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Innledning. 

I sin første innberetning til Stortinget (dok. 
nr. 4, 1954) uttalte Nemnda at den ved reiser, 
samtaler, konferanser, møter og v.ed regel
messig gjennomlesning av leiraviser og en 
mengde annet stoff hadde søkt å dyktiggjøre 
seg for sin ansvarsfulle oppgave, men hadde 
følelsen av at ytterligere erfaring var nød
vendig før en,la fram for Stortinget en, defal
jert rapport. Av samme grunn var Ombuds
mannens beretning svært kortfattet. 

I si.In innst. S. n.r. 140, 1954, bemerker Mili
tærkomiteen at Nemnda og Ombudsmannen 
i beretningene ikke har omtalt en hel rekke 
saker av generell og prinsipiell betydning som 
den ifølge protokollene har hatt til behand
ling. Militærkomiteen ber derfor Nemnda om 
at den, når den som den sier senere vil komme 
med mer detaljert rapport, i fremtidige be
retninger tar med saker av generell karakter 
den har tatt opp eller fått til behandling, 
likeså at det gis en oversikt over den videre 
behandling av disse spørsmål og hvilke resul
tater som er nådd, eventuelt med tilråding -
anbefaling til Stortinget. 

Stortinget og dermed offentligheten vil da 
få en fyldigere og bedre oversikt over 
Nemndas arbeid og vil få bedre grunnlag for 
vurdering av virksomheten. 

Under Stortingets behandling av Nemndas 
innberetning den 18. juni 1954 ble det fra 
flere av Stortingets representanter gitt ut
trykk for at Ombudsmannsnemndas største 
oppgave måtte være å rette på alle, også de 
små ting, små saker som ofte forekommer 
innen det militære, de personlige spørsmålene. 
Og det ble gitt uttrykk for at det vel var 
dette som ikke hadde vært mulig slik som 
Nemnda hadde lagt opp sitt arbeid. 

Nemnda må formentlig selv bære ansvaret 
for den misforståelse som her kom til uttrykk 
i og med at Ombudsmannens beretning var så 
kortfattet. Årsaken til at denne beretning 
var kortfamtet skyltes dels, som neMllt foroo, 
at en hadde følelsen av at en trengte ytter
ligere erfaring før en la fram en mer detaljert 
rapport, og dels ~t en ikke var. klar over om 
det var heldig i detalj å gå inn på <<små
sakene» og de personlige spørsmålene. 

Det må imidlertid være på det rene at virk
somheten, den hele tid siden Forsvarets Om
budsmannsnemnd ble opprettet, har vært å ta 
seg av både de små saker og de personlige 
spørsmål, samtidig som en har tatt opp saker 
av generell og prinsipiell betydning. 

Ifølge Stortingets instruks :behandler 
Nemnda bare saker som er av prinsipiell ka
rakter eller har almen interesse. Alle de dag
lige saker, de små ting og de personlige spørs
mål, behandles av Ombudsmånnen. 

I Nemndas innberetning for virksomheten 
i 1954 er det tatt hensyn til MiHtærkomiteens 
anmodning. Ombudsmannens beretning om 
den daglige virksomhet er skjøvet i forgrun
nen og gir en detaljert oversikt over de saker 
som har vært oppe til behandling. Nemnda 
har imidlertid funnet at det, under omtalen 
av den enkelte sak så langt det er mulig, ikke 
skal nevnes navn eller angis stedsbetegnelse, 
og går ut fra at Stortinget vil være av samme 
oppfatning. 

Saker av generell eller prinsipiell art som 
Nemnda ønsker å gjøre Stortinget oppmerk
som på, gi tilråding eller anbefaling om, er 
tatt med under beretningen om Nemndas 
virksomhet. 

Ombudsmannens beretning. · 

INNLEDNING 

Ombudsmannen har i 1954 behandlet i alt 
321 saker. Dessuten er behandlet videre de 
59 saker som ikke var avsluttet ved forrige 
års innberetning. Av årets saker vedrører 
47 Marinen eller mannskaper som tilhører 
denne forsvarsgren, 33 Flyvåpnet og den alt 
overveiende del, 226 saker Hæren og dens 
forskjellige tjenestegrener, mens 15 saker ved
rører alle forsvarsgrener. 14 av årets saker 
er ennå ikke ferdig behandlet. 

119 saker er tatt opp, av enkelte soldater. 
78 saker av enkelte . befal. 54 av tillitsmenn 
eller velferdsbefal, på vegne av mannskapene, 
25 saker av grupper av befalet, mens Ombuds
mannen på eget ~tiat{v liar, tatt opp 45. 
Mange av disse saker er tatt opp på grunnlag 
av innlegg i leiraviser og i dagspressen, eller 
opplysninger som er gitt i de referater fra 
tillitsmannsutvalgsmøter som blir sendt til 
Ombudsmannen. 

Disse saker har medført 930 inngående skriv 
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og 986 utgående. Foruten de journalførte 
saker har Ombudsmannen hatt en lang rekke 
konferanser og samtaler med så vel menige 
som befal uten at en kan angi noe eksakt tall. 
Det har for det meste dreiet seg om spørsmål 
hvor Ombudsmannen har gitt råd eller vei
ledning på forskjellige måter, eller har gjort 
vedkoinmende kjent med gjeldende bestem
melser på forskjellige felter. 

Ombudsmannen har vært i tvil om i hvilken 
utstrekning de daglige småsaker skulle tas 
med i beretningen. I fjorårets rapport valgte 
Ombudsmannen bare· i l:iten utstrekning å om
tale de enkelte saker som hadde vært under 
behandling. Dette synes ikke å ha vært noen 
heldig løsning idet det forledet enkelte repre
sentanter til å tro at Ombudsmannen ikke i 
tilstrekkelig grad hadde tatt seg av den «lille 
manns» problemer. Etter·· det som ble uttalt 
i Stortinget i forbindelse med behandlingen av 
innberetningen har en derfor ,i år valgt å gi 
en noe bredere omtale av Ombudsmannens 
daglige virksomhet og vil som et forsøk gi et 
kort resyme av en flerhet av de saker som 
har vært behandlet. I nærværende beretning 
er nærmere omta,lrt ca. 200 av de 380 saker som 
er behandiet i år. 
, Avdelings- eller personnavn er ikke tatt 

med under omtalen av den enkelte sak. Om
talen kan selvsagt ikke bli sæ:rlig detaljert 
og kan ikke gi noe fullstendig bilde av arbei
det med den enkelte sak. Det kan bare bli et 
kort resyme med angivelse av det resultat, 
foreløpige eller endelige som er oppnådd. Det 
er imidlertid Ombudsmannens oppfatning at 
dette kortfattede resyme vil gi Stortinget et 
langt bedre bilde av det daglige arbeid ved 
Ombudsmannens kontor enn fjorårets beret
ning. Det er mulig at Ombudsmannen denne 
gang har omtalt for mange · saker som ikke 
direkte er av generell betydning og således 
heller ikke i år har funnet den endelige form 
for beretningen. En har imidlertid valgt 
denne formen for i størst mulig utstrekning å 
etterkomme Stortingets ønske om å være ori-
entert om virkso:rnheten. · 

OVERSmT OVER BEHANDLEDE SAKER 
, . . I 1954 . 

r .1 1 l 

Tjenestetidens lengde. · 

229i54. Søknad om å få førstegangstjenesten 
redusert til 9 mnd. 

En kor~oral som hadde påbegynt tjenesten 
lt januar 1954 søkte Omhudsmannens bistand 
til å '.få slippe med · 9 måneders førstegangs
tjeneste. Han · tilhørte årsklassen 1946 ·men 
hadde fått utsett'e1se med tjenesten på grunn 

av utdannelsen. Han var ferdig ' med Tele
grafverkets 2-årige skole i 194 7. Ville da ha 
avtjent verneplikten men Telegrafverket 
mente han først måtte ta endel av plikttjenes
ten i Telegrafverket, den var på 3 år. I 1949 
kom han inn ved NTH og etter endt studium 
begynte han på militærtjeneste. Han mente 
at vernepliktslovens § 12, jfr. § 11, hjemlet 
adgang til å fastsette hans tjenestetid til 
9 mnd. Det -var av betydning for ham å slippe 
med 9 mnd. idet han da hadde mulighet for 
å komme inn på forsvarets kurs for elektro
ingeniører idet betingelsen for å komme med 
på kurset var at førstegangstjenesten var 
avtjent. 

Ombudsmannen tok saken opp med departe
mentet. I sin redegjørelse opplyste departe
mentet at en plikttjeneste i en offentlig etat 
ikke fikk noen innflytelse på vedkommendes 
militære tjenesteplikt. Om soldatens henvis
ning til vernepliktsloven av 1953 uttalte de
partementet at denne ikke fikk noen betyd
ning for soldatens forhold i tidsrommet 194 7 
-53, idet den gamle lov her måtte ,gjelde. Det 
var dessuten ikke fastsatt slike særregler som 
den nye lov ga adgang til å utferdige om opp
deling av tjeneste for de som hadde sivil ut
dannelse av betydning for forsvaret. Selv om 
soldaten hadde utført endel av sin tjeneste 
etter at han var ferdig med Telegrafverkets 
skole og resten etter ferdig studium ved NTH, 
ville han likevel fått 12 måneders tjeneste, idet 
bestemmelsen om 12 måneders tjeneste også 
ble gjort gjeldende for de som hadde avtjent 
endel av verneplikten. Departementet kon
kluderte med at soldaten skulle ha 12 mnd. 
tjeneste. Bestemmelsen om 16 mnd. kom ikke 
til anvendelse i hans tilfelle. 

Soldaten ble gjort kjent med departemen• 
tets uttalelse som Ombudsmannen ikke haddE 
noe å bemerke til. 

63/54. Mannskaper holdt inne utover tjeneste 4 

tiden på 12 mnd. 

Av et referat fra et tillitsmannsutvalgs4 

møte fremgikk det at en avdeling var holdt 
inne til tjeneste utover tiden 12 mild. Sjefen 
svarte på tillitsmennenes forespørsel at grun
nen til dette var at inntakstiden for vedkom
mende våpen' var forandret, og at · 'mannska
pene måtte holdes inne til de nye mannskapene 
kom. 

Ombudsmannen t6k saken opp med ved
kommende generalinspektør og pekt~ på at 
det ikke var noen hjemmel for å holde mann
skapene inne utover 12 mnd. Generalinspek
tøren beklaget det inntrufne og var enig i at 
det ikke fantes hjemmel for den avgjørelse 
som var blitt truffet. 
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. I mellomtiden tok en av mannskapene som 
nå var ,dimittert saken opp med Ombuds
mannen og forlangte bl. a. erstatning for den 
tiden de var holdt .inne for lenge. 

Ombudsmannen tok saken opp med departe
mentet og pekte på .det ulovlige som her var 
foregått. Ombudsmannen antydet også at det 
ber måtte vært utvist ansvarsbetingende uakt
somhet av de som hadde truffet avgjørelsen 
om å holde mannskapene inne utover .tiden, 
ca. 14 dager. Departementet opplyste i sitt 
svar at det i forbindelse med regulering av 
inntakstiden var begått en meget beklageiig 
feil ved fastsettelsen av mannskapenes. dimi
sjonsdato som førte til at de ble holdt inne 
14 dager for lenge. Generalinspektøren hadde 
fått pålegg om at mannskapene skulle få god
kjent disse 14 dagene som utført repetisjons
øvelse. Det enkelte mannskap skulle få skrift
lig meddelelse om dette. 

Disse opplysninger ble meddelt veclkom
men!fe som hadde tatt saken opp med Om
budsmannen. 

311 /54. Klage over at innrykks- og dimisjons
dagen ikke ble regnet med ved beregning av 

tjenestetidens lengde. 

Tillitsmannen for en avdeling som var inne 
til 90 dagers omskoleringsøvelse opplyste i en 
henvendelse til Ombudsmannen at med de 
datoer som var fastsatt for tjenestetiden ville 
denne bli 93 dager. Saken var tatt opp med 
avdelingen som ikke ville gjøre noen endring. 

Ombudsmannen tok saken opp med den myn
dighet som administrerte avdelingen og gjorde 
oppmerksom på at det ikke var anledning til ~ 
holde avdelingen inne utover 90 dager. Dimi
sjonsdagen ble skjøvet fram således at tje
nestetiden ble akkurat 90 dager. 

206/54, Klage over at reisedagene til og fra 
det militære tjenestestedet ikke ble regnet 

med i tjenestetiden. 

Tillitsmannen for en 90 dagers omskolerings
avdeling opplyste at mannskapene møtte i Oslo 
og på Kpngsberg hvor de kom under militær 
kommando, mens selve øvelsene . foregikk i 
Trøndelag. Mannskapene mente at tjene~teti~ 
den begynte fremmøtedagen og først var slutt 
den dagen de kom tilbake til' møtestedet. Av
delingen mente imidlertid at tjenestetiden be
gynte med fremkomsten til Trøndelag og v,ar 
slutt den dagen de reiste derfra. 

Ombudsmannen tok saken opp med General
inspektøren. Tjenestetiden ble regnet fra frem
møtedagen i henholdsvis Oslo og I(ongsberg 
og til avreisedagen fra T·røndelag, idet avdelin
gen ble d'imilttert der. Med denne avgjørelse 
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var tjenestetiden be:vegnet etter _gjeldende be
stemmelser og mannskapen~ l:>le meddelt dett~. 

I forbindelse ,med overgangen1 til , 16. n.;iåne
ders tjeneste i Hæren har Ombudsmannen fått 
en rekke henv,endel&er fra enkeltmannskaper 
med spørsmål om hvor lang tjenestetid ide skal 
ha. Disse sakene er i tur og orden tatt opp 
med avdelingene og i de me.,r .kompliserte til
felle med departementet, og avgjørelse er blitt 
truffet overensstemmende med gjeldende be
stemmelser. En finner imidlertid ikke grunn 
til i detalj å gå inn på hver enkelt av disse 
saker. 

Bestemmelsene om overgangen til 16 måne
ders tjeneste er utarbeidet av departementet 
den 22. april 1954. Av disse bestemmel$er 
fremgår det at mannskaper som har påbegynt 
sin tjeneste før 1. mars 1954 skal ha 12 måne
ders tjeneste, mens de som begynner tjenesten 
etter 1. mars skal ha 16 måneder. For så vidt 
er bestemmelsene greie nok. Men av de saker 
som er tatt opp med Ombudsmannen fremgår 
det at det har oppstått tvil om hva som skal 
regnes som påbegynt tjeneste. Dette uttrykk 
ser ut til å bli forstått noe forskjellig ved de 
forskjellige avdelinger. Ombudsmannen har 
pekt på dette overfor Forsvarsdepartementet 
og anbefalt at det blir laget nærmere direk
tiver om hva som skal betraktes som påbegynt 
tjeneste. 

Selv om det blir laget nærmere direktiver -på 
dette felt, er det ikke til å unngå at det likevel 
kan oppstå urimeligheter ved avgjørelsen av 
det enkelte tilfelle. , Hvis f. eks. en mann er så 
syk møtedagen at han i det hele tatt ikke kan 
møte, er det ikke tvilsomt at han, hvis han 
først blir innka.lt etter 1. mars 1954, skal ha 
16 måneders tjeneste. En annen vernepliktig 
er ikke sykere enn at han kan møte.· Han blir 
gående ved avdelingen noen dager før han 1:dir 
dimittert og får dette godkjent som påbegynt 
tjeneste, således at han ved fremmøte ett~ 
1. mars 1954 .slipper med 12 måneders tjeneste. 
Av de som er blitt innkalt, men som blir dimit
tert igjen, kan noen bli sendt hjem med en 
gang mens andre kan bli gående ved avdelingen 
noen dager før de blir dimittert. V-ed enkelte 
avdelinger kan to-tre dagers tjeneste bli god
kjent som førstegangstj~neste mens andre av
delinger kan nekte å godkjenne en ukes tjenes
te som påbegynt tjeneste. Ombudsmannen er 
klar over at en vurdering av det konkrete til
felle kan muliggjøre så forskjellige avgjørelser 
og er videre klar over at avgjørelse ,av grense
tilfelle alltid vil kunne skape µrimeligheter. Det 
er imidlertid Ombudsmannens oppfatning at 
det ville bli ferre muligheter for urimelige av
gjørelser om alle av eldre årsklasser som ikke 
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selv var skyld i forsinkelsen eller- utsettelse 
hadde fått 12 måneders tjeneste, mens de sotn 
selv hadde søkt utsettelse fikk 16 måneder om 
betingelsene for øvrig var til stede. Dette spørs
målet har Ombudsmannen tatt opp med depar
tementet. 

244/54. Klage over tjenestetidens lengde 
under øvelse «Blåtind». 

Under Nemndas befaring under øvelse «Blå
tind>> kom det klage fra en mindre avdeling 
som var innkalt til øvelsen i 60 dager, idet 
mannskapet, under henvisning til tjenesten 
for andre avdelinger det var naturlig å sam
menlikne seg med, var av den oppfatning at 
de ikke kunne innkalles til mer enn 30 dagers 
øvelse. 

Etter hjemkomsten fra øvelsen tok Om
budsmannen saken opp med Hærens overkom
mando. Det var på det rene at denne avdelin
gen hadde hatt uforholdsmessig mye tjeneste, 
det meste dog før 1952 da de ordinære repe
tisjonsøvelser ble innført. I henhold til gjel
dende bestemmelser var· det full anledning til 
å innkalle avdelingen til 60 dagers øvelse i 
1954. Ser man imidlertid all tjeneste under 
ett uten å sette skille i 1952, slik som det er 
gjort i bestemmelsene, får denne avdelingen 
mer tjeneste enn de fleste. Ombudsmannen 
pekte på dette, og HOK lovet å sørge for at 
de av mannskapene ved avdelingen som hadde 
hatt mest tjeneste ikke skulle bli innkalt til 
ytterligere ordinær tjeneste i linjen. 

Mannskapene ved nevnte avdeling krevde 
også erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for 
de 30 dagene de uberettiget hadde vært inne 
til tjeneste. Ombudsmannen meddelte dem at 
slik som forholdene lå an, ville et krav på 
erstatning neppe føre fram. 

220/54. Klage over for lang tjenestetid wnder 
øvelse «Blåtind». 

Velferdsoffiseren ·ved en avdeling som var 
innkalt til 60 dagers øvelse tok opp med Om
budsmannen spørsmålet om ikke mannska
pene ved hans avdeling bare skulle vært inn
kalt til 30 dagers øvelse og nevnte i den for
bindelse noen eksempler på hvor meget tje
neste enkelte av mannskapene ved avdelingen 
hadde fra tidligere. ' 

Ombudsmannen tok saken opp med HOK 
som undersøkte forholdene ved nevnte avde
ling. Etter de opplysninger som ble skaffet 
til veie var det på det rene at mannskapene 
var innkalt overensstemmende med gjeldende 
bestemmelser. Det var imidlertid også på det 
rene at disse mannskaper hadde hatt mye 
tjeneste .tidii1gere, mer enn dte flesæ. Dette var 
forhold avdelingen beklaget, men som de ikke 

fant å: kunne gjøre noe med. Den ene soldaten 
som var n~vnt i henvendelsen til Ombudsman
nen, og som hadde hatt ekstra mye tjeneste, 
ble dimittert etter 29 dagers tjeneste. 

Ombudsmannen har i det forløpne år hatt 
til behandling flere saker angående første
gangstjenestens lengde i Marinen for de mann
skaper som har gjort tjeneste i kortere eller 
lengre tid ved Sjømfl.itære korps, men som 
har sluttet der før kontraktstiden på 6 år 
har vært omme. En hadde således vel 2 års 
tjeneste i korpset hvorav ca. 14 måned:eTs sjø
tjeneste da han sluttet. Han ble innkalt til 
avtjening av førstegangstjeneste i Marinen og 
fikk godkjent bare 3 måneders tjeneste i 
lmrpsert:. En anmm hadde nesten 3 års tje
neste hvorav 18 måneders sjøtjeneste og fikk 
godkjent omtrent det samme til fradrag. Lik
nende forhold gjør seg gjeldende også for 
de andre som har søkt Ombudsmannens bi
stand til å få godkjent mer av tjenesten i 
korpset som førstegangstjeneste. 

Etter Ombudsmannens oppfatning må det 
være helt klart at de reglene som praktiseres 
idag er urimelige. En kan komme i den situa
sjon iait en konstabel 'S'om slutter i korpset 
etter 5 ½ års tjeneste bare får godkjent re
krutt-tiden på 3 måneder som førstegangs
tjeneste. En må gå ut fra at konstabler med 
4-5 års tjeneste i SMK har langt større kva
lifikasjoner for tjenestegjøring i Marinen enn 
etter vanlig avtjening av 18 måneders første
gangstjeneste. Det kan derfor ikke være rik
tig å innkalle de med så lang tjeneste i SMK 
til nesten like lang førstegangstjeneste som 
det personelJl som, i d'et hele tatt ikke hair vært 
i tjeneste tidligere. Ombudsmannen er opp
merksom på at elevene ved SMK har relativt 
god' lønn, og den fare for spekulasjon det 
innebærer om tjenesten for de som går ut av 
ko,rpset fØII" ~gstidien er qmme, skuMe 
godkjennes fullt ut som førstegangstjeneste. 
Denne fare er imidlertid neppe så stor. For 
det første er det lite sannsynlig at mange ville 
gå inn i SMK bare for å komme unna militær
tjenesten på en økonomsk sett fordelaktig 
måte. Dessuten er det etter de regler som 
praktiseres i dag nest~n ikke mulig å få he
vet en slik vervingskontrakt. 'Videre er det 
verd å merke seg at de omkostninger Marinen 
har på SMK's personell ikke bare er en in
vestering på lang sikt, idet Marinen, slik som 
forholdene ligger an, også har adskillig ~ytte 
av elevene mens de får sin utdannelse. Det 
kan derfor ilrke være noen grunn til ikke å 
formulere reglene på dette felt langt smidigere 
enn de er i dag. 

Ombudsmannen har foruten å ta saken opp 
med Jrorpset også hatt en konferame med 
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kommanderende admiral og sjefen for perso
nellstaben i Marinens overkommando om dette 
spørsmål. 

SMK meddelte at de tidligere hadde tatt 
denne sak opp med Marinens overkommando 
og at det nå ville bli lagt fram et nytt forslag 
gående ut på at elevenes effektive sjøtjeneste 
blir godkjent som førstegangstjeneste, dog så
ledes at 4 måneders sjøtjeneste i SMK god
kjennes som 3 måneders førstegangstjeneste. 
Dette siste forbehold for å eliminere den for
skjell som oppstår ved at elevene i SMK har 
bedre lønn enn de vanlige vernepliktige. 

Sjefen for Marinen var også enig i at be
stemmelsene i dag er urimelige. Nye regler er 
under arbeid uten at en i øyeblikket kan si 
hva disse kommer til å gå ut på. 

Det er også et annet forhold innen SMK 
som det er naturlig å si litt om i denne forbin
delse, nemlig adgangen til å bli løst fra ver
vingskontrakten. Ombudsmannen tenker da 
spesielt på de som har bestemte ønsker og 
planer for sin fremtid og som verver seg til 
SMK for å realisere sine planer. Det er nok 
så at korpset ved fordeling av bransje tar 
hensyn til den enkeltes ønsker, men bare så 
langt det passer med Marinens behov for per
sonell av de forskjellige kategorier. Det hen
der derfor at elever som ønsker å komme inn 
i en spesiell bransje, et ønske som har vært 
bestemmende for vervingen, ikke blir fordelt 
til denne bransje. Det er etter Ombudsman
nens oppfatning urimelig at denne elev skal 
gå vervingstiden 6 år ut i en bransje han 
overhode ikke har interesse av og som er uten 
betydning for hans fremtidsplaner. Det må 
han imidlertid slik som bestemmelsene prak
tiseres i dag. Det burde på en eller annen 
måte, åpnes adgang for elevene til å tre ut 
av korpset på et :tidligere tidspunkit, hvis 
deres ønske med hensyn til bransje, i den ut
strekning d~t har vært bestemmende for ver
vingen, ikke kan oppfylles. 

Opptjening av forsømt tjeneste. 

Ombudsmannen har for dette spørsmåls ved
kommende hatt flere saker til behandling som 
en ikke har fått noen .filfredsstHlende løsning 
på, og har av den grunn funnet det nødvendig 
å ta spø,rsmålet opp på bred basis. 

Det har hele tiden vært Ombudsmannens 
oppfatning at det har vært den nye verne
pliktlovs § 19, den tidligere lovs § 50, 3. ledd, 
som har vært hjemmelen for opptjening av 
forsømt tjeneste således at § 19's betingelse om 
manglende kunnskaper skulle være avgjø
rende for spørsmålet om fravær under mili
tærtjeneste skulle tjenes opp igjen, enten 
ved dliirekte fOII"tættelse av førstegangs-

tjenesten eller ved senere •innkalling. De spe
sielle bestemmelser som finnes om opptjening 
har imidlel'tid iikke vært praktisert på denne 
måte. Av disse bestemmelser fremgår det at 
mer enn 10 pst. fravær skal opptjenes uten 
videre, mens det ved kortere fravær skal tref
f es avgjørelse i hvert enkelt tilfelle. I prak
sis har det vist seg at f.eks. sjåfører i Brig N 
er holdt tilbake for å . opptjene mindre enn 
10 pst. fravær. Dette har så vidt Ombuds
mannen skjønner vært gjort fordi det har vært 
hensiktsmessig å ha sjåførene til stede i over
lappingsperioden i .fm-bindelse med brigade
skifte. Andre som er holdt tilbake for avtje
ning har den ves-entlige del av tiden vært be
skjeftiget med å måke snø, mens en som var 
innkalt til opptjening ble satt til å stoppe om 
befalsmessens møbler fordi han av helsemessige 
grunner ikke kunne gjøre vanlig tjenest-e. 

