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84/2017
(Finlands författningssamlings nr 701/2017)

Statsrådets förordning 
om samarbetsprotokollet mellan Förenta nationerna och Finland om upplåtande av 

resurser till Förenta nationernas operation i Libanon (UNIFIL)

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom. i lagen om militär
krishantering (211/2006):

1 §
Det i New York den 11 oktober 2017 upprättade samarbetsprotokollet mellan Förenta

nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta nationernas operation i Li-
banon (UNIFIL) är i kraft från den 1 april 2017 enligt vad som har avtalats.

Samarbetsprotokollet har godkänts av republikens president den 28 september 2017. 

2 §
De bestämmelser i samarbetsprotokollet som inte hör till området för lagstiftningen ska

gälla som förordning.

3 §
Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i

samarbetsprotokollet mellan Förenta nationerna och Finland om upplåtande av resurser
till Förenta nationernas operation i Libanon (UNIFIL) (411/2012) tillämpas på samarbets-
protokollet från ikraftträdandet av denna förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 31 oktober 2017.

Helsingfors den 26 oktober 2017

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen

Lagstiftningsrådet Kaija Suvanto
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Fördragstext 
 

SAMARBETSPROTOKOLL MEMORANDUM OF  
UNDERSTANDING 

mellan Förenta nationerna och Finland re-
gering om upplåtande av resureser till 
Fprenta nationernas insats i Libanon 

(UNIFIL) 

Between the United Nations and the Gov-
ernment of Finland Contributing Re-
sources to the United Nations Interim 

Force in Lebanon (UNIFIL) 

Med beaktande av att Förenta nationernas 
insats i Libanon (UNIFIL) inrättades genom 
Förenta nationernas säkerhetsråds resolutio-
ner 425 och 426 (1978) av den 19 mars 1978 
och resolution 1701 av den 11 augusti 2006, 

Whereas, the United Nations Interim Force 
in Lebanon (UNIFIL) was established pursu-
ant to the United Nations Security Council 
resolutions 425 and 426 dated (1978) dated 
19 March 1978 and1701 dated 11 August 
2006, 

Med beaktande av att Finlands regering 
(nedan ”regeringen”) har bifallit Förenta na-
tionernas begäran att bistå vid genomförandet 
av Förenta nationernas insats i Libanon 
(UNIFIL) med personal, utrustning och tjäns-
ter för ett mekaniserat infanterikompani, 

Whereas, at the request of the United Na-
tions, the Government of Finland (hereinafter 
referred to as the Government) has agreed to 
contribute personnel, equipment, and services 
for a Mechanized Infantry Company to assist 
the United Nations Interim Force in Lebanon 
(UNIFIL) to carry out its mandate, 

Med beaktande av att Förenta nationerna 
och regeringen är villiga att avtala om villko-
ren för biståndet, 

Whereas, the United Nations and the Gov-
ernment wish to establish the terms and con-
ditions of the contribution. 

Har därför Förenta nationerna och reger-
ingen (nedan kollektivt ”avtalsparterna”) 
kommit överens om följande: 

Now therefore, the United Nations and the 
Government (hereinafter collectively referred 
to as the Parties) agree as follows: 

 
Artikel 1 

Definitioner 

 
Article 1 

Definitions 

1. I detta samarbetsprotokoll följs definitio-
nerna enligt bilaga F. 

1. For the purpose of this Memorandum of 
Understanding, the definitions listed in An-
nex F shall apply. 
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Artikel 2 Article 2 

Protokollshandlingarna Documents constituting the Memorandum of 
Understanding 

2.1 Detta dokument jämte bilagor utgör av-
talsparternas samarbetsprotokoll (nedan ”pro-
tokollet”) om bistånd med personal, utrust-
ning och tjänster till Förenta nationernas in-
sats i Libanon (UNIFIL). 

2.1 This document, including all of its An-
nexes, constitutes the entire Memorandum of 
Understanding (hereinafter referred to as the 
“MOU”) between the Parties for the provi-
sion of personnel, equipment and services in 
support of the United Nations Interim Force 
in Lebanon (UNIFIL). 

2.2 Bilagor: 2.2 Annexes: 
Bilaga A: Personal 
1. Krav 
2. Ersättning 
3. Allmännä villkor för personal 
Tillägg 1 till bilaga A: Soldatens utrustning 

– rekommenderade insatsspecifika krav 

Annex A: Personnel 
1. Requirements 
2. Reimbursement 
3. General conditions for personnel 
Appendix 1 to Annex A: Soldier’s Kit - 

Mission specific recommended requirement 
Bilaga B: Huvudutrustning som regeringen 

tillhandahåller 
1. Krav och ersättningstaxa 
2. Allmänna villkor för huvudutrustning 
3. Verifiering och kontroll 
4. Transport 
5. Operativa brukskoefficienter 
6. Förlust eller skada 
7. Förlust och skada under transitering 
8. Utrustning för specialfall 
9. Ansvar vid skada på huvudutrustning 

som ägs av en upplåtare av styrkor och an-
vänds av en annan upplåtare 

Annex B: Major Equipment provided by 
the Government. 

1. Requirements and reimbursement rates 
2. General conditions for major equipment 
3. Verification and control procedures 
4. Transportation 
5. Mission usage factors 
6. Loss or damage 
7. Loss and damage in transit 
8. Special case equipment 
9. Liability for damage to major equipment 

owned by one troop contributor and used by 
another troop contributor 

Bilaga C: Självförsörjning som regeringen 
tillhandahåller 

1. Krav och ersättningstaxa 
2. Allmänna villkor för självförsörjning 
3. Verifiering och kontroll 
4. Transport 
5. Operativa brukskoefficienter 
6. Förlust eller skada 
Tillägg 1 till bilaga C: Självförsörjnings-

tjänster – ansvarsfördelning 
Tillägg 2 till bilaga C: Självförsörjnings-

tjänster – utrustningsspecifikation för under-
kategori ”välmåga och rekreation” 

Annex C: Self-sustainment provided by the 
Government 

1. Requirements and reimbursement rates 
2. General conditions for self-sustainment 
3. Verification and control procedures 
4. Transportation 
5. Mission related usage factors 
6. Loss or damage 
Appendix 1 to Annex C - Self-Sustainment 

services - distribution of responsibilities 
Appendix 2 to Annex C - Self-sustainment 

services - specification of items under subcat-
egory “Welfare” 

Bilaga D: Verifieringsprinciper och kvali-
tetsstandard för huvudutrustning upplåten 
som service- eller kapitaluthyrning 

Annex D: Principles of verification and per-
formance standards for major equipment pro-
vided under the wet/dry lease arrangements 

Bilaga E: Verifieringsprinciper och kvali-
tetsstandard för självförsörjningsposter upp-
låtna som självförsörjning 

Annex E: Principles of verification and per-
formance standards for self-sustainment pro-
vided under self-sustainment 

Bilaga F: Definitioner 
Bilaga G: Riktlinjer (promemoria) för län-

Annex F: Definitions 
Annex G: Guidelines (Aide-Mémoire) for 
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der som upplåter styrkor1 Troop-Contributing Countries1 
Bilaga H: Förenta nationernas uppförande-

kodex: Vi är Förenta nationernas krishanter-
ingspersonal 

Annex H: United Nations standards of con-
duct: We are United Nations Peacekeeping 
Personnel 

Bilaga I: Miljöriktlinjer för uppdrag i fält2 Annex I: Environmental Policy for Field 
Missions2 

Artikel 3 Article 3 

Syfte Purpose 

 
————— 
1 Bilaga G är insatsspecifik och ingår inte i detta dokument. Bilagan distribueras separat. 
1 Annex G is mission specific and is not included in the present document. It is distributed separately.  
2 Bilaga I distribueras separat före truppkoncentrationen 
2 Annex I is distributed separately in advance of the deployment 
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3. Syftet med detta protokoll är att fastställa 
de villkor för administration, logistik och fi-
nansiering som ska reglera regeringens bi-
stånd med personal, utrustning och tjänster 
till stöd för Förenta nationernas insats i Liba-
non (UNIFIL) och att fastställa Förenta na-
tionernas uppförandekodex för personal som 
regeringen upplåter. 

3. The purpose of the present memorandum 
of understanding is to establish the adminis-
trative, logistics and financial terms and con-
ditions to govern the contribution of person-
nel, equipment, and services provided by the 
Government in support of the United Nations 
Interim Force in Lebanon (UNIFIL) and to 
specify United Nations standards of conduct 
for personnel provided by the Government. 

 
Artikel 4 

 
Article 4 

Tillämpning Application 

4. Detta protokoll ska tillämpas tillika med 
riktlinjerna (promemorian) för länder som 
upplåter styrkor. 

4. The present MOU shall be applied in 
conjunction with the Guidelines (Aide-
Memoire) for Troop-Contributing Countries. 

 
Artikel 5 

 
Article 5 

Regeringens bidrag Contribution of the Government 

5.1 Regeringen bidrar till Förenta nationer-
nas insats i Libanon (UNIFIL) med den per-
sonal som anges i bilaga A. Personal som 
överskrider den nivå som fastställs i detta 
protokoll står under nationellt ansvar och för 
denna gäller inte ersättningar eller annat stöd 
av Förenta nationerna. 

5.1 The Government shall contribute to the 
United Nations Interim Force in Lebanon 
(UNIFIL) the personnel listed at Annex A. 
Any personnel above the level indicated in 
this MOU shall be a national responsibility 
and thus not subject to reimbursement or oth-
er kind of support by the United Nations. 

5.2 Regeringen bidrar till Förenta nationer-
nas insats i Libanon (UNIFIL) med den hu-
vudutrustning som anges i bilaga B. Reger-
ingen ska säkerställa att denna utrustning och 
tillhörande övrig utrustning under den tid den 
ställts till UNIFIL-insatsens förfogande upp-
fyller kvalitetsstandarden enligt bilaga D. Ut-
rustning som överskrider den nivå som fast-
ställs i detta protokoll står under nationellt 
ansvar och för denna gäller inte ersättningar 
eller annat bistånd av Förenta nationerna. 

5.2 The Government shall contribute to the 
United Nations Interim Force in Lebanon 
(UNIFIL) the major equipment listed in An-
nex B. The Government shall ensure that the 
major equipment and related minor equip-
ment meet the performance standards set out 
in Annex D for the duration of the deploy-
ment of such equipment to the United Nations 
Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Any 
equipment above the level indicated in this 
MOU shall be a national responsibility and 
thus not subject to reimbursement or other 
kind of support by the United Nations. 

5.3 Regeringen bidrar till Förenta nationer-
nas insats i Libanon (UNIFIL) med övrig ut-
rustning och konsumtionsförnödenheter i an-
knytning till självförsörjning enligt bilaga C. 
Regeringen ska säkerställa att denna utrust-
ning och dessa förnödenheter under den tid 
dessa ställts till UNIFIL-insatsens förfogande 
uppfyller kvalitetsstandarden enligt bilaga E. 
Utrustning som överskrider den nivå som 
fastställs i detta protokoll står under nationellt 
ansvar och för denna gäller inte ersättningar 

5.3 The Government shall contribute to the 
United Nations Interim Force in Lebanon 
(UNIFIL) the minor equipment and consum-
ables related to self-sustainment as listed in 
Annex C. The Government shall ensure that 
the minor equipment and consumables meet 
the performance standards set out in Annex E 
for the duration of the deployment of such 
equipment to the United Nations Interim 
Force in Lebanon (UNIFIL). Any equipment 
above the level indicated in this MOU shall 
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eller annat bistånd av Förenta nationerna. be a national responsibility and thus not sub-
ject to reimbursement or other kind of support 
by the United Nations. 

