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GODTGJØRELSE OG ANDRE BESTEMMELSER 
 

 

Under tjeneste i Forsvaret 

 

Lotter som tjenestegjør i Forsvaret skal utbetales godtgjøring i h.h.t. samarbeidsavtalen. 

Dette gjelder også under kurs, men dog ikke på lotteskolen og korte kurs (weekend). 

 

Satsene endres i takt med generell prisøkning, og satsene blir kunngjort etter hvert som det 

blir fastsatt nye satser. 

 

Vi henviser til IBHV 661 – 40  hvor det bl.a. står: 

 

1. A-lotter og lotter uten avtale som tjenestegjør i bl.a. Heimevernet, tilkommer samme 

godtgjørelse som for HV-mannskaper. Det er kun tjenestegjøring relatert til Heimevernet 

som dekkes av Heimevernet. 

 

2. De forskjellige tillegg og godtgjøringer er beskrevet i IBHV gruppe 65 – Tillegg, 

godtgjøring m.v. til HV-mannskaper. 

 

3. Det gjøres spesielt oppmerksom på at bestemmelsene i Fredsregulativet del II pkt. 3.4 – 

Utgifter til omsorgsarbeid ved kurs og konferanser (jfr. IBHV 630-60) også gjelder for 

lotter. 

 

Dette medfører at lotter som tjenestegjør i bl. Heimevernet, tilkommer følgende godtgjørelse: 

 

a. Reisegodtgjørelse etter FR Del 1 pkt. 1.7 (jfr. IBHV 651-20) 

b. Tjenestetillegg etter FR Del 1 pkt. 1.7 (jfr. IBHV 651-30) 

c. Forsørgertillegg etter FR Del 1 pkt. 3.1 (jfr. IBHV 651-50) 

 

I tillegg tilstås fri kost, fritt kvarter (husvær, telt) samt fri bekledning 

(Jfr. IBHV 651-90) 

 

Andre godtgjøringer: 

 

Kompensasjonstillegg etter FR Del 1, pkt. 1.9 (jfr. IBHV 651-55) 

 

Vernepliktige som dokumenterer at de ikke mottar lønn fra arbeidsgiver får i tillegg til 

forannevnte et kompensasjonstillegg. 

 

Tillegget utbetales også til de som forut for tjenesten har mottatt arbeidsledighetstrygd, da 

denne i.h.t. gjeldende bestemmelser bortfaller under pliktig militærtjeneste, jfr. Kap. 4 Stønad 

under arbeidsløyse § 4-2 pkt. 3 f. 

 

Kompensasjonstillegget skal også utbetales til vernepliktige som har enmannsbedrifter, hvor 

bedriften må stilles i bero under militærtjenesten. 
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Kompensasjonstillegget utbetales ikke til jordbrukere da disse i.h.t. Jordbruksavtalen har 

rett til dekning av utgifter til avløserhjelp under repetisjonsøving, HV-øving og Sivilforsvars-

tjeneste. 

 

Når ektefelle avtjener tjeneste samtidig tilstås forsørgertillegget kun den ene av dem. 

 

 

Klesgodtgjøring 

 

Erstatning for bruk av eget undetøy – kvinnelig utskrevet personell og lotter i tjeneste. 

(Jfr. IBHV 661-3, IBHV Klasse 6 – Vedlegg 1). 

 

Ulykkesforsikring 

 

Aktive lotter er ulykkesforsikret gjennom kollektiv ulykkesforsikring som Norges 

lotteforbund har tegnet hos forsikringsselskapet Storebrand. 

 

Forsikringen omfatter aktive lotter og gjelder ved: 

▪ Deltagelse i lottearbeid og på direkte vei til og fra slikt arbeid 

 

▪ Under studiereiser til lotteleir og lottemøter innen Europa. 

 

▪ For ulykkesskader som inntreffer under tjeneste i Forsvaret i fredstid. 

 

Forsikringen gjelder ikke under krigstilstand og under mobilisering. 

 

Forsikringen omfatter: 

▪ Inntil kr 50.000 ved varig invaliditet 

▪ Inntil kr 5.000 til boet ved dødsfall 

 

Dekning av diverse utgifter til behandling av ulykkesskaden etter nærmere betingelser og 

spesifikasjoner. 

 

Melding om at en lotte har vært utsatt for en ulykke må omgående sendes forsikringsselskapet 

gjennom hennes forening. Meldingen sendes på fastsatt skjema som fås fra forbundets kontor. 
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