Ombudsmannen kunne ikke være enig i denne 
praksis og tok spørsmålet opp med General
krigskommissariatet. Her ble det hevdet at 
§ 19 var hjemmelen for å pålegge de mann
skapene som ikke hadde den nødvendige opp
læring ekstratjeneste utover ordinær tjeneste, 
mens hjemmelen for opptjening av den for
sømte delen av den ordinære tjenestetid var 
de andre bestemmelser i loven som ga uttrykk 
for det prinsipp at alle mannskaper skal ha 
like lang tjeneste. Ombudsmannen tok deretter 
spørsmålet opp med Forsvarsdepartementet 
som sa seg enig i Generalkrigskommissariatets 
forståelse. Ombudsmannen foranlediget spørs
målet forelagt for Justisdepartementets lovav
deling som uttalte at spørsmålet var adskillig 
tvilsomt. Departementet var -imidlertid for sin 
d€l tilbøyelig til å være enig i den oppfatning 
som ble gjort gjeldende av Forsvarsdeparte
mentet, [det J ustiJsdiepar:tementet antok at d'e 
beste grunner talte for å forstå verneplikts
lovens § 19 slik at den ikke om.fattet ordinær 
opptjening av forsømt tjeneste. 

Ombudsmannen har funnet grunn til overfor 
Stortinget å _redegjøre nærmere for sitt syn 
på spørsmålet idet det er av avgjørende betyd
ning for spørsmålet om opptjeningen• om de 
prinsipper § 19 gir uttrykk for skal gjøres 
gjeldende eller ikke. Hvis nemlig § 19 er 
hjemmelen for opptjening, blir hovedkriteriet , 
om vedkommende har · fått tilstrekkelig opp• 
læring eller ikke. 

Da Ombudsmannen tok saken op.p med: For
svairsdiepantemantet, svar.te diep:8lI"tementet at 
§ 19 utelukkende gjaldt spørsmålet om å på• 
,legge nødvendig tilleggstjeneste UJtorver dm 
tiden som er forsømt. Videre uttalte depat"te
mentet at § 19's uttrykk «.tilleggstjeneste» 
svarte til den gamle lovs § 50, 3. ledd, som 
bruker uttrykket «ekstraordinær» tjeneste. 
Endringen i uttrykksmåten va;z- ikke ment som 
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noen realitetsendring i forhold til den gamle 
lovs § 50, 3. ledd. Det har derfor vært natur
lig å se nærmere på hva som har vært menin
gen med den gamle lovs § 50, 3. ledd. Av de 
opl)lysninger og uttalelser som fremgår av 
Odelstingets forhandlinger i forbindelse med 
vernepliktsloven av 1929 er det på det rene 
at loven av 1929 ikke gir uttrykk for noen 
realitetsendring i forhold til den samme be
stemmelse i loven av 1910. Det er således for 
dette punkts vedkommende en ubrutt linje i 
vernepliktslovgivningen fira 1910 til i dag. De
partemelnrt:et, og Geinieralkri1gskomm'.isisariet er 
for øv·rig enig i det. Spørsmålet blir så hvilket 
omfang § 49, fjerde ledd i loven av 1910 har. 

Generalkrigskommissariatet med tilslutning 
av departementet hevder 'den oppfatning at 
§ 49, fjerd·e ledd bare gjelder tilleggstjeneste 
til den ordinære tjeneste og ikke vanlig opp
tjening. Generalkrigskommissariatet viser i 
den f ~bindelse til daværende geneira-Lkrigs
kommisær Bratlies fortolkning av bestemmel
sen sitert i Meddelelse fra Kom. General i 
Militær Lovsamling av 1912 s. 169-173. Det 
er riktig nok at Generalkrigskommissæren 
sier at det synes å være klart at vernepli~ts
lovens § 49, siste ledd, ikke tar sikte på opp
tjening av forsømt tjeneste men på det tillegg 
til den ordinære tjeneste som i visse tilfelle 
har vært anvendt. Denne uttalelse stemmer 
imidilertid dårlliig med diet den samme general
krigskomissær Bratlie ga uttrykk for i Odels
tinget da vernepHktsloven av 1910 ble behand
let. Generalkrigskommissæren uttalte i Odels
tinget at hensikten med .bestemmelsen var å 
lovfeste den praksis som .tidligere var fulgt. 
Det synes å fremgå tydelig av de forskjellige 
innlegg i debatten at bestemmelsen både gjel
der opptjening av forsømt tjeneste og tHleggs
tjeneste. Bratlie sier selv i et ·av sine innlegg 
at praksis har vært at en soldat som har vært 
syk 6 eller 8 dager, ved innkalling til det på
følgende års bataljonssamling får noen dager,s 
lengere tjeneste enn de andire til erstatning for 
at han i rekrutt-året var -inne for kort tid ' og 
derfor ikke fikk den fornødne utdanne·lse, altså 
vanlig opptjenin'g av forsømt tjeneste. En kan 
i1kke forstå det annerledes enn at det bl. a. vaT 
denne·praksis det var meningen å lovfeste med 
bestemmelsen i § 49, ·4: ·ledd. En · må kunne 
gå ut fta, etter det som ble uttalt under debat
ten, ait diabtie også V'3Jr Odelst-ingets meining. 
Det kan ikke da være riktig utelukkende å 
legge vekt på Generalkrigskommissærens se
nere fortol~ing av bestemmelsen slik som 
Generalkrigskommissariatet og departementet 
gjør i dag. 

Det fremgår av Odelstingsdebatten, av Kom. 
general$ midlertidige regler · i tilknytning til 
§ 49 av 15. s~r 1911 og a,v general-

krigskommissær Biratlies fortolkning av 2. april 
1912 at begrunnelsen for både opptjening av 
forsømt: tjenest-e og eventuell tilleggstjeneste 
va:r at vedkommende soldat manglet den for
nødne ferdighet, det kan i et hivert fall ikke 
være tvilsomt, hvor man nå enn måtte mene å 
finne hjemmelen for opptjeningen. 

Var dette SYill det avgjørende i 1910 med 
datidens kortvarige .øvelser, burde det i enda 
høyere grad være det •i dag med 16 og 18 
måneders tjeneste, 4 (6) måneders rekrutt
skole og 12 måneders brigadetjeneste. En tje
nestetid som først og fremst er bestemt ut fra 
beredskapsmessige hensyn. Dette syn deles 
imidlertid ik~e av Generalkrigskommissariatet 
og departementet, som begge synes å mene at 
hensynet til at alle vernepliktige skal ha sam
me byrder med like lang tjeneste, er det av
gjørende. Til dette syn er det imidlertid å 
bemerke at den nå gjeldende vernepliktslov selv 
i § 12, annet ledd, gjør et unntak fra denne 
regel. Dessuten må det være klart at en som 
er syk i endel av tjenestetiden, vil bli pålagt 
større byrder enn andre ved at han i tillegg 
til sykdommen også må opptjene sykefraværet. 
Dette føles særlig urimelig av soldater som 
blir syke som følge av ulykke i tjenesten. 

Med de forhold vi har i dag og den tunge 
byrde militærtjenesten er for ungdommen, må 
det være riktig ikke å legge større byrder på 
den enkelte enn det ~om er nødvendig. Det 
burde derfor i~e være anledning til å pålegge 
den enkelte opptjening av forsømt tjeneste i 
større utstrekning enn det som er nødvendig 
for å ~kaffe ham den fornødne opplæring. Det 
er Ombudsmannens absolutte oppfatning at 
det prinsipp som er kommet til uttrykk i den 
nåvær~nde vernepliktslovs § 19, som Ombuds
mannen. ;mener qgså må gjelde opptjening av 
vanlig tjeneste, i alle fall bør gjelde også for 
opptjening selvom en skulle finne hjemmelen 
for opptjeningen i en annen bestemrpelse. 

Ombudsmannen er kjent med at Forsvars
staben for tiden arbeider. med nye regler, fel
les for alle forsvarsgrener, om opptjening av 
forsømt tjeneste. Forsvarsstaben har tidli
gere fått oversendt to notater Ombudsmannen 
har .skrevet om spørsmålet hvor en mer detal
jert en'n tilfelle . er ' her, har gått' inn på den 
juridiske siden 'av sp'ørsniåiet. Forsva:rsstaben 
er også gjort kjent med Ombudsmannens syn 
slik som det er kommet til . uttrykk i nærvæ
rende beretning. 

Fritaking, utsettelse· med tjeneste~ · overføring. 

Ombudsmannen har i forbindelse med de 
store repetisjonsøvingene, f. eks~· «Vinter lb 
og «Blåtind» fått en lan-g rekke henvendelser 
fra mannskaper som er innkalt med anmod'-
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ning otn -bistand .til å bli fT1tatt for øvelsen 
eller å få utsettelse. 

De som ba om Ombudsmannens bistand 
hadde alle sammen vektige g.runner tH å bli 
fritatt og til å begynne med gi,kk Ombuds
mannen inn for å få søknadene tatt opp til 
fornyet overveielse. Ombudsmannen er mri~
lertid kommet til etter hvert at denne praksis 
ikke er riktig. Det er bare et fåtall som søker 
Ombudsmannens bistand. Ombudsmannen har 
således iingen oversikt over alle som søker og 
har følgelig heller iklrn oversikt over hvem av 
søkerne som har de vektigste grunner til å bli 
fritatt. Det 'kan av den grunn hende at de 
som henvender seg til Ombudsmannen og som 
får sin søknad tatt opp til fornyet VUI'dering, 
blir fritatt til for.trengsel for andre som kan
•skje har veimtigeire g.runneir men ~ikevel ikke 
har irettet henvendel·se til Ombudsmannen. Det 
riktigste må være at dette spørsmål blir vur
dert på diet hold, som. hair doo fulle oversiktoo. 
Ombudsmannen følger imidlertid med :i de sa
ker som blir tatt opp, uten at en finneir grunn 
til å gå nærmere inn på de enkelte saker i 
denne forbindelse. 

Ombudsmannen har også når det gjelder den 
ordinære førstegangstjeneste fått en rekke hen
vendelser med anmodning om bistand t il å få 
utsettelse med resttjenesten. I endel av sa
kene hadde vedkommende først søkt tjenestevei 
uten at søknaden var innvilget. Ombudsman
nen har tatt alle henvendelsene opp med de 
respektive avdelinger og har pekt på nødven
digheten av å innvilge søknadene i de tilfelle 
hvor vektige velferdsgrunner har talt for det. 
Alle slike søknader er innvilget eller det er 
gjort forandringer i tjenesten som har gjoTt 
det unødvendig for vedkommende å bli dimit
tert. Ombudsmannen finner ikke grunn tn å 
gå nærmere i detalj med hver enkelt sak av 
denne kategori. 

N å1r det gjelder spørsmålet om ove:rf øring 
til annen tjeneste, har Ombudsmannen hatt ~n 
•rekke henvendelser også om dette spørsmal. 

273/54. Overføring til vernepliktig sivilarbeid 
av religiøse grunner. 

En soldat som hadde avtjent sin, første
gangstjeneste, og som hadde vært inne til tje
neste under øvelse «Blåtind», opplyste at han 
på grunn av sin religiøse oppfatning ikke len
ger kunne gjøre tjeneste i F0irsvaret, og ba i 
den forbindelse om Ombudsmannens bistand. 

Ombudsmarin.en. redegjorde nærmere for be
tingeLsene for å bli overført til sivila~beid, 
hva som trengtes av legitimasjoner og hvordan 
søknaden skulle fremmes. ' 

28/54. Overføring til lettere- tjeneste. 

En soldat som avtjente førstegangstjenesten, 
var Jtjent stridende A, men kunne på grunn 
av en kneskade likke følge med i tjenesten. 
Ved en operasJon kunne han bli bra, men ville 
av forskjellige grunner itkke ta denne operasjon 
før han var ferdig med tjenesten.. lian ba om 
bistand til å få lettere tjeneste. 

Ombudsma.nnen tok sa~en opp med. avdelin
gens sjef og lege samt Forsvarets sanitet. For 
å få lettere tjeneste måtte soldaten. settes ned 
i dyktighetsgrad. På det nåværende tidspunkt 
var det etter b'estemmelsene ikke anledning til 
det. Hvis han ikke viUe la seg operere nå yrne 
han bli kjent midlertidig udyktig i ett år. 
Hvis han fortS'albt nektet operasjon, ville diet 
så .bli tatt standpunkt til om han skulle settes 
ned i dyktighetsgrad. Han kunne således ikke 
fortsette i tjenesten med. kneskaden og på 
grunn av den få lettere tjeneste. 

283/54. Overføring fra Kystartilleriet til 
Marinen. 

En soldat som skulle avtjene sin vemeplikt 
i Kystartilleriet hadde gjennom sin advokat 
søkt om overføring. Dette hadde ikke lyk
kes og adlvolmit en ba om Ombudsmannens 
bistand til å få gjennomført overføringen. Be
grunnelsen var at vedkommende hadde valgt 
sjømanJ11Syrkeit 1som siltt fremtidige YII"ke. Hans 
far var skipsfører, og familien for øvrig hadde 
stevk t1Hmy.tti.ng til sjøen. 

Ombudsmannen tok saken opp med Krigs
kommissariatet som ikke fant grunn til å om
gjøre sin avgjørelse. Soldaten kunne ikk~ kal
les «aktiv» sjømann og de ny~ opplysnmgeir 
som var gitt endret ikke noe på det synet. 
Innen vedkommende krigskommissariat var det 
et langt større antall «aktive sjømenn» en~ 
det etter fordelingsordren kunne fordeles til 
Marinen. Følgen var at mannskaper som i 
større grad enn denne kunne karakteriseres 
som «aktive sjømenn» måtte. gjøre tjeneste 
utenfor Marinen. 

Disse opplysninger ble meddelt .advokaten 
-som i et nytt skriv la fram ytterligere opplys
ning-er. Disse Qpplysninger ble oversendt ~lgs
kommissariatet som imidlertid fremdeles ikke 
fant å kunne overføre vedkommende til Mari
nen. Ombudsmannen fant iikke å kunne foreta 
seg noe ytterligere i saken. 

26/ 54. Overføring fra Kystartilleriet til 
Marinen. 

En elev ved en sjømannsskole var innkalt 
til avtjening av militærtjeneste d Kystartille
riet etter skolens slutt. Vedkommende hadde 
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valgt sjømannsyrket og gikk nå på sjømanns
skolens skipsføreravdeling for å dyktiggjøre 
seg til sitt arbeid. Han hadde søkt om over
føring men søknaden var avslått. 

Ombudsmann-en tok saJken opp med Knigs
kommissariatet og pekte på hvor viktig det var 
for denne soldaten, som bevisst hadde valgt 
sjømannsyrket, å få avtjent sin verneplikt i 
Marinen. Det ble også pekt på den fOTdelen 
det var for forsvaret å få den rette mannen på 
den rette plassen. Ombudsmannen ba om at det 
måtte bli forsøkt å få ham overført til Marinen 
selv om det var vanskelig på grunn av de 
små styrker som fordeles til denne forsvars
gren. 

Søknaden om overføring ble nå etterkom
met. 

314/54. Søknad om overføring til 
Heimevernet. 

En soldat hadde gjentagne ganger søkt om 
_ å bli overført fra de regulære avdelinger til 

Heimevernet for å avtjene sin verneplikt der. 
Begrunnelsen var at han på grunn av forel
drenes sykdom i hjemmet ikke kunne være 
hjemmefra. Soldaten mente selv at verneplikt
lovens § 38 hjemlet adgang til sådan over
føring. Hans tidligere søknader var avslått, 
bl.a. en søknad han selv hadde fremmet di
rekte til departementet. 

Ombudsmannen fikk utlånt sakens doku
menter. Det viste seg at hans tidligere søk
nader var korrekt avslått. Vernepliktslovens 
§ 38 hjemler ikke overføring fra de ordinære 
styrker til Heimevernet, men bare overførin
ger innen' de forskjellige forsvarsgrener og 
tjenestegrener. Det er bare de årsklasser som 
spesielt er betegnet heimeviernsiplikt1ge som 
har anledning til å avtjene sin pliktige mili
tærtjeneste i Heimevernet. Disse opplysnin
ger ble meddelt soldaten. Han ble samtidig 
anbefalt å søke utsettelse med tjenesten i håp 
·om at forholdene skulle ligge bedre til rette 
for ham senere. 

25 I 54. Over/ øring til tjeneste som blir god
kjent som praksis ved opptagelse på N oraes 

Handelshøyskole. 

En soldat som avtjente sin førstegangstje
neste i Brig N var avgitt til kontortjeneste. 
Han hadde en utmerket eksamen fra Handels
gymnasiet og var lovet opptak på Handels
høyskolen om han kunne skaffe seg nødvendig 
praksis. Den kontortjeneste han hadde nå 
ble ikke. godkjent, og han ba om Ombuds
man,nens bista1_1d til å bli overført til annen 
tjen~ste som kunne godkjennes. 

Ombudsmannen tok saken opp med Bri
gaden. I mellomtiden hadde soldaten søkt om 
overføring til en annen avdeling i Syd-Norge. 
Brigaden lovet imidlertid at hvis denne søk
naden ikke ble innvilget, skulle brigaden 
overføre ham til et kontor hvor han ville få 
den nødvendige praksis. 

194/ 55. Overføring til annet tjenestested av 
velferdsgrunner. 

En soldat som var inne til førstegangstjene
ste hadde 4 ganger søkt om overføring til et 
tjenestested nærmere hjemmet. Han var gift 
og hadde et barn på 9 mnd. Hans kone var 
meget nervøs, og det var derfor viktig for 
ham å komme så nær hjemmet som mulig. 
3 søknader hadde han ikke fått svar på, mens 
den 4. var avslått. 

Ombudsmannen tok saken opp med sjefen 
for vedkommende avdeling som ga en lengre 
redegjørelse for de forskjellige søkijaders be
handling. Den første var ikke kommet avde
lingssjefen i hende, den andre som var be
grunnet med soldatens kneskade ble avslått. 
De to siste var behandlet. 3 ukers tid før 
saken ble tatt opp med Ombudsmannen var 
søknaden om overføring innvilget. Det hadde 
im'idfl'el'tid ta,tt Utt vid med' selrve overføringen, 
idet soldaten skulle ha sådan tjenesten at det 
måtte foretas visse undersøkelser først. 

15/54. Overføring til kontortjeneste i Heime
vernet på grunn av ryggskade. 

En soldat som på grunn av legeattester 
hadde fått utsettelse med tjeneste ba om 
Ombudsmannens bistand til å bli fritatt for 
tjeneste, eventuelt overført til kontortjeneste 
i Heimevernet. Han hadde flere ganger fått 
utsettelse med tjenesten, før ste gang på grunn 
av skolegang, senere på grunn av legeattester. 
Han hadde vært hos en rekke spesialister for 
ryggsmerter, og var til slutt blitt kjent hjelpe
dyktig B. Han ble senere innkalt til tjeneste 
igjen. Da måtte han ta noen behandlinger for 
ry~en. Senere filk.k han påny imlkaJIJ.else, men 
konsulterte en spesialist igjen og hadde på 
det tidspunkt henvendelsen til Ombudsmannen 
skje•dde ennå ikke påbegynt sin tjeneste. 

Ombudsmannen tok saken opp med For- _ 
svarets sanitet og fikk utlånt sakens doku
menter. Sanitets.sjefen foreslo samtidig sol
daten fremstillet for Forsvarets sakky:h-dige 
legeråd for å få truffet en endelig avgjørelse 
om soldatens tjenestedyktighet. 

\ 
Ombudsm;mnen gjorde det kjent for solda-

ten at han ikke · hadde noen grunn til å be
kla.ge seg over fremgangsmåten ved lege-
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undersøkelsen, og at en søknad fra hans sitle 
om· å bli fremstillet for Forsvarets sakkyndige 
legeråd nå ville 'bli innvilget. 

37 I 54. Søknad om over/ øring til annen av
deling hvor utdannelsen bedre kunne utnyttes. 

En soldat hadde på grunn av sin sivile ut
dannelse blitt tatt ut til å gjennomgå et 
chifrørkurs. Han var imidlertid etter endt 
kurs blitt postert et sted hvor det i det hele 
tatt ikke var bruk for chifrør og hvor han 
ble satt til å betjene telefonsentralen. Han 
syntes det vitnet om lite effektiv administra
sjon når han etter å ha fått denne spesial
utdlannelsen ble satt til en post, hvor han i det 
hele tatt ikke hadde bruk for sin utdannelse. 

Ombudsmannen tok saken opp med ved
kommende myndighet som opplyste at de var 
klar over den tjeneste soldaten nå hadde. Det 
ville bli bruk for en chifrør i nærmeste frem
tid, og det var da meningen å flytte soldaten 
over i denne stillingen. Disse opplysninger 
ble meddelt soldaten som straks etter ble over
ført til denne post. 

Utøvelse av disiplinærmyndighet. 

209/54. Tre refselsesmetoder for ulovlig 
bærplukking. 

Av en avisartikkel fremgikk det at noen 
elever ved en befalsskole var refset av tropps~ 
sjefen fordi de hadde plukket og spist blåbær 
under en øvelse i spredt orden. Troppssjef en 
hadde pålagt soldatene å gå ut etter dagens 
tjeneste og i løpet av 3 timer plukke koke
karet fullt med blåbær som skulle innleveres 
til troppssjefen. Videre skulle soldatene få 
perm.nektelse og trekk på militært forhold 
(oppførseiskarakteren). 

Ombudsmannen tok saken opp med sj~fen 
for vedkommend!e befaJJ.sskole og ba om at 
saken ble undersøkt ved å innhente forklaring 
av de impliserte. Skolesjefen skaffet til veie 
alle nødvendige opplysninger. Til tross for 
uttrykkelig forbud var det ikke lykkes å kom
me uvese,net med blåbærspising under øvelse 
i spredt orden til livs. Troppssjefen hadde 
derfor i to tilfelle pålagt henholdsvis 4 og 7 
elever å plukke hvert sitt kokekar med blå
bær etter tjenestens slutt kl. 19.00. I det ene 
tilfellet hadde troppssjef en levert bærene på 
befalets messekjøkken, i det andre tilfellet 
var bærene blitt stående hos troppssjefen til 
de råtnet. De impliserte elever var ikke blitt 
pålagt permisjonsnektelse. Skolesje'f en hadde 
ikke kjent til forholdet og beklaget det inn
trufne idet troppssjef ens opptreden var både 
uhjemlet og uklok og hans handlemåte ga 
grunn til påtale. 

Da det i dette tilfelle var ilagt refselse av 
en befalingsmann · som ikke hadde refselses
myndighet, og det dessuten var anvendt en 
refselsesform som ikke er hjemlet i disipli
nærreglementet, ga Ombudsmannen uttrykk 
for at saken burde forelegges for jurisdik
sjonssjefen. Skolesjefen var eni'g i det. Juris
diksjonssjefen og Krigsadvokaten mente imid
lertid at saken burde avgjøres ved avdelin
gen, og det ble gjort ved at vedkommende 
troppssjef fikk irettesettelse for sin opptre
den. 

140/54. Berettigelse av å sy igjen lommene 
på uniformen til en soldat som var sett med 

hendene i lommen. 

Av et referat fra et tillitsmannsutvalgs
møte fremgikk det at en soldat hadde gått 
med gjensydde uniformslommer 1 måned fordi 
han var sett med hendene i lommen. Dette 
var beordret av en kompanisjef. Av referatet 
synes det å fremgå at vedkommende avde
lingssjef var enig i kompanisjefens opptreden. 

Ombudsmannen tok saken opp med avde
lingens sjef og ga uttrykk for at dette var 
et skremmende eksempel på hvor lite klokt 
befalet kunne opptre. Var det et velment for
søk på å hjelpe soldaten av med en lei uvane, 
var denne metode sikkert lite effektiv. Var 
det ment som en straff, fantes det ingen 
hjemmel for den slags straffemetoder. Om
budsmannen sendte samtidig en gjenpart av 
sitt skriv til Generaladvokaten. 

Avdelingssjef en svarte at han ikke var enig 
i kompanisjefens fremgangsmåte, når han 
imidlertid hadde uttalt seg slik var det fordi 
han i første omgang ville dekke kompani
sjefen. Forholdet med de gjensydde lommene 
var imidlertid nå brakt til opphør. Avdelings
sjefen hadde på bakgrunn ay denne episoden 
snakket med sine kompanisjefer og innskjer
pet at det bare måtte anvendes reglemen
terte refselser. Avdelingen foreslo saken hen
lagt uten ytterligere forføyninger. 

Ombudsmannen tok saken opp med ved
kommende tillitsmann og redegjorde for av
delingssjefens syn på saken. Ombudsmannen 
ba om å bli gjort kjent med vedkommende 
soldats syn på episoden. Tillitsmannen opp
lyste at soldaten ikke ønsket at det skulle 
foretas noe mer med saken. Saken ble der
etter henlagt uten ytterligere forføyning fra 
Ombudsmannens side. 

119/54. Soning av vaktarrest i telt. 

I en avis spurte en innsender hvå som var 
straff i det militære og fortalte i den for
bindelse en episode fra « Vinter Il». Han 
hadde i 20 kuldegrader gått vakt utenfor et 
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16-manns telt som, ble benyttet som arrest. 
Arrestanten lå makelig henslengt i teltet godt 
forsynt med magasiner ·og kulørt. ukepresse 
og fyrte så teltovnen dirret og hadde det godt 
og varmt. Når han ikke hadde mer ved, stakk 
han hodet ut av teltet og forlangte mer, og en 
mann var nesten opptatt bare med å skaffe 
arrestanten ved. Imens gikk insenderen uten
for i 20 kuldegrader ·og holdt vakt 6g fun
derte natqrligvis på hvem av de to som egent
lig var straff et. 

