korp/menige kr. 13,20.
For ugifte vervede korp/menige kr. 4,40.
Som et eksempel vii utgiftsgodtgjoring for Egypt pluss ulempegodtgjl2Jringen,
gi f01gende dagsatser for utenlandstillegget:
Utg godtgj
Ulempegodtgj0ring
Sum
Gift
Ugift
Gift
Ugift
11,20
13,20
4,40
24,40
15,60
Utenlandstillegget
utbetales uavhengig av eventuelle srergodtgj0ringer
fra FN og utbetales fra og med avreisedag fra Norge med fly til og med
ankomstdag til Norge med fly.
3. Risikotillegg fastsettes og utbetales (av Norge) i det enkelte tilfelle etter
forutgaende forhandlinger med organisasjonene.
4. FN-tillegg for personelI i FN-styrkene utbetales av FN og er for tiden
(1973) US-dollar 1,- pr dag.
Tillegget utbetales fra og med ankomstdag til tjenesteomradet til og med
avreisedag fra tjenesteomradet. PersonelI i FN-styrkene far normalt
fri kost og kvarter, korp/menige ogsa fri uniform, reiser m v.
SKATTEFRITAK

L0nn (1), og risikotillegg (3) er fritatt for kommuneskatt forutsatt at tjenesten
i utlandet va,er minst 1 ar. Statsskatt og folketrygdavgift betales som vanlig.
Utenlandstillegget (2) og FN-tillegg (4) er fritatt bade for statsog kommuneskatt og folketrygdavgift.
UTBETALlNG ETTER «REGULATIV
FOR STATENS REGNING».

FOR REISER I UTLANDET

Hvis mindre enheter av de norske FN-styrkene settes inn i hjelpeaksuoner
i utlandet, og under slike omstendigheter at fri kost og fritt kvarter
ikke kan stilles til disposisjon, faller utenlandstillegget borto
Istedet utbetales satsene etter .Regulativ for reiser i utlandet for statens
regning- for vedkommende land Ufr KtF 1/1971 side 12 med senere
justering av satser).
TRYGD

1. Syketrygd
Under tjeneste i utlandet trygdes personelIet etter samme regler som for
sj0menn i utenriksfart og tilkommer fri legehjelp, pleie og medisin.
2. Trygd ved ulykker
a) I tjenestetiden/arbeidstiden
PersonelIet er trygdet etter folketrygdens regler ved yrkesskade.
b)
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Utenfor tjenestetiden/arbeidstiden

PersonelIet er trygdet etter folketrygdens vanlige regler ved uf0rhet.
e) Ved skader som fl2Jlgeav krigshandlinger gis trygd etter krigspensjoneringens satser.

PENSJON

Ved varig invaliditet utbetales pensjon i forhold
folketrygdens regler.
Det samme gjelder for etterlattes pensjon.

til

invaliditetsgraden og etter

ERST ATNINGER

1. Engangserstatning til personelI som omkommer eller blir invalider under
FN-tjeneste, ytes i samsvar med Kgl res av 21 des 62.
Erstatningene er:
a) Nar det ikke gis
pensjonsordning
kr 100000,- for
kr 50000,- for

ytelser av Statens penSijonskasse eller annen likeverdig
pa grunn av skadetilfellet:
forsorgere
ikke-forsorgere.

b) Nar det gis ytelser av Statens pensjonskasse eller annen likeverdig
pensjonsordning pa grunn av skadetilfellet:
kr 75000,- for forsorgere
kr 25000.- for ikke-forsorgere.
2. Engangserstatning ved yrkesskader med doden
10nnsregulativets § 10 for tiden kr 150000,-.

til

folge ytes i samsvar med

3. Ved dod eller invaliditet yter FN en engangserstatning til observatorer
begrenset oppad til US dollar 20000,- eller det dobbelte av en arslonn
(det hoyeste belop).
Erstatning bade fra den norske stat og FN kan imidlertid ikke paregnes.
NS. Forsvarsdepartementet arbeider fortsatt for bedrinq av trygd8r og
pensjonsbestemmelser for FN-personellet.
TAP AV PERSON LIG EIENDOM

Erstatningsbelopet er begrenset oppad
S8 KtF 1/1970. side 31.

til

kr. 3000,-

for den enkelte skadelidte,

Er dette noe Ior deg?
Det som skjer selv pa fjerne steder i dag vedn"rer oss alle.
En lokal konflikt kan raskt blusse opp, og i verste fall f0re
ti! verdenskrig. FN er i dag vart st0rste hap nar det gjelder
a bilegge stridigheter. Ved a melde deg som frivillig til
beredskapsstyrken,
st0tter du FN og er med pa a legge
grunnlaget for fred i verden.
De oppdrag styrkene kan fa, vii kunne variere fra vakthold til
politioppdrag.
Man kan heller ikke se bort fra at gjennomf0ring
av rene stridsoppdrag
kan komme pa tale. Om styrkene vii
bli brukt, kan man ikke si pa forhand, men de vii bli brukt hvis
FN ber om det og Kongen godkjenner det.
Hvor styrkene vii bli satt inn, hvis de blir brukt, kan man heller
ikke si pa forhand. Men som deltaker i styrkene vii du
kunne fa se nye deler av verden, samtidig som du st0tter FN
som organisasjon og dens sak. Du vii kunne komme i kontakt
med befolkningen i nye land og fa erfaringer som du ellers
kanskje aldri ville fa anledning ti! a oppna. Du ma alltid opptre
pa en slik mate at det gagner FN, og alltid ha i mente at
FNs renomme pa stedet kan 0delegges av ubetenksomhet i
oppf0rsel og fremgangsmate.
FN-tjeneste kan bade gi deg noe og kreve noe av deg. Dersom
styrkene ikke blir brukt mens du eventuelt har kontrakt,
kreves det bare en repetisjons0velse
av deg, som teiier
som vanlig repetisjons0velse.
Blir styrkene brukt, kan du fa et
avbrudd i ditt arbeid eller utdannelse, men du vii pa den
annen side kunne fa se deg om i verden. Du vii ogsa kunne
legge til side penger av din 10nn, for du har fri kost, fritt kvarter,
fri uniform m. v.
Det er bare du selv som kan vurdere disse momenter mot
hverandre. Men din deltakelse kan bety et fremskritt for fredens
sak, for sam frivillig 0ker du FNs muligheter til a utf0re sitt
arbeid der det trengs.

Er du interessert?
PersonelI som 0nsker a tjenestegj0re
i HCErensISj0forsvarets
FN-styrker henvender seg til nCErmeste foresatte, eller direkte til:
a. Akershus forsvarsdistriktIJegerkorpset
Akershus infanteriregiment
nr 4
2057 Onsrud
b. Sj0forsvarskommando
Vestlandet
Personellavdelingen
Haakonsvern
5070 Mathopen
Til Luftforsvarets
FN-beredskapsstyrker
s0ker interesserte
overensstemmelse
med de sCErskilte kunngj0ringer
som
fra tid til annen sendes ut.
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