 
Artikel 6 

 
Article 6 

Ersättningar och bistånd av Förenta natio-
nerna 

Reimbursement and support from the United 
Nations 

6.1 Förenta nationerna ersätter regeringen 
för personal som upplåtits med stöd av detta 
protokoll i enlighet med taxan i artikel 2 i bi-
laga A. 

6.1 The United Nations shall reimburse the 
Government in respect of the personnel pro-
vided under this MOU at the rates stated in 
Article 2 of Annex A. 

6.2 Förenta nationerna ersätter regeringen 
för huvudutrustning i enlighet med bilaga B. 
Uppfyller utrustningen inte kvalitetsstandar-
den enligt bilaga D eller minskas utrustnings-
förteckningen sänks ersättningstaxan för hu-
vudutrustning. 

6.2 The United Nations shall reimburse the 
Government for the major equipment provid-
ed as listed in Annex B. The reimbursement 
for the major equipment shall be reduced in 
the event that such equipment does not meet 
the required performance standards set out in 
Annex D or in the event that the equipment 
listing is reduced. 

6.3 Förenta nationerna ersätter regeringen 
för varor och tjänster som hör till självför-
sörjningen i enlighet med taxa och nivå i bi-
laga C. Uppfyller kontingenten inte kvalitets-
standarden enligt bilaga E eller sänks nivån 
på självförsörjningen sänks ersättningstaxan 
för självförsörjningen. 

6.3 The United Nations shall reimburse the 
Government for the provision of sell-
sustainment goods and services at the rates 
and levels stated at Annex C. The reim-
bursement for self-sustainment shall be re-
duced in the event that the contingent does 
not meet the required performance standards 
set out in Annex E, or in the event that the 
level of self-sustainment is reduced. 

6.4 Kostnaderna för styrkorna ersätts fullt 
ut tills personalen har lämnat området. 

6.4 Reimbursement for troop costs will con-
tinue at full rates until departure of personnel. 

6.5 Huvudutrustning ersätts fullt ut tills 
upplåtaren av styrkor frånträder insatsen eller 
tills insatsen avslutas och efter detta med 50 
procent av ersättningstaxan enligt detta pro-
tokoll tills utrustningen har expedierats. 

6.5 Reimbursement for major equipment 
will be in effect at full rates until the date of 
cessation of operations by a troop contributor 
or termination of the mission and thereafter 
be calculated at 50 per cent of the rates 
agreed in this MOU until the equipment de-
parture date. 

6.6 Självförsörjning ersätts fullt ut tills upp-
låtaren av styrkor frånträder insatsen eller tills 
insatsen avslutas och efter detta med 50 pro-
cent av ersättningstaxan enligt detta protokoll 
räknat efter den faktiska kvarstående trupp-
styrkan tills hela kontingentpersonalen har 
lämnat området. 

6.6 Reimbursement for self-sustainment 
will be in effect at full rates until the date of 
cessation of operations by a troop contributor 
or termination of the mission and thereafter 
be reduced to 50 per cent of the rates agreed 
in this MOU calculated upon the remaining 
actual deployed troop strengths until all con-
tingent personnel have departed the mission 
area. 

6.7 När Förenta nationerna har förhandlat 
avtalet om hemtransport av utrustningen och 
transportören överskrider tilläggstiden på 14 
dagar från beräknad ankomstdag ersätter För-
enta nationerna upplåtarstaten enligt nivån i 

6.7 When the United Nations negotiates a 
contract for the repatriation of equipment and 
the carrier exceeds a 14-day grace period af-
ter the expected arrival date, the troop con-
tributor will be reimbursed by the United Na-
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kapitaluthyrningsavtalet för tiden från beräk-
nat ankomstdatum till verklig ankomstdag. 

tions at the dry-lease rate from the expected 
arrival date until the actual arrival date. 

 
Artikel 7 

 
Article 7 

Allmänna villkor General conditions 

7. 1 Avtalsparterna kommer överens om att 
de allmänna villkoren i tillämpliga bilagor 
ska gälla för såväl regeringens bidrag som för 
Förenta nationernas bistånd. 

7.1 The parties agree that the contribution 
of the Government as well as the support 
from the United Nations shall be governed by 
the general conditions set out in the relevant 
Annexes. 

Artikel 7 a Article 7 bis 

Förenta nationernas uppförandekodex United Nations standards of conduct 

7.2 Regeringen ska säkerställa att det krävs 
att alla medlemmar i den nationella kontin-
genten följer Förenta nationernas uppföran-
dekodex enligt bilaga H till detta samarbets-
protokoll. 

7.2 The Government shall ensure that all 
members of the Government’s national con-
tingent are required to comply with the Unit-
ed Nations standards of conduct set out in an-
nex H to the present memorandum of under-
standing. 

7.3 Regeringen ska säkerställa att alla med-
lemmar i dess nationella kontingent är bekan-
ta med Förenta nationernas uppförandekodex 
och förstår den fullt ut. I detta syfte ska reger-
ingen bl.a. säkerställa att alla medlemmar i 
dess nationella kontingent får relevant och ef-
fektiv undervisning i denna kodex innan de 
skickas ut till uppdraget. 

7.3 The Government shall ensure that all 
members of its national contingent are made 
familiar with and fully understand the United 
Nations standards of conduct. To this end, the 
Government shall, inter alia, ensure that all 
members of its national contingent receive 
adequate and effective predeployment train-
ing in those standards. 

7.4 Förenta nationerna kommer att fortsätta 
dela ut insatsspecifikt studiematerial om För-
enta nationernas uppförandekodex, insatsspe-
cifika regler och bestämmelser samt relevanta 
lokala lagar och bestämmelser till de natio-
nella styrkorna. Vidare kommer Förenta na-
tionerna att meddela relevant och effektiv in-
troduktionsundervisning samt undervisning 
under själva insatsen för att komplettera den 
undervisning som meddelats före truppkon-
centrationen. 

7.4 The United Nations shall continue to 
provide to national contingents mission-
specific training material on United Nations 
standards of conduct, mission-specific rules 
and regulations, and relevant local laws and 
regulations. Further, the United Nations shall 
conduct adequate and effective induction 
training and training during mission assign-
ment to complement predeployment training. 

 
Artikel 7 b 

 
Article 7 ter 

Disciplin Discipline 

7.5 Regeringen bekräftar att kommendören 
för dess nationella kontingent har ansvaret för 
ordning och disciplin med avseende på varje 
kontingentmedlem under den tid kontingen-
ten är utsänd till Förenta nationernas insats i 
Libanon (UNIFIL). Regeringen åtar sig där-

7.5 The Government acknowledges that the 
commander of its national contingent is re-
sponsible for the discipline and good order of 
all members of the contingent while assigned 
to the United Nations Interim Force in Leba-
non (UNIFIL). The Government accordingly 
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med att se till att kommendören för dess na-
tionella kontingent har nödvändiga befogen-
heter och vidtar alla skäliga åtgärder för att 
upprätthålla ordningen och disciplinen bland 
medlemmarna i kontingenten för att säkerstäl-
la att Förenta nationernas uppförandekodex, 
insatsspecifika regler och bestämmelser samt 
förpliktelserna gentemot nationella och lokala 
lagar och bestämmelser följs i enlighet med 
avtalet om styrkornas status. 

undertakes to ensure that the Commander of 
its national contingent is vested with the nec-
essary authority and takes all reasonable 
measures to maintain discipline and good or-
der among all members of the national con-
tingent to ensure compliance with the United 
Nations standards of conduct, mission-
specific rules and regulations and the obliga-
tions towards national and local laws and 
regulations in accordance with the status-of-
forces agreement. 

7.6 Regeringen åtar sig att säkerställa, om 
inte något annat följer av tillämplig nationell 
lagstiftning, att kommendören för dess natio-
nella kontingent till kommendören för FN-
styrkorna regelbundet anmäler alla allvarliga 
händelser som har att göra med ordning och 
disciplin bland den nationella kontingentens 
medlemmar, däribland om alla disciplinära 
åtgärder som har vidtagits för brott mot För-
enta nationernas uppförandekodex eller in-
satsspecifika regler och bestämmelser eller 
för att lokala lagar och bestämmelser inte har 
följts. 

7.6 The Government undertakes to ensure, 
subject to any applicable national laws, that 
the Commander of its national contingent 
regularly informs the Force Commander of 
any serious matters involving the discipline 
and good order of members of its national 
contingent including any disciplinary action 
taken for violations of the United Nations 
standards of conduct or mission-specific rules 
and regulations or for failure to respect the 
local laws and regulations. 

7.7 Regeringen ska säkerställa att kommen-
dören för dess nationella kontingent före 
truppkoncentrationen får relevant och effektiv 
undervisning om fullföljandet av sina plikter 
avseende upprätthållande av ordning och di-
sciplin bland medlemmarna i styrkan. 

7.7 The Government shall ensure that the 
Commander of its national contingent re-
ceives adequate and effective predeployment 
training in the proper discharge of his or her 
responsibility for maintaining discipline and 
good order among all members of the contin-
gent. 

7.8 Förenta nationerna bistår regeringen i 
fullföljandet av sina krav enligt punkt 3 ge-
nom att för kommendörerna när de anländer 
till insatsen arrangera kurser om Förenta na-
tionernas uppförandekodex, insatsspecifika 
regler och bestämmelser samt om lokala lagar 
och bestämmelser.  

7.8 The United Nations shall assist the 
Government in fulfilling its requirements un-
der paragraph 3 above by organizing training 
sessions for commanders upon their arrival in 
the mission on the United Nations standards 
of conduct, mission-specific rules and regula-
tions and the local laws and regulations. 

7.9 Regeringen ska använda välfärdsersätt-
ningarna till att förse kontingentens medlem-
mar i insatsen med lämpliga tjänster för väl-
måga och rekreation. 

7.9 The Government shall use its welfare 
payments to provide adequate welfare and 
recreation facilities to its contingent members 
in the mission. 

 
Artikel 7 c 

 
Article 7 quater 

Undersökningar Investigations 

7.10 Regeringen anses ha det primära an-
svaret för att undersöka fall av otillbörligt 
uppförande eller synnerligen otillbörligt upp-
förande som en medlem i dess nationella kon-
tingent har gjort sig skyldig till. 

7.10 It is understood that the Government 
has the primary responsibility for investigat-
ing any acts of misconduct or serious mis-
conduct committed by a member of its na-
tional contingent. 

7.11 Ifall regeringen har prima faciegrunder 7.11 In the event that the Government has 
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att misstänka att en medlem i dess nationella 
kontingent har gjort sig skyldig till synnerli-
gen otillbörligt uppförande ska den omedel-
bart informera Förenta nationerna och föra 
ärendet vidare till behöriga nationella myn-
digheter för undersökning. 

prima facie grounds indicating that any mem-
ber of its national contingent has committed 
an act of serious misconduct, it shall without 
delay inform the United Nations and forwards 
the case to its appropriate national authorities 
for the purposes of investigation. 