Ombudsmannen tok saken opp med General
adtvokaten, idet soning i telit etter Ombuds
mannens oppfatning ikke er overenstemmende 
med disiplinærreglementets bestemmelser om 
soning av arrest. Ifølge reglementet er det to 
alternativer for soning, i militært arrestlokale 
eller i borgerlig fengsel. Eksemplet i dette 
tilfelle var ekstra uheldig og spørsmålet .om 
hvem som var straffet strengest var i og for 
seg berettiget. 

Generaladvokaten tok saken opp med For
svarsstaben og uttalte ved sin oversendelse at 
ordningen neppe var direkte i. strid med disi
plinærregl'emenJtet, idet uttrykket «mi'litær.t 
arrestlokale» er så upresist at det må kunne 
være gjenstand for en viss skjønrn1smessdg Vtlr

dering, alt etter forholdene i det enkelte til
felle. De opplysninger som var gitt i dette 
tilfelle talte sterkt mot å gjøre bruk av en 
sådan · ordning. Generaladvokaten uttalte at 
disiplinærmyndigheten . ikke under noen om
stendighet måtte utøves slik at forholdet ble 
til latter og forargelse. 

Uttalelse ble innhentet fra Generalinspek
tøren for Infanteriet, Hærens overkommando 
og Forsvarsstaben som alle uttalt~ at det 
burde være adgang til å bruke telt som arrest
lokale under marsjer og manøvrer hvor avde
lingene må bivuakkere. I slike tilfelle bør 
man imidlertid være oppmerksom på at arres
tanten i -henhold til disiplinærreglementet kan 
pålegges å .delta i den daglige tjeneste. I nær
værende sak burde f.eks. arrestanten vært 
pålagt selv å hugge og bære ved til teltet. 

Etter de uttalelser som foreligger er det ,så
ledes på det rene at telt kan brukes som ar
restlokale i spesielle tilfelle. Det er imidler
tid Ombudsmannens,· (i)ppfatning at · en bør 
være ytterst varsom med bruken av denne 
form for soning av vaktarrest. Har ikke av
delingen adgang til ordinære arrestlokaler, 
bør soningen ut~ettes eller det bør anvendes 
andre refselsesformer. 

31/54. Bruk (LV flere refselsesqrter. 

Av en leiravis fremgikk det at det ved en 
avdeling ble knyttet et pålegg .om meldeplikt 
til bestemte tider til en permisjonsnektelse. 

Ombudsmannen tok saken opp med General
advokaten og pekte på at et sådant1 pålegg i 
visse tilfelle ville kunne virke som en tilleggs
straff som ikke var hjemlet i disiplinærregl~
ment-et. Ombudsmannen var klar over at de 
stedlige forhold kunne gjøre det nødvendig 
med ekstra foranstaltninger for å kunne føre 
kontroll med at permisjonsnektelsen ble over
holdt. Imidlertid kunne ikke dette gi anled
ning til, som en generell ordning, å knytte 
meldeplikt til permisjonsnektelsen. 

Generaladvokaten var enig i Ombudsman
nens syn, og Ombudsmannen tok derfor saken 
opp med vedkommende overkommando. 

Overkommandoen var også enig i Ombuds
mannens syn. Når det ved vedkommende av
deling var forhold som nevnt, skyldtes det 
den oppfatning at mannskaper med permi
sjonsnektelse heller ikke hadde adgang til det 
utvidede leirområde som mannskapene ellers 
kunne ferdes fritt i uten permisjonsseddel. 
Denne betrakitntl.ng vair overkommandoen iikke 
enig i idet en permisjonsnektelse bare kunne 
innebære at permisjon ikke ble innvilget i tid 
og til sted hvor permisjon ellers var nødven
dig. 

Vedkommende avdeling ble gjort kjent med 
Overkommandoens syn og ble pålagt å · for• 
holde seg overensstemmende hermed. 

135/54. Klage over Militærpolitiets opptreden. 

En soldat var 17. mai 1954 blitt arrestert 
av en av Militærpolitiets patruljer i Oslo på 
grunn av beruselse. Da han våknet i arresten 
om morgenen v~ han blodig og forslått og 
hadde bl.a. fått ødelagt nesen. Han måtte gå 
til lege. Det ble påvist diskolorasjon rundt 
venstre øye, og hevelse over venstre neseving, 
breddeforøkelse av nesen og brudd på nese
benet. Soldaten som ikke husket noe særlig 
av det som var foregått mente han var blitt 
mishandlet av Militærpolitiet og ba Ombuds
mannen ta seg av saken. 

Ombudsmannen. tok saken opp .med Militær
politiet og ba om at det måtte bli innhentet 
forklaringer av medlemmene av den MP pa
trulje som hadde arrestert vedkommende. 
Samtlige benektet at soldatel}. vazt blitt slått. 
Han hadde imidlertid s~tt seg kr,aftig til mot
verge slik at det ble et basketak for å holde 
soldaten i bilen under transporten. Under 
dette bas~etaket måtte han ha kommet bort 
i noe slik at han hadde ødelagt • nesen . . Ved
kommende soldat hadde vært såpass beruset 
at han ikke husket noe særlig fra arresta
sjonen, han kunne heller ikke oppgi noen som 
hadde vært vitner til arrestasjonen og trans
porten. Det forelå således ingen opplysninger 
som go_dtgjorde at ikke Militærpolitets frem-
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stilling var korrekt. Ombudsmannen fant 
derfor ikke å kunne foreta seg noe i saken. 
Soldaten ville bringe saken inn for dom
stolene med krav på erstatning for den skade 
han var påført. Ombudsmannen orienterte 
soldaten om at kravet neppe ville føre fram, 
idet en bare hadde Militærpolitiets uttalelse 
å holde seg til med hensyn til det faktiske 
hendelsesforløp. 

210/ 54. Militærpolitiets opptreden. 

I et ungdomsorgan var det tatt inn et inn
legg med tittelen <<Bøller i Militærpolitiet». 
Grunnlaget for artikkelen var en artikkel i 
en Trondheimsavis hvor det var referert en 
episode i forbindelse med arrestasjon av en 
beruset soldat. Etter de opplysninger som 
var gitt i nevnte artikkel hadde Militærpoli
tiet opptrådt på en brutal og uhjemlet måte. 
Ombudsmannen foranlediget forholdet under
søkt. Etter de opplysninger som ble skaff et 
til veie viste det seg at nevnte artikkel var 
misvisende og ga et helt galt bilde av det som 
var foregått. Ombudsmannen ga vedkom
mende ungdomsorgan de korrekte opplysnin
ger, og artikkelen ble beriktiget overensstem
mende med det. 

118/ 54. Adgangen til å utsette soning av 
vaktarrest til etter endt tjeneste. 

I Disiplinærreglementets § 10 er det gitt 
adgang til uts~ttelse med soning av arrest til 
etter endt tjeneste. Det fremgår av bestem
melsen at dette skail gjøres bare når det 'Vil 
medføre ulempe for tjenesten eller får uhel
dige følger for den refsede eller noen av hans 
pårørende å sone i tjenestetiden. 

Ut fra Ombudsmannens erfaringer synes det 
imidlertid som om denne bestemmelse om ut
settelse av og til brukes som en tilleggsstraff 
idet det som regel vil være mye alvorligere for 
den refsede å sone etter endt .tjeneste enn i 
tjenestetiden. Etter Ombudsmannens oppfat
ning er det. bare i de færreste tilfelle det på 
grunn av tjenesten er nødvendig å utsette 
soningen. Ombudsmannen tok derfor dette 
spørsmål opp med departementet og pek-te også 
på de ubehagelige følger det fikk for arrestan
tens familie idet hverken lønn eller familietil
legg utbetales i den tiden vedkommende soner 
arrest etter den egentlige tjeneste. Ombuds
mannen hadde kjennskap til flere tilfelle hvor 
kone og barn ble sittende uten eksistensmid
ler i den tiden familieforsørgeren sonet vakt
arrest. Denne praksis førte tdl resultater som 
sto stikk i strid med de prinsipper som lå til 
grunn for bestemmelsen om soning etter endt 
tjeneste. Resultatet av Ombudsmannens hen
vendelse ble at disiplinærreglementets pkt. 66 

fikk en tHføyelse som skjerpet adgangen til å 
utsette soningen rtil etJter endt tjeneste. Videre 
ble bestemmelsene om utbetaling av familie• 
tillegg endret således at familietillegg utbeta
les i den tid forsørgeren soner vaktarrest etter 
endt tjeneste. 

139/54. Utøvelse av dlisiplinærmyndighet. 

Ombudsmannen har tatt opp med departe
mentet spørsmålet om disiplinær-myndighetens 
utøvelse. 

Det er Ombudsmannens inntrykk at det blant 
svært mange av mannskapene hersker en fø
lelse av usikkerhet og kanskje «rettsløshet», 
og alt dette i· en viss utstireJmin:g skyldes den 
måten disiplinærmyndigheten utøves på. Det 
er f. eks. på det rene at en innen alle forsvars
grener ser eksempler på ait permisjonsnektelse 
benyttes som straff uten at disiplinærregle
mentets bestemmelser om fremgangsmåten for 
ileggelse av refselse følges. Det er videre -på 
det rene at mannskapene både enkeltvis og 
kollektivt pålegges forskjellige former for 
tjen.este som straff uten at dette er hjemlet i 
disiplinærreglementet. Det er hevdet at min<ke 
forseelser eller uregelmessigheter i tjenesten 
må kunne straffes f. eks. med permisjonsnek• 
telse uten at det apparat disiplinærreglemen• 
tet for utsetter settes i gang. Ombudsmannen 
er ikke enig i dette syn. Er forseelsen så 
ubetydelig at befalet finner det formålsløst 
å ilegge en ordinær refselse, må det i disse til
felle være mer korrekt å gi en advaJrsel. Den 
praksis som nå i stor utstrekning følges har 
også den uheldige følge at den hindrer over
ordnet myndighet å føre kontroll med disi• 
plinærniyndiighetens utøvelse. 

Departementet forela Ombudsmannen utta
lelse fra forsvarsgrenene. Forsvarsgrenene tok 
imidlertid bare opp Ombudsmann-ens uttaleJ.se 
om permisjonsnektelse og ga uttrykk for at 
de ikke hadde kjennskap til noe ureglemen
tert bruk av permisjonsnektelse som straff. 
Departementet opplyste at det ville sende 
rundskriv itil ovetrkommandoetrl'e og innskjerpe 
disiplinærreglementets bestemmelser. Videre 
uttalte departement-et at mann-skapene burde 
ta opp slike tilfelle med høyere militære myn
digheter eller Ombudsmannen for å få forhol
dene klarlagt. 

Ukontrollerbar bruk av permisjonsnektelse 
som refselse er som foran nevnt bare en side 
av problemet disiplinærmyndighetens utøvel
se. Den følelse av å være overlatt befalets 
forgodtbefinnende som mange mannskaper har 
i dag blir ikke borte bare med at bruken av 
permisjonsnektelse som straff skjerpes. Hvor
dan de øvrige problemer i denne sammenheng 
skal angripes og hvo:rrdan en skal få etablert 



1955 Dokument nr. 9 13 

det tillitsfulle samarbeid mellom befal og me
nige aom er nødvendig vil Ombudsmannen ta 
opp med forsvarsgrenene. 

Forholdet mellom befal og menige. 

196 / 54. Befalets behandling av mannskapene. 

Tre soldater i en og samme avdeling klaget 
over den måten befalet behandlet mannska
pene på. 

Den. ene var kalrt: ftram foran kompani1et, og 
troppssjefen hadde sagt til de andre i troppen 
at de skulle se på soldaten og gjerne le av 
ham. Soldaten var ikke klar over grunnen 
til dette opptrinnet. Dagen etter hadde sam
me soldat meldt seg for troppssjefen og trådte 
deretter av. Denne avtreden var ikke tropps
sjefen fornøyd med og kommanderte derfor 
soldaten til å tre av for en stein i et kvarter. 
Gjorde han det ikke ordentlig, skulle han få 
tre av for steinen hele ettermiddagen. Denne 
soldaten meddelte også at en av de andre 
mannskapene som var sårbent etter en ut
marsj dagen før og ikke greidde å følge med 
i det som ble kommandert, og fikk derfor 
ordre om å åle 15 meter. 

Den andre soldaten klaget over befalets 
opptreden i forbindelse med en marsjmerke
prøve. Han og de øvrige soldater i hans kom
pani hadde i rekruttperiode1,1 deltatt i marsj
merkeprøve. Befalet hadde da opplyst at om 
de klarte marsjmerket første gang slapp de 
senere prøver. Soldaten hadde stolt på dette 
og gikk liml for å klare prøven, det lyktes. I 
begynnelsen av brigadeperioden ble det imid
lertid arrangert marsjemerkeprøve påny. På 
grunn av det løfte som var gitt tidligere rea
gerte han og de øvrige soldatene mot dette. 
Han hadde derfor sammen med noen andre 
tatt det svært med ro og hadde brukt 10 timer 
og 40 min. på distansen. 

Det ble satt i gang etterforskning og under 
avhøret hadde den fungerende kompanisjef 
uttalt at det vedkommende soldat hadde gjort 
var værre enn fyll og bråk i uniform. Solda
ten ble refset, men mente selv at det ikke var 
grunnlag for noen refselse, videre ville han 
ikke finne seg i å bli sammenlignet med en 
fyllebøtte og bråkmaker. -

Den tredje soldaten klaget også over be
falets opptreden i forbindelse med foran
nevnte marsjprøve. Han hørte med til de 
,som hadde ta:tt det svænt med ro og bl. a. 
hadde tatt en to timers pause under prøven. 
To sersjanter hadde kommet etter for å hente 
soldatene tilbake til leiren. Sersjantene hadde 
bruk forferdelig kjeft. Soldaten hadde spurt 
en av sersjantene om noe, men sersjanten 

skrek til svar: «Jeg vil faen ikke ~ deg 
mer din forbanna slamp», deretter hadde han 
dyttet til soldaten så han var nære på å falle. 
Dette hadde soldaten senere rapportert til en 
fenrik ved kompaniet som hadde uttalt at ser
sjanten hadde god grunn til å opptre som han 
gjorde. Den samme sersjanten hadde tidligere 
uttalt til hele troppen at samtlige vestlendin
ger var ramp og pakk osv. Det hele endte 
med at soldaten ble sittende igjen med port
forbud og flere døgns vaktarrest etter endt 
tjeneste. 

Denne soldaten refererte også en episode 
fra rekruttiden. En kveld kl. 23 måtte mann
skapene på et rom ut og åle i snøen fordi en 
av guttene hadde snakket litt. En annen sol
dat hadde måttet åle 50 meter fordi han på 
grunn av gnagsår ikke hadde greidd å følge 
med under fysisk treniing. 

Ombudsmannen tok disse klagene opp med 
rekruttavdelingens sjef og soldatens nåværende 
sjef og ba om at de nødvendige undersøkelser 
ble igangsatt for å bringe de faktiske forhold 
på det rene. Klagene var fra ett og samme 
kompani, og Ombudsmannen ba om opplysnin
ger om hvordan forholdet var mellom befal og 
menige i de andre kompaniene og ba videre 
om tillitsmennenes uttalelse. 

Sjefen for soldatens nåværende avdeling 
satte i gang .grundige undersøkelser og skaf
fet til veie alle nødvendige opplysninger .om 
de episoder som var nevnt av klagerne. Av
delingssjefen pekte i sin uttalelse på ait de tre 
:ooldaitene var under etterforsking for en, 
etter sjefens mening, meget alvor1ig pliktfor
sømmelse i forbindelse med den nevnte marsj
prøve, og a.t det kunne se ut som om klagene 
var angitt ut fra den gamle tesen om at 
« ang,rep var det beste forsvar». · 

Med hensyn .til de forskjellige klagene som 
var fremført ble det opplyst a,t vedkommende 
fenrik som hadde tatt den første soldaten frem 
foran avdelingen, og som hadde latt ham ,tre 
av for en stein, var gitt en alvorlig ti1Tettevds
n1,ng for ubetenksom opptreden. Femiken ble 
for øvrig etter eget ønske dimittert fra avde
•lingen. Det ,tiJfellle a,v åililng som vair nevnt tførte 
til at vedkommende sersjant fikk en .alvor1ig 
,tilliretitwisirng for siin opptreden. V,idere fikk 
den sersjanten som hadde brukt fornærmelige 
uttrykk i forbindelse med marsjprøven en al
vorli!g rt:illrettevlisd!ng. Mannskapenes kl18ige over 
refselsen i forbindelse med marsjprøven fant 
·sjef en ubeføyet, og ham opprettholdtt d:en ilagte 
refselse. Etter de opplysninger som va'I' skaf
fet til veie om forholdene i forbindelse med 
marsjprøven var Ombudsmannen enig i at 
mannskapenes opptreden i forbindelse med! 
rµarsjprøven var klanderverdig og måtte kunne 
ka,rakteriseres som en pliktforsømmelse. Om-
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budsmannen hadde derfor ikke mer å bemerke 
t-il de disiplinære forføyninger som var truffet. 
Dette ble meddelt både klagerne og avdelingens 
sjef, liksom klagerne ble meddelt resultatet av 
de undersøkelser som var foretatt ,i forbindelse 
med de -påklagede forhold. 

236/54. Forholdet mellom befal og elever ved 
. en befalsskole. 

En befalsskoleelev tok i et skriv til Ombuds
mannen opp forholdet mellom befal og elever 
og befalets opptreden. Bakgrunnen for skri
vet til Ombudsmannen var en skriftlig protest 
mot straffarbeid som en av de andre elevene 
hadde sendt, og som ble lest opp på linjen av 
skolens nestkommanderende. Nestkommande
rende hadde karakterisert skrivet som det 
største vrøvlet som noensinne var kommet inn 
til skolen. I sine kommentarer hadde nest
kommanderende kommet med endel andre utta
lelser som elevene reagerte mot. Han skulle 
bl. a. ha sagt at skolebatteriet ikke var noen 
fagforening, en soldat hadde få rettigheter, 
men desto større plikter, og disse plikter skulle 
han utføre, den beskyttelse dere søker, den 
skal jeg love dere at den får dere 1kke. 

Videre opplyste eleven at en annen elev var 
satt til 4 timers snømåking etter dagens tje
neste fordi han angivelig hadde oppført seg 
upassende overfor en befalingsmann. Ved in
struksjon ble elevene lært opp till å gi soldatene 
springmarsj hvis de ~ke fulgte med. En fen
rik hadde iinnrømmet at det var straffeekser
sis, men at det ikke var vanskelig å kamu
flere det som oppkvikkende øvelser. Etter ele
venes oppfatning ble de ikke på befalsskolen 
innpodet den nødvendige respekt for lov og 
rett. Mange av elevene hadde den oppfatning 
at de som befalmgsmenn ville få uinnskrenket 
makt og myndighet og kunne gi de ordrer de 
ville uten å stå til ansvar for dem. 

Eleven hadde sendt sitt skriv tjenestevei og 
skolesjef ens uttalelse fulgte med oversendelsen 
til Ombudsmannen. De uttalelser fra n-esbkom
mailderende som var referert var i det vesent
lige riktige. NåT det gjaldt leiraTbeid utenom 
tjenesten, var det vanliig å la elever som var 
refset med frdhetsinnskrenking utføre dette. 
Uttalelsen om at skolen viste liten respekt for 
lov og :rett og praktiserte straffarbeid ville 
tikke skolesjefen kommentere, men han over
veiet å treffe disiplinære forføyninger mot 
eleven i den forbindelse. Skolesjefen avsluttet 
sin uttalelse med en karakteristikk av klageren. 
Han hadde vætt vanskelig og opposisjonslys
ten og hadde vansker med å tilpasse seg mili
tær ånd og tone. Han hadde blandet seg opp 
i disposisjooer truffet av skolens ledelse. Han 
vår tidligere satt på prøve fordi en var i tvil 

om han militært sett holdt mål. V ed. prøve
tidens utløp ble han imidlertid ikke ddmittert 
idet en mente å spore en bedring i hans opp
treden. 

Ombudsmannen har senere vært i forbin
delse med kliageretn, ,som :imidært.itl ikke viHe 
ha gjort noe mer med saken fordi han var 
ferdig med skolen og sin mniitære tjeneste og 
hadde mistet interessen for saken. 

123/54. Befalets owtreden i tillitsmanns
utvalget. 

Av referater :rra to tillitsmannsmøter i en 
avdeling fremgikk det aJt tonen mellom befal 
og menige ikke var så bra. I det ene tilfellet 
var det klag-et på spiseteltet som var i bruk 
ved avdelingen. Dette spørsmål hadde . også 
vært diskutert tidJigere, men siste .ga,ng uttalte 
sjefen at han ikke nå ønsket å høre flere kla
ger om teltet. Ved et annet møte hadde tillits
mennene spurt om det ikke gikk an å finne 
en mer passende tid for ompuss enn den avde
lingen hadde. 'Di:1 dette svarte sjefen at indre
tjenesten ved avdeldngen var dårlig, hvis den 
foirtsatt var dårlig, skulle -avdelingen forsøke 
å finne en enda mer ugunstig tid for ompuss. 

Disse uttalelser grep Ombudsmannen fatt 
i og pekte på at den slags ikke var egnet 
til å styirke tillitsmannsutvalgene og tilliten 
og samar,beidet mellom befal og menige. Når 
det gjaldt tiden for ompuss, måltte dette be
tralcites som en kollektiv straff som ikke hadde 
noen hjemmel i disiplinærreglementet. 

Saken ble tatt opp med avdelingssjefens 
overordnede som undersøkte forholdet. I sin 
uttalelse opplyste han at han hadde konferert 
med avdelingens sjef og tilldtsmennene om for
holdet og trodde ikke det var nødvendig med 
ytterligere forføyninger for å hi.ndTe gjenta
gelse. 

Ombudsmannen foretok dntet mer med saken. 

J • 

162/54. Forhol,det mellom befal og m,enige. 

·Av et innlegg i en leiravis fremgikk det at 
forholdet mellom enkelte befal og mannska
pene ikke var som det burde være. Om:buds-. 
mannen tok saken opp med avdelingens sjef 
for å få nærmere opplysninger om de episoder 
som lå til grunn for nevnte artikkel. 

Sjefen opplyste i sitt svar at han iilkke kunne 
gi nøyaktige opplysninger om de episoder som· 
lå til grunn for artikkelen, men presiserte at 
avdelingens befal fra første dag av var forbudt 
å bruke sterke ord og upassende uttrykk. Han 
viste dmidlertid til et skriv artikkelens forfat
ter ville sende direkte til Ombudsmannen. 

I sitt skriv opplyste artikkelforfatteren at 



1955 Dokument nr. · 9 15 

Ombudsmannen måtte ha misforstått artilkke
len. Fooholdet mellom befal og ·menige var det 
beste, og noe spenningsforhold mellom befal 
og menige fantes ikke. 

Ombudsmannen foretok seg dntet mer med 
saken. 5 måmeder senere skrev imidlertid ar
tikkelens forfatter til Ombudsmannen og for
talte at ~an av avdelingens sjef var presset 
til å sende sitt første skriv til Ombudsmannen. 
Han opplyste a:t forholdet ' me1lom befal og 
menig~ var dårlig og fremkom med beskyld
ninger mot enkelte av befalet for fyll og andre 
upassende forhold. Under en senere samtale 
opprettholdt han sine anklager etter at Om
budsmannen hadde pekt på hvor alvorlig dette 
var. 

Ombudsmannen fant saken av den art at det 
var nødvendig å ta den opp med deparitemen-
tet. · 

Departementet har foranstaltet rettslig 
etterforskning igangsatt uten at noe resultat 
foreligger ennå. 

240/54. Klage over en sersjants opptreden. 

En kompanitillitsmann klaget til Ombuds
mannen over en av kompaniets befalingsmenn. 
Han førte et skittent og krenkende språk som 
var en befaldngsmann uverdig. Foruten kraf
tige uttrykk kom han også til stadighet med 
fa~usler. Natten tiil 17. mai kom han beruset 
inn på et av soverommene og begynte å klusse 
med geværene. Under en løpetur avdelingen 
var ute på hadde han slått en av mannskapene 
som sakket aæterut. Han hadde kalt et av 
mannskapene inn på sitt kontor og skjelte ham 
ut på det groveste. Han nektet mannskapene 
permisjon uten grunn, og han vekket soldatene 
om natten og kommander.te dem til å rydde 
opp på rommet til tros-s for at romordningen 
ikke var dårligere enn tidligere. Foruten d:i.sse 
forhold var det en rekke andre iiffiita.sjonsmo
menter som gjorde forholdet vanskelig. 

Ombudsmannen tok sa:ken opp med avdelin
gens sjef som satte i gang und:ersøkelser om 
sersjantens forhold. Det viste seg at det ve
sentlige av det som var anført mot ham var 
riktig. Avdelingens sjef var imidlertid d tvil 
om det var riktig å refse befalingsmannen og 
kom i den forbindelse med en del generelle 
betraktnblger om hensiktsmessdgheten av å 
refse enten det gjaldlt soldater eller befal. Om
budsmannen var i og for seg enig i avdelings
sjef ens generelle syn, men fant likevel denne 
saken så alvorlig at han foreslo for avdelingens 
sj-ef å forelegge saken for Generaladvokat.en. 
Avdelin-gens sjef var enig i • det. 

