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TJENESTENS OMFANG/HYPPIGHET

Denne kontrakten omhandler frivillig tjeneste i Heimevernet etter forsvarsloven § 24 andre ledd,
jf. vernepliktsforskriften § 43, og gjelder for personer som ikke er ansatt i Forsvaret. Med frivillig
tjeneste menes tjeneste som ikke medfører tjenesteplikt etter forsvarsloven § 2. Frivillige uten
tjenesteplikt kan ikke styrkedisponeres i Heimevernets styrkestruktur.
Frivillig tjeneste regnes ikke som del av den ordinære tjenesteplikten dersom ikke annet er
bestemt, jf. vedlegg 1 til Stortingsproposisjon nr. 1 fra Forsvarsdepartementet.
Tjeneste etter denne kontrakten gir ikke rettigheter, ansiennitet eller status som ansatt i
Forsvaret. Tjenesten skal ikke omfatte oppgaver som er forutsatt løst eller ivaretatt av Forsvarets
ansatte.
Frivillig tjeneste i Heimevernet godtgjøres i samsvar med «Bestemmelse om godtgjøring ved
tjeneste og utdanning i Forsvaret for personell som ikke er ansatt i Forsvaret (Fredsregulativet
del I)», og utløser ikke utbetaling av feriepenger eller opptjening av pensjonsrettigheter i Statens
pensjonskasse.
Erklæring
 Jeg forplikter meg til i kontraktsperioden å gjøre tjeneste i Heimevernet på de betingelser som
gjelder for frivillig tjeneste i Heimevernet, og å forholde meg til de føringer som Heimevernet
gir for tjenesten.
 Jeg er kjent med at jeg skal informere min arbeidsgiver om inngåelsen av denne kontrakten.
Jeg er kjent med at jeg ved skifte av arbeidsgiver, skal informere ny arbeidsgiver om
kontrakten.
 Jeg er kjent med at jeg skal informere Forsvaret dersom det skjer noe som medfører at jeg
ikke kan fullføre kontrakten om frivillig tjeneste.
 Jeg er kjent med at denne kontrakten ikke gir rett til fast eller midlertidig tjenestegjøring i
Forsvaret, verken nasjonalt eller i en internasjonal operasjon.
 Jeg har lest og forstått de betingelsene som gjelder for inngåelse av denne kontrakten, gjengitt
på blankettens bakside.
UNDERSKRIFT TIL DEN FRIVILLIGE

MILITÆR AVDELING (stempel og underskrift)

STED/DATO

STED/DATO

UNDERSKRIFT

UNDERSKRIFT
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Betingelser for kontrakt om frivillig tjeneste uten tjenesteplikt i Heimevernet
Politiattest
Før inngåelse av kontrakt om frivillig tjeneste i
Heimevernet, skal den frivillige legge frem en
uttømmende og utvidet politiattest for aktuell
heimevernsnemnd, jf. forsvarsloven § 59 fjerde
ledd.
Kontraktens varighet og omfang
Kontrakten gjelder for den tiden som er angitt på
første side. Kontrakten blir ikke automatisk fornyet.
Hvis kontrakten gjelder for et spesifikt oppdrag eller
et fast tjenestemønster, skal dette fremgå av
kontrakten.
Tjeneste etter denne kontrakten omfatter frivillig
tjeneste som støtter opp om Heimevernets
virksomhet. Kontrakten medfører ikke tjenesteplikt
etter forsvarsloven § 2. Tjenesten skal ikke omfatte
oppgaver som er forutsatt løst eller ivaretatt av
Forsvarets ansatte.
Under tjenesten forvaltes den frivillige som
vernepliktig.
Opphør av kontrakten
Kontrakten opphører tidligere enn varigheten som
er angitt dersom den frivillige blir løst fra
forpliktelsene i denne kontrakten.
Forsvaret kan bringe kontrakten til umiddelbart
opphør dersom
a) det oppstår forhold som gjør det åpenbart at
den frivillige i kontraktsperioden ikke vil være
skikket for tjenestegjøring av helsemessige,
sikkerhetsmessige eller andre årsaker
b) den frivillige ikke lenger innehar de
kvalifikasjoner som kreves for den aktuelle
tjenestestilling/stillingskategori
c) den frivillige flytter til utlandet
d) Forsvarets behov for personell endres.
Oppsigelse av den frivillige
Den frivillige kan si opp kontrakten med tre –3–
måneders varsel.
Beregning og godskrivning av tjenestetiden
Tjenestetiden for frivillig tjeneste i Heimevernet
beregnes i hele dager, uavhengig av hvor lenge
tjenesten varer hver dag, på samme måte som for
ordinær tjeneste i Heimevernet, jf. vernepliktsforskriften § 38.
Frivillig tjeneste etter denne kontrakten godskrives
ikke som ordinær tjeneste. Gjennomført tjeneste blir
ikke godskrevet som del av den ordinære tjenesten
etter forsvarsloven § 18 første ledd, jf. vedlegg 1 til
Stortingsproposisjon
nr.
1
fra
Forsvarsdepartementet.
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Godtgjøring og forsikring
Frivillig tjeneste uten tjenesteplikt i Heimevernet
godtgjøres etter de til enhver tid gjeldende
bestemmelser og satser fastsatt i Fredsregulativet
del I.
Alle skader eller sykdommer som er påført eller er
oppstått i tidsrommet fra den frivillige møter til
tjeneste til han eller hun er dimittert, regnes som
yrkesskade, jf. folketrygdloven § 13-8.
Varsling av sivil arbeidsgiver
Den tjenestepliktige skal informere sin arbeidsgiver
straks kontrakten er inngått. Ved bytte av arbeid,
skal ny arbeidsgiver informeres om kontrakten.
Arbeidsgiveren skal varsles om forestående
tjeneste så snart dette er kjent for den
tjenestepliktige.
Rett til permisjon fra arbeid og oppsigelsesvern
Arbeidstaker har rett til permisjon ved pliktig eller
frivillig militærtjeneste eller lignende allmenn
vernetjeneste, jf. arbeidsmiljøloven (aml) § 12-12.
Arbeidstaker kan ikke sies opp på grunn av
permisjon etter aml § 12-12, jf. aml § 15-10.
Plikt til å oppdatere Forsvaret
Den frivillige plikter å melde fra til Forsvaret dersom
det skjer endringer som vil kunne påvirke
helseattest, sikkerhetsklarering eller kompetanse.
Vandelskontroll
Frivillige som skal gjøre tjeneste i heimevernet, skal
legge frem en uttømmende og utvidet politiattest for
heimevernsnemndene, jf. forsvarsloven § 59.
Underskrift
Den frivillige bekrefter ved underskrift av kontrakten
å ha lest og forstått betingelsene i denne
kontrakten, og å ha fått tilstrekkelig tid til å gjøre de
nødvendige vurderingene og avklaringene før
undertegning av kontrakten.