7.12 Ifall Förenta nationerna har prima fa-
cie-grunder att misstänka att en medlem i re-
geringens nationella kontingent har gjort sig 
skyldig till otillbörligt uppförande eller syn-
nerligen otillbörligt uppförande ska Förenta 
nationerna omedelbart informera regeringen. 
Om det är nödvändigt för bevarande av be-
visning och regeringen inte själv samlar in 
fakta, får Förenta nationerna när det handlar 
om synnerligen otillbörligt uppförande, i fö-
rekommande fall, efter att ha informerat re-
geringen om misstanken, inleda en preliminär 
utredning av fakta tills regeringen inleder sin 
egen undersökning. I dessa sammanhang ut-
förs givetvis alla sådana preliminära faktaut-
redningar i enlighet med organisationens reg-
ler av Förenta nationernas respektive under-
sökningsbyrå, inklusive den interna byrån för 
tillsynstjänster (Office of Internal Oversight 
Services). I sådana faktautredningar ska det 
ingå en representant för regeringen i under-
sökningsgruppen. Förenta nationerna ska på 
begäran utan dröjsmål lämna fullständig rap-
port över sin faktautredning till regeringen. 

7.12 In the event that the United Nations 
has prima facie grounds indicating that any 
member of the Government’s national con-
tingent has committed an act of misconduct 
or serious misconduct, the United Nations 
shall without delay inform the Government. If 
necessary to preserve evidence and where the 
Government does not conduct fact-finding 
proceedings, the United Nations may, in cas-
es of serious misconduct, as appropriate, 
where the United Nations has informed the 
Government of the allegation, initiate a pre-
liminary fact-finding inquiry of the matter, 
until the Government starts its own investiga-
tion. It is understood in this connection that 
any such preliminary fact-finding inquiry will 
be conducted by the appropriate United Na-
tions investigative office, including the Office 
of Internal Oversight Services, in accordance 
with the rules of the Organization. Any such 
preliminary fact-finding inquiry shall include 
as part of the investigation team a representa-
tive of the Government. The United Nations 
shall provide a complete report of its prelimi-
nary fact-finding inquiry to the Government 
at its request without delay. 

7.13 Om regeringen inte så fort som möjligt 
informerar Förenta nationerna, dock inte se-
nare än 10 arbetsdagar från det att Förenta na-
tionerna har meddelat att organisationen inle-
der en egen undersökning angående det på-
stådda fallet av synnerligen otillbörligt uppfö-
rande, ska regeringen anses ovillig eller 
oförmögen att utföra undersökningen och 
Förenta nationerna får då, i förekommande 
fall, utan dröjsmål inleda en administrativ un-
dersökning angående det påstådda fallet av 
synnerligen otillbörligt uppförande. Admi-
nistrativa undersökningar som utförs av För-
enta nationerna beträffande medlemmar i na-
tionella kontingenter ska iaktta de lagliga rät-
tigheter avseende ett lämpligt förfarande som 
i nationell och internationell rätt tillkommer 
dem. I sådana administrativa undersökningar 
ska det ingå en representant för regeringen 
som en del av undersökningsgruppen, om re-
geringen utser en sådan. Om regeringen trots 

7.13 In the event that the Government does 
not notify the United Nations as soon as pos-
sible, but no later than 10 working days from 
the time of notification by the United Na-
tions, that it will start its own investigation of 
the alleged serious misconduct, the Govern-
ment is considered to be unwilling or unable 
to conduct such an investigation and the 
United Nations may, as appropriate, initiate 
an administrative investigation of alleged se-
rious misconduct without delay. The adminis-
trative investigation conducted by the United 
Nations in regard to any member of the na-
tional contingent shall respect those legal 
rights of due process that are provided to him 
or her by national and international law. Any 
such administrative investigation includes as 
part of the investigation team a representative 
of the Government if the Government pro-
vides one, In case the Government neverthe-
less decides to start its own investigation, the 
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allt inleder en egen undersökning, ska Förenta 
nationerna utan dröjsmål ge regeringen till-
gång till allt befintligt material i fallet. I de 
fall där Förenta nationernas administrativa 
undersökning har slutförts ska Förenta natio-
nerna överlämna undersökningens resultat till 
regeringen, liksom även det bevisningsmate-
rial som samlats in under undersökningens 
gång. 

United Nations provides all available materi-
als of the case to the Government without de-
lay. In cases where a United Nations adminis-
trative investigation is completed, the United 
Nations shall provide the Government with 
the findings of, and the evidence gathered in 
the course of, the investigation. 

7.14 Om Förenta nationerna utför en admi-
nistrativ undersökning angående synnerligen 
otillbörligt uppförande som en medlem i den 
nationella kontingenten eventuellt har gjort 
sig skyldig till, samtycker regeringen till in-
struera kommendören för den nationella kon-
tingenten att samarbeta och dela med sig av 
upplysningar och skriftligt material, om inte 
något annat följer av tillämplig nationell lag-
stiftning, däribland militärlagstiftning. Reger-
ingen åtar sig också att via kommendören för 
den nationella kontingenten instruera med-
lemmarna i styrkan att samarbeta med under-
sökningar som utförs av Förenta nationerna, 
om inte något annat följer av tillämplig natio-
nell lagstiftning, däribland militärlagstiftning. 

7.14 In the case of a United Nations admin-
istrative investigation into possible serious 
misconduct by any member of the national 
contingent, the Government agrees to instruct 
the Commander of its national contingent to 
cooperate and to share documentation and in-
formation, subject to applicable national laws, 
including military laws. The Government also 
undertakes, through the Commander of its na-
tional contingent, to instruct the members of 
its national contingent to cooperate with such 
United Nations investigation, subject to ap-
plicable national laws, including military 
laws. 

7.15 När regeringen beslutar inleda en egen 
undersökning och skickar en eller flera tjäns-
temän för att undersöka fallet, ska Förenta na-
tionerna omedelbart informeras om detta be-
slut, likaså om tjänstemannens eller tjänste-
männens identitet (nedan ”nationella under-
sökande tjänstemän”). 

7.15 When the Government decides to start 
its own investigation and to identify or send 
one or more officials to investigate the mat-
ter, it shall immediately inform the United 
Nations of that decision, including the identi-
ties of the official or officials concerned 
(hereafter “National Investigations Officers”). 

7.16 Förenta nationerna går med på att 
samarbeta fullt ut och lämna upplysningar 
och skriftlig information till regeringens rele-
vanta myndigheter, däribland alla nationella 
undersökande tjänstemän som undersöker 
otillbörligt uppförande eller synnerligen otill-
börligt uppförande som en medlem av den na-
tionella kontingenten eventuellt har gjort sig 
skyldig till.  

7.16 The United Nations agrees to cooper-
ate fully and to share documentation and in-
formation with appropriate authorities of the 
Government, including any National Investi-
gations Officers, who are investigating possi-
ble misconduct or serious misconduct by any 
member of the Government’s national con-
tingent. 

7.17 På regeringens begäran samarbetar 
Förenta nationerna med regeringens behöriga 
myndigheter, däribland de nationella under-
sökande tjänstemännen som undersöker otill-
börligt uppförande eller synnerligen otillbör-
ligt uppförande som medlemmar av den na-
tionella kontingenten eventuellt har gjort sig 
skyldiga till, genom att samarbeta med andra 
regeringar som bidragit med personal till stöd 
för Förenta nationernas insats i Libanon 
(UNIFIL) och med behöriga myndigheter i 
insatsområdet för att underlätta fullföljandet 

7.17 Upon the request of the Government, 
the United Nations shall cooperate with the 
competent authorities of the Government, in-
cluding any National Investigations Officers, 
that are investigating possible misconduct or 
serious misconduct by any members of its na-
tional contingent in liaising with other Gov-
ernments contributing personnel in support of 
the United Nations Interim Force in Lebanon 
(UNIFIL), as well as with the competent au-
thorities in the mission area, with a view to 
facilitating the conduct of those investiga-
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av undersökningarna. I detta syfte ska Förenta 
nationerna vidta alla nödvändiga åtgärder för 
att utverka tillstånd av värdmyndigheterna. 
Regeringens behöriga myndigheter ska säker-
ställa att värdlandets behöriga myndigheter 
ger sitt tillstånd såväl till att kontakta offer 
och vittnen som inte är medlemmar av den 
nationella kontingenten som till att samla in 
material för bevisning eller till att säkra be-
visning som den nationella kontingenten inte 
äger eller disponerar över. 

tions. To this end, the United Nations shall 
take all possible measures to obtain consent 
from the host authorities. The competent au-
thorities of the Government shall ensure that 
prior authorization for access to any victim or 
witness who is not a member of the national 
contingent, as well as for the collection or se-
curing of evidence not under the ownership 
and control of the national contingent, is ob-
tained from the host nation competent author-
ities. 

7.18 När nationella undersökande tjänste-
män sänds till ett insatsområde är det de som 
leder undersökningarna. Uppgiften för Fören-
ta nationernas utredare är i sådana fall att vid 
behov bistå de nationella undersökande tjäns-
temännen i deras undersökningar, till exem-
pel med att identifiera och intervjua vittnen, 
ta upp vittnesmål, samla in skriftlig och kri-
minalteknisk bevisning och biträda med ad-
ministrativ och logistisk hjälp. 

7.18 In cases where National Investigations 
Officers are dispatched to the mission areas, 
they would lead the investigations. The role 
of the United Nations investigators in such 
cases will be to assist the National Investiga-
tions Officers, if necessary, in the conduct of 
their investigations in terms of, e.g. identifi-
cation and interviewing of witnesses, record-
ing witness statements, collection of docu-
mentary and forensic evidence and provision 
of administrative as well as logistical assis-
tance. 

7.19 Om inte något annat följer av tillämp-
lig nationell lagstiftning ska regeringen lämna 
Förenta nationerna resultaten av de undersök-
ningar som dess behöriga myndigheter har ut-
fört, däribland de nationella undersökande 
tjänstemännen, beträffande otillbörligt uppfö-
rande eller synnerligen otillbörligt uppföran-
de som medlemmar av dess nationella kon-
tingent eventuellt har gjort sig skyldiga till. 

7.19 Subject to its national laws and regula-
tions, the Government shall provide the Unit-
ed Nations with the findings of investigations 
conducted by its competent authorities, in-
cluding any National Investigations Officers, 
into possible misconduct or serious miscon-
duct by any member of its national contin-
gent. 

7.20 När nationella undersökande tjänste-
män sänds ut till insatsområdet har de samma 
juridiska ställning som om de var medlemmar 
av sina respektive kontingenter under den tid 
de befinner sig i insatsområdet eller i värd-
landet. 

7.20 When National Investigations Officers 
are deployed in the mission area, they will en-
joy the same legal stains as if they were 
members of their respective contingent while 
they are in the mission area, or host country. 

7.21 På regeringens begäran bistår Förenta 
nationerna med administrativt och logistiskt 
stöd för de nationella undersökande tjänste-
männen medan de befinner sig i insatsområ-
det eller i värdlandet. Generalsekreteraren ger 
enligt sina befogenheter lämpligt ekonomiskt 
stöd för att sända ut nationella undersökande 
tjänstemän i situationer där Förenta nationer-
na, i allmänhet dess avdelning för fredsbeva-
rande operationer, ber att de ska närvara eller 
när regeringen begär ekonomiskt stöd. Fören-
ta nationerna ber regeringen sända ut natio-
nella undersökande tjänstemän för att utreda 
farliga, komplicerade ärenden och synnerli-
gen otillbörligt uppförande. Detta stycke på-

7.21 Upon the request of the Government, 
the United Nations shall provide administra-
tive and logistic support to the National In-
vestigations Officers while they are in the 
mission area or host country. The Secretary-
General will provide, in accordance with his 
authority, financial support as appropriate for 
the deployment of National Investigations Of-
ficers in situations where their presence is re-
quested by the United Nations, normally the 
Department of Peacekeeping Operations, and 
where financial support is requested by the 
Government. The United Nations will request 
the Government to deploy National Investiga-
tions Officers in high- risk, complex matters 
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verkar inte regeringens suveräna rätt att un-
dersöka otillbörligt uppförande som med-
lemmar av dess kontingent har gjort sig skyl-
diga till. 

and in cases of serious misconduct. This par-
agraph is without prejudice to the sovereign 
right of the Government to investigate any 
misconduct of its contingent members.  