Generaladvokaten fanrt at det var skjellig 
grunn tiil å mistenke sersjanrten for overtiredelse 
av flere av den militære- straffelovs bestem-

melser og anbefalte saken innberettet for juris
diksjonssjef en. Dette ble gjort, og det er nå 
begjæret rettslig forundersøkelse mot sersjan
ten siktet for overtredelse av den militære 
straffelovs §§ 59, 73, 71 og 56. 

231/54. Klage over forholdene ved 
omskoleringskurs. 

I en Osloavis var det i september 1954 tatt 
inn en større artikkel om forholdene ved et 
90 dagers omskoleringskurs hvor bl. a. befa
lets opptreden var viet ganske stor oppmerk
somhet. Befalet benyttet seg av en tone og en 
oppførsel som var meget forstemmende. Det 
var kjeftbruk og brøling, og sersjantene for
søkte å heyde seg på alle mulige utspekulerte 
måter. Til slutt hadde et samlet soldatmøte 
forlangt at .tillitsmennene skulle ta opp saken 
med kompanisjefen og be om en annen opp
treden fra befalets side. Foruten befalets opp
treden ble det rettet kraftig kritikk mot en del 
andre forhold .som det ikke er grunn til å gå 
nærmere inn på i denne forbindelse. 

Ombudsmannen tok saken opp med ved
kommende generalinspektør og ba ham under
søke forholdene nærmere. Avdelingens befal 
ble gitt anledning til å uttale seg. Ombuds
mannen arrangerte deretter et møte med sje
f en for kurset, en av troppssjefene, tillits
mennene ved avdelingen samt artikkelens for
fatter. Tillitsmennene tok avstand fra artik
kelens form og innhold selv om opplysningene 
om enkelte mindre vesentlige ting var kor
rekte. Enkelte av befalet hadde til å begynne 
med vært litt vanskelige å ha med å gjøre, 
men dette hadde bedret seg etter hvert. For
holdene var dkke, hverken når det gjaldt befa
lets opptreden eller de øvrige ting som var 
påklaget, på langt nær slik en kunne få inn
trykk av etter å ha lest nevnte artikkel. 

Referatet fira møtet ble thlstNl.et Generalin
spektøren. Ombudsmannen fant at det lå uten
for hans oppgave å gi v~dkomm.ende Osloavis 
noe referat. 

Det er Ombudsmann~ns oppfatning at for
holdet mellem befal og menige ikke er så godt 
som det burde være. 

De mange uttalelser fm soldater og tillits
menn om: «at de har mange plikter, men in
gen rettigheter», <<at de har en følelse av usik
kerhet og rettsløshet», «at det e~ vanskelig 
å skjelne, mellom oppkvikkende øvelser og kol
lektiv straff» o. L, og de saker SOJil er tatt 
med ovenfor er beviser for at forholdet mel
lom befal og menige kunne være bedi:e. 

Da disse forhold i særlig grad berører de 
meniges' almenmenneskelige .. rettighet~r, føl-
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ger Ombudsmannen med særlig oppmerksomhøt 
dette spørsmål. 

-Dette å bedre forholdet mellom befal og 
menige, vil på bred basis bli tatt opp med for
svarsgrenene. 

Tillitsmenn og tillitsmannsutvalg. 

299/54. Reglementer til tillits~nn. 

Fra flere · tillitsmenn har det vært klaget 
over at det var så vanskelig å få tak i de be
stemmelser som regulerte områder som til
litsmannsutvalgene hadde anledning til å ta 
opp og arbeide med. 

Ombudsmannen tok derfor opp med de tre 
forsvarsgrener spørsmålet om å lage i · stand 
et sett med reglementer som var av betydning 
for tillitsmennene i deres arbeid og oppbevare 
dette settet på et sted så tillitsmennene lett 
kunne få tak i det når det trengtes. Ombuds
mannen tenkte i første rekke på kostregula
tivet, disiplinærreglementet, reglementet for 
indre tjeneste, feltregulativet, honnør- og 
vakt- og uniformsreglementet og for øvrig 
komplettere denne samling etter hvert som be
hovet meldte seg. 

Tanken ble positivt mottatt i alle forsvars
grener. Hæren har allerede sendt rundskriv 
til sine avdelinger om at disse settene skulle 
lages i stand snarest mulig. 

267 /54. Forespørsel am retningslinjer f<Yr 
tillitsmenn. 

En tillitsmann for en av Flyvåpnets avde
linger klaget over at han følte seg hemmet i 
sitt arbeid som tillitsmann fordi han ikke 
hadde noen retningslinjer å gå etter. H~n 
visste ikke hvilke saker som kunne tas opp og 
visste heller ikke hvordan han skulle forholde 
seg, nåT det tie var muld,g å få fremmet sa
k'en gjennom tillitsmannsutvalgene. 

Ombudsmannen opplyste hvor han kunne 
finne bestemmelsene om tillitsmannsutval
gene, hvilke saker det kunne ta opp, hvordan 
det var sammensatt. Videre ble det vist til 
soldathåndboka som har et eget avsnitt både 
om tillitsmannsutvalg og Ombudsmannen. 
Han tile videre gjort kjent" med at han kunne 
ta opp alle tvilsomme spørsmål med Ombuds
mannen. 

En liknende forespørsel kom fra en tillits
mann i en a-v Hærens avdelinger. I · dette til
felle ble det også gitt en orientering om til
litsmennenes rettigheter og plikter og hvor 
bestemmelsene om tillitsmennene var å finne. 
Det ble videre skrevet til vedkommendes kom
panisjef med anmodning om at nyvalgte til-

litsmenn måtte bli orientert om sine rettig
heter og plikter og ellers hjulpet til rette. 

120 I 54. TilU;tsmam,nsutvalgsrøferater fra 
Kystarti-lleriets avdelvr,,ger. 

Ombudsmannen får tilsendt referater fr~ 
alle sentrale tillitsmannsutvalg. For Kystar
tilleriets vedkommende fikk ikke Ombuds
mannen særlig kjennskap til arbeidet i utval
gene i denne ' tjenestegren fordi fellesutval
gene der på grunn av de store avstander mel
lom fortene ikke hadde så ofte møter. Om
budsmannen forslo derfor at de enkelte for
ter skulle sende inn sine referater til Ombuds
mannen. Generalinspektøren forela dette for 
avdelingene som for de flestes vedkommende 
var enig i den ordning som ble for~slått av 
Ombudsmannen. Det ble deretter besluttet at 
de enkelte forter og festningenes felles utvalg 
skulle sende referater til Ombudsmannen. 

291/54. Dårl-ig oppslutning om tillitsmanns
utvalget. 

Av en leiravis for en av Marinens avdelin
ger fremgikk det at det hadde vært meget 
vanskelig å få valgt tillitsmenn. Ombudsman
nen tok opp med avdelingen spørsmålet om 
hva som kunne være årsaken til mannska
penes tilsynelatende negative holdning til til
litsmannsutvalgene. 

Fra avdelingen ble det opplyst at stasjonen 
var en utpreget gjennomgangsstasjon hvor 
mannskapene bare var en kortere tid mellom 
tjenesten på forskjelldge fartøyer. Forholdene 
ble derfor meget ustabile. Videre var det ved 
avdelingen plasert endel assosiale mannskaper 
som ikke kunne brukes til sjøtjeneste. Det var 
dessuten endel mannskaper fra ddsrt:riktet rundt 
stasjonen som var plaser.t der fordi deres nær
vær ved hjemmet var ønskelig 3:v forskjellige 
g•runner. Disse mannskapers · ;interesse ~~et 
bare om hjemmet, ikke om stasjonen. Tilba;ke 
var det et lite mindretall mann-skaper med 
<)normal» tjeneste. Dette var d~ vesentlige .år
saker til vanskelighetene med tilliitsmannsut
valgene. Fra avdelingens side ble det gjort det 
som kunne gjøres for å frtrl-mulere interessen" 
Ombudsmannens henvendelse skulle for øvrig 
tas opp tål diskusjon i tillitsmannsutvalget. 

12/54. Valg av tillitsmenn. 

Velferdooffiseren ved en av Flyvåpnets avde
linger tok opp med Ombudsmannen spørsmå
let om avdelingens sjef kunne nekte å god
kjenne en tillitsmann som han- ikke fant ver
ddg til å være tillitsmann. 
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Ombudsmannen: opplyste : ,at • sjefen ikke 
kunne gjøre det; · idet tillitsmennene skulle 
velges av og blant mannskapene. 

108/54. Tillitsmannsutvalgenes sammensetning. 

Sjefen for en av Hærens avdelinger ba . om 
å bli orientert om Ombudsmann-ens syn på 
spørsmålet om tillitsmennene skulle godkjen
nes av sjefene. Det -ville kunne hende at det 
ble valgt en tillitsmann soµi -det var. umuHg å 
samal'beide med. Dette • var tilfelle i et av 
hans kompanier og kompa~isjefen hadde bedt 
ham om dd. Avdelingens sjef hadde selv 
hatt en tillitsmann i ·sitt utvalg som var blitt 
erklært simlsyk. Han hadde ,vanskeliggjort 
arbeidet atskillig i den tiden han var med. 

Ombudsm~en opplyste at sjefen ,i1kke hadde 
adgang til å nekte å g~dkjenne tillitsmennene. 
Disse skulle velges av og bla.nit mannskapene. 
Skulle det bli valgt en tillitsmann som det ikke 
var mulig å samarbeide med, fikk sjefen ta 
dette spørsmålet opp i utvalget og li samarbeid 
med de and~e tillitsmennene forsøke å finne 
fram til en løsning av vanskelighetene. 

224/54. Utveksling av tillitsmenn vinen de 
forskjellige luftkommandoer. 

Innen Flyvåpnet hadde tillitsmennene ved de 
forskjellige avdelinger ytret ønske om utveks
ling av tillitsmenn. Sjefen for Flyvåpnet hadde 
godkjent slike kontaktmøter under forutset
ning av at transporten kunne foregå med Fly
våpnets tily, på voolige tjenestereiser. Ri.ks
revisjonen hadde imidlertid antegnet utgif
tene til f~yforsikriing for tillitsmennene på 
slike reiser under henvisning til at d~t . mang
let hjemmel for disse reiseoppdrag1 

Flyvå-pnet vme gjerne ha Ombudsmann.ens 
uttalelse før saken ble forelagt departemen
tet. 

Ombudsmannen ga uttrykk for at sådan ut
veksling sikkert var m~get nyttig. Tdllits
mennene ville på denne måte b1i kjent med 
andre utvalgs arbeidsmetoder. De kunne disku
tere sa!ker av felles mteresS"e og kontaktsmø
tene ville stimulere intere·ssen for utvalgsar
beidet, og den nære kontakten mellom tillitis
memiene som på denne måten ble etaiblert ville 
være en god moralsk støtte for den enkeilite w~ 
litsmæm.' Ombudsmannen uttalte at de ville 
være • belclagelii:g• om uitvekslirngen ble ijtoppet 
fordi dret ikke fanites hjemmel for delming av de 
beskjedne utgifter utvekslingen medførte. 

Da saken ble~ forelagt d-ep8;11tementet, sam
tykket 1 det i åt utvekslmgen fortsatte og ga 
anvisning på hvordan omkostningene skulle ut-
gif.tsf øres. 1 

· · . , 

2 

248 I 54., Klage over skipssjefens opptreden i 
. tillitsmannsutvalget. '. " i 

TUJitsmenuene ombord i et av Marinens fai-
tøyer ~laget over at skipssjefen opptrådte ' slik 
i 1rlll:itsmannsutvalget at han umu1iggjorde

1
sam

arbeidet i utvalget. De hev<let at skipssjefen 
opptr!dte hissig og usaklig og at utvalgsmø~ 
tene var totalt bortkastet så lenge· skipssJefen 
neglisjerte de øvrJge medlemmer:s synspunkter. 

Saken ble forelagt for skipssjefen som på 
sin side beskyldte tillitsmenn~ne for dårlig 
samarbeidsvilje og US8JkUg opptreden, idet det 
ble d-raltt linn spørsmål som ikke hadde noe med 
den oppsatte saJksliste å gjøre. Skipssjef en 
hadde latt avholde nyvalg på tUlitsmenn og 
hadde ingen vanskelig,h~ter med de nye tillits-
mennene. _ , 

Skipssjefens uttalelse ble forelagt for tillits
mennene som dmidlertid holdt .p~ siit-t. Det sto 
påstand mot påstand uten at ilet var -mulig for 
Ombudsmannen å si noe om hve~ al\' pair
tene som hadde rett. Ombudsmannen foTeslo 
imidlertid fQr skipssjefen at han sammen~alte 
·et møte av gamlie og nye til1itsn;ienn, for å få 
klart opp og bragt ut av verden de _ vainskelig
heter som hadde væ!'t for å få bragt den ånden 
og tonen inn i utvalget som er nødvendig for 
å få et effektivt aTbeidende ut vaig. 

321/ 54. Bestemmelse om tillitsmannsutvalg 
og sivil,arbeiderleirene.--., 

Ombudsmannen har fra Justisdepartementet 
mottatt tål uttalelse et forslag til bestemmel
ser om tillitsmannsutvalg for sivifarbeiderlei
rene. Disse bestemmelsene var utarbeidet over
ensstemmende med de tilsvarende bestemmel
ser for Forsvaret. Bortsett fra noen mdnæ-e 
vesentlige innvendinger hadde Ombudsmannen 
dntet å bemel'ke' til forslaget. · · 

Departementet ba samtidig om Ombudsma.n" 
nens uttalelse om mulighetene) for og hen" 
siktsmessigheten av-åla mvilarbeiderne komme 
inn underJ F-0rsvarets" · Ombudsmannsordning~ 

Dette 1spørsmål ble drøftet av, Nemnda som 
uttalte at 'den hadde visse batenkeligheter ved 
en sådlan orc:Intirng, men at' den ldkeivel ,ikke ville 
gjøre noen innvendtinger 'lnot en sådan utvi
delse av Nemndas arbeidsområde, · om ~ Stor
tinget $kulle bes.temme det, såfremt·. Omb11ds
man:nens •administrasjon ble umidet slik at den 
ble · i stand til : å 1<lare oppgaven. :. 

. ·(, ... 

Permisjoner og permisjonsgodtgjørelse. 

30/53. Velferdspermisjon. 

Av referatet fra et tillit-sma,nnsutyalgm,z,te 
i en av Marinens avdelj.nger ,f.vemgik~ det at en 
søknad om rvelferds-permlsjoij var avsl~.tt f<i>1;di 
vedkommende ikke hadde tjenestgjor,t i 6 mnp.' 
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· Ombudæprumet). ,skrev. ti.b tilH~a1:nnsutval1. 
get og gjorde r~de for hvor Marinens perm!i
~j_oµsbestemmel~r var å filnlle, i D~t b\e v~d~e 
Qpplys~ at disse peste:µrmelser ikke _ inneholdt 
noe' cm{ ~i · en måtte lia 6 r mn~. 'tjeµeste 
f~ 'a ,h.\ r-e1ferd~r~1sj~. Velferdspermisjon 
i_ipiv}lg-e$ ;ved gyldig grunn , og pennisJpnens 
nø&v~clighet ' legitimeres ved attest fra ·1ege 

l ( . . 

eller offuntlig myndlighet. 

· ' · I . 1 
18/54. Kveldspermisjoner. 

En tillit,smann foræpwte om permisjonsbe
stemmelsene var slik å forstå at det ikke !kunne 
gis kveldspermisjon til kl. 24 før en hadde 
6 mndrs. tjeneste og a.t :weekendpermisjon-er 
bare kunne gis til kl. 21.45 søndag. 

Ombudsmannen opplyste d s1tt svar at mann
skapene ikke uten videre hadde krav på p-e1.rmi
sjon · etter gjeldende bestemmelser. Vddere at 
det i de generelle bestemmelsell" ikke, sto noe 
om at permisjon dikke kunne gis til '.kl. 24.00 
før etter 6 mndrs. tjeneste. Likedan · ga Om
budsmannen uttrykk for den oppfatning aJt det 
vel · måtte . kunne gis weekendpertnisjon utover 
kl. • 21.45 ' søndag om f. eks. kommunikasjons
forholdene gjorde det nødvendig, Da det er 
avdelingens sjef som best enuner når og til 
hvilken tid permisjon gis, anbefalte Ombuds
mannen a,t spørsmå~et ble tatt opp d tilli.ts
mannsutvalget. 

23/ 54. Spørsmål om hvor stor styrke som kan 
!lis weekendpermisjon. 

Under Nemndas befaring forut for øvelse 
«Vinter Il» ble det av 2 ba;ta]jonssjefer :reiat 
spørsmål om hvor stor styrke .det var anled
ning til å sende på .weekendperm. Det var 
tvil om 50 , pst. bestemmelsen eller 2/2 reglen 
skde anvendes. Regimentsjefen var også i 
tvil, , men mente at 50 1pst . .best-emmelsen ba.re 
gjaldt juiepermisj6n lfor-,,de regulære styrkene. 
Han hadde ·tatt spøn;målet opp med· diwsjo
nen som nærmest WJr av den oppfa~g at 
bare 50 pst. kunne peJ1Ilitte,-es. , 

Ombudsmannen t-okr med engang saken ø-pp 
med Sjefen for. Hæren ◊g pekt-e på. hv,or _ sto~ 
bettvdni.ng det rent' ,velfeoo..smessig h~dde . f-0r 
soldatene å · få weekendpermisjon. ·Det ·ble ·b~ 
sluttet at regelen -øm, ...adgang til : å .:uermitter~ 
% av styrken skulle nyttes. 

193/54. Jordbrukspermisjon for marinegaster. 

-4 ga.ster ombord! it en av- Marinens jagere 
hadde søkt · otil jordl:>l'ukspermisjon, men , søk
nad~n ·var.avslått. ~ ba om :Ombudsmanrnens 
bistand . :fii1 å få • søknadene limlvilget Mann-

skepene hadde søkt' om, c,iordhrukspermi-sjo)i i 
til1knyt,ting ·itil ren~htilgipermiajoh. , ,, ! .1 

Ombudsmannmt tok--saken opp med. skips
sjefen og Marinens overkommando. Det var 
30 mann på fartøyet som hadde søkt jord
br:uk~PeI'Iajsj9n, .<;>g ~Ile .søl_qiadene var vel p~ 
grunnet. Fartøyet var imidJertrl.d 20 pst. under
bemannet. Det skulle ut -på tokt og på grunn 
av. alt det arbeid ombord som måtte utføres før 
toktet, var d~r· ikke mulig å gi mannskapene 
permisjon· utover lang-permisjonen. · · -' · . · 

Et.ter ~fo. opplysninger eoni ble gitt fant ikke 
Ombudsmannen å kunne foreta -noe ytterligere 
i saken. 

181/54. Jordl:nukspermisjoner for ma-nnskaper 
i ,en av Br-ig N's avdelinger. 

3 mann fra _en av Brigadens avdelinger 
hadde søkt om jordbrukspermi$jon i forbin
delse med en langperm, men hadde fått av
slag. De ba derfor om Ombudsmannens bi-
stand. · 

Alle hadde lagt fram de nø<}vendige attester 
som viste at det for alles vedkommende var av 
stor betydning å få noen dager ' ekstra fri i 
forbindelse med langpermisjonen for å hjelipe 
itil med onnearbeid. 

Ombud,smannen tok saken opp med avdelin
gen. Det endte med at alle tre fikk de nød
vend1ge dager i tillegg til langpermisjonen. 

42/54. Jordbruksp~isjøn:. 

For en soldat ved en av Hærens a-vdelinger 
var det meget om å gj{?re å få jordbruklspermi
sjon · i.det' forholdene hjemme vair meget van
skelige. 'Søknaden var imidlertid avslått. 

Ombudsmamen tok saken opp med avd~llm
gen, og soldalten fikk til slutt 10 dagers jord
bruksperm~on før han ·ble sendt nordover til 
Brigaden. · 

31 /54. Fortolkning ·av bestemmelsene om 
jordbruksper~isjo:n,. 

Tillitsmennene ved en av Hærens ~vdelmger 
redegjorde i et skriv ,tn Ombud&mannen for 
hvoo-dan. bestemme~e _øm jor4·~niksperm.isjon 
bie .pra:ktisert ved avdelim,gen. iA.v f!Fems'tiU.·in
gen -~emgikk det, at avdeldngen ~måt~ ha m-is
forstått bes~nunelsen .øtn. jordbr$wrbeideres 
adgang til jordbruksperm.i&jon uavhengig av 
bestemmelsen om felles du~<!\ av avgeli:q.gen. 
Ombudsm:annen tok derfor spørsmålet opp m;ed 
departementet og ,ba om at d~t JPåtJte ;bli gjort 
k1:art hvordan bestemmelsene ,:;kulle , f(l)rståis. 
Departementet sendte et skriv 11.U ljl~irens c:,ver
kommaindo om spørsmålet hvor det b~ gitt 
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uttry;kk for en fo-rståe~e ~v bestemmelsene som 
st~e- med Qinbµdsnlann~ns syn. Den avde
lmgen det g1aldt ble- ori-e-ntert om dette. 

1.0J 54. Spørsmdl or;i julepermisjon -
permisjonsnektelse. 

En ,velferdsoffiser spm,te på vegne av mann
skapene ved sin av.deling om en soldat hadde 
rett til julepermisjon når han som irefselse var 
il1agt perm.isjonsneld:else i tiden 15. 'desember 
-15" januar. Videre om en soldat under disse 
omstendigheter hadde hav på å få julepermi
sjon etter den 15. januar eller om disse permi
sjonsdagene eventuelt lnmne trekkes fra tje
nestetiden som således ble avsluttet ;ml~aTende 
før. 

Ombudsmannen antok at pørmisjonsn~ktelse 
som refselse også måtte omfatte julepermisjoo, 
og at vedkommende i ·et tilfelle som ovenfor 
ikke hadde k-rav på å få julepermisjon etter 
den 15. januar, og at han heller ikke kunne 
trekke' ubenyttede permis,jonsdager . fra tje
nestetiden. Hviis det derimot i julepermisjo
nen som ham. i1kke fikk var inikludert opp
tjente langpermisjonsdager etter normen · l · dag 
pr. måned, måtte han ha krav på å. få disse 
dager senere etter at permisjonsnektelsen var 
opphørt. 

~26/54. Spørsmål om mannskape'!'e har krav 
på UJ!f!,YpeTmisjaner. 

Tilliitsmennene ved en'. av Hærens · avdelin
ger 'tok opp med .Ombttdsmånnen spørsmåliet 
om mannskapåne hadd~ · lm'.av p_å langpermi
sjon: Avdelingen fikk ruinen hver helg week
endpermisjon, men da halvparten av avdelin
gen hadde lamg vei hjem, -kunne ikke diisse 
permisjoner :nyttes 'til . beSØk r'1 hjemmet. 

Ombudsmannen tok saken OJ?P med avdeJ,in
gen. Ombudsmannen· pe,kte P,å at til tross, f qr 
at mannskapene ikke hadd \!betinget· krav 
på permisjon, ble langpenmsjoner alLtid. gitt 
ved and-re avdel1ingeir overensstemmende med 
gjeldende bestemmelser. Ombudsmannen gikk 
ut fra at mannskapene hadde misforstått av
delingens sjef, og a"t langpermisjoneI1J ble- gitt 
overensstemmende med~ vanlig praksis. 

Avdel:in&"en. ~varte ,~ ,. det utqø.nrn~l$esm~g 
ik_k~ var mulig å .samle,. f~d~~er til lengre per
misJoner. De av mannskapene som bodde lengst 
borte fikk vaD11igvis1 it<X'Vilrkedager f.rr sammen 
med en helligdag 'en gah:g; i, måneden. ! De 
øvrige fiikk en dag .fm ~ med en hellig-
dag. / \ 

Ombudsmannen \Taæ Ætke.en!ig 'j den pråksis 
som ible fulgt og:,tok saken 'opp med vedkom, 
m'Emde. genemllirnsIJekitør .' 0mbtrelsn7.annren pakte 
på :at! .hensikten.i. med ilang:pemnisjonene vaT å 

muliggjøre et eller to . lengre opphold i hjem
met i løpet av tjenestetiden, men · at .det. ikke 
var mulig med den praksds som ble fulgt ved 
nevnte avdeling. 

Generahinspekitøren var endg. i Ombuds.man
nen.s syn og kunne ikke forstå at det irenit ut
dannelsesmessig skulle være noe !til hinder 
for å samle opp dager tU .sammenhengende fri
tid, hvis halvpal'tlen. av ..styrken f.ilkk fir.i ad gan
gen. General1inspektøren ·skulle sørge for at 
nevnte avdeling for fremtiden fulgte den prak
sis som var trukket opp i bestemmelsene om 
langpermisjoner. 

165/54.· Spørsmål om gratis permisjonsreise 
til Sverige. 

En vernepliktig som i · 1944 hadde flyttet til 
Sverige og bosaJtt seg der ble irunkalt til sesjon 
i · Norge. Und~r sesjonen fikk han opplyst at 
han ikke behøvde møte til .tjeneste om han 
senere skulle bli innkalt. Aret etter fikk han 
ilnmkaJ.Hng. Han møtte llnlidlertid ikke i hen
hold til de opplysning~ han f:ikk på se!?jon. 
Senere. fikk han en. ny iralkal-lelse og ble truet 
med fengselsstiraff om .han 1ikke møtte. Han 
fant de~ best å møte og har senere gjort tje
neste. Han fikk refundert reiseutgittene ved 
fremmøte og fikk · i rekruttperioden. en permi
sjonsreise til siitt hjem i Sverige. Hans nå
værende avdeling hadde imidlerti~ :q.ektet ham 
gratis permrsjonsreise m-. 2 og ville bare be
tale reisepenger til hans siste oppholdssted i 
Norge. 

