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Høring - Forslag til tre nye forskrifter

Befalets Fellesorganisasjon (BFO) viser til tidligere referanse der Forsvarsdepartementet (FD) har sendt

forslag til tre nye forskrifter på høring. Forslaget innebærer en revisjon og sammenslåing av forskriftene til
heimevernsloven, vernepliktsloven, mllltærnekterloven og forsvarspersonelloven.

BFO har vært invitert til å være med i en referansegruppe i forhold til forskriftsarbeidet, og har således
både vært involvert og gitt innspill under veis i arbeidet. BFO er godt fornøyd med den inkluderende

prosessen FD har lagt opp til i arbeidet med forskriftene.

Da mange av BFOs kommentarer allerede er hensyntatt, har BFO kun to forhold som tas med i det

skriftlige høringsinnspillet:

Til Vernepliktsforskriften § 15: Ambulerende sesjonsvirksomhet ble avviklet ved innføring av ny

sesjonsordning i 2011.Det ble her Iagt til grunn at alle skulle ha mulighet til å møte på sesjon

uten å overnatte, og en reisetid på inntil fire timer hver vei ble lagt som en norm. Forsvarets

arbeid med effektivisering og innsparinger har medført økt sentralisering av sesjon, og kravet om

at alle gis lik mulighet til sesjon er under press. Grensen på fire timers reisevei hver vei må derfor
tas inn og reguleres i § 15.

Til forskrift om tjeneste for militært tilsatte, og sivilt tilsatte i Forsvarsdepartementet og
underliggende etater. l § 16 Krav til vandel er det fastsatt at den som er straffedømt eller ilagt
påtaleunnlatelse for forhold som har en strafferamme på fengsel i to år eller mer, ikke anses å ha
god militær eller sivil vandel. BFO er kritisk til at dette relateres til strafferammen, og ikke til
forholdets alvorlighet og faktisk reaksjon. Å fastslå at en person ikke har god vandel ut fra et

strafferettslig forhold, bør etter BFOs oppfatning være knyttet til faktisk dom og ikke forholdets

strafferamme.
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Tom Skyrud

Forhandlingsleder

Tel: +47 47387648

Epost: tom.reidar.skyrud@bfo.no
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