 
Artikel 7 d 

 
Article 7 quinquiens 

Utövande av regeringens jurisdiktion Exercise of jurisdiction by the Government 

7.22 Militärer och alla civila medlemmar 
som regeringen har ställt till förfogande och 
för vilka den nationella kontingentens natio-
nella militärlagstiftning är tillämplig lyder 
under regeringens exklusiva jurisdiktion när 
det gäller brott och förseelser de kan göra sig 
skyldiga till medan de är förordnade till den 
militära komponenten i Förenta nationernas 
insats i Libanon (UNIFIL). Regeringen för-
säkrar Förenta nationerna om att den kommer 
att utöva denna jurisdiktion vid brott och för-
seelser av det här slaget. 

7.22 Military members and any civilian 
members subject to national military law of 
the national contingent provided by the Gov-
ernment are subject to the Government’s ex-
clusive jurisdiction in respect of any crimes 
or offences that might be committed by them 
while they are assigned to the military com-
ponent of the United Nations Interim Force in 
Lebanon (UNIFIL). The Government assures 
the United Nations that it shall exercise such 
jurisdiction with respect to such crimes or of-
fences. 

7.23 Vidare försäkrar regeringen Förenta 
nationerna om att den kommer att utöva nöd-
vändig disciplinär jurisdiktion också gent-
emot allt otillbörligt uppförande som inte ka-
tegoriseras som brott eller förseelser som 
medlemmarna i regeringens nationella kon-
tingent gör sig skyldiga till medan de är för-
ordnade till den militära komponenten i För-
enta nationernas insats i Libanon (UNIFIL). 

7.23 The Government further assures the 
United Nations that it shall exercise such dis-
ciplinary jurisdiction as might be necessary 
with respect to all other acts of misconduct 
committed by any members of the Govern-
ment’s national contingent while they are as-
signed to the military component of the Unit-
ed Nations Interim Force in Lebanon 
(UNIFIL) that do not amount to crimes or of-
fences. 

Artikel 7 e Article 7 sexiens 

Ansvar Accountability 

7.24 Om antingen Förenta nationernas eller 
regeringens behöriga myndigheters under-
sökningar leder till slutsatsen att misstankarna 
om att en medlem av den nationella kontin-
genten har gjort sig skyldig till otillbörligt 
uppförande är befogade, ska regeringen sä-
kerställa att ärendet förs vidare till berörda 
myndigheter för lämpliga åtgärder. Regering-
en instämmer med att dessa myndigheter fat-
tar beslut på samma sätt som de gör vid vil-
ken annan förseelse eller disciplinär överträ-
delse som helst av samma slag, i enlighet med 
sina lagar eller relevanta disciplinära regle-
menten. Regeringen håller regelbundet gene-
ralsekreteraren informerad om hur ärendet 
framskrider och också om slutresultatet i fal-
let. 

7.24 If either a United Nations investigation 
or an investigation conducted by the compe-
tent authorities of the Government concludes 
that suspicions of misconduct by any member 
of the Government’s national contingent are 
well founded, the Government shall ensure 
that the case is forwarded to its appropriate 
authorities for due action. The Government 
agrees that those authorities shall take their 
decision in the same manner as they would in 
respect of any other offence or disciplinary 
infraction of a similar nature under its laws or 
relevant disciplinary code. The Government 
agrees to notify the Secretary-General of pro-
gress on a regular basis, including the out-
come of the case. 

7.25 Om det framgår av Förenta nationer- 7.25 If a United Nations investigation, in 
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nas undersökning, utförd i enlighet med rele-
vanta förfaranden, eller av regeringens under-
sökning att misstankarna är befogade om att 
kommendören för kontingenten 

(a) inte samarbetar med Förenta nationernas 
undersökning i enlighet med artikel 7 c stycke 
7.14, givet att det inte är endast genom att föl-
ja sitt lands nationella lagar och bestämmelser 
som kommendören underlåtit att samarbeta, 
eller med regeringens undersökning, eller 

(b) inte för kommando eller håller kontroll 
ordentligt, eller 

(c) inte omedelbart anmäler till berörda 
myndigheter eller vidtar åtgärder avseende 
påståenden om otillbörligt uppförande som 
kommendören blivit informerad om, ska re-
geringen säkerställa att ärendet förs vidare till 
berörda myndigheter för lämpliga åtgärder. 
Fullföljandet av dessa angelägenheter ska be-
dömas i kommendörens prestationsutvärde-
ring. 

accordance with appropriate procedures, or 
the Government’s investigation concludes 
that suspicions of failure by the contingent 
Commander to  

(a) Cooperate with a United Nations inves-
tigation in accordance with article 7 c para-
graph 7.14, it being understood that the 
Commander will not have failed to cooperate 
merely by complying with his or her national 
laws and regulations, or the Government’s 
investigation; or 

(b) Exercise effective command and con-
trol; or 

(c) Immediately report to appropriate au-
thorities or take action in respect of allega-
tions of misconduct that are reported to him 
are well founded, the Government shall en-
sure that the case is forwarded to its appropri-
ate authorities for due action. The fulfilment 
of these aspects shall be evaluated in the con-
tingent Commander’s performance appraisal. 

7.26 Regeringen inser betydelsen av att 
ärenden som gäller yrkanden om faderskap 
avseende en medlem i styrkan får en lösning. 
Regeringens strävan är att så långt de natio-
nella lagarna sträcker sig föra krav av det här 
slaget som har lämnats in till regeringen av 
Förenta nationerna vidare till berörda natio-
nella myndigheter. I det fallet att regeringens 
nationella lagstiftning inte känner till en så-
dan laglig rätt för Förenta nationerna att läm-
na krav av det här slaget, ska kraven lämnas 
till regeringen av de behöriga myndigheterna 
i värdlandet i enlighet med tillämpliga förfa-
randen. Förenta nationerna ska säkerställa att 
nödvändig tillförlitlig bevisning bifogas dessa 
krav, såsom DNA-prov av barnet, när detta 
föreskrivs i regeringens nationella lag. 

7.26 The Government understands the im-
portance of settling matters relating to pater-
nity claims involving a member of its contin-
gent. The Government will, to the extent of 
its national laws, seek to facilitate such 
claims provided to it by the United Nations to 
be forwarded to the appropriate national au-
thorities. In the case that the Government’s 
national law does not recognize the legal ca-
pacity of the United Nations to provide such 
claims, these shall be provided to the Gov-
ernment by the appropriate authorities of the 
host country, in accordance with applicable 
procedures. The United Nations must ensure 
that such claims are accompanied by the nec-
essary conclusive evidence, such as a DNA 
sample of the child when prescribed by the 
Government’s national law. 

7.27 Beaktande den plikt kommendören för 
kontingenten har att upprätthålla ordning och 
disciplin i kontingenten, ska Förenta natio-
nerna genom kommendören för styrkorna sä-
kerställa att kontingenten skickas ut till upp-
draget i överensstämmelse med vad som avta-
lats mellan Förenta nationerna och regering-
en. Eventuella hemförlovningar utanför det 
avtalade ska ske med samtycke av regeringen 
eller kommendören för kontingenten i enlig-
het med tillämpliga nationella förfaranden. 

7.27 Bearing in mind the contingent com-
mander’s obligation to maintain the discipline 
and good order of the contingent, the United 
Nations, through the Force Commander, shall 
ensure that the contingent is deployed in the 
mission in accordance with agreement be-
tween the United Nations and the Govern-
ment. Any redeployment outside the agree-
ment will be made with the consent of the 
Government or contingent commander, in ac-
cordance with applicable national procedures. 

Artikel 7 f Article 7 septies 
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Miljöanpassning Environmental compliance and waste man-
agement 

7.28 Länder som upplåter styrkor och po-
lispersonal strävar efter att säkerställa att alla 
medlemmar i den nationella kontingenten be-
ter sig miljömedvetet och handlar till stöd för 
och i överensstämmelse med Förenta natio-
nernas riktlinjer och förfaranden avseende 
miljö och avfallshantering i enlighet med bi-
laga I (miljöriktlinjer för uppdrag i fält) till 
detta samarbetsprotokoll. 

7.28 Troop- and police-contributing coun-
tries will endeavour to ensure that all mem-
bers of the national contingent conduct them-
selves in an environmentally conscious man-
ner and act in support of and in compliance 
with United Nations environmental and waste 
management policies and procedures, as set 
out in annex I (environmental policy for field 
missions) to the present memorandum of un-
derstanding. 

7.29 Förenta nationerna strävar efter att bi-
stå de nationella kontingenterna så att de kan 
handla i enlighet med Förenta nationernas 
riktlinjer och förfaranden avseende miljö och 
avfallshantering. Sådant bistånd inbegriper att 
de nationella kontingenterna ges insatsspeci-
fik information, introduktion och kontinuerlig 
träning i förfarandena vid uppdrag i fält när 
det gäller riktlinjer och förfaranden avseende 
miljö och avfallshantering. 

7.29 The United Nations will endeavour to 
provide assistance to national contingents to 
enable them to comply with United Nations 
environmental and waste management poli-
cies and procedures. Such assistance shall in-
clude providing national contingents with 
mission- specific briefings, induction and 
continuing training on field mission proce-
dures regarding environmental and waste 
management policies and procedures. 

 
Artikel 8 

Särskilda villkor 

 
Article 8 

Specific conditions 

8.1 Miljövillkorskoefficient: 0,6 % 8.1 Environmental Condition Factor: 0.6% 
8.2 Operationens intensitetskoefficient: 0,8 

% 
8.2 Intensity of Operations Factor: 0.8% 

8.3 Koefficient för fienlig-
het/tvångsavstående: 3,1 % 

8.3 Hostile Action/Forced Abandonment 
Factor: 3.1% 

8.4 Koefficient för tilläggstransport: Av-
ståndet från avgångsorten i hemlandet till an-
komstorten på insatsområdet har beräknats till 
8619 kilometer. Koefficienten utgör 2,25 % 
av ersättningstaxan. 
 

8.4 Incremental Transportation Factor: The 
distance between the port of embarkation in 
the home country and the port of entry in the 
mission area is estimated at 8619 kilometres. 
The factor is set at 2.25 % per cent of the re-
imbursement rates. 

8.5 Följande orter har avtalats som ur-
sprungsorter, avgångsorter och ankomstorter 
vid transport av personal och utrustning:  

8.5 The following locations are the agreed 
originating locations and ports of entry and 
exit for the purpose of transportation ar-
rangements for the movement of personnel 
and equipment: 

Styrkor: 
Ankomst/avreseflygplats/hamn (i staten 

som upplåter styrkan): Tammerfors, Finland  
Ankomst/avreseflygplats/hamn (i insatsom-

rådet): Beirut, Libanon 
 
Anmärkningar: Styrkorna kan återföras till 

någon annan ort som upplåtaren av styrkorna 

Troops: 
Airport/Port of Entry/Exit (in the troop con-

tributing country): Tampere, Finland Air-
port/Port of Entry/Exit (in the area of opera-
tions): Beirut, Lebanon 

 
Note: The troop may be returned to another 

location nominated by the troop contributor; 
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utser, men som Förenta nationernas maximi-
kostnader beräknas kostnaderna till den över-
enskomna ursprungsorten. Om styrkorna i 
samband med rotationen transporteras från en 
annan avresehamn, anses denna hamn vara 
den överenskomna ankomsthamnen för denna 
personal. 

however, the maximum cost to the United 
Nations will be the cost to the agreed origi-
nating location. Where a rotation uplifts 
troops from a different port of exit this port 
shall become the agreed port of entry for 
these personnel. 
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Utrustning: 
Ursprungsort: Säkylä, Finland 
Lastnings/lossningsplats (i staten som upp-

låter styrkan): Raumo, Finland  
Lastnings/lossningsplats (i insatsområdet): 

Beirut, Libanon. 