Ombudsmannen tok saken opp pied departe
mentet idet en 'mente at soldaten hadde krav 
på gratis permisjonsireise ill si~ hjem i Sve
r-ige. Etter d,e opplysninger Ombudsmannen 
ga fant depar.tementet å' kunne samtykke i at 
soldaten ble rt:ilstått permisjonsreise nr. 2 også. 

' . 

12/5f 'kosltgodtgjøtelsf3 under' . ~ rrn,isjon. 

Ombudsmannen har av og til fått heliven
delser fira mannska;pet som mener at de er· be
rettiget :t:U .kostgoditgjørelse under .:permisjon~ 
Dette skyldes simker:t en misvisende opplys
ning som en gang ble glitt i' «Mannskapsavisa». 
Dessuiten at· det ved et ·par anledninger feil" 
aktig er 'blitt utbetalt sådan, kostgoa:tgj~lse. 

Ombudsmannen har med til~lut:Mng -av 
N-emnda' itaitt opp medt Ldepamementet spørs" 
målet om utvidet adgall'g, ,til utb'etaling · ,av 
kostgodgjørelse Uiilder permi:s-jon. · ' SHk som 
forholdene ,er iL dag, er det en .økonomisk be
lastning forfamilieh å få 'sine pårøren'de lijem. 
Spesie1t gj€ider dette ,gifte mannskaper, hvor 
familieni mange ganger brure har fumilietill.eg~ 
get å .k!la!l'e seg med~ Det er. OmhtJds·tn~nneins 
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oppfatning at mannskape,ne så lenge de avtje
ner sm-verneplikt ,burde ha krav ipå kost -enten 
die er i , tjeneste eller · har perm:isjon. Dette 
så meget mer som innsparte irasjoner nå ikke 
kommer mannskapene til gode på aninen måte. 

Departementet se,ndte saken til f orsvarsgre
nene til uttalelse, 'Og kostnadsbæegning etter 
disse to alternativer: 
I. Kostgodtgjøvelse og natitiUegg. 

II. Beregnet etter kostøret. 
Etter alternativ I vål utgiftene beløpe seg 

til ca. 7 mill. kroner. Etiter alternaJtiv II 
ca. 1,9 mill. kroner. 

Under den nåværende økonomiske situasjon 
har departementet ikke funnet å kUillile frem
me forslag til bevilgning etter noen av aliterna
tivene. 

Det var Ombudsmannens meni1ng at kost
godtgjørelsen i tilfelle skulle utbetales etter 
aLternativ II som ville medført en utgift på 
1,9 mill. kroner. Ombudsmannen g,ikk ut fra 
art: det med bevHgning til kost ikke var gjort 
fradrag for permisjonsdager. Ombudsmannen 
er klar oveir at det med dien nåværende øko
nomiske situasjon, som har gjort en tilstram
ming av forsvairsbudsjettet nødvendig; vil være 
vanskelig å få gjennomført også alternativ II. 
Om budsmaamen ser det imidlertid som vi·kbig 
å få gjennomført dett e så snart som mulig. De 
økonomiske vanskeligheter er st ore for main,ge 
mannskaper, spesielt familieforsørgere på re
petisjonsøvelser. 

5/ 54. Nye permisjonsbestemmelser. 

Det hai.r i ,lengere tid vært arbeidet med for
slag til ny permisjonsbestemmelser. Ombuds
mannen fikk i sin tid utlånt det, materiale og 
de forslag som forelå og avga i januar 1954 
en uittalelse. 

Forslaget til nye bestemmelser hadde vært 
sendt en lang rekke militære sjefer til utta
lelse. Forslaget vai.r inngående kritisert så
ledes at Ombudsmannen ikke fant grUlilll til å 
uttale seg om detaildene, ·idet en gi'ldt ut fra at 
de uttalelser som allerede forelå ville bli nøye 
vurdert før de endelige bestemmelser ble ut
for.met. 

Ombudsmannen uttaite seg om enkelte. ho
vedpunkter og gikk stemt inn f oc at de nye 
bestemmelser skulle fastslå m3JI1DSkapenes 
r ,e t t til permisjon, i et hver.t fall langpermi
sjon. Med den lange tjenestetiden burde mann
skapene ha et ubetinget krav på ·permisjon. Det 
synet at .permisjon skulle være en gunstbevis
ning mot de mannskaper som befalet mente 
hadde gjort seg footjent til det, var etter Om
budsmannens 1oppfatnmg ikke letng€11' holdbart. 
Dessuten gir en sådan ordning muligheter for 
å benytte permisjonsnektelse som straff uten 

a:t disiplinærreglementets bestemmelse om ut
øvelse av disiplinærmynddghe:terie ble fakttaffl:. 

Etter forslaget· skuHe lang,parmisjoher bereg
nes etter 1 ½ dag pr. tjenestegjort måned. På 
ledende militært hold ble det gitt uttrykk for 
en viss engstelse for at dette ville gå ut over 
tjenesten. · 

Ombudsmannen gikk · sterkt inn for forsla
gets nOII'Ill og pel~te i ,den forbindelse på at 
mannskapene nå som regel var plaserrt langt 
unna hjeII1D1et. Ble forslagets no.rm vedtatt, 
kunne marunskaipene , få så lange opphold 
hiemme at det virkelig kunne bli til noen 
glede både .for soldaten selv og hans familie. 
Ved denne normen viJde og-så mannskapene få 
like lang fritid som de_.vat vant til i det sivdle 
liv i henhold rtil ferielovens bestemmelser. 

Når det gjaldt velferdspermisjoner, foreslo 
Ombudsmannen at et forslag utarbeidet av 
FUVK burde innarbeides i de ende!lige be
stemmelser, idet FUVK's forslag var bedre 
enn det opprinnelige. 

På grunnlag av de uttalelser som var kom
met inn hair departementet utarbeidet et nytt 
urt.kast til bestemmelser som er sendit forsvars
grenene til uttalelse. 

I det nye utkast har departementet tkke gått 
inn for tanken om å fastslå mannskapenes rett 
t il permis jon. Det synes imidlertid som om 
det er tatt noe hensyn tH forslaget idet urt
kastet ikke, som tidligere, inneholder noe for
behold om mannskapenes interesse, iver, orden 
osv. Når det gjelder langpermisjoner, er det 
heller ikke tatt noe forbehold om at tjenesten 
tillater det slik som ved de ancke permisjons
former. Av dette må det kunne utledes en til
nærming til prinsippet om mannskapenes rett 
rthl permisjon selvom en ikke har tatt skrittet 
heit ut og f astsliitt det i bestemmelsene. 

Langperntlsjonene vil etter utkastet bli be
tI'egnet etter, 1½ dag pr. tjenesgjort måned. 

En del · ~e detaljspørsmål f,µmer ikke 
Ombudsmannen grunn ijl å komme næi,nere 
inn på i denne forbindelse. 

Lønn, tillegg, gqdtgjøring, trygd, øonomisk 
, hjelp. 

230/54. En lærers lønnsforhold·under avtjening 
a~~· vernepiikt. · 

En lærer som vax mnka:Lt til militærtjeneste 
stilte i den forbindelse Ombudsmannen flere 
spørsmål som han gjerne :ville ha nærmere 
opplysninger om. Det gjaldrt hvor stor del 
av den sivile ·lønnen han ville få:behold!e, hvem 
som skulle utbetale lønnen, om hain kunne sies 
opp i en oppsigelig stilling nå grunn av mm ... 
tærtjeneste, og om den omstendighet at han 
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ville søke seg inn på befalsskole vme få .noen 
betydmmg . for lønnsspørsmålet. . 

Ombudsmannen referente ·løn.ns:cegulativet 
for skolelærere og lønnsregulativet for sta
tens tjenestemenn for så 'V'idrt an,giitt de· spørs
mål som var reist og utredet for øvrig de 
and~e spørsmålene som var tatt opp. 

82/54. Lønn til el~vene ,.ved _den mil#qJre 
forskole. . . 

Til'lilbsmamen for elevene tok opp med Om
budsnfannen spørsmålet om ikke elevene burde 
ha kirav på d·en samme lønn som elevene ved 
andre av forsvarets skoler. Elevene hadde søkt 
om dette tidligere men hadde fått avslag. 

Elevene oppebar nå ·kr. 1 pr. dag og syntes 
dette var lite sett i forhold: .til det' som ble ut
beta1t soldatene og elever ved-andite av forsva
rets skoler. 

Ombudsmannen tok saken opp med departe
mentet som imidlertid· var av den oppf rutning 
at forskolen sto i· en særstilling blant forsvarets 
skol-er. Depairtementet ville ikke fremme noe 
forslag om å forhøye dagpengene •tH skolens 
eleve!". 

268/54. Etterbetaling av eventuell forhøyelse 
av ~oldatenes ~agpenger. 

Tihlitsinannen for en avdeling av Brig N 
spurte på· vegne av mannskapene om de som 
ble innkalit :til tjene~e 1. mars 1954 kunne 
it'egne med å få etterbeta1t fira 1. juli 1954 en 
eventuell forhøyelse av dagpengene. 

Ombudsmannen opplyste at det ikke rvar mu
lig å gi noe svar på spørsmålet om etterbe
taMng så lenge saken ikke var behanddet i 
Stomnget. 

59/54. Utbetaling :av familietillegg, 

En visekorporal som tjenestgjorde 'i M.iiU
tærpoliitiet llad·de tross ·gjenætte ptµringer 
ikke fått utbet;a.1,t famiLiet-illegget. · Han· hadde . 
giftet seg etter at han endte inn selvangivelse 
siste gång og . hadde derfor ikke attest fra 
ligpingsvesenet om at' han var forsør~er. 

Avd~l,ingen hatlde fnim:et sa~en tvilsom og 
sendit den- tH 1tMsmktsko'mmaridoen som igjen 
hadde sendt den til departementet som hadde 
avslått ' søknaden~ I 

'Da det var på det Tene åt hustruen ikke 
hådde arbei.de- ,og således var avh~gig av 
familietillegget, ba Ombudsmannen avdel~gen 
sende sakens dokumenter inn ·,tdl aepartementet 
igjen-. Ombudsmannen konfererte -også med 
departementet som tok seg av saken med det 
samme dokumeiilltene 'kom fra avde1illlgen. Søk
naden ble innvilget. .. 

80/54. Sen utbetaling av familietillegg og 
. innk(Y,TYl,manderingstillegg; 

En m.ildtærpolitiavdeldng U!Ilder øvelse «Vin
ter Il» hadde i rtillitsmaninsutvalget klaget over 
den sene utbetailing av familietillegg o~ inn
kommanderingsoillegg noe som skyldtes den 
oppsettende av<;leling. Tilld!tsmenneine foreslår 
saken oversendt Ombudsmannen til behand
ling. 

Ombudsmannen tok saken opp med Hærens 
overkommando som ~gjen satte igang under
søkelser for å få bragt på det rene grunnen 
til den sene utbetaling. 

Oppsettende avdeling som i dette tilfellle selv 
foresto utbetalimgen, hevdet at mænnskapooe 
ikke hadde nødvenddge legi,timasjoner i orden 
ved fremmøte. Videre- var administrasjonsbe
falet ved de enkelte avdelinger så opptatt med 
andre gjøremål at de ikke fi.kk ,taJtt seg av 
familietilleggene før 5-8 dager etter fTem
møte. 

For å h:i!Ildre denslags forsinkelser i- frem
tiden viHe den oppsettende avdeling sørge for 
at mannskapene før øvelsen tar til sender im:i 
attester slik at alt kan være i orden ·før mann
skapene møter. · 

"11/54. Sen utbetaling av familiøtillegg. 

To av mannskapene ved en avdeling som var 
inne til repetisjonsøvelse Ulllder « Vinter Il» 
klaget -til Ombudsmannen over. at det hadde 
tatt så lang tid før de fikk utbetalt familieti.I
legget. ' 

Første utbetaling hadde først funnet sted 
13 dager ettErr fremmøte og siste urtbetalin-g 
omtrent ·samtidig med dimmisjonen: Mann
skapene mente dette µiåtte ~kyldes en grov 
tjenesteforsømmelse fra adm.ind.st.Tasjonsoffi
serenes ,side, og ba Ombudsmazµien ta seg av 
saken. . , . 

Nærmere undel'$økelser ble igangsatt gjen
nom Hærens overkommando. 

Det gjorde seg gjelde~de spesielle fo:rhold 
ved denne avdeling. Administrasjonsoffiseren 
var ·blitt syk og innlagt på sykehus uten at 
kompanisjef en hadde :tatt tilstrekkelig hånd 
om hans gjøremål. Komp~jef~n var ett.er 
DK-intendantens mening sterkt å kritisere. 
Vddere var det på det rene at administrasjons
offiseren ikke hadde vært skikket til den stil
ling han innehadde. 

210/54. For sen ·utbetåling ap familietillegg. 

Fruen til en soltliat S10in tjeniestgjorde i en 
repetisjonsavdieMng klaget' til Ombudsmannen 
over at hun 1½' må,ned etter at mall!Ilen møtte 
til tjeneste enda ikke hadde fått utbetalt fa-
milietillegg. ' · 
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Ombu.dsman:nen, ba, avæli.hg--en om ' å undiet
søke forholdet og ba. Viklere, on{ at familietil-
legget måtte pli s~";1\ omgående., . 

Ettrr de op,ply~iiµ~eT spm ble. ~itt skyldtes 
forsinkelsen . at mann~n ikke badde søkt · om 
fami,Uetfill~gge:t' før han haddie vært i tjeneste 
1½ måned. Tillegget 'ble sendt hustruen tre 
dager 'etter at søknaden . \rar kom~et inn. 
Hustruen ble meddelt dette. ' 

205/54. Spørsm.ålet om betingelsene for 
familietillegg. · 

En student ,som var innkaM: ,til• repetisjons
øvelse forespurte om ham. var berettiget til 
fami!lietillegg se\y Qm hustruen a;rbeidet. Han 
var ikke .ferdig med stud,iene stne og l~vde 
delvis på lån. De.t. var derfor , nødvendig at 
hustruen a.rbeidet for å klare ,fl dekke inød
v~dige -utgiftev. Han spurte videre O.lll betin
gelsene for å få det ekstraordinære tillegg. 

Ombudsmannen redegjorde for gjeldende be
stemmelser for så vd<lrt angikk familietillegg. 
Etter Ombudsmanl\enS .oppfatning fylte han 
betingelsene for å få utbetalt det ordinære 
familietillegg. Betingelsene for det ekstraordi
nære tillegg var imidlertid neppe til stede. 

102/54, Betitngelsene for utbetaling av 
f arr,,ilietiilegg. 

En soldat i Flyvåpnet'var tilstått et begren
set familietillegg fra en bestemt daJto etter 
l~g.re tids tjenestgjøring. TiUeggeit fikk han 
fordi han ·delvis-. forsørget sin mor. Soldaten 
mente han hadde krav. på tillegget for hele 
tjenestetiden og ba om Ombudsmannens bi
st~d til å få tiUegget etterbetaJlt for hele tje-
nestetiden.. · · · 

· Ombhdsniannen tok saken opp 'med 'depante
mentet. Etter de opplysrtjnger som ble skaf
fet til veie kom departementet til at soldaten 
i det hele tatt ikke skulle ha hatt familietil
legget" og ~t saken tlerfor skulle ha vært ~ore
.l~gt for departementet. Departementet ville 
imidlertid ikke gjøre noe med det tillegg som 
nå yar innvilget~ men det kunne ikke bli tale 
om etterbeta1in~ for . hele tjene~tetid~n. ,~ 

289/ 57,; Søknad om forhøyet familietillegg. 

En soldart hadde vært inne til repetisjons
øvelse og hadde søkit om forhøyet familietil
legg. Avdelingens sjef hadd~ ikke funnet . søk
naden beg.tunnet og , hadde .likke vmet fremme 
saken itil høyere myndighet. Soild®ten mente 
at hans øki>nomisk~ 1stiUing var ' så vanskelig 
at han burde ha fått ·,~et-.. ekstraordiinære til
legget og ba om Ombudsmannens bistand~ 

'0mbudsrliannen våm -enig med soldaten i · at 
betingelsen i dette "tllfeJ,le . syntes å · være til, 
stede og tok saken ·opp ~tilled ~orsva1-sd~parte
menrtet. Depar:tementeti -Madde innhenJtet nær
mere opplysndnger fra ·'avdelingen. Avdelingen 
ga en 'lengere redegjørelse som departementet 
intet hadde· å benierlre till. 

Avdelingen hadde ved en sammenligning 
mellom. de~ sivile innitekrt, oi .den militære inn
tekt med bare ordin:;e~ . ~~ilietilegg kommet 
tH at soldaten tjente kr. :192,50 mer i det mili
tære, enn:-i det sivile. I dett-e regnestykket VaJr 

iJ;ltnkommanderingstillegget med . kr. 120. l)r. 
måned regnet med, likesom verdien av :. klær, 
forpleining med videre, var satt til Jcr. 200 
pr. måned\ Distriktskommamdoen hadde ,i for
bindelse med denne saken uttal,t alt: d-Ert. ikke 
V'ar begå,.tt n~ ·feil ved avdelingen: ved ikke 
å sende søknaden V11<iere til den avgjørende 
myndighet. DK-ens begrunnelse var at . ekstrar
ordinært tillegg bare skulle utbetales i særlige 
tilf elJe. Da dette ikke var noe særlig ti-lfetle, 
skulle ikke søknaden sendes f,ram. 

Ombudsmannen var uenig i de s~pun-kter 
som var gjort gjeldende :fu-a avdelingen Di
striktskommandoen og som deparitementet tikke 
hadde noe å bemerke tiil. Ombudsmannen tok 
derfor saken påny opp med departementet. 
Ombudsmanhen pekte på at grunnlaget for den 
sammenlikning som var foretatt mellom det 
sivile og den mHitære lømen ikke vair holdbar. 
For <let første var det ikke riktig å regne med 
innkommanderingstillegget i den miU.tære godlt
gjørelsen, ,idtet dette tillegg i dlet alt vesentlige 
vålle gå med itH utgifter soldaten ikke viMe 
ha;tt om han . ikke hadde vært på millitær
tjen6$te, f. eks. .reisepenger ooder permisjon: 
Videre ktm.ne det heller ikke være rikitig ' å 
regne med verdien av klær, opphold, k~t m. v. 
Sivi~e klær hadde jo soldaten, og husleie måtte 
jo famiUen betale likevel, således at dette ikke 
fikk noen reell · b'etydnin·g for familiens øko
nomi. Det eneste .som kunne bety en bespa
relse var kosten. -SkuHe -det trekk~ noen, sam
menlikrlllLng, mel!lom sivil ~g m11Ltær inntekt, 
måtte en bare regne med de , beløp familien 
fikk utbetalt, J?et yiUe føre itil ijt den mili
tære innitekt ble ikir. 125 pr. måned mindre enn 
d~n S;i~e. ~~·ldellfl ~~l,le im}tekt var kr. 652 
pr. mån~. Enter ,. pxµbudsmannens me~,g 
måtte ,en famUie på 5 me·dlemmer med denne 
mntekt leve på d~t absolutt eksistensminimum 
i d~, og det måtte være .helt, på det ~~ ~ 
familien ikke hadde noen. mulighet for å greie 
seg når -inntekten ble redµsffl't moo; ytterligere . 
1.--r. 125 pr. måned. 

Avdelingen og departem.entet ·syntes ,å være 
av d·en oppfatning aJt jo tnindire dett sivile dnn
te.kt va;r, • dessto lettere v,Hie famihien kWllD.e 
klare seg med det ordinære famiHetilrlegg. Om-
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budsm8.tllilen sa seg uenig, i dette s~nv De -med 
større dJnnt,ekiter hadde ofte ekstraressurser å 
ty . µl og kunne dessuten ~or , en rtid .redusere 
sm. levestandard, mens d~ som •levde på eksi
stensminimum ikk-e hadd~ noen . av disse mu-
ligheter. ; · 

Ombttdismannen ga :ti:l siutt i ,sin uttale~ 
uttrykk for"sin _totf?au~else pv~r DK-~ns utta
lelse om at søknaden 1~kike skulle sendes fram 
fra avq.elingen. Om11udsmannen ·peltite på at 
det ifølge bestemmelsen var ·bK-en s'om skulle 
avgjøre . om ekstraordinære tillegg skulle til
stås, dog med ankerett til departem~et. Det 
måtte være helt på det irene rut avd~lingen1 ikke 
hadde anled!nm,g ti.i å la sin egen. vurdering av 
om særlig~ omstendigheter forelå. være av
gjøren1e f6r om søknaden skulle sendes vid&e 
eUer ikke. Den.ne vurdering kunne a;lene fore-
tas av Dlt-en. · 

Departementets svar foreligger i!kke enda. 
Ombudsmannen hair viilllet omta'le denne sa

ken så utførlig fordri. avgjørelsen vH være av 
stor betydning. 

291 I 54. Refusjon av utgifter i f arbindel,se ~d 
frivillig anvisertjeneyte for et sivilt skytterla(!. 

• En militær avdeling hadde fått henv:endelse 
fra et skytterla;g i ddstriktet om mannskapene 
v:iille være a.nivisere undier et skytterstevne. ,Det 
trengtes 35 mann + befall. Mannskapene skulle 
få kr. 15 pr. dag for anvisningen, men måtte 
selv ordne med transport, forplemmg og over
natting. Avdelingen samtykket i dette, og-35 
mann • Teiste avgåTde tn : skytterstevneti 'Ved 
fremkomsten fi,klk de imid!J:ertid v.tite at anviser
tjenesten var ordnet på oonen måite slik 8Jt 
de måtte reise hjem igjen med uforrettet, sak. 
Hver mmm hadde h8Jtt et utlegg på kr. 8,40. 
som die hadde forsøkrt å få refundert av skytt~--. 
laget uten at dette hadde lykkedes. De ba om 
Ombudsmamiehs bistand! til å få ·r,efunderit urt
giftene, ialt kr. 294. 

Ombudsmannen itok saken opp med skytter
laget og pelcl:e' på at' mannskapene hadde be
talt reisen av sine. ,beskj~e inntek-t,Erf· , Det 
var rimelig at ooldart:ene nå ville. ha en endetig 
avgjørelse i saken. Ombudsmannen ba de:rf or 
om at skytt~Iaget ~åtte ta sfa,ndpunk,t. til, 
soldatenes krav snarest:· · •' ·- ., · - ' .' 

Skytt~laget sa ~eg yillig it.il å d~~e solcm-' 
tenes utg,ifter og sendte· beløpet ti'J dmP,'1ds-
mannen 

1
.ti1 videre fordeling. · 

1 

.• ,,\ I ,J' .. )1' T ! I ' ' 

14/54, Godtgjørrelse· t~l korporal,er 9g m~nige 
sqm.do~n. · 

I en. henvendelse ' til departementet . pekte 
Ombudsma.mien på at · korporaler og 'menige 
som ,domsmenn fiktk mindre skyss- · og kost-
godtgjørelse enn ,befal. ; 1 • • r · , . 1 

Tidligere var diet v-anlig · praksis M domme" 
ren "•gjorde opp,· med domsmennene som då 
fikk skyss · og kost etter .skysslåvensi satser; 
Etter de nye ·bætemmels~ skulle . ,imidlertid 
avdelingen utbetaile godtgjømsen og skyss .pg 
kost skulle utbetales som for utskrevne mann
skåper bestemt. Dette-vil føre til at de nienige ,i 
skyss og Ikast :fimk utbetalt ca" kr. 10 mindlr-e 
pr. døgn enn befal. Ombudsmannen fant d~t 
rimelig ait domsmenn av forskjelldg,e 'grader 
fdkk den samme godtgjørelse ved utøvelse .av 
dette spesielllle velrv. For domsmenn elle:-s ·blir 
det ikke gjort noen forskjell, uansett., stil.; 
1illlg, og •økOfD.OWske .fMhold far de:-deiit sam
me skyss- og k-0stgodtgjøre1se som for ~ff ent_, 
lige tjenestemenn bestemt. I:>et er bare menige 
militære · 'domsmenn· som er stillet .i en sær
klasse~ 

Departementet har sener~ opplyst at reilene 
er end.Tet ditthen at menige og 1korporaler også 
fåæ skyss og kost som for offent4ige tjeneste
menn bestemt når de tjenesrt:gjør ' som doms 
menn i militære st:raff esaker. · 

60/54. Godtgjøring for opptaking av 
sprenglegemer. 

