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ANNENGANGS HøRING OM UTENRIKSTJENESTELOVEN

NTL har vurdert forslaget til ny utenriks$enestelov, og har følgende innspíll:

Til forslaoet om regulering av militære utsendínqer

NTL opprettholder vår støtte til forslaget, og viser til det vi sa i 20L2:

<Nâr det gjelder personellkategorienq mâ det pâses at lovtekst og dens drøftinger er
krysta llkla re pâ a t Uten riksdepa ftem en tets u Ben dte er uBendte uten rikstjen estem en n,
uavhengig av hvor disse er rekrutte¡t fra og for hvor lenge. Erfaring tilsier at forsøk pâ andre
typer kategoriseringer av departementets egne ubendte, gir utilsiktede virkninger i andre
lousammenhengeö sâ som skatt, t¡yg4 pensjon, permisjon etc.
NTL mener at ansatte fra andre statsetater som tjenestegjør ved norck utenriksstasþn i størst
mulig grad skal uære spesialutsending med midlertidig ansettelse i UD slik at utsendte på
samme nivâ og stasjon fâr like vilkâr.>>

Til forslaget om åremålsansettelse av utsendte som ivaretar oppgaver for andre statlige etater
ved utenriksstasion

Bruken av åremål i staten er begrenset, fordi faste oppgaver skal løses av fast ansatte. Forslaget
til ny utenrikstjenestelov legger opp til en ganske omfattende bruk av åremål (pt. 55 ansatte).
NTL har forståelse for utenriksdepartementets behov, og anser at disse behovene er særegne.

De aktuelle stillingene vil normalt besettes av ordinære statsansatte med behov for
forutbe lighet i sine arbeidsforhold. NTL mener disse ansatte må sikres, ved at de gis rett til o
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perm fra annen still ing i staten (typisk UDI) i åremålsperioden. En slik sikring vil ikke komme
den begrunnelsen departementet anfører for å innføre åremålsordni ngen.

U-?6 oGuro Vadstein o
o

o o (

o

o o
o

a

forbundssekretær

NORSK TJENESTEMANNSLAG rvlolle rol 10. ()1¡'9 ():;[,

le¡lr.torr: ,rl 0(-i 84 00 l-'aks. -Ì-l i)(¡ S4 tll E l){)s1 l)()1ìttrrrrìtl rì()

Or cì nr NO q71r)4 ì05c) B,rnkc¡rr o. (l(10 | tl / tlg!)!)(ì

I
v

a
a

a oo

o
oo oN

T
L

II
II!