Equipment: 
Originating Location: Sakyla, Finland 
Port of Embarkation/Disembarkation (in the 

contributing country): Rauma, Finland Port of 
Embarkation/Disembarkation (in the mission 
area): Beirut, Lebanon. 

 
Artikel 9 

 
Article 9 

Ersättningsyrkande av tredje part Claims by third parties 

9. Förenta nationerna svarar för handläg-
gandet av ersättningsyrkanden som framförs 
av tredje parter när gäller förlust av eller ska-
da på egendom, dödsfall eller personskada 
som förorsakats av personal eller utrustning 
som regeringen bistått med under tjänstgöring 
eller verksamhet i enlighet med detta proto-
koll. Beror förlusten, skadan, dödsfallet eller 
personskadan på grov oaktsamhet eller upp-
såtlig gärning av biståndspersonalen handläg-
ger dock regeringen ersättningsyrkandena. 

9. The United Nations will be responsible 
for dealing with any claims by third parties 
where the loss of or damage to their property, 
or death or personal injury, was caused by the 
personnel or equipment provided by the Gov-
ernment in the performance of services or any 
other activity or operation under this MOU. 
However, if the loss, damage, death or injury 
arose from gross negligence or wilful mis-
conduct of the personnel provided by the 
Government, the Government will be liable 
for such claims. 

 
Artikel 10 

 
Article 10 

Ersättning Recovery 

10. Regeringen ersätter Förenta nationerna 
för sådan förlust av eller skada på Förenta na-
tionernas utrustning och egendom som orsa-
kats av personal eller utrustning som reger-
ingen upplåtit ifall förlusten eller skadan 
(a) inte skett under tjänstgöring eller i sam-
band med någon annan åtgärd eller verksam-
het i enlighet med detta protokoll, eller 

(b) orsakats av grov oaktsamhet eller upp-
såtlig gärning av personal som upplåtits av 
regeringen. 

10. The Government will reimburse the 
United Nations for loss of or damage to Unit-
ed Nations-owned equipment and property 
caused by the personnel or equipment provid-
ed by the Government if such loss or damage  

(a) occurred outside the performance of 
services or any other activity or operation un-
der this MOU, or  

(b) arose or resulted from gross negligence 
or wilful misconduct of the personnel provid-
ed by the Government. 

 
Artikel 11 

 
Article 11 

Komplettering Supplementary arrangements 

11. Avtalsparterna kan skriftligen avtala om 
kompletterande tillägg till detta protokoll. 

11. The parties may conclude written sup-
plementary arrangements to the present 
MOU. 
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Artikel 12 Article 12 

Ändring Amendments 

12. Endera parten kan ta initiativ till juster-
ing av insatsnivån av den verksamhet som er-
sätts av Förenta nationerna eller av nivån på 
det nationella biståndet för att säkerställa att 
den är förenlig med uppdragets operativa 
krav. Det föreliggande protokollet kan ändras 
endast genom skriftligt avtal mellan Förenta 
nationerna och regeringen. 

12. Either of the Parties may initiate a re-
view of the level of contribution subject to re-
imbursement by the United Nations or to the 
level of national support to ensure compati-
bility with the operational requirements of the 
mission and of the Government. The present 
MOU may only be amended by written 
agreement of the Government and the United 
Nations. 

 
Artikel 13 

 
Article 13 

Tvistlösning Settlement of disputes 

13.1 Till Förenta nationernas insats i Liba-
non (UNIFIL) inrättas en mekanism för att i 
försonlig samarbetsanda genom samråd be-
handla och avgöra tvister rörande tillämp-
ningen av detta protokoll. Mekanismen ska ha 
två nivåer: 

 
 
(a) Nivå 1: Chefen för insatsstödet ska för-

söka lösa tvisten i samråd med kommendören 
för styrkorna och kommendören för kontin-
genten, och 

 
(b)Nivå 2: Om en tvist inte kan lösas ge-

nom samråd på nivå 1, ska en representant för 
medlemslandets ständiga representation och 
biträdande generalsekreteraren vid avdelning-
en för fredsbevarande operationer eller en re-
presentant för denne på begäran av någondera 
avtalsparten försöka nå en förhandlingslös-
ning i tvisten. 

13.1 The United Nations Interim Force in 
Lebanon (UNIFIL) shall establish a mecha-
nism within the mission to discuss and re-
solve, amicably by negotiation in a spirit of 
cooperation, differences arising from the ap-
plication of this MOU. This mechanism shall 
be comprised of two levels of dispute resolu-
tion: 

(a) First level: The Director of Mission 
Support (DMS), in consultation with the 
Force Commander (FC) and the Contingent 
Commander will attempt to reach a negotiat-
ed settlement of the dispute; and 

(b) Second level: Should negotiations at the 
first level not resolve the dispute, a repre-
sentative of the Permanent Mission of the 
Member State and the Under-Secretary-
General, Department of Peacekeeping Opera-
tions, or his representative shall, at the re-
quest of either Party, attempt to reach a nego-
tiated settlement of the dispute. 

13.2 Tvister som inte kunnat lösas i enlig-
het med stycke 1 i denna artikel kan hänskju-
tas till en gemensamt godkänd medlare eller 
förlikare som utsetts av Internationella dom-
stolen. Löses inte tvisten på detta sätt kan 
tvisten på någondera avtalspartens begäran 
hänskjutas till skiljemannaförfarande. Varde-
ra avtalsparten utser en skiljeman och dessa 
två utser den tredje skiljemannen som funge-
rar som ordförande. Har någondera avtalspar-
ten inte inom trettio dagar efter begäran om 
skiljemannaförfarande utsett en skiljeman, el-
ler har den tredje skiljemannen inte utsetts 
inom trettio dagar från det de två skiljemän-

13.2 Disputes that have not been resolved 
as provided in paragraph 13.1 above may be 
submitted to a mutually-agreed conciliator or 
mediator appointed by the President of the In-
ternational Court of Justice, failing which the 
dispute may be submitted to arbitration at the 
request of either party. Each party shall ap-
point one arbitrator, and the two arbitrators so 
appointed shall appoint a third, who shall be 
the Chairman. If within thirty days of the re-
quest for arbitration either Party has not ap-
pointed an arbitrator or if within thirty days 
of the appointment of two arbitrators the third 
arbitrator has not been appointed, either Party 
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nen utsetts, kan vem som helst av avtalspar-
terna be presidenten för Internationella dom-
stolen utse en skiljeman. Skiljemännen beslu-
tar om tillämplig procedur och vardera av-
talsparten svarar för sina egna kostnader. 
Skiljemannautslaget ska innehålla motiver-
ingar för utslaget och avtalsparterna ska god-
känna utslaget som en slutlig lösning på tvis-
ten. Skiljemännen har inte rätt att utdöma rän-
ta eller straffskadestånd. 

may request the President of the International 
Court of Justice to appoint an arbitrator. The 
procedures for the arbitration shall be fixed 
by the arbitrators, and each Party shall bear 
its own expenses. The arbitral award shall 
contain a statement of reasons on which it is 
based and shall be accepted by the Parties as 
the final adjudication of the dispute. The arbi-
trators shall have no authority to award inter-
est or punitive damages. 

 
Artikel 14 

 
Article 14 

Ikraftträdande Entry into force 

14. Detta protokoll träder i kraft den 1 april 
2017. Förenta nationernas finansiella skyl-
digheter beträffande ersättning för personal 
vidtar när personalen anländer till insatsom-
rådet och gäller till det datum, då personalen 
lämnar insatsområdet enligt överenskommen 
retireringsplan eller till faktisk avresedag ifall 
förseningen beror på Förenta nationerna. 

14. The present MOU shall become effec-
tive on 1 April, 2017. The financial obliga-
tions of the United Nations with respect to re-
imbursement of personnel start from the date 
of arrival of personnel in the mission area, 
and will remain in effect until the date per-
sonnel depart the mission area as per the 
agreed withdrawal plan or the date of effec-
tive departure where the delay is attributable 
to the United Nations. 
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Artikel 15 Article 15 

Upphörande Termination 

15. Efter inbördes konsultationer avtalar 
parterna om de enskilda villkoren för att detta 
protokoll ska upphöra vara i kraft. 

15. The modalities for termination shall be 
as agreed to by the Parties following consul-
tations between the Parties. 

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har Fören-
ta nationerna och Finlands regering under-
tecknat detta samarbetsprotokoll. 

 
Undertecknat i New York den 11 oktober 

2017 i två original på engelska. 

IN WITNESS WHEREOF, the United Na-
tions and the Government of Finland have 
signed this Memorandum of Understanding. 

 
Signed in New York on 11 October 2017 in 

two originals in the English language. 
 

För Finlands regering 
 

Kai Sauer 
Finlands ständiga representant vid Förenta 

nationerna 

 
For the Government of Finland 

 
Kai Sauer 

Permanent Representative of Finland to the 
United Nations 

 
För Förenta nationerna 

 
Atul Khare 

Undergeneralsekreterare för fältstöd 

 
For the United Nations 

 
Atul Khare 

Under-Secretary-General for Field Support 
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Bilaga A 
 

Personal som finska regeringen tillhandahåller 
 

UNIFIL – Beredskap hos kommendören för styrkorna –  
Mekaniserat infanterikompani 

 
1 - Krav 

 
1. Regeringen förbinder sig att sända personal enligt följande: 

 
För perioden som inleds den 1 april 2017 

 

ENHET/UNDERENHET ANTAL FÖRMÅGA 
Mekaniserat infanterikompani 158  

 
Anmärkningar: Regeringen kan på egen bekostnad ställa ytterligare personal till förfo-
gande som nationellt stöd. Det uppstår inga betalningsskyldigheter för Förenta natio-
nerna beträffande den nationella stödenhetens personal, vare sig för styrkor, rotation 
eller självförsörjning, eller något annat ekonomiskt ansvar. 

2 - Ersättning 

2. Regeringen får följande ersättningar: 

A. Kostnader för styrkan, USD 1332 i månaden från 1 juli 2014. 

B. Kostnader för styrkan, USD 1365 i månaden från 1 juli 2016. 

C. Kostnader för styrkan, USD 1410 i månaden från 1 juli 2017. 
 

3. Det kan göras avdrag i enlighet med generalförsamlingens resolution 
A/RES/67/261, del II, stycke 11 från ersättningarna för styrka/polispersonal för huvud-
utrustning förtecknad i detta protokoll som saknas eller som inte funktionerar. 

 
4. Kontingentens personal får en dagpenning om USD 1,28 direkt från krishan-
teringsinsatsen och därutöver en semesterpenning om USD 10,50 per dag för högst 15 
semesterdagar per varje sexmånadersperiod. 
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3. Allmänna villkor för personalen 
 

5. Regeringen ska försäkra sig om att personalen den upplåter motsvarar de krav 
Förenta nationerna ställer för UNIFIL-tjänstgöring, bland annat avseende militär grad, 
erfarenhet, fysisk kondition, specialkunskap och språkkunskaper. Personalen ska vara 
utbildad i användningen av den utrustning som står till kontingentens förfogande och 
ska följa alla riktlinjer och förfaranden som FN fastställer avseende läkar- eller andra 
intyg, vaccineringar, resor, försändelser, semestrar eller andra rättigheter. 