En dy~ker var i itjenestiden beskjeftiget med 
å ta opp sprenglegemer i forskjeMige havner. 
For .siltt aJrbeid i en haYI! hadde han fått ut
betalt ~r. 15 pr. sprenglegeme. I en -ann'en 
havn ha4de ham bæ-e fått kr . . 3 pr: dag i . til-. 
fogg. Dette mente han :µiåtte være· galt og 
hadde ratt opp saken tjenestevei ~ ti,ten dog å' 
få noen avgjørelse. Han v~. nå, .dimittert og 
anmodet Ombudsmannen om 'å ta s'eg av I aken 
slik. at han kunne få utbetalt den godtgjøring 
h1d:n mente å ha lk,rav på. '.~ .- .< 

-~~budsma1,1.nen itok sake~ opp m~4 Yairmens: 
dverkopunando sPm innhentet nætmere opp
lysninger om saken. Det vi~te seg at vwkom-· 
mende dykker hadde fått ' for stor godltgjø-

,. .• f ' 

ri!ng i d!elt første tfilfel'le og furhKYl<;f.et var arn-
rtegnet av rilrsrewsjonen. MOK måtte derfor 
sende saken til depamemen-tet til ~nde1tg iv-
gjørelse. ' · ,.. · · . · 

~ - ( . ) \ , .. 
Departementet bestemte at dykkeren for

uten rbil~egget på kr. 3 pr. dag skul,Ie h1a godt
gjørin·g som J >es'¼mt i fr~sregulat1:vet:s . § "11 e 
og a, samt et gratiiale pa kir. 50. 

r .,,2 . ,, , . • f 

'89/54. ·Kf'av på sykestøtia.d etter.~:»,ilitære , 
sykeregl'er. , 

1 

En soldat oom vaa- inne- Jtår. repetisjonsøvelse 
i , forbindelse 'med ·øvelise .«Vimer Il» var rbliitt 
syk under tjenesten. Det var dkke· .så enkelt, 
å få tak i l<egen, idet ham. , måt.lte kon:iµæ firia, en 
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annen ·avdeHng. , SQildaiten ble derfor gående 
:imltil- han 7 dager før tjenestetiden vw omme 
kom •hjem på -pemtlsjon. :Emn g.i,kk da til sin 
priwte l~ge som ga; ham -beskjed, om å holde 
seg i. TØ,· få gruoo av den korrte tiden som var 
i,gjen reiste im:idlertid soldalten tilba,ke til sin 
åvd-eLing hvor han -resten: av ,tiden var beskjef "! 

tiget ,med· opprydding i- tel1ll'eiren. Ved dimi
sjonen ·'\rar han tfo~tisatt .syk. Han hadde blant 
annet VOJQ.drt i ryggen, men trodde d'elbte skyl• 
tes -det kalde og rå været og den ting at die 
høle rtiden hadde ligget i rte1t. Da han kom 
b:jem, · ·ble han , sykere, og legen konstaterte 
bronikiit ,og ischias og senere giktsfeber. Han 
var ,sy,kemeldit fra · 11., norvembeir 1953, men 
hadde da lioo tok saiken opp med Ompu~
mannen 1. april 1954. ikke fått utbeta-lit noe i 
trygd. Han hadde gjort henvendelse til :regi
m~ntet, og ett~r flere pumfager fiikk han be
skjed om.at h~:p. .ikke hadde krav på tTygd. 

Ombudsmann-en tok ,saken opp med Militær 
trygd som flikk 1nmhentet 3llle opplysn.ilnger i 
saken og foranled'Lget ,soldaten innlagt på Mili
tære sykehus 1Ji,l •kontroll. Etter at undersø
kelsene var foretatt ble han tHstått trygd etter 
de vanlige reg'1er med dalt k,r. 4 279,45. 

91 / 54. '/,{rav på sykestønad øtter en forfrysning 
under øvelse «Vinter Il». 

En soldat hadde under transpol'lt rbil øvelses
feltet under øvels.e <<ViUlfor Il» fått en 3 .. gJ'ads 
forfrysni,~g spesielt i en stortå. Han ble sendt 
på sy,kehus, og det ble foretatt en delvts am
putasjo1i, . Han hadde senere gå;tt sykemeldt 
men 4adlde ikke fått noe~ stønad. Han ba om 
Ombud$man,nens hjelp ·tål å få stønad og var 
samtidi,g interessert i å få nærmere opplysni.p,-
ger om uføretrygden. ' 

Omqudsmannien meddelte ham at uføretrygd 
ikke ble aktuell før han ble friskmeldt og 
inva;lidliitetsgradein fastslå<tt eHer grensen for 
sykepenger var nådd. For øvrig .:tok Ombuds
mam.nen salfe~ opp med Mililt~r , try,gd som 
opplyste at sykepenger v.ar sendit trygde~as
sen på soldatens hjemsted dagen før henven
delsen til Ot;nbudsmamien. 

' 

. 21/54,' Reisepenger til fremin:øtestedet. 
' • I 

En vernepliilctiig fra Nord-Norge som midler
tidig hadde t31tt stå.Uing ti Osfo var innkalt til 
milrLtæptj~este i1 . F.'l;YVåpn~t, Bairdufoss. Han 
hadd~ imidlertid ikke reisepen,ger og viste ikke 
hvordan han nå skulle komme seg nordover 
tidsnok til å møte fram på innikallingsdagen. 

Ombudsmann.en· konfererte . med Flyvåpnets 
overkommando· som lovet åta seg av den wrne ... 
pliktig'e og få sendt hæn noroover. 

21 /54. Søknad· 01n, hjelp ·til å klare sine øko
nomiske forpliktelser under repetisj()!11,Søvelse. 

En aoldat so:rn yar innkalt tµ øvf!is~ . «Vf~
te:r Il» I had(j,e ·for, ikke ~enge sid~n .}tjøpt . en 
Jastebil som han firemdeles skyldte kr. 20,000 
på. Bilen ble betalt på aksepter med\ ~r- .1000 
+ relllter P.r. måD;ed, :1Jan så ·seg mgen 'utvei 
t;hl å få b~talt avdragezj.e i' den tiden han var 
:inne itil tJen~ste og var redd for ~ bilen viHe 
bH tatt fra ham . . __ H~ forespurte Ombuds
mannen om han kunne .få hj~l,p noe sted . . 

Ombudsmannen tok saken opp diia:-e~ med 
banken og redegjorde for forholdet. Banken 
opplyste ait renter og_ avdrag jkke vrille bli 
krevd i den tiden m.illitærtjenesten v~e. 

, Ombudsmannen meddiel,te soldaten dette og· 
be} hai:n ,sende banken en aittest .fra avdeUngens 
sjef om hvor lenge tjenesten ville vare. 

Erstatning. 

183/ 54. Billighetserstatning for 
bortkomrnet ur. 

En av sol<latene på et av fortene i Oslo
fjorden hadde mistet sitt ur, og det var meget 
som talte for at uret var stjålet. Saken ble 
wnmeMt til politi1et urten at e:tterfo:rski111.g1en 
førte til noe resultat. Kommandanten anbe
falte at det ble gitt erstatning hvis bestem
melsene ga adgang til det. 

Kommandanten hadde tatt saken opp med 
FUVK som igjen tok saken opp med departe
mentet. Gjenparter av all korrespondanse i 
saken gikk · til Ombudsmannen~ Departemen
tet awlo søknooen om er-statniin1g med den be
grumtelse at forsvaret intet ansvar har for 
de private. verdigjenstander soldaten har med 
seg i forlegningen. På grunn av konsekven
sene blir det heller ikke ydet erstatning på 
grunn av billighet i . saker av denne art. 

35 I 5.1,.. Erstatlfi .. ing for. tapt barbf}rmaskin. 

En soldat hadde mens han sonet en straff i 
arres'ten plitt fras_tjå1et en ·barl;>ermaskin mens 
han i . arre~ttiden var ute på arbeid. Denne sak 
ble også etterforsket av politiet uten resultat. 
Etterat krav om erstatning uten resultat var 
fr~mn:>:et tjenestevei ble saken tatt opp med 
Ombudsmannen ·som igjen tok saken opp med 
departementet. Departementet kom til samme 
resultat som i foregående sak at det iJrke 
var hjemmel for erstatning, og at en a\r billig
het ikke kunne tilstå erstatning på grunn av 
konsekvensene. Ombudsmannen fant ikke å 
k1,mne foreta noe ytterligere i saken. 

I , de nye · bestemmelser som er fastsatt for 
oppbevaring av innkalte soldaters private ef-
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fekter og , statens ansvar i den forbindelse, 
er det . fastslått , at private effekter og verdi
gjenstander som soldatene tar med seg i for
legningsrom eller ombord, iklrn er gjenstand 
for erstatning om de tapes . eller skades. 
. Det er int_et: sagt om verdigjenstander som 
mannsk~penie til stadighet haJr på seg. Om
budsmannen tenker spesielt på ur.· D~t er vel 
i dag nødvendig for mannskapene- å være i 
besittelse av et ur, og_ meget- taler for en rett 
Ul. ers1tatning i de tilfelle hvor uret tapes eller 
s].{ades som en direkte følg~ av; militærtjene
sten. 

Ombudsmannen har videre hatt til behand
ling en rekke saker hvc;)r mannskapene er 
gjort ansvarlig for tap eller skade på utleverte 
effekter. 

22/54, Krav på erstat,nir,,g fQr et par bort
komne sokker. 

En soldat hadde mistet et par sokker. Sok
kene var etter soldatens utsagn blitt borte i 
skapet hans som ikke kunne låses. Rapport 
ble avgitt til soldatens kompanisjef som an
befalte at det ble gitt avgangsapprobasjoni 
og at erstatning ikke skulle kreves. Avdelin
gens sjef h'adde imidlertid forlangt at sokkene 
skulle erstattes, idet den omstendighet at 
mannskapene ikke disponerer låsbare skap 
ikke fritar dem for økonomisk ansvar. Dess
uten . kunne ikke soldaten bevise at sokkene 
var blitt borte fra skapet. 

Ombudsmannen tok saken opp med avdelin
gen under Ombudsmannsnemndas befaring på 
stedet, og saken ble ordnet således at det inn
betalte beløp ble tilbakebetalt soldaten: 

284/54. Mannskapenes ansv~r for . bort~ 
kommet" spisebe~tikk. · 

Cl.1illitsmannsutvalget ved en avdeling hådde· 
i utvalgsmøte tatt opp spørsmålet om riktig
heten av å gjøre mannskapene·· ·kollektivt an
svarlig for spisebestikk som var komm'et- bort. 
Ombudsmannen tok saken opp ' med avdelingen 
og gjorde oppmerksom ·på · de ·nye bestemmel
ser HOK hadde sendt ut når det gjaldt ansvar 
for utleverte effekter. Ombudsmannen pekte 
på at det 1 ikkie er noen hjemmel for å gjøre 
kollektivt ansvar gjeldende, ·og · at det heller 
ikke uten videre er anledning til å trekke · i 
lønn som det var gjort i dette tilfelle. ! 

· Avdelingen svarte at det ikke var vanlig 
praksis å trekke i iørinen. Dette tilfelle med 
bortk,ommet spisebestikk h'adde flere ganger 
vært diskutert med tillitsmennene. Disse 
hadde fremlagt saken for soldatene som hadde 
erklært seg enig i lønnstl;,ekk for å få; · dekket 

mankoen. Den midlertidige instruks fra HOK 
Ombudsmannen hadde vist til var ikke kjent 
ved avdelingen. Avdeiingen gjorde oppmerk
som på at det samarbeid befalet · hadde hatt 
med mannskapene for å holde mankoen på et 
lavt nivå, ville bli vanskeligere hvis de prin
sipper Ombudsmannen mente burde følges 
skulle, gjelde. Avdelingen gjorde til slutt opp
merksom på at Ombudsmannens skriv skulle 
bli gjort kjent for mannskapene. 

Krav på erstatning for ødelagte støvler. 

I fo_rbindelse med øvelse «Vinter II» · ble det 
ved flere avdelinger krevd erstatning av 
mannskapene for sprukne såler på de støvlene. 
som var utlevert. Grunnlaget for kravet var. 
at støvlene var uaktsomt tørket. Ved en av
deling Ombudsmannen fikk henvendelse fra 
ble hver inann krevet for kr. 20 til nye såler. 
Erstatningen ble innkrevet uten videre 'og 
uten at det ble undersøkt r hvert enkelt til
felle om det var vist noen uaktsomhet fra 
soldatenes side. Det var så mange klager over 
støvlene under denne øvelse at det er Ombuds
mannens oppfatning at ødeleggelsene ikke 
bare kunne skyldes skjødesløshet · fra niånn-' 
skapenes side. 

Av tillitsmannsreferater og leiraviser frem
går det at spørsmålet om økonomisk ansvar 
for tapte og beskadigede' effekter til · stadig
het er aktuelt og et stort problem etter de 
bestemmellser og dlen 1millrais som. Mttiil har 
vært fuligt ilillD.en de forskjelillige forsvarsgrener. 

Hjemmelen for å kreve erstatning· ·av mili
tært personell · for utleverte effekter og ' for 
effekter som brukes i fellessk'ap er: «Regle
ment for den indre tjeneste» (Tj 14-3) "pkt. 65 
hvor det heter: · 

«·Hver mann har. ansvaret fo~ at' ct'e · ~aker 
som er utlevert ham er til stede og blir ordent
lig b~handlet. Mister eller skader han noen 
av disse, er han erstatningspliktig ,hvis · tapet 
eller, s]raden skyldes forsømmelighet.» . · 

Denne bestemmelse synes ved første øyekast 
å være både rimelig og naturlig. Imidlertid 
har praksis utviklet seg dithen at vediro·ni
mende soldat er blitt pålagt bevisbyrderl for 
at effektene er blitt borte · eller øde1agt under 
omstendigheter han ikke kan·· gjøres -ansvar
lig for. I praksis e:r det selvsagt onitrent 
umulig å føre sådant · bevis,I og mån har på 
den måten etter hvert nærni'es't fått en objek
tiv erstatningsregel. Denne'· praksis er i :St rid 
med · vanlige sivilrettslige erstatningsregler. 
Denne praksis kunne likevel forsvares om 
mannskapene hadde hatt noen anledning til 
å bri~ge .avdelingen.s .avgjørelse inn for høyere · 
myndighet. , Dette har aet imidlertid' vært liten 
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eller ingen anledlning ·til, idet avdelingen uten· 
vide!'e ·foram;talter tnekkl i ,soldatens innkom""; 
manderingstillegg til dekning for .. ~varet. . 

Hærens overkommando har den L7. februar 
1954 utarbeidet en midlettidig instruks om 
«Tap av og skade på militært materiell». 
Ifølge denne instruks skal nå vedkommende 
ansvarlige gjøres _kjent med at han har an
ledning til å bringe saken inn for høyere myn
dighet, i siste instans Forsvarsdep~tementet, 
og om det ikke fører fram bringe saken inn 
for domstolene. Ved denne bestemmelse har 
mart lagt alt til rette for eh praksis som sikrer 
at den er~tatningsansvar~ige i~ke uten videre 
ksq,n pålE:lgges ansvar på grunnlag av et ensf (lig 
syn fra av~elinge;ns side. Det , er imidJ.er~id å 
bemerke at Overk-ommandoens bestemme1ser 
ikke ~ynes å være særlig godt kjent rundt· ved 
avdelingene, idet . Ombudsmannen har fått 
kjennskap til en rekke saker .som er av.gjort 
stikk i strid med be~te:rpmelsene. 1 

Et annet moment i den_ erstatningsrettslige 
praksis som f,ølges i For~varet som det er 
grunn til å sette fingeren ved, er måten er
statningijbeløpet innqrives på. Det blir uten 
videre iverksatt trekk. i innkommanderings
tillegget enten erstatningsansva,.ret eu erkjent 
eller ikke. Denne praksis er det etter Ombuds
mannens oppfatning ingen hjemmel for, og 
den omstendighet at denne praksis har vært 
fulgt i årrekker innen forsvaret gir ingen 
grunn til å se an.nerledes på de~ spørsmål. , 

Det e~ bare i da færreste tilfelle vår lov
givning gir anledning til trekk i lønn og · da 
under g~ske bestemte forutsetninger. Når 
en vet hva ,lønnsinntekten betyr for den en
kelte mann, er dette et naturµg og rimelig syn. 
Innen Forsvaret har en; imidlertid ikke. t.att 
dette ~å nøye Den e:Qkel te .mann har ikk,e. 
hatt så lett for å verge seg mot denne prak
sis. Spørmålet kunne selvsagt vært brakt inn 
for domstol~ne. Det er ifuidlertid naturlig at 
en soldat har kviet ~eg fo~ å benytte -·denne 
utveien. Da det som regel for 1den enkelte 1har 
dreiet seg om· mindre beløp, 1 hå-r han funnet 
seg -i det, og på denne måten har. Forsvaret 
kunnet forts~tte med sin praksis. Etter de 
erfaringer Ombudsmannen har gjort er imid
lertid dett~ en av _de medvirkende årsaker til 
den menige manns irritasjon og ofte negative 
innstilling tii, ,Forsvaret. Etter Ombudsman
nens mening 'er det derfor all grunn til å slå 
inn på andre linjer når det gjelder erstat
ning$ansvar og inndriving a.v· dette. 

Det ha~ en da også forsøkt å gjøre i de for
annevnte nye midlertidige bestemmelser for 
Hærens vedkommende. Det :heter her: 

<<Dersom vedkommende er villig til å betale, 
kan e:rstatningssumm.en kun inndrives på · den 
måten vedkommende selv godkjenner.» 

. I praksis skulle dette bety at: lønnstreklt 
ikke skulle kunne iv.erksette'if uten at vedkom) 
mende soldat samtykker. i det. Slik e'.r det 
imidlertid ikke i dag idet bestemmelsene ikke 
synes å være tilstrekkelig kjent. Lønnstrekk 
iverksettes •· fremdeles uten videre og som 
nevnt foran også i tilfelle· hvor erstatningsan
svaret overhodet ikke er erkjent. 1 

Ombudsman11en har til og med hørt eksem
pel på at avdelingssjefen truet med å holde 
mannskapene inne etter tjenestens slutt ·hvis 
de ikke samtykket i å betale erstatning før 
effekter som kom bort under en manøver. 

Grunnen til denne hårdhendte praksis når 
det gjelder erstatningsansvar er ganske sik
kert det strenge arisva'r som legges· på de mi
litære sjefer, f. eks. kompanisj-efer, for det rna-· 
teriell som de kvitterer for. Også overfor dem 
er erstatningsansvar ganske sikkert gjort gjel
dend~ på et sviktende grunnlag. Det er rime
lig at ·de på · sin side vil sikre seg selv ved å 
føre ansvaret over på' mannskåpene. Skal man 
derfor komme fram til en fornuftig og rimelig 
erstatninsgrettslig praksis i Forsvaret, må det 
være riktig å legge . det hele til rette således 
at militærø sjefer også er fri, for ansvar når 
de har gjort det som med rimelighet kan for
langes av dem ut fra de muligheter de har til 
å avverge og begrense tap og skader. EtteF 
Ombudsmannens oppf;atning har ildre det all
tid vært tilfelle hittil. 

Et spesielt spørsmål reiser seg når det gj~l
der gjenstande~ som,bru.kes i fellesskap; f. eksi 
skaffetøy, inventar i brakkerom, toalettrom 
osv., likedan ved fast eiendom som brukes i 
fellesskap. Ved . tap og skade i slike tilfelle 
har Ombuds-mannen sett· mange eksempler på 
·at avdelingens sjef, når skaden er fastslått, 
uten videre utlikner det økonomiske tap på de 
mannskaper som i fellessk~p har brukt ved
kommende gjenstå:rid. Et sådant ~ollektivt er
statningsansvar er det heller ikke etter Om
budsmann~ns . o~pfatning noen ·hjemmel for. 
Kan det ikke fastslåes f~settlighet eller an
svarsbetingende ,uaktsomhet fra en .eller flere 
bestemte personer, er det ikke .anledhing til 
uten videre å ,utlikne :skaden på alle de som ut 
fra sitt forhold til gjenstanden k a n være 
skadevolderen. 

· Det er i det hele mange ting å peke på når 
det gjelder de~ pråk-sis som · hittil har vært 
fulgt på det erstaittlingsrettslige område in• 
nen Forsvaret. Ombudsmannen har imidlertid 
brakt i erfaring •at ·det.nå utarbeides nye reg
ler på dette område, 1 felles for alle forsvars
grener. · Etter de.t · Ombudsmannen har kjenn
.skap. t.1!1! vd'l reglen:e komme til å gli uttcylclt :flor. 
de emta1:inlingsrettsldge prinsipper som er aner- 1 

kjent i det sivile, og det er derfor ingen grunn 
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til å gå nærmere i detaljer . nål' idet gjelder. 
de retningslinjer, ~otn' hittil har vært fulgt. 

En ''ting er , imidlertid å: , gt regler·, en annen 
ting å sørge for at de blir fulgt i praksis. Når 
det ·gjelder det midlertidige reglement som er 
gjort ·gjeldende for Hærens vedkommende, ·er 
det som nevnt Ombudsmannens erfaring at 
reglene· ikke alltid er "blitt så, nøye fulgt ute 
ved avdelingene.' :) Når de, nye f enesregler der" 
for skal settes ut i livet må departementet og 
overkommandoene samtidig tegge alt til rette 
for at de prinsipper reglene gir uttrykk for 
blir fulgt. 

Ombudsmannen er klar over at det i dag 
utleveres og brukes meget verdifullt materiell 
innen · Forsvaret, og at Staten vil kunne bli 
påført store tap ved skjødesløs og likeglad 
oppfregen · fra soldatenes side. Det er hnid-' 
lertid Ombudsrnannens oppfatning at det ikke 
ka:n •~ære riktig å forsøke å begrense 'det tap 
staten :\{an påfy,re,s ved å praktisere regler for 
erstatningsansvar som står i strid med ,alajn
nelig anerkjente ~rstatn~gsrettslige prinsip
per . . 

Forlegningsforbold, underbringelse, kosthold, 
indre tjeneste, tjenestieforhold, uniformsspørs-

mål. ' 

7 / 54. KantineforholdeM ved en · forlegnin g i_ 
Nord-Norge. 

,Av en leir.avis fremgikk det at kantinefor
holdene ved en avdeling som var fot;lagt i en 
ny forlegning var dårlige. En ny flott kan
tinesal sto ferdig, men fra kantinen vi:tr det 
intet gjort fol' å bringe hi.øbler og annet in~ 
venta.r 'På ' plass således at kantinen kc{bn'e 
Ifonhii~ ~ dr~t. 

1 
•• • J r , 

Ombu~man~en fok saken ~J?ll me~ Forsva
rets kanijp.t3r som opplyste at det av forskjel
Uge, grpnåier iJkke viår ly~es å gjør~ ·~
tinen i stand med det , samme . lokalet var f er
dig. Imidlertid var riå alt , utstyr til denne 
kantinen på de~ nærmeste lerdig, _. og det som 
manglet skulle forsere~ fram. forsvarets kan
tiner var ellers erug i at den må~t~ stå k~~r 
91 å _r~kk~ i:Q.n_ iµ.eq. det salP1lle lo~alene var 
f~~g og -.~~I\nsk&pene ha-dde tatt leir~n i 
be~it~else. 1 • • 

, .. : 

212/54. 1 Halrrimadrasser' i senge'ne. 
I • --f • • • 

Under en ,befaring • Ombudsmannsnemnda 
f-øretok viste det ,seg · at mannskape»,e i en 
aydeU,ng- n~r '.Pslø som ha<lde mye v.akttje
neate og ,~ ,eUei:s vanslrelige tjenestef QJ;'hold, 
bare: · hadde haltruna.drasser i sengene. noe 
mannskapene var svært misfornøyd med, r 

Ombudsmannen tok saken opp med Gene
ralintendanten og pekte på hvor viktig det 
var, n:etto,pp for denne a.v1elillpe

1
n, ,å få o_r~e:nt-

Uge madrasser , i se~gene. · 
Gen~ralintendanten .. o~plys,te .' it avdelingen 

sto _på tur til å få madrass(!r, ~~n. at det 
enda ville ta 3-4 måneder. 

, Avdelingen fikk imidlertid skikkelige . ma
drasser i løpet av en måneds tid. 

94/54 . . 1Sanitære forhold · - kantineforhold 
· ved en av Kystartilleriets forlegninger, 

Av et tillitsmannsreferat fremgikk det at 
sanitærforholdene ved en av Kystartilleriets 
avdelinger var meget dårlige. Det forelå pla
ner. qm nybyggi~g; men de var ikk;~ -satt ut 
i livet på grunn av mangl~nde gevilgninger 
ifø~g-e .die opplysll'ilnger. avd~LLilgens sjef ga på 
tilwi-t&ma!lllilsm'Øte. Pet forel'å ,ogsåi planer før' en 
midlertidig utbedring av · de største .mangler 
ved det sanitæranlegg avdelingen hadde, men 
diS.Se planer var heller ikke satt ut i ,.livet. 

Kantineforholdene ble også· t~tt opp av til-
1itsmennene og til dette sp~rsmål kunDie av
deli_ngens sjef opplys_e at det også for • kanti
nens vedkommende forelå planer f qr repara
sjon og omb-ygging. Det ha:dde vær t mange 
inapeksjpner av de forskjelllge jn.j:itanser. men 
utover det var ingeµ ting gjort. 

Ombudsmannen tok spørsmålet om sanitær
forholdene opp med vedkommende DK-in
geniør. Han kunne opplyse ·at det var mulig 
at planen for nybygging for å rette på de 
sanitære for hold kunne gjennomføres i løpet 
av budsjettåret 1955-56. Det forelå mindre 
omfattende planer for foreløpige . tiltak på 
dette felt og disse pla:tier kunne sannsynligvis 
gjennomføres i løpet av budsjettåtet '1954-
55. En del av · dette var for en soldatbrakkes 
vedkom.mend,_e allerede utført. 

Spørsmålet om kantineforholdene ble tatt 
opp,med Forsvarets kantiner. Forsvarets kan
tiner -redegjord·e nærmere for det arbeid ,csom 
var gjort og de· midler som var brukt for å 
gjøre ··kantineforho'ldene så bra som mulig. 
Selv ·om ·den bygnirigE!n kantinen lå: . var 1i en 
dårlig forfatning, var likevel selve kantine
lokalene slett ikke så Ule. Under for.utsetning 
avr.at det beløp som var foreslått ble bevilget 
til istandsettelse av bygninger og · fyringsan
legget, ville forholdene bli' helt .utmerk~t.. ,For
svaxets !lmntmer presiiserte at forholde.ne 
ikke var dårligere enn ·de vanligvi pleier å 
være i gamle..,forlegninger . . 
, De ,<0ppty,sniuger ; ,0,mbudsmannen ,· hadde 

skaffet til veie · 'ble , meddelt tillitsmannsut-
valget. · ··1 , r ·1 
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281 /54, Kritikk a:v kantine/ or hold' ved en 
avdeling i N ord~N orge. 

Av en ~rtikkel i e~ leir~vis
1 

fremgikk det at 
forholdene ved avdelingens kantine ikke var 
så gode som'. de burde være. . 

Ombudsmannen ·tok saken opp med Forsva
rets kantiner og foreslo at en inspektør så 
nærmere på forholdene og sørget rfor å få ret
tet på det som kunne rettes i fall kritikken 
var berettiget. 

Forsvarets kantiner opplyste senere at en 
inspektør hadde vært på befaring og sørget 
for å få rettet på de tingene som · kunne ret-
tes på. 

1 

134/54. Vask og skifting av sengklær. 

Av referater fra tillitsmanrisutvalgsmøter 
fremgikk det at mannskapene ombord i et ·av 
Marinens fartøyer hadde brukt sine køyeklær 
i 6 måneder mens elevene ved en befalsskole 
hadde brukt sine ulltepper i 9 måneder uten 
vask. · 

Ombudsmannen 1tok · diisse tilfellene opp med 
Forsvarets sjefshygieniker. 

Sje:fshygienikeren hadde undersøkt forhol
dene nærmere. For marinefartøyets vedkom
mende var køyeklærne skdftet overensstem
mende med reglementet. På grunn av de 
hyppige personellforflytninger kunne det irnid
lertid hende at noen ikke fikk skiftet på køy
ene hvis de ikke selv sa ifra. 

Forholdet ved befalsskolen var også under
søkt. Ullteppene var også der byttet overens
stemmende med reglementet, og det forelå 
ingen overtredelse av gjeldende instrukser. 

214/54. Kvartermateriell - For<)leling av 
bevilgninger 1954-55 til ekstraordinære 

bered~kapstiltak m. m. 

I forbindelse med ekstraordinære bevilgnin
ger tili ·kvartermateriell ble det av departe
mentet satt ned et utvalg som på grunnlag 
av be.hovsoppgave fra forsvarsgrenene skulle 
fordele de bevilgede 2 millioner _kroner. 

På grunn a,v sitt kjennskap til forholdet 
gjennom sine befaringer ble Ombudsmannen 
anmodet om å bli med i utvalget. 

I utvalgets møte ga Ombudsmannen uttryltk 
for at midlene burde brukes først og fremst 
til gardiner, stoppede madrasser, lakener, pu
tetrekk, skap, rørstoler og bord til mannskaps
og befalsrom. 

For Kystartilleriets vedkommende foreslo 
Ombudsmannen at midlene burde brukes i 
første rekke til de etablissementer 'som er i 
bruk i dag fremfor å fordele pengene ·på en 
rekke forter som sjelden var i bruk. For Kyst-

ai:tilleriets vedkormpende burde det • opprettes 
et depot av kvarterutstyr hvo~ en kunne ta 
ut møbler til de enkelte ferter etter hvert som 
de ble- tatt i, bruk. 

Disse retningslinjer . ,ble fulgt ved foz:d~lin
gen som. fortrinnsvis skulle. skje til ·gamle 
forlegninger. 

Ved skriv til de respektive overkommandoer. 
med opplysning om resultatet av fordelingen 
ble en del av ,Qmbudsmannshemndas innberet~ 
ning fra forrige år for .så vidt angikk forleg-• 
ningenes utstyr referert. Det ble samtidig 
opplyst at midlene først og fremst skulle an
vendes til å avhjelpe de mest .prekære mrungler 
på kvartermateriell. 

De bevilgede 2 mill. kr. ble fordelt således.: 

Hæren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1 600 000 
Marinen .. . . . . .. .. .. . . . .. .. . . . . .. .. .. .. » 100 ooo 
Kystartilleriet .. .. . . . . .. . .. .. . . . . . . . . ~> 300 000 

Ifølge de innhentede behovsoppgaver trengtes 
i alt inklusiv Flyvåpnet vel 8 mill. kr. 

For å skaffe midler til kvatermateriell til 
nye forlegninger ble det foreslått å omdispo
nere 2 mill. kr. fra konti hvor de ikke ville bli 
oppbrukt. 

Ombudsmannen konferert~ med departe• 
mentet, bl. a. statssekretæren, om dette spørs
målet. Departementet .regnet med å kunne 
ordne denne omdsponering i løpet av 1954. 
Dette er imidlertid ennå ikke i orden . 

14/54. Innbytting av skittentøy for en av 
Marinens forlegninger i land. 

Tillitsmennene ved en av Marinens avdelin
ger i land tok opp i utvalget spørsmålet om 
mannskapenes klesvask. Tillitsmennep.,e mente 
at en burde gå over til den ordning Flyyåpn~t 
og Hæren hadde med innbytting og v'ask ved 
avdelingens forsorg. Marinens nianns~aper 
måtte vaske hver for seg. Denne ordning var 
ikke tillitsmennene fornøyet med. MK-legen 
var enig i at denne ordning ikke var tilfreds-
stillende hygienisk sett. 1 

Ombudsmannen tok saken ~PP med Mari
nens overkommando og ba om overkommando
ens uttalelse. · 

Overkom~andoen uttalte at det system som 
ble praktisert i Mafinen ofte kunne medføre 
vanskeligheter, spesielt ombord i fartøyene. 
For å bøte på disse forhold var det lagt planer 
om å installere vaskerier :på de fartøyer hvor 
det var plass til det. Når 'det gjaldt de far
tøyer hvor det ikke var plass til vaskerier og 
forlegningene i land, ville det bli tatt under 
overvefolse å gå · over til -den ordnmg som blir 
praktisert i Hæren og Fl:9Våpnet. Noen ende
lig avgjørelse i disse spørsmål er ikke truffet 
enda. 
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4154. Bruk UiV' ' Trench-coat for befalsskole
elever. 

,Bestemmelsene om bruk av kapper ble skjer
pet således at elevene ved en befalsskole ikke 
lenger fikk -bruke de kåppene de hadde kjøpt 
selv på skolens· oppfordring. Elevene tok sa
ken opp med Ombudsmannen idet de mente at 
bestemmelsene var urimelige. , 

Orrioudsmannen tok saken opp med Hærens 
overkommando. • HOK bestemte i et nytt rund
skriv at de tidlig.ere gitte bestemem.lser skulle 
oppheves for i de elever som på skalens opp
fordring hadde gått til innkjøp av kapper. 

166 I 54, Sersjanter rned plikttjene~te og deres 
adgang . til å gå sivilt kledd under permisjon 

.og ferie. 
Sersjantene ved en av Hærens avdelinger 

henvendte seg til Ombudsmannen og klaget 
over af de var blitt ~ektet å · g~ sivilt kledd 
i ferien. 

Ombudsmannen tok saken opp med HOK 
som opplyste at det ikke skulle være noe i 
veien for at nevnte sersjanter fikk g~ sivilt 
kledd i sin ferie. 

Ombudsmannen tok deretter saken opp med 
avdelingen og pekte på at disse sersjanter ved 
den, avgjørelse so:m var truffet ble behandlet 
strengere på dette felt enn b_åde menige og 
høye.re befæl, og a~ detite :var en uheldiig ord-
ning. ' - · 
. ,Avdelingen ·var ,iklrn uaja~elbart enig i Om

budsmannens syn ·og tok ,s~~en opp med ved-
kommende Generalinspektør~ ' 

Saken synes også å ha vætt til behandling i 
Hærens overkommam.dQ, idet ·skolen noe senere 
meddelte at HO~ ' i et rundskriv hadde be
stemt at tjenest~pliktjge se~sjantfr .sk~le_ ha 
samme rett- til . ~ gå_ sivilt kledd som menige 
og k9rpo;raler .ha1de. I , ' , 

·:it 

, 44/55. Klage over utdelte, barber.,blade_r. 

Av et tillitsmannsutvalgsreferat :fremgikk 
det at tillitsmennene hadcfe klaget på tle bar
berbladene soni ble utlevert · . , 

O.m"buasmannen~ hadde ., ticlligere ~:tatt opp 
dette ,spør !bål nied · Gen~ralint~ndanten og 
orientert~ ifill1tsinannsutvalget ··om· dette. ·.,' · 

Det"var spesielt norske 8fider ·og 'en del 
engelske det 'ble klaget Tpå 'første' gang Om
budsmannen tok 'saken · upp. ' Dts·se 'bladene 
hadde Generalintendanten måttet overta fra 
Forsvarets kantirrer da bestenrm-elsen om ·gra
tis barberblader til ' mannskapene kom. Disse 
d~~lige b!aden~ va~ . f_':)r~~n~s~ ,_f~r~elt . ti~ -av
qelin~,~ne s~ledes a~ Gener~tenfianten, ~are 
hadde gode blad ,igjen. Ombud$mannen fore• 

' ~ .), I -

slo at: avdelingenes beholdning av dårlige blad 
ble inndratt og byttet ··med ordentlige, blad. 
Dettedrunne ikke 1gj0res, men Generalinten
danten bestemte av blad .av då.rlig kvalitet for 
fremtiden skulle deles., ut i ,dobbelt antall så 
l13J11g,t ·beh1dlmingen ra.kik. Dirss.e dår]1ge mer
kene ville ikke i bli innkjøpt igjen. 

Dette ble tillitsmannsutvalget orientert om. 

131 I 54. Tobakk og sjokolade på utførsel for 
oppsynsskip. 

TilHtsmannsutvalget ombord d et av Marinens 
oppsynsskip besluttet å ta opp med Ombuds
mannen •spørsmålet om -ikke oppsynsskipene 
som var så len,ge ad gangep l sjøen burde ha 
rett till å få tobakk og sjokolade på utførsel. 

Ombudsmannen tok d første omgang saken 
opp med Marinens overkommando for å få 
overkommaindoens u1:Jt<alelse. 

MOK innhentet opplysninger fra de forskje:l
Uge instanser -som v-iHe ikomme dnn i bildet ved 
en sådan ordinmg og uttalrt'e i sitt svaJr til 
Ombudsmaamen at oppsynsskipene srtort sett 
opererte ved fiskerigrensen og derfor ikke kom 
inn under gjeldende bestemmelser om avgifts
fritt salg av visse , varer. Mok fant imidlertid 
å kunne støtte mlJliitsmennenes forslag, id.et den 
fant tjenesten ombord li oppsynssnpene rSå spe
siell at det kunne være :g,rum til. en sådan ord
ning. 

Ombudsmannen tok saken opp med Finans
departementet, men noe resulita.t foreligger 
ikke enda. · · 

30.0/q4. Kostg~dtgjøring under :beordret reise. 

VelfeTdsoffiseiren ved en av Marinens· avde
linger gjorde Ombudsmannæ oppme~ksom på 
at memge ilk:ke hadde kira.:v på kostgodtgjøring 
på reiser under 12 timer 1ft'ølge gjeldende be" 
stemmeilser. Han nevnte et tilfeUe hvor ·en 
gast i hans avdellirn,g; som tVar beord~et iti<l lege
konsultasj()([l, ble ~endt avgardre utefi reiset>efi.l. 
ger ,og -penger .w mat: Velferdsoffiseren ba 
Ombudsmannen se nærmere på 1'best-etnmelsooe 
og om mu1ig hiind:re at d-en slags forekom. : 

l · de be$~nunelser velferdsoffi~er-en L·hadde 
referent st'Qi det i n n .,v dl g e d e· reiser · t'ill lege 
osv. Etter Ombudsmannens ,pi-ening I måtte 
qette forst4es idithen rut bpstetnmelsene bare 
gjaldt når . vedk(mllllen:de seill\7 :hadde, eøkt · om 
å: få k0,nsulitere, lege, og J1;t en'. j de tidfelle leg:e
kqnsultasjønen var be o,r dret .., ville·få: væi.
Hg .s}{y~- og kostg9dlt;gjæiir(lg SQln ved . befalte 
reiser enkeltvis. 

Ombudlijmannen tok sak_en opp med Forsva
z;ets . sæ\itet som d-lcke V3]T enig d: . Ombud$man
nens- forståelse . av bestelllQ'.),e\lsene. • Det _ bJe 
imidlertid opplyst at bestem.meis~ om mini" 
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mti.m 12·.timers røise ble håndhevet med lempe. 
:Hvis vedkommend.e,.hadde ba,tt •legirt:dmerte ut 
gif,tier 'til ikost, ble disse alltid deltket 11avheng,ig 
av reisens rvaiighet, · Tvilsspørsmål ble avgjort 
av Forsvarets sanitet og departementet · , 

Vie~Qmzriende veJ.ferdsoffJisen . bl•e: me<ldelt 
dette og ble ainmodet · om å , sende inn bil For
svarets sanitet den.saken:som foranled1get hen
vendelsen til Ombudsmannen. 

Ombudsmannen meddel.te samtidig at han 
under hensyntagen· ti1l · den lempelige praksis 
som ble fulgt foreløpig ikke fant grunn til å 
f 9re$lå ,:Pestemmelsene eP.dret. 

~34/H, Diett (lett kost) for mannskaper som 
på grunn av sykdom ikke kan følge det vanlige 

kostregulativet. 

En soldat henvendte. seg til Ombudsmannen 
og opplyste ait h'aJn hadde hatt to opphold på 
mHiiitær,t sykehus på ~unn av mavelidelser. Så 
snam: han kom tilbalke til avdelingen opplyste 
ham at han ble syk dgjen fordi han ikke tålte 
kosten. · Han f~,kk imidlertid ikke diett og 
kunrne ·derfor bare · spise middag hver gang 
det v'ar noe han itålJte. Sem følge av dette hadde 
han gått svært nedr i vekt og følrte seg nedfor. 

Omhud!smannen. tok opp med Forsvarets 
sanitet spørsmålet ~m mulighetene for å få 
diett i tjenesten. ForsvaTets sanitet opplyste 
at spørsmålet vaT tatt opp, og det var utar
beidet retnilngsldnjer for dette som f orsvM'S
grenene skulfo legge til grunn ved utformingen 
av de nødvendige admmistrative bestemmelser. 

Ombudsmannen tok derette~ sæken opp med 
Generalintendanten som· opplyste at spørsmålet 
for Hær~ ve~ommend-e vair · under uitred
mng, og at, HæxeM• c,varkonunande var anmo-
9~ o~ f~løpi1ge retnirngs1l.injer mn,til de ende-
lige ~stemm,elser torelå. . 
. Geiner,a~t$danten . hadde undersøkt nær
mere idet tdilfoUe SQJll lå ,til"'.grunn for Omlbuds
m&Jlll}·~ henvenJielse • -0g opplyste·. at ;vedkom
mende• avdeling i-kke hadide noen vanskelighet 
m,ed å gii-sølda~e iden diett som. legen. jf-ore• 
skrev, >' 

1 Ombudømanrne"tt fult de11etter ,sa,~en· iopp, m-ed 
avdtelmgssjefen som opplyst-e -at det li d~tJte til
fell~ æ-m•et 1 seg oni' en'·ps,ykdsk lidelse og· at 
kostholdet ·· 'i!kk.e ; spit1te noen;. rollie-.. · Ved!ko'm• 
roende soldat · ·kttm1e J.ikke filrute seg til :rette ! 
futholdene på· :østlandet. .Ettet, 'å: lia " værit 
under~irtt lobseitvasjon på psykiatrisk" klmikk 
ble ham/ overført itilll 'en-a:vd~ng på sitt hjem-
sted. , 

; Ombudsmæm.en har senete· fått oversendt de 
endielilge bestemm~- om tildeldng av lettere 
kost som -er utari'>eidet 'for Hærens- vedkom-
mende. ,. r.,.,· 

· , 125 I 54. Klage over kostholdet ved, e.n 
forlegning i- •Nord-Norge. 

Mannskapene ved en:avdeling i •NQ?'d-1Nm-ge 
klaget på- kosten og · be&luttet å. nedsette J eat 
p~viantkommisjo:n·. • 1 K-0nunudonen :ible , god~ 
kjenit ,i et senere tJliHitsmanrnsutvBilgsmøte. w,.. 
1itmennme' ,væ, kjent medl at kostøret var kr. 
4,40 + 30 øre. Kostregulatiivet ved avdelingen 
var utar:beidet ~tter et, kostøre på kt. 3,30 ~g 
på forespørsel skulle dntend~ten ha svart at 
det .r.esterende ikke skulle k<;mlble avdclmgen 
tilgode .. så lenge provialJ!tkommisjonan var i 
vir.læomhet. D~tte' tok 1 så ibi:llitsmennene opp 
med Ombudsmannen. 

Ombudsmannen tok saken opp med Marinens 
overkommando som undersøkte forholdet nær" 
mere. Arvdelingens Jcostregnskaper viste :rut 
ko~tøret var kr. 4,62 pr. mann. MOK gikk ut 
fTJ:!1 -at itiHitsmenn·ep.e må·tte ha misforstått· dn
tend~tens u~talelse~ ,Ombudsmannen µieddølte 
tillitsmennene dette og 1:rtasjoJ1SSjefen opply~te 
å. et sen•eire skriv at forholdet nå var klarlagt 
og brag,t d ordw. 

174/54. Kosthol,de,t og forkoui,ene i spisesalen. 

Ombudsmann~n fikk oversendt thl fo~handUng 
et utdrag av et privat bt-ev fra en soldat i Nord
N orge til · hans pårørende hvor d~'t ~ klaget 
over kostholtlet og · fo;r~oldtene i spisesalen. 
Maten skhlle ett~ soldatens uttalelse være 
elendig og forholdene i spisesalen så fælle ~t 
en sivilist ville fått sla,g . <>m han hadde sett 
det. Hvis ikke forholdene ble rettet,; ville :ml
datene gå til suJtesitTeik ·$amtidig: tned at die 
ville ta saken opp i pressen· og med Ompuds-
mannen~ · 

~budmnan:nen slm-ev tii' 'av~ielingen og ba 
om en orientering om 'forh<>?dene. 

A v~elingen op,iJhrs,te alt foth<>Mene i spisb-
s:alen . ikke var tilfredsstillende. · ' Det kom a-v 
at spisesal og kjøkken var s/t 'Sinå at: det matte 
spis'es i to bordsetninger. Avdelingen kjente 
ikke til at det var fremsatt noe «ultimatum» 
og · sa:ken ~ ikke baltt opp i tm.fitsmannsut~ 
v~\ge~. De ansv~Jig~ ,:Jnynd.iigh,~ter var , J{lar 
~~r ni·3tJ.gl~e ~ell'.Lh.a4$ I?4 det . day~rende 
tidspunkt ingen ~~gq~er,;forL fl J"&t,e .Bft foo;-
4,Qldet. S~.er~ ifi~ . 4ni~ei,t,id , Jl}.~skap~ne 
bldtt::ff?rpleieti _ved ~ ·ann~n, .,av~~lil,ng$ k,jøkk~ 
hvor for)1,01ld.mie. -V~ f_ll'llt , tnfr~ill~nde . . i!· 

OJP..l;mdsm{llnnfil:l h~ _fl~n~~ _ j:kke ltør1: noe 
m~r om, ~ken og (ell går ·ut fra .~t. s9ldatens 
oppl_ysning~r JVaT ,9V;&dxev-e,t. ,, , r _·i. : , , 

~ • , .., I ' • \ i \: . 
213/64. · Kt1Btholdæt ved ·eni ; av Flyvåpnets 

®delinger.· 

. Av ·et innlegg i· ~ -1eiiravds fO, en' åv'.' ir.Jy
vå'p,nets avdel~ger fremgikk det ~ vari•a'sj~)ie~ 
i kostholdet~· spesi,elt pålegget, -v~r' dårlig . .. ,, 
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Omb11dsm8illllen itok? 1Slalken opp medl 1av-0.elm
gens mtendant ·,og ba om .en orientering. r :-

futehdtanten !l"edegjorde for . kostholdet og 
sendte over·oppgave over de medg'åtte mengde!' 
av forskjelldge påleggsorteT. Av. disse oppga
ver fremgikk <;lret 8Jt kostholdet måtte , hat vært 
meget br& J Kjøkken.inspektrisen hadde for 
øvrig kort tid i' forveien besøkt forlegningen. 

Intenå:anrt:ens opply~nm1:ger bl~ seridt ledlr
avisens! redaktør m-ed anmodning · om å .gjør-e 
vedkommende linnsender kjent med de opplys
lDJilnger som forelå. RedaJktm-eri sva!'lte at han 
bla; haddie forelagit saken - or en sersjant som 
e-n tid· hadde ·spist d mainnskapmnessa. Han 
også klaget ·GVer manglende va.ri'asjon ii på,leg
geb Forholdøt var imidlertid senere, etterat 
kjø.kkeruinspe:kitrisen hadde" vært på besøk, hliltt 
noe rreoce. De nye .. opplysninger , ble soo.dt 
intendanten som påny d:møtegikk . klagene. Sa
ken var av intendanten forelaig,t foor furp1ei
Illingsoffis-eren ved vedkommende luftkom
mando, · samt ·avdelingens sjef. Disse hadde, 
etter å ha studert vektlistene nærmere, ka1ak
terisert ~lagen som ugrunnet: 

Ombudsmannen fant etter dette dkke grunn 
tiil å foreta seg noe mer i saken. 

158/54. Kostholdet - Smørbrød;pål,egg. 

Av innlegg; i leiraviser ?Z. ireferaiter _fra ti-1-
litmannsutvalgsmøter :fremgjkk det Bit det ·var 
ganske mange klager _ ovey ~t def; vår så ].ite 
vari'asjon i pålegget. Den samme erfaring 
hadde · Ombudspmp.anemnda gjort under sine 
befarinfer·. ~ , .. , . :· . . , 

Ombudsmannen tok dette sp'ømmål opp IQ.ed 
. ' I • • . 

de ire forsvar:-~r.en~. . Om9udsµiannen gikk 
ut fra a:t aette ikke først og fremst var et 
økop.o.Ilil

1sk ~p~rsbåI, ihen et sp~s~ål om ~viµ~ 

1:Ji.l å u~ytt~_ gy muliigheter som forylå ~v dem 
S10m hadde ·med-'de dag,lige utdelinger å gjøre. 
Ombudsmannen ba overveiet om diet ikke var 
grunn till å sende ut nærmere direktiver om 
hvordia;n rekyisisjon~ ~ Ultdeful;g av pålegg 
burde foregå fair å få I den best mulige varia-
sjon. '' , l . • '- ~ . 

•
1Genet~Mn~ an~~.~pplist~ 'at <let for' 4kke 

så 'lenge siden v:i/} sendt ,it :run~tmtiv '-om 
dette r og, !it ' kjøkkenit\SP~ktri~n• kmm.~-1 gjø:re 
et' godt )rrlleid Pl\ d~ f~t,f væ å --~e11etl~ av
dielmgen d brult af tegttlativeit~ ·· Ombudæriam.n~ 
ba om at ikjøkikendnspemtrisen måtte vie på
leggsspØJ."S1l1ålet , speEnell -0ppmerkoon1het.· 

Marine?? . ov,erkoim:n.aad:o- seiidt~· ut 'et rund
skrit hvo.i,· endel av Om.ltiudmæmens 'Skii-v r a:r 
ref er~r,t ~g ;·ba a.vaelmg~~ -sørge 'for1 -at pMeg
get ble mest1 mi1tig va:tiert: ' Overkommamd~ 
vdi-fe 's~If / v~ r~bn rav regæk;apene, ·· v~e 
oppmerksom r-p§. fcirhorTdet. ' '' '.;. -

, Flyvåpnet sendte Qgså ut et rU111dskrirv, og 
refer$e d'(:? 1pMeggs.sorter det etter regulativet 
var , an-ledlndng 1lfil å bruke i løpet av. ,en 28 
dagers periode. · De am.svaa-Idige ble på'Iagt å 
sørge for mæt mulig· '7-ariasjon i pålegget. 

L • 

241I54. Korporaler og menig es adgang til å 
··, ·: ' I • være bMter. 

En 'solde:t f · Flyvåpnet forela for Ombuds
mannen spø:rsm-å!let om menige og lkorpora1ers 
adgang til å bære barter· i tjenesten når de 
tidliigere hai&i'e' hatt det. Ved~onini,ende sol
dtat hadidle · hatt ·barter i 2% år, men på et 
kurs i r Fly-våpnet var han av inspeksjonsoffi
seren gitt beskjed om øyeblikkelig å fjerne 
bartene. Han gjorde det loc å unngå anmerk
ninger for · militært forhold, men oppfattet 
ordren for en æreskrenkels·e. · 

·Ombudgmanrien itok saken opp med Flyvåp
nets oveTltomtnando: Noen . ·endeltig uttale1se 
har, Ombudsmamien ikke fått, men er under
hånden meddelt at det nep.pe er anledndng til å 
be mannskapeT fjerne barter som de har båiret 
før de ko1:9: ,i tjeneste. 

149 I 5 4. Kmnmandert kvfJl<!,stjeneste. 

Under Ombud,smaoosnemndas befaring av 
endel av Kystartilleriets avdelmger ble diet et 
sted av tHlitsmennene tatt opp spørsmålet om 
adgangen W å lrommalll.dere · manmskaipen.e til 
anleggsarbeid 1 (grøftegravitng). 2 kvelder , i 
uken ble d'e saitt tdl slikt arb.eid. 