 
6. Under UNIFIL-tjänstgöringen svarar regeringen för alla de ersättningar, tillägg 
och förmåner dess personal enligt nationell reglering är berättigad till. 

 
7. Förenta nationerna ska lämna regeringen all relevant information som rör upp-
låtandet av personal, inklusive ansvarsfrågor när det gäller förlust eller skada på FN:s 
egendom och ersättningskrav när det gäller död, skada eller sjukdom under FN-
tjänstgöring eller förlust av personlig egendom. Ersättningskraven vid dödsfall och inva-
liditet behandlas i enlighet med generalförsamlingens resolution 52/177 från den 18 de-
cember 1997. Detaljerade anvisningar om hur ersättningskrav i samband med dödsfall 
och invaliditet ska lämnas in finns i FN:s dokument A/52/369 från den 17 september 
1997. 

 
8. Annan personal än den som nämns i detta samarbetsprotokoll står under natio-
nellt ansvar och för den gäller inte FN:s ersättningar och stöd. Sådan personal kan sän-
das till UNIFIL med förhandsgodkännande av FN, om upplåtaren av styr-
kor/polispersonal och FN anser det nödvändigt av nationella hänsyn, till exempel för att 
sköta kommunikationsmedel för nationell kontakt. Denna personal ska vara en del av 
kontingenten och följaktligen ha samma juridiska status som medlemmarna i UNIFIL. 
Upplåtaren av styrkor/polispersonal får dock ingen ersättning av FN för denna personal 
och FN godkänner heller inga som helst ekonomiska förpliktelser eller något ansvar för 
den. Eventuella kostnader för stöd eller tjänster återkrävs från den ersättning som utbeta-
las till upplåtaren av styrkor/polispersonal. 

 
9. Personal som på FN:s begäran sänts på specialuppdrag för en begränsad tid 
kan vid behov täckas av tilläggsavtal till detta protokoll. 

 
10. Nationell civilpersonal utsänd av regeringen som tjänstgör som en del av 
truppformationen/polispersonalen jämställs med de militära medlemmarna i formatio-
nen/polispersonalen i enlighet med detta protokoll. 

 
11. Vid upplåtande av militär och annan personal tillämpas de allmänna administ-
rativa och ekonomiska regleringar som anges i riktlinjerna för upplåtare av styrkor i bi-
laga G.  
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Bilaga B 
Huvudutrustning som regeringen tillhandahåller 

UNIFIL – Beredskap hos kommendören för styrkorna – Mekaniserat 
infanterikompani – Finland 

1 – Krav 
Ersättningsmetod: Serviceuthyrning 

För perioden som inleds den 1 april 2017  
Koefficienter: Miljövillkor: 0,60 % 
 Operationens intensitet: 0,80 % 
 Fientlighet/tvångsavstående: 3,10 % 
 Tilläggstransport 2,25 % 

 
Utrustningselement Antal Månadsersätt-

ning 
USD 
Exkl. koeffi-
cienter 

Månadsersättning 
USD  
Inkl. koefficienter 

Helhetsersätt-
ning per månad 
USD  
Inkl. koeffici-
enter 

Containrar     
Ammunitionslagercontainer 2 261,00 266,14 532,28 
Övriga containrar 6 72,00 73,27 439,62 
Verkstadscontainer 1 736,00 751,85 751,85 
   Mellansumma 1 723,75 
Stridsfordon     
Bepansrad kommandoplats på hjul 1 4 193,00 4 300,38 4 300,38 
Bepansrat manskapstransportfordon på 
hjul - beväpnat (klass I)  

9 7 628,00 7 901,76 71 115,84 

Bepansrat manskapstransportfordon på 
hjul - obeväpnat (klass II)  

4 3 041,00 3 041,00 12 592,84 

   Mellansumma 88 009,06 
Servicefordon (militär version)     
Terrängbil (4x4) med militärradio 11 1 309,00 1 363,16 14 994,76 
Lastbil, terräng (1,5–2,4 ton) 3 1 144,00 1 192,39 3 577,17 
Lastbil, terräng (över 10 ton) 3 2 219,00 2 296,62 6 889,86 
Bärgningsbil (över 5 ton) 1 3 855,001 3 978,21 3 978,21 
   Mellansumma 29 440,00 
Släpvagnar     
Enaxlad lätt släpvagn 7 99,00 102,29 716,03 
   Mellansumma 716,03 
Beväpning     
Pansarvärnsrobotvapen (specialfall) 1 901,93 922,67 922,67 
Bemanningskrävande maskingevär (11–
15 mm) 

1 68,00 69,29 69,29 

Bemanningskrävande maskingevär 
(högst 10 mm) 

9 43,00 43,87 394,83 

Granatkastare (83–122 mm) 2 56,00 57,13 114,26 
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Granatkastare (högst 60 mm) 9 13,00 13,33 119,97 
   Mellansumma 1 621,02 
Diverse utrustning     
Störningsstationer för fjärrstyrda 
sprängladdningar (specialfall) 

6 1 894,78 1 935,55 11 613,30 

   Mellansumma 11 613,30 
Kravallbekämpningsutrust-
ning – personalens utrustning 

    

Personalens utrustning (inkl. skydds-
mask) – serie på 10 förpackningar 

15 1 173,00             1 194,25                  17 913,75 

   Mellansumma 17 913,75 
   Serviceuthyrning 

totalt USD 
 
151 036,91 

 

Anmärkningar: 

1. I tillägg till den huvudutrustning som anges ovan kommer upplåtarna av styrkor att yt-
terligare tillhandahålla nio (9) pansarvärnsrobotvapen för engångsbruk (NLAW), tolv 
(12) pansarvärnspjäser för engångsbruk (112 mm) och femton (15) pansarvärnspjäser 
för engångsbruk (66 mm). Eftersom vapnen är för engångsbruk kan de inte behandlas 
som huvudutrustning då deras förväntade brukstid inte kan antas överstiga ett år. I 
stället behandlas de på samma sätt som ammunition/robotar i de fall där upplåtaren av 
styrkor har rätt till sådan ersättning för avfyrade robotar och granater som tillämpas på 
ammunition som förbrukas vid insatser i enlighet med COE-manualens kapitel 3, bi-
laga A, stycke 32. 

2. För syften som gäller ersättning ska nio (9) 40 mm vapen av pistoltyp som kan använ-
das med olika slag av ammunition betraktas som granatkastare (högst 60 mm). 
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Bilaga B 

2. Allmänna villkor för huvudutrustning 
 
1. Huvudutrustning som upplåts enligt detta protokoll kvarstår i regeringens ägo. 
 
2. Huvudutrustning för kort tid och specialfall omfattas inte av detta protokoll eller ska 
förhandlas och beslutas separat genom tilläggsprotokoll till detta protokoll. 
 
3. Ersättning för huvudutrustning betalas fullt ut tills upplåtaren av styr-
kor/polispersonal frånträder insatsen eller tills insatsen avslutas, varefter ersättningen 
utgör 50 % av i detta protokoll fastställd ersättningstaxa tills huvudutrustningen har 
lämnat insatsområdet. 
 
4. För att uppnå bruksstandard kan kontingenterna ha huvudutrustning högst 10 % 
över den avtalade godkända mängden och denna överloppsutrustning ska grupperas 
och hemförlovas tillika med kontingenten. Förenta nationerna ersätter grupperingen 
och hemförlovningen och målning/ommålning av överloppsutrustning, men staten 
som upplåtit styrkan erhåller inte ersättning för service eller kapitaluthyrning för den-
na utrustning. 
 
5. Förenta nationerna svarar för kostnaderna för att ändra godkänd utrustning så att 
den motsvarar Förenta nationernas tilläggsstandard för gruppering av utrustning i en-
lighet med insatsens service- och kapitaluthyrningregleringar (såsom målning, FN-
emblem, ändring för vinterförhållanden). Förenta nationerna svarar likaledes för kost-
naderna för återlämnandet av godkänd utrustning i nationella lager när insatsen avslu-
tas (såsom ommålning av kännetecken). Kostnaderna uppskattas och ersätts efter 
framförande av ett yrkande i enlighet med den godkända utrustningsförteckningen i 
detta protokoll. Målnings-/ommålningskostnader ersätts med standardersättningar för 
målning/ommålning av huvudutrustning i enlighet med den godkända definitionen i 
detta protokoll. Upplåts utrustning genom serviceuthyrning ersätts reparationskostna-
derna inte, eftersom dessa ingår i ersättningen för underhåll i serviceuthyrningsavtalet. 
 
 
3. Verifiering och kontroll 
 
6. Huvudavsikten med verifieringen och kontrollprocedurerna är att verifiera att vill-
koren i det bilaterala samarbetsprotokollet har följts och att vid behov kunna vidta 
nödvändiga korrigerande åtgärder. Det åligger Förenta nationerna att i samråd med 
kontingenten eller någon annan officiell representant som utsetts av upplåtaren av 
styrkor/polispersonal säkra att den av regeringen upplåtna utrustningen motsvarar 
UNIFIL-kraven och att den upplåts i enlighet med bilaga D i detta protokoll. 
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7. Förenta nationerna har därför rätt att verifiera den tillhandahållna utrustningens och 
tjänsternas kondition, kvalitet och mängd. Regeringen utser en ansvarig kontaktperson 
för verifierings- och kontrollärenden, vanligen utifrån personens funktion eller befatt-
ning. 
 
8. Skälighetsprincipen ska styra verifieringsprocessen. Det ska bedömas huruvida re-
geringen och Förenta nationerna har vidtagit alla skäliga åtgärder för att uppfylla sam-
arbetsprotokollets anda, om än inte hela dess innehåll, och beaktat ärendets betydelse 
och den tidsperiod protokollet inte uppfyllts. Den bärande principen vid skälighetsbe-
dömningen ska vara att utrustningen som upplåts av regeringen eller Förenta nationer-
na passar det (militära/operativa) syftet utan andra kostnader för regeringen eller För-
enta nationerna än i de som fastställts i detta protokoll. 
 
9. Kontrollprocessens resultat ska användas som grund för konsultativa diskussioner 
på en så låg nivå som möjligt, så att avvikelser kan korrigeras eller beslut om korrige-
rande åtgärder fattas, inräknat ändring av avtalad ersättning. Alternativt kan parterna 
omförhandla omfattningen av deltagandet med beaktande av i vilken mån protokollet 
inte uppfyllts. 
 
10. Verifieringen av huvudutrustningen omfattar följande inspektioner: 
 

(a) Ankomstinspektion 
 
Huvudutrustning ska inspekteras genast då den anlänt till insatsområdet och inspektio-
nen ska vara slutförd inom en månad. Förenta nationerna samråder om tid och plats 
med upplåtaren av styrkan/polispersonalen. Finns utrustning och personal på insats-
området redan när protokollet undertecknas, ska den första inspektionen ske vid en 
tidpunkt som bestäms gemensamt av ledningen för insatsen och för styrkan och vara 
slutförd inom en månad från detta datum. 
 
Regeringen kan anhålla om råd eller konsultationer av ett FN-team i frågor som rör 
huvudutrustning eller självförsörjning. Förenta nationerna önskar i normalfall avlägga 
ett besök i styrkans/polispersonalens hemland före truppkoncentrationen. 
 

(b) Operativ inspektion 
 
Representanter som vederbörligen har utsetts av Förenta nationerna utför de operativa 
inspektionerna som verkställs i enlighet med de operativa kraven under den tid enhe-
terna befinner sig i området. Huvudutrustningen inspekteras för att säkerställa att ka-
tegorierna och grupperna samt mängden följer detta protokoll och att det används kor-
rekt. 
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Genom inspektion fastställs också huruvida den operativa användningen stämmer 
överens med de uppgifter som ingår i kvalitetskraven i bilaga E. 
 
 

(c) Avreseinspektion 
 
Då kontingenten eller en del av den lämnar insatsområdet ska representanter som ve-
derbörligen utsetts av Förenta nationerna utföra avreseinspektion för att fastslå att all 
av regeringen upplåten huvudutrustning, och endast den, avgår med styrkan samt för 
att fastslå kapitaluthyrningsutrustningens skick. 
 

(d) Övriga inspektioner och rapportering 
 
Ytterligare verifieringar och inspektioner som kommendören för styrkor-
na/poliskommendören, direktören/chefen för fältstöd eller FN-högkvarteret anser nöd-
vändiga görs möjligen, till exempel sådana som krävs som stöd för rapportering i en-
lighet med stående direktiv. 
 
Förenta nationerna kan anhålla om att före koncentrationen få avlägga ett besök till 
upplåtarens hemland för att hjälpa upplåtaren av styrkorna/polispersonalen att förbe-
reda truppkoncentrationen och för att verifiera lämpligheten hos huvudutrustningen 
och självförsörjningen som har föreslagits för koncentrationen. 
 
4. Transport 
 
11. Efter samråd med regeringen sköter Förenta nationerna arrangemangen kring 
grupperingen och hemförlovningen av den kontingentägda utrustningen och svarar för 
transportkostnaderna från avtalad avgångshamn till lossningshamn och till insatsom-
rådet antingen direkt eller, om regeringen sköter transporten, genom ett Letter of As-
sist-dokument. I länder utan hamn eller i länder där utrustningen transporteras på 
landsväg eller järnväg till insatsområdet utgör avtalad gränsövergång ankomsthamn. 
 
12. Upplåtaren av styrkor/polispersonal svarar för att reservdelar till huvudutrustning 
och övrig utrustning levereras till kontingenten, för utrustningsrotationen samt för att 
nationella krav uppfylls. Beräknade månatliga underhållskostnader för serviceuthyr-
ningen innefattar en allmän ersättning om 2 % för sådan transport. Dessutom tillämpas 
på underhållskostnader ett avståndstillägg. Avståndstillägget utgör 0,25 % av de upp-
skattade underhållskostnaderna för varje 500 engelska mil (800 kilometer) efter de 
första 500 engelska milen (800 kilometerna) från avgångshamnen i den upplåtande 
staten till ankomsthamnen på insatsområdet. I länder utan hamn eller i länder där ut-
rustningen förflyttas på landsväg eller järnväg till insatsområdet gäller avtalad gräns-
övergång som ankomsthamn. 
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13.För transport av reservdelar betalas inte separat ersättning utöver vad serviceuthyr-
ningsavtalet täcker. 
 
14. Kostnader som hänför sig till utrustningsrotation för att uppfylla nationella opera-
tiva eller underhållskrav berättigar inte till ersättning av Förenta nationerna. Vissa ka-
tegorier av huvudutrustning som upplåtits för längre fredsbevarande insatser och som 
inte längre kan användas eller för vilka ständigt underhåll inte är ekonomiskt i insats-
området, kan komma i fråga för rotation på Förenta nationernas bekostnad, efter över-
vägande av nämnden för övervakning av den kontingentägda utrustningen enligt sam-
förståndsprotokollet för en insats (COE/MOU Management Review Board, CMMRB) 
överenskommen i samråd med den berörda kontingentkommendören utifrån de opera-
tiva kraven för insatsen. Dessa kategorier är följande: beväpnade persontransport-
bandvagnar, beväpnade persontransportvagnar på hjul, pionjärfordon och servicefor-
don (militära version). 
 
15. Förenta nationerna svarar för kostnaderna för inrikestransport av huvudutrustning 
mellan avtalad ursprungsort och avgångs/ankomsthamn. Förenta nationerna kan ordna 
transport till och från ursprungsorten, regeringen svarar dock för kostnaderna, förutom 
i fråga om huvudutrustningen. Ersättning för kostnaderna för inrikestransport som 
upplåtaren av styrkor/polispersonal har svarat för betalas mot framförande av ett yr-
kande i enlighet med ett före transporten framförhandlat Letter of Assist-dokument. 
 
16. Förenta nationerna svarar för transportkostnaderna som uppstår vid gruppering och 
lossning av utrustningen och av reservutrustningen till den nivå som fastställs i detta 
protokoll. Upplåtarstaten svarar för kostnaderna ifall den grupperar mera utrustning än 
vad som fastställts detta protokoll och ytterligare för 10 % av reservutrustningen. 
 
17. När Förenta nationerna har förhandlat avtalet om utrustningens hemtransport och 
transportören överskrider tilläggstiden på 14 dagar från beräknad ankomstdag ersätter 
Förenta nationerna upplåtarstaten enligt nivån i kapitaluthyrningsavtalet för tiden från 
beräknat ankomstdatum till verklig ankomstdag. 
 
5. Operativa brukskoefficienter 
 
18. De operativa brukskoefficienter som beskrivs i bilaga F tillämpas på kostnadser-
sättningarna för huvudutrustning. 
 
6. Förlust och skada 
 
19. Vid beslut om ersättning av förlust eller skada ska det göras skillnad mellan oupp-
såtlig olyckshändelse och fientlighet/tvångsavstående enligt följande: 
 

(a) Ouppsåtliga olyckshändelser. Taxan för kapital/serviceuthyrning omfattar 
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ouppsåtlighetsfaktorn som täcker förlust av eller skada på utrustning på grund 
av en ouppsåtlig olyckshändelse. I sådana fall betalas ingen tilläggsersättning 
för förlusten eller skadan och inga andra krav godkänns. 

 
(b) Fientlighet/tvångsavstående 

 
(i) Beror förlusten eller skadan på enskild fientlighet eller tvångsavstående 

svarar upplåtaren av styrkor/polispersonal för varje del av utrustningen när 
dess sammanlagda skäliga marknadsvärde underskrider USD 250 000. 

 
(ii) Förorsakas förlust av eller skada på huvudutrustning av en enskild fientlig-

het eller tvångsavstående svarar Förenta nationerna för varje del av huvud-
utrustningen vars allmänna skäliga marknadsvärde utgör eller överstiger 
USD 250 000 eller för förlust av eller skada på huvudutrustning när dess 
sammanlagda allmänna skäliga marknadsvärde utgör eller överstiger USD 
250 000. 

 
20. När utrustningen tillhandhålls genom serviceuthyrning används skäliga repara-
tionskostnader som beräkningsgrund. Skadad utrustning anses till fullo förlorad när 
reparationskostnaderna överstiger 75 % av det allmänna marknadsvärdet. 
 
21. FN är inte ersättningsskyldig när förlusten eller skadan beror på uppsåtlig gärning 
eller grov oaktsamhet av medlemmar av den upplåtna styrkan/polispersonalen. Denna 
oaktsamhet ska fastställas av en undersökningsnämnd, sammankallad av en vederbör-
ligen bemyndigad representant för Förenta nationerna, och nämndens rapport ska god-
kännas av den ansvarige tjänstemannen vid Förenta nationerna. 
 
 
7. Förlust eller skada under transitering 
 
22. För förlust eller skada under transport svarar den part som ordnat transporten. 
Skadeståndsansvaret gäller endast betydande skada. Med betydande skada avses ska-
da, vars reparationskostnader utgör eller överstiger 10 % av utrustningsdelens skäliga 
marknadsvärde. 
 
8. Utrustning för specialfall 
 
23. Såvida inte annat bestäms i detta protokoll behandlas förlust av eller skada på ut-
rustning för specialfall på samma sätt som annan huvudutrustning. 
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9. Ansvar vid skada på huvudutrustning som ägs av en upplåtare av styr-
kor/polispersonal och används av en annan upplåtare 
 
24. En upplåtare av styrkor/polispersonal kan till Förenta nationerna upplåta huvudut-
rustning som på Förenta nationernas begäran används av en annan upplåtare av styr-
kor/polispersonal. I dessa fall tillämpas följande principer: 
 

(a) Lämplig utbildning behövs för att säkerställa att användaren är kvalificerad att 
använda specialhuvudutrustning, såsom stridsfordon. Det åligger Förenta na-
tionerna att säkerställa att utbildning ordnas och att bekosta den. Förenta natio-
nerna och den upplåtare av styrkor/polispersonal som tillhandahåller huvudut-
rustningen samt den upplåtare av styrkor/polispersonal som använder huvudut-
rustningen ska avtala om hur denna utbildning ska ordnas och tillhandahållas. 
Förhandlingsresultatet registreras i respektive samarbetsprotokoll. 

 
(b) Huvudutrustning, som en upplåtare av styrkor/polispersonal upplåter för För-

enta nationernas fredsbevarande insats och som används av en annan upplåtare 
av styrkor/polispersonal, ska hanteras med tillbörlig omsorg. Den upplåtare av 
styrkor/polispersonal som använder utrustningen är skyldig att genom Förenta 
nationernas förmedling ersätta den upplåtare av styrkor/polispersonal som till-
handahåller utrustningen all skada som beror på uppsåtlig gärning, grov oakt-
samhet eller oaktsamhet av användaren. 

(c) Alla skadefall undersöks och handläggs i enlighet med Förenta nationernas 
regler och bestämmelser. 
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Bilaga F 
 
DEFINITIONER 
 
1. Med en beredskapsnivå godkänd av Förenta nationerna avses att varje enhet el-
ler formering, fartyg, vapensystem eller utrustning ska kunna utföra de uppgifter eller 
funktioner för vilka de organiserats eller planerats för att insatsens uppdrag ska kunna 
fullföljas. 
 
2. Med konsumtionsförnödenheter avses allmänt gods som används dagligen. I kon-
sumtionsförnödenheterna ingår stridsförnödenheter, allmänna och tekniska lager, för-
svarslager, ammunition eller sprängmedel och andra basförnödenheter som stöder hu-
vudutrustningen och den övriga utrustningen samt personalen. 
 
3. Med kontingent avses alla formerade enheter, all personal och all utrustning som 
upplåtaren av styrkor/polispersonal har koncentrerat till insatsområdet i enlighet med 
detta protokoll. 
 
4. Med kontingentägd utrustning avses huvudutrustning, övrig utrustning och 
konsumtionsförnödenheter som upplåtarens kontingent av styrkor/polispersonal har 
med sig och använder i krishanteringsoperationer. 
 
5. Med miljövillkorskoefficient avses en koefficient som tillämpas på ersättnings-
taxan för huvudutrustning och självförsörjning för att beakta tilläggskostnader orsaka-
de av extrema bergs-, klimat- och terrängförhållanden som bekostas av upplåtaren av 
styrkor/polispersonal. Denna koefficient tillämpas endast vid förhållanden som antas 
förorsaka betydande tilläggskostnader för upplåtaren av styrkor/polispersonal. Koeffi-
cienten bestäms i början av insatsen av en teknisk undersökningsgrupp och tillämpas 
allmänt under insatsen. Koefficienten kan inte vara större än 5 procent av ersättnings-
taxan. 
 
6. Med röjning av sprängmedel (EOD) avses när det gäller styrkans EOD spårning, 
precisering, bedömning på plats, ofarliggörande, tagande i förvar och slutligt förstö-
rande av ammunition som inte har exploderat. För insatsens del utförs röjningen av en 
specialenhet som ingår i styrkan. Styrkornas EOD-operationer kan utföras inom hela 
eller inom en del av insatsområdet. Röjningen av sprängmedel kan även omfatta am-
munition som har skadats eller förstörts så att den har blivit farlig. 
 
7. Med röjning av sprängmedel (EOD) avses när det gäller självförsörjning EOD 
som enheten utför på sitt inkvarterings- eller lägerområde. 
 
8. Med kommendören för styrkorna avses en officer utsedd av Förenta nationernas 
generalsekreterare som svarar för all militär verksamhet under insatsen. 
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9. Med tvångsavstående avses åtgärder som föranleds av beslut av kommendören för 
styrkorna/poliskommendören eller av en representant befullmäktigad av kommendö-
ren eller som föranleds av bestämmelserna om bruk av militära maktmedel och som 
leder till förlust av innehav eller kontroll över utrustning eller gods. 
 
10. Med allmänt skäligt marknadsvärde (GFMV) avses värdering av utrustningen 
med tanke på ersättning. Det beräknas antingen utgående från ett genomsnittligt ur-
sprungligt anskaffningspris adderat med eventuella betydande kapitalförhöjningar, in-
flationsjusterat och minskat på grund av eventuellt tidigare bruk eller från bytesvärdet, 
beroende på vilket som är lägre. I det allmänna skäliga marknadsvärdet är tillbehören 
till den utrustning som används i operativt syfte inkluderade. 
 
11. Med regeringen avses den deltagande statens regering. 
 
12. Med kommendören för insatsen avses den specialrepresentant eller kommendör 
som utsetts av Förenta nationernas generalsekreterare med samtycke av säkerhetsrådet 
som svarar för alla FN-funktioner under insatsen. 
 
13. Med fientlighet avses en incident som förorsakats av en eller flera krigförande 
parter och som har en direkt och betydande negativ effekt på upplåtarens personal el-
ler utrustning. Olika aktiviteter kan karakteriseras som en enda fientlighet om de all-
mänt sett hör samman. 
 
14. Med koefficient för fientlighet eller tvångsavstående avses en koefficient som 
tillämpas på varje ersättningsklass beträffande självförsörjning och på reservdelarna i 
serviceuthyrningen (eller på hälften av uppskattad underhållstaxa) för att ersätta upplå-
taren för förlust eller skada. Koefficienten bestäms i början av insatsen av en teknisk 
undersökningsgrupp och tillämpas allmänt under insatsen. Koefficienten kan inte vara 
större än 5 procent av ersättningstaxan. 
 
15. Med tilläggstransportkoefficient avses en koefficient som täcker tilläggskostna-
derna för transport av reservdelar och konsumtionsförnödenheter inom serviceuthyr-
ningen eller underhållshyran och utgör 0,25 procent av kostnaderna för varje 800 km 
(500 engelska mil) efter de första 800 km (500 engelska mil) från avgångshamnen i 
hemlandet till insatsens ankomsthamn. I länder utan hamn eller i länder där utrust-
ningen transporteras till insatsområdet per landsväg eller järnväg är gränsövergången 
ankomstort. 
 
16. Med inledande anskaffningar avses logistiskt stöd under en krishanteringsinsats 
där den upplåtande staten tillhandahåller proviant, vatten och bränsle till kontingen-
ten/enheten mot ersättning. Upplåtaren av styrkor/polispersonal får ersättningen mot 
inlämnade verifikat. I normalfall krävs inledande anskaffningar för kontingen-
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ter/enheter endast vid den initiala koncentrationen av kontingenten/enheten sänds och 
för en begränsad tidsperiod (30–60 dagar), tills Förenta nationerna kan tillhandahålla 
dessa förnödenheter. Kravet på inledande anskaffning av vatten, proviant och bränsle 
specificeras i riktlinjerna för upplåtarstaterna. 
 
17. Med operationens intensitetskoefficient avses en koefficient som tillämpas på 
ersättningstaxan för huvudutrustning och för självförsörjning för att ersätta upplåtaren 
av styrkor/polispersonal för ökade kostnader på grund av uppdragets omfattning, lo-
gistikkedjans längd, brist på kommersiella reparations- och stödtjänster och andra ope-
rativa risker och omständigheter. Koefficienten bestäms i början av insatsen av en tek-
nisk undersökningsgrupp och tillämpas allmänt under insatsen. Koefficienten kan inte 
vara större än 5 procent av ersättningstaxan. 
 
18. Med uthyrning av huvudutrustning avses: 
(a) kapitaluthyrning, ett ersättningssystem för kontingentägd utrustning där upplåta-
ren av styrkan/polispersonalen ställer utrustning till insatsens förfogande och Förenta 
nationerna svarar för underhållet. Upplåtaren ersätts för att den inte har tillgång till 
den koncentrerade huvudutrustningen och tillhörande övrig utrustning som militär 
resurs för egna ändamål. 
 
(b) serviceuthyrning, kontingentens eget ersättningssystem där upplåtaren av styr-
kan/polispersonalen ställer till förfogande och svarar för underhållet av vissa delar av 
huvudutrustningen och tillhörande övrig utrustning. Upplåtaren av styr-
kan/polispersonalen är berättigad till ersättning för denna stödform. 
19. Med förlust eller skada avses att utrustning eller gods helt eller delvis måste tas 
ur bruk på grund av en ouppsåtlig olyckshändelse, en eller flera krigförande parters 
agerande, ett beslut godkänt av kommendören för styrkorna/poliskommendören. 
 
20. Med serviceersättning avses den taxa, enligt vilken regeringen ersätts för under-
hållskostnader och som täcker reservdelar, överenskomna reparationer och sådan ser-
vice av tredje och fjärde graden som krävs för att hålla huvudutrustningen funktions-
duglig enligt specificerad standard och för att återställa den i funktionsdugligt skick 
vid återkomsten från insatsområdet. Personalkostnaderna som uppstår vid service av 
första och andra graden ingår inte i serviceersättningen utan ersätts separat. Serviceer-
sättningen inkluderar en tilläggstransporttaxa som täcker de allmänna transportkostna-
derna för reservdelar. Denna ersättning utgör en del av taxan för serviceuthyrning. 
 
21. Med huvudutrustning avses betydande utrustning i direkt anknytning till enhe-
tens insats enligt vad Förenta nationerna och upplåtaren av styrkan/polispersonalen 
gemensamt har fastställt. Huvudutrustningen registreras antingen per klass eller per 
styck. En separat ersättningstaxa tillämpas på varje huvudutrustningsklass. Taxan in-
nefattar ersättning för övrig utrustning och för konsumtionsförnödenheter i anknytning 
till huvudutrustningen. 
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22. Med övrig utrustning avses utrustning som behövs för att stödja kontingenter, så-
som proviantering, inkvartering, allmänna signal- och pionjärtjänster och annan insats-
relaterad verksamhet. Den övriga utrustningen behöver inte registreras separat. Den 
delas in i två kategorier: utrustning som ska stödja huvudutrustningen och utrustning 
som direkt eller indirekt stöder personalen. På personalrelaterad övrig utrustning till-
lämpas ersättningstaxan för självförsörjning. 
 
23. Med otillbörligt uppförande avses alla gärningar eller underlåtelser med konse-
kvenser utanför den nationella kontingenten som bryter mot Förenta nationernas upp-
förandekodex, insatsspecifika regler och bestämmelser eller skyldigheter att respektera 
nationella och lokala lagar och bestämmelser i enlighet med avtalet om styrkornas sta-
tus.  
 
24. Med insatsspecifika regler och bestämmelser avses, med beaktande av nationel-
la reservationer, sedvanliga procedurförfaranden, reglementen och andra bestämmel-
ser, order och instruktioner utfärdade av kommendören för insatsen, kommendören för 
styrkorna eller ledande förvaltningsofficeren i Förenta nationernas krishanteringsinsats 
i enlighet med Förenta nationernas uppförandekod. De ska innefatta information om 
tillämpliga nationella och lokala lagar och bestämmelser. 
 
25. Med ouppsåtlig olyckshändelse avses en skada som uppkommit på grund av en 
olyckshändelse eller av oaktsamhet, men inte en skada som är uppsåtlig eller beror på 
grov oaktsamhet av den som använder eller förfogar över utrustningen. 
 
26. Med operativ ammunition avses ammunition (inklusive luftfarkosters självför-
svarssystem, t.ex. rems [elektronisk störning] eller infraröda facklor) som Förenta na-
tionerna och upplåtaren av styrkor/polispersonal kommer överens om att sända till in-
satsområdet så att den är klar att användas vid behov. Ammunition som med bemyn-
digande och på särskild order av kommendören för styrkorna används vid operativ ut-
bildning eller övningar utöver Förenta nationerna beredskapsnivå vid förberedelse in-
för operativa krav anses som operativ ammunition. 
 
27. Med poliskommendör avses en tjänsteman som utnämnts på order av Förenta na-
tionernas generalsekreterare och som ansvarar för alla polisiära åtgärder under insat-
sen. 
28. Med besök som föregår koncentration avses besök i medlemsstaternas länder av 
avdelningen för fredsbevarande operationer/avdelningen för fältstöd/fältinsatsteam 
som består av representanter för de behöriga sektorerna (enheterna för truppbildning, 
budget och ekonomi, logistiskt stöd osv.). Besöken görs för att bistå medlemsstaterna 
med att förbereda deras kontingenter inför koncentrationen och för att verifiera att 
medlemsstaternas bidrag motsvarar de operativa kraven för insatsen och koncentratio-
nens tidsfrister. 
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29. Med preliminär faktautredning avses bevarande av bevisningsmaterial som be-
hövs för att säkerställa att en nationell eller en FN-undersökning ska kunna utföras 
framgångsrikt i ett senare skede. Även om en utredning kan innefatta insamling av 
skriftliga utlåtanden ingår där normalt inte intervjuer med vittnen eller andra inblan-
dade personer. 
 
30. Med självförsörjning avses ett logistiskt stödkoncept för kontingentstyr-
kan/polisenheten i en krishanteringsinsats där den upplåtande staten tillhandahåller ett 
visst eller allt logistiskt stöd mot ersättning. 
 
31. Med synnerligen otillbörligt uppförande avses otillbörligt uppförande, brottsliga 
gärningar medräknade, som förorsakar eller sannolikt förorsakar allvarlig förlust, ska-
da eller men för en person eller för ett uppdrag. Sexuellt utnyttjande och ofredande är 
synnerligen otillbörligt uppförande. 
 
32. Med sexuellt ofredande avses faktiska eller hot om fysiska närmanden av sexuell 
natur antingen med våld eller i ett läge där parterna är ojämlika eller där det ingår 
tvång. 
 
33. Med sexuellt utnyttjande avses allt faktiskt missbruk eller försök till missbruk i 
sexuellt syfte av en annan persons utsatta ställning, av en annan maktposition eller av 
förtroende, medräknat utnyttjande av en annan person sexuellt, till exempel, men inte 
endast för pekuniär, social eller politisk vinning. 
 
34. Med specialutrustning avses särskild övrig utrustning eller konsumtionsförnö-
denheter som inte ingår i den tidigare nämnda självförsörjningen och som kommer att 
behandlas som specialutrustning. Denna utrustning behandlas bilateralt genom speci-
alarrangemang mellan upplåtaren av styrkor och Förenta nationerna. 
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