Tti!Utsmennene hadde tatt spørsmålet opp i 
tiHi.tsmaamsutvwlget,, ti.det ~apene ,tvilte 
på om· avdelingen kunne beordre mannska.pene 
tirl slik tjen'este e1Jter at den daglige tjec,est;e 
var slutt. Avdeling-en hadde :glitt. utrykk for 
at en ved miilirtære avdeldnger mke var bundet 
av faste arbeids- e11er øvelsestimer pr. ·uke-. 
Avdclfungeil hadde full ;rett til :å kon:unainde-re 
mammkapene til. kveldstjeneste .sær.lig når det 
ikke fikk noen mnvirlming -på dreres kve'1<Wr 
permisjon. - . Y. r ' ·, : " 

'Opprydding ,dg·renovasj011-, utbedring av ve1er 
og iekserserplasser, istandsettmg 'Jog vedlliik.e~ 
holår aiV' l. i,nstruksjonsmateneII,, utbedring av 
hinderbane, skytefelt, idrettsp1-asser, · graving 
av grøfter for ½:mi, kfoakk, isamban-d: m. v. 
måtte ebter sjefens uttmelse utføres hvtsr.det 
skuhle være mulig å få utnyttet den ord!inære 
itjenestetid fil øvels·e tid~ voolige sol~a~pli-ner.' \_ •,>,< ;>"')•, • >ll, 1•"1 • . , . I. ,1 . 

Tilldtsmennene ønsket Oiribudsmannens urt
taMse· 6m ·dette spørslnåL -1 

-Ombudsmannen , var ikke uten videre -enig i 
tlef syn avd~oo'gen- h~de gitt 'uittrykk for •cig 
tok 'saken opp1 med !Qenerå:'lmspek'iføreh. · · 
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, Genera!ldnspektøren ,opplyste .. at det ikke var 
noen bestemmelse om at de_n ,dagl'ige itj.eneste 
hare skulle være 8 timer . . Videre var det ikke 
tvilsomt ; at soldatene kunne settes tfil almin
nelig leirarbeid ·også utover den vattlige · tje
nestetiden. Det måtte f.eks. være anledning 
til å sette soldatene tJH g.røftegravlin-g for å 
utbedTe kloa>kkfurholdene. T.il større arbeider 
som det var budsjettmessig ,dekning for burde 
sol~ate~~ ha ~ rimelig godtgjøre~e. Det yar 
imidtlertid om å gjør~. at avdelingssjef ~n .opp
trådte slik at1 ~oldatene dnn~å nødvendiigheten 
av de arpeider de ble saitt itil, og at d~ ble 
velvinig innstilt , overfor de , pål~gte ar,beider. 
Geineralinspekitøren konkluderi~e med at det i 
adskillig utstrekning kUillne pålegges kvelds
tjene~,te, men at · vedkommende sjef rp.åtte "\nise 
forståelse Qg hensyn så det ikke oppsto urime-
ligheter. · 

Ombudsmannen la deretter saken fram for 
departementet for å bld gjort kjent med depar
tementets syn på- disse spørsmål. Dep3:rte
mentets . uttalelse foreligger ik!ke ooda. 

133/54. Kurselevers leirarbeid. 

Elevene ved et av Flyvå,pnets kurs klaget til 
Ombudsmannen over det leirarbeid de ble satt 
til både i og utenfor skoletiden. Det var ikke 
leirarbeid for sin egen avdeling de utførte, men 
arbeid som egentlig skulle utføres av en egen 
leiravdeling. Elevene ble blant annet satt itil 
vedkappin,g, lasting og lossiing av fly, tel.t
slagnmg for andre avdelinger ete. Dette gikk 
ut over både skolegangen og lekselesingen. 

Ombudsmannen tok sakoo opp med Flyvåp
nets overkommando soin bekreftet riktigheten 
av at elevene i en viss urtstrekning var satt tiJ 
nevnlte leirarbeidier. Dette skyldltes at den 
ordinære 'leiravdelingen var så ldten at den ikke 
rakk å utføre al,t arbeidet. For elevenes ved
ikommende var iinrldlertid· leirarbeidet lagt opp 
slik at · det b1e minst mulig avbrekk ti undNV!is
ning og lekselesing. Når det gjaldt lossmg og 
la'sbing av fly, drei,et dette. seg om A-paktmate
riell, et arbeid som etter gjeldende bestemmel
ser - skulle · g,is høyeste prioritet . og~å , fo:ran 
øvelse og, . utdannelse.' Forhol4en~ V'ijle nå bli 
bedre, idet <let ~kulle -ansettes en leirmester og 
4 sii,v..iJarbeidere. . , ., 

Ombadsnianµ~ meddelte elevene di.ss.e opp
lysndnger. 

252/54. Bruk av hjel~edyktige ~nriskaper i 
.. offisersmesser. . · 

En soldat f o:respurte Ombudsmann~n om det 
vair oole~ing.rtHl.å brµke hj~pedyktigp mann
skap~ i offiser~~:8 messer. Det ".'ar Opibuds
mannens oppfatnipg at det normaJlt ikke kunne 

være .an1edmng til å- brulre vernepliætdg ·fnann
ska;p till dette; ddiet ·messene tf~ et bestemt 1be
løp til ,sivdJ hjel,p. For å avlije1pe 'et10yeblikke
ldg behov antok imidlertid: ~budsmamien at 
det kunne gjøres. · 

Ombudsmannen tok 'SaJken OPfl med avdelin" 
gen. og redegjorde for -sitt syn på spørsmål-et. 
. Avdeliingeh opplyste at den var. kjent med 

gjeldende bestemmelser på, dcette område~ For
holdene ved avdelingen var imidlertid van
skelwge, !id.et diet ikke vrur egen offisel"smesse. 
Offiserene vaT henvist til: å spise i et av mann
skapskjøkkenene. Vddere v:ar det ved. a:vdelin
gen store ·sv.ignmger i personelJSltynken idet 
endel lokalvernavdelm.geir er forlagt ved avde
ling-en. Antall messemedlemmer kan variiere 
fra 60 til 250, og for å møte dii.sse «toppene» 
i belastn1ngskurven~ har det vært vanlig å 
bruke endel mannskaper fra leiravdeldngen ti:! 
bæring, potetskreliling m .v. Focholdene vil -i 
nærmeste frem·bid bli mer normale slik at det 
ikke ble nødvendig å bruke leirarbeideme til 
dette arbeid. 

Ombudsmannen fant ikke girunn til å foreta 
seg noe mer med sak-en. 

253/ 54. Arbeidstidens lengde. 

Endel sersjanter haddiE3 lan,g vei meHom siin 
forlegning og arbeidsstedet, ca. ½ times bil
tur. De ;mente· å ha krav på å få denne reise
tiden i:nkfodert i arpeidstiden. 

Ombudsmannen undersøkte saken i Hærens 
ov&kommando o,g i Forsva~departementet 
som begge var av den oppfatn1111g at gangtiden 
ikke kunne inkluderes d arbeidstiden. Ombuds
mannen var enig 1 dette og me-4delte sersjan
tene resultatet av um:lersøkelsene. Den om
stendighet at end~l av sersjantene hadde tje
nesteplikt og var beordret i sti1Ungen kU/llile 
ikke gi grunn til å . se annerledes på spørs
målet. 

63/54. Arbeidstid(m·rfm- ' kj~kken'hjelp. 
I •' ' 

En soldat som gjorde kjøkkentjeneste .kl~
get over arbeidstidens lengde. ;Han hadde tje
neste .. ~~ - kl. 06.qo til 14.0,0 den ene dag~ og 
fra kl. 07.00 til ikl. 19 .. 00 den andre dagen uten 
noen fl'\id~g imel,lom. Etter dett~ fik~ han en 
arbeidstid på henholdsvis 68 og 72 t~~ pr. 
µke. 

Ombudsma/Il!llen tok saken opp med avdelin
g,~n . . Aydeliingen .opplyste .åt den., midrle~idige 
ordre .$Olll var ,~itt ~k ut P~; vanlig .8 ;timers 
dag;~or de to so~. skulle alrt~ere om kjøkken
tjenesten. Imid:lertJid var .ordren. _misfQ!I'Sltått 
således at. ~oldaten i .i m~eds tid hadde tje
nestgjwt slik som han 

1

h~ opplyst. 
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Or~:J,ren ble nå gitt skriftlig sld1k at det ikke 
skulle være muligheter for misforståe,tse. 

Avdelingssjefen hadde vært uvitende om foc
holdet, og det var ikke kommet klage hverken 
fra soldater eller itiHitsmenn. 

258/54. M(J/Yl,nskapenes adgang til å bo 
hjemme. 

To soldater fm Oslo som sammen med en 
del andre soldateT var avgitt til tjeneste d Oslo 
hadde søkt om adgang ~il å bo _hjemme. Det 
va:r søkit flere ganger både koHekltivt og enke\lt
vis. For noen var søknaqen innvilgert:, for andre 
vår den avslått. Ombudsmannen konfererte 
med Hærens overkommando og vedkommende 
generaildnspektør om saken. General'itn.spektø
ren ga uttrykk for vtisse betenkeligheter ved 
å samtykke i en sådan ordn.ing. Avdeliio:igen 
kunne ikke føre konrtrol,l med mannskapene som 
fra før av hadde lite di.siplindannende tjeneste. 
Som en prøve skulile han imidil1ertid samtykke 
i at mannskapene fikk bo hjemme. De vHle 
blli tilsratt kostgodtgjøring men ~~ke kvarteir
godtgjøring, idet aJVdeMngen kun!ne sikaffe dem 
kvwter. 

96 / 54. Vakt- og beredskapsordningen ved 
H. M. Kongens garde. 

For å kunne omtale denne saken har det 
vært nødvendig å gjøre brudd på prinsippet 
om likke å nevne avdrelingsnavn. Det viHe eHers 
være vanskelig å omtale saken. 

Ombudsmannen hadde i aprå.J 1954 besøk av 
tre av til'Mitsmennene ved avdeling-en som opp
lyste at tjenesteforholdene ved avdelingen var 
ytterst vanskelige på grunn av den omfattende 
vakttjeneste avdelmgen hadde. Saken hadde 
vært behandlet i ,ti1Utsmannsutva1get, og 
Gardesjef en som va.r fulart: oppmerksom på 
vanskelighetene hadde 1.ddHgere tatt saken opp 
med Hærens overkommando uten at det hadde 
lylkkes å komme :firnm. ,til en bedTe ordnmg. 
TiUdrtsmennene hadde i mars må:nedi påny tatt 
saken opp slmiiiftl,ig medl avdelingen. Skrivet 
ble av Gardesjefen oversendt HOK uten at d& 
var koll}.met noe svar, og av den grunn -tok 
tHlH:smennene saken , opp med Ombudsmannen. 

Etter de opplysninger tifilitsmennene ga fant 
Ombudsmannen saken så alvorlig at depairte
mentet burde gjøres oppmerksom på forho.1-
dene. Ombudsmannen pekite på det uholdbare 
i aJt: mannskapene, · etter det ,til,ldtsmennene 
hadde · opplyst, hadde en 'Ulkentlig tjeneste på 
108 a;v og rti:J.1 130 timer, veænttlig vakttjeneste, 
og at dette også hindret mulighetene for å lære 
opp mannskapene ti die egentlige · soldatdisi
pli.nene. 

3 

Ombudsmannen .hadde senere en konferanse 
med Forsvarsråden som på sin side konfererte 
med HOK for å fiinne fram til en løsning. Noen 
·løsning på vanskelighetene var det ikke så lett 
å finne. Det ble imid!1ertid bestemt at Gairden 
fra høsten 1954 skulle forsterkes med et 
kompani. 

En tid senere hadde Ombudsmannen til be
handLing en sykesak fra en av Gardens mann
skaper og fikk herunder en del opplysninger 
av avdelingslegen som føt'lte til- at Ombudsman
nen påny tok opp saken, denne gang , direkte 
med Eoirsvarsmini.steren. Legen uttatte bl.a. at 
mannskapene på grunn av den hårde vakttje
neste, kombinert med den vanlige soldatutdan
nels,e, ,ikke fikk tilstrekkehlg tid til søvn og 
,avkopling, [angt mindre ml å skjøtte sine per
sonlige interesser. Pågangen på legekontoret 
var stor. Det var som Tegel bare bagatelJ
mes·sige fysiske mangler og plager det dreiet 
seg om, men fordi den hårde vakttjenesten ble 
en så stor psykiisk belastning, ble de ·fysiske 
plagene aksentuert. Legen hadde sett mange 
eksempler på foiske, kje,k,ke og mteres,serte sol
dater som etter ·kort tid ble apatiske og nedfor. 
Videre var belastni.Olgen på avdel,ingen så stor 
at en rekke maruiskaper måtte gjøm tjem~ste 
som de, etter de vanHge retningslinjer for 
~-egens bedømmelse av itjenestedykit1igheten, 
ikke var skikket tit 

Ombudsmannens henvendelse førte d"enne 
gang tiil at vak1tstyrken i to tHfetle ble noe 
redusert. Departem.elllltet ammode.t viderø over
kommandoen om å undiersøke mulighetene for 
å foreta lettelser i gardistenes daglige tjeneste 
for øvrig. I et senere s·kriv ti,l Ombudsmannen 
redegjorde depar.tementet for forskje1ldge foI'
s'1ag tH bedT.ing av forhold.ene, bl.a. fordeling 
av vakttjenesten .på et enkelt sted på aJile tre 
forsvarsgrener og for øvvlg reduksjon av Gar
dens mange vaktoppdrag, uten ait det hadde 
værit mulig å gjennomføre disse endlrin.ger. 
Det var departementets o.ppfatning at forhol
dene :ville ibedTe seg etterhvert og overkom
mandoen var anmodet om å ho,lde departemen
tet underrettet om den videlI'e utvukMng. 

Gardesj'efen uttalte seg i et skrlv til Ombuds
mannen om d·e forslag itil• liettelser og endringer 
d· den daglæge tjeneste · som var f oresilåtrt: og 
fant at dngen av forslagene ville resultere i 
noen bedlring av forholdene. Gardesjefen mente 
at den eneste effektiiVie løSilliJ:!g var å :redus·ere 
vaktoppdragene. I den fo.rbindelse :mente 
Gardesjefen bl. a. at siv1He"vaktma:nnskaper med 
hunder måtte kunne brukes som et supplement. 
Departementet har opplyst at spørsmålet om 
brU!k av vakthunder skal ut·redes -nærmere av 
HOK og sen-ere iegges fram for departemen
tet . . 

Etter førSit å ha hatt en konf~ranse med 
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avdelingsleg€n tok Ombudsmannen sa:keni · opp 
med Sjefslegen for Hæren og anmodet ham 
om å se nærmere på tjenesteforholdene i Gair
dien, og tjenestens innvdrkning på mannska.
peD'es heilisemessige tilstand. Dette :resu1terte i 
at avdie1Jings1egen skrev en· rapport om forhol
dene. Denne rapport ble også ibhlstillet Ombuds
mannen. Av rapporten fremgår det at gairclis
tene vanligvis hæ- en tjeneste på 99 timer pr. 
uke hvorav 55 timer er vakttjeneste, 10 timer 
beredskaps- og brannvakt, 34 timer vanlig tje
neste. I det siste halvår har den . overveiende 
del av vaktmannskapene hatt 1 vakt pr. 3. 
døgn. 'l'i,1 visse tider 4 vakter pr. 8. døgn i 
tillegg til vanlig itjeneste, når f. eks. enkelte 
kompanier er på øvelse utenfor leiren. Etter 
legens oppfatm.iing må det være helt på det 
irene at Gardens tjeneste både fysisk og psy
lrisk er altfor anstirengende. 

Legen konkluderte med å foreslå at Garden 
bare pålegges de kongeliige vakter, og at tje
nestetiden, inklusiv vakttjeneste pr. uke, redu
seres ,til et rimelåg ndvå. 

Sjef sle gen for Hæren har sendt rapporten til 
Sjefen for Hæren og har i sitt oversendelses
skriv pekt på det relativt store antall ,psykiske 
liidelser og ti1passingsvanskeT som :forekommer 
i Garden. Sjefslegen understreker at de ar
beidsprestasjoner som pålegges Garden langt 
overskrider den yt•tergrense vår sosiallovgiv
ning fastsetter. Vakttjenesten er ensfomrig og 
derfor ekstra slitsom. Sjefslegens konklusjon 
er at den herskende tjenesteordning i Gairden 
er skadelig for gardistenes trivsel og helse, 
og at det bør søkes utveier tH å I-ette den be
lastndng gardistene utsettes for. 

Det er Ombudsmannens oppfatning at en 
ikke kan slå seg til ro med de tiltak som hit
til er truffet fur å lette ,tjenesten vied H. M. 
Kongens gæ-die. S'Om Sjefslegen peker på, er 
tjenesten nå direkte helseskadelig. Det må 
dessuten være ildart at den rent soldatmessige 
opplæring må lide under den nåværende ord
ndng så lenge at mannskapene ikke fåir den 
utdannelse som det er forutsetnmgen å skaffe 
dem ,i løpet av tjenestetiden. Den eneste løsning 
som etter Ombudsmannens oppfatni!Ilg vd1 bety 
en effektiv bedring av lf orholdene, viil være å 
redusere vaktoppelir-agene ytterligere, om nød
vendig ved hjelp av sivile vakter med hunder. 

Legetjeneste. 

87 /54. Klage over legeundersøkelsen i for
bindelse med øvelse «Vinter 11». 

I to innlegg i dagspressen etteir øvelse "Vin
ter Il» fremkom diet til dels kraftig kritikk 
over <lien måte J.egeundersøkelsen før øvelsen 
ble gjennomført på. Det var nevnt tre for
skjellige :tilfelle som etter det som fremkom i 

ånn,Jeggane var gan~e .ailwrM•g uten alt. en fin
ner grunn ti.I å gå nærmere in,1.1 på detaljen~. 

Ombudsmannen tok saken opp med· Forsva
rets sanitet · og ba om at de nevnte tilfeHe 
måtte bli nærmere undersøkt. 

Etter å ha undersøkt for holdet ga Forsva
ret,s sanitet en lengre redegjørelse for disse 
tre tilfelle og hvordan legetjenesten er lagt opp 
i sin alminnelighet d forbindelse med repeti
sjonsøvinger. 

A y den redegjøre'Lse som ble gitt fremgikk 
det klart at legetjenesten er planlagt og ut
ført så forsvarlig som d~t etter Ombudsman
nens mening er mulig å gjøre det. At det krui 
forekomme enkelte uheldige tUf elle er beklage-
1ig, men vel ikke muMg å unngå. · 

148/54. Klage over legekjennelse. 

En soldat klaget til Ombudsmannen over at 
han var syk og ikke kunne følge med i øvel
sene sammen med de øvrige mannskaper. Til 
tross for sin sykdom ble han av avdelingsle
gen kjent stridsdyktig A. 

Ombudsmann~ tok saken opp med avde
lingslegen og pekte på at det kanskje ville 
være riktig å fremstille ham for den faste 
legenemnd. Avdelingslegen opplyste at solda
ten hadde vært plaget av st~k hoste, og at 
han fikk spesiailiiistbehandling for d~t. Utover 
dette var det ingen ting i veien med ham. Det 
var avdelingslegens oppfatning at det var 
andre årsaker til at soldaten viHe slippe tje
nesten. Avdelingslegen var imidlertid vii1Ji,g 
til å besørge ham fremstillet for den faste lege
nemnd. Den faste legenemnd avga kjennelsen 
som avdelingslegen, stridsdykibig A. 

28.2/54, Klage over legekjennelse. 

En 1soldat klaget til Ombudsmannen over 
avdelingslegens behandling av ham. Ved se
sjon ha:dde soldaten fått kjennelse stridsdyktig 
A,. Han hadde imidlertid fått årebrokk og ble 
som følge av det satt ned ml hjelpedyktig B. 
Etterat han kom inn til tjeneste hadde han 
også fått åreknuter og hadde Mgget i sykehus 
for det, men var blitt operert og .senere frisk
meldt -i•gjen. Senere hadd!e avdelingslegen flyt
tet ham opp til hjelpedyktig A .moo den følge 
at han nå vill-e bli sendt :til Brigaden i Nord
Norge. Dette mente solldatæ at legen hadde 
gjort fordii1 han, rvar drrilter:t på soJ.diaten. 

Ombudsmannen tok saken opp med avdelin
gen, og aiv de opplyslll!inger som ble g,irtt firem
gilrk det ·at kjennelsen om, hjelpedyktig, A ikke 
var avsagt av !egent men av MUritære sykehus 
hvor han.hadde vært.innla~ for årelmuter. 

Ombudsmannen meddelte dette til soldaten 
og gjorde ham vid'ere kjent med hvordan han 
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skuMe gå mun for å få bragt denne avgjø
relse linn for høyere myndighet om ~an ønsket 
det. 

188/54. Melding til pårørende ved ulykker 
eller alvorlig sykdom. 

Av endel innlegg d pressen fremgikk det at 
de pårørende ikke hadde fått melding i en
kelte tilfelle hvor soldatene plutselig var blitt 
alvorJ.ig syke eller hadde vært utsatt for ulyk
ker. 

Ombudsmannen tok spørsmålet opp med For
svarets sanitet for å få nærmere rede på de 
retningslinjer som ble fulgt ,i slike rtilf elle. Da 
Forsvarets sanitet opplyste at det ,i,l{Jke var 
noen bestemmelser på dette område, ba Om
budsmannen om at det måtte bli overveiet å 
få utarbeidet bestemte ~egler for dette. 

Forsvarets •sanitet tok spørsmålet opp med 
departementet, og det ble utarbeidet bestem
melser om i hvilke tilfelle avdeld-ngene skulle 
gi meldmg tH de pårørende om sykdommer 
og ulykkestilfelle. Avdelingens sjef ble gjort 
ansvarlig for at fornøden meldiing ble sendt 
de pårørende. Ved lettere sykdom/ skade skal 
det konfereres med den sy,ke om hvorvidt mel
ddng er ønskelig. V ed a1vorUgere ti1f elle skal 
melding gis snarest med opplysning om htvor 
den syke beffimler s1eg. Ved dødsfall slkal en gå 
fram etter die bestemmelser som finnes fra før. 

218/54, Melding til pårørende ved 
sykdom/ skade. 

En tid etter at bestemmelsen om melding 
til de pårørende v~ glitt, var det påny klaget 
i pressen over at meldring ikke var giitt. I dette 
tHfelle <h-eiet det seg om en alvorlig sy~dom 
med operasjon som foreldrene ikke bad-de fåtrt 
kjennskap til før sønnen var så kjekk at han 
kunne skrive hjem selv. 

Ombudsmannen tok saken opp med avdelin
gen og pekte på at det nå vair lage,t bestemmelse 
om melding tH de pårørende, og at di13se be
stemmelser. ikke syntes , å være· · fulgt i dette · 
trilfell-e. Av avdeMngølegens redegjørelse frem
gikk det at det ikke hadde vært noen alvorlig 
sykdom med 'fa1rlig operasjon, li.diet soldaten 
hadde hatt en blindltarmoperasjon uten kom
p1ikasjonet. Legen var 1av den oppfatnin1g at 
soldiaten iiklk-e var sykete enn at han selv kunne 
gitt melding til sine foreldre eller ytret ønske 
om at foreldrene ble under-rettet. Dette hadde 
ham -ikke gj~. MK-ilegen var ikke enig i a,vde
Jiilngslegens -syn, idet enhver operasjon ,innebæ
rer en ·irisi:ko og derfor må meldes. Når det 
~ke var gjort, skyldtes det ikke ubekjentskap 
med bestemmelsene, men en for snever tolkning 

av uttrykket «alvorlig sykdom/skade». 
::MK-legen skulle overfor legene fremholde 

nødvendigheten av å tolke dette utt.Tykk videst 
mulig. 

Marinekommandoen var endg med MK-legen 
i at enhver operasjon innebærer en ri•sirko som 
gjør det nødrvenddg å underrette de pårørende. 
MK-legen vair videre uendg med ~·eg.en i at sol
daten selv var den nær-meste til å gi beskjed. 

90/54, Kjent udyktig og slettet av de mUitære 
ruller. 

En konstabel i Sjømi11itære korps klaget til 
Ombudsmannen over den behandling han hadde 
fått i forbindelse med sykdom. 

Han hadde under en skyteøvelse fått ska
det den ene trommehi,nnen og hadde senere hatt 
mange vanskelrigheter med øret med, smerter 
og øresus. Han ble som følge av dette nervøs 
og søvnløs. Kunne vanskelig konsentrere seg 
og greide ikke følge med i llndervisningen. 
Han hadde oppsøkt legen som mente det var 
en forkjølelse som var årsaken til øresmertene. 
Han sakket stadig akterut i undervisningen 
og gikk tilbake i de fleste fag. Ved siden av 
dette fikk han hal,sbetend'else og samtidig med
delelse om at hans far var alvor'Mg syk. Som 
følge av dette var han helt nedfor, og han var 
klar over at han kom til å stTyke ved den fore
stående eksamen. IDtter besvarelse av anatomi
oppgaven hadde han inntirykk av at han ble 
betraætet som gal. Han ble innkalt til sjefs
legern for Marinen og forJdiarte der om sine 
lidelser. Legen mente han burde ha 3 mndrs. 
pennd1sjon. Han ble dessuten sendt til psyki
ater som hadde f åitt overs·an<llt hams anatomi
-besvare1ser. Psykliaterr-en hadde urt:talt 0Jt 
han var et i1nteressant tilfelle. Han ba om å 
bli fremstillet for Rikshospitalets øre-, nese
og halsavdie1iing. Her ble det konstatert at 
trommehinnen var sprukket. IDtter at han 
hadde strøket rtil eksamen ble han fremsUllet 
for legekommisjonen ,som avga kjennelse på 

• 3 mndTs. permisjon. 'Da· denne ble levert korp
set, fiikk han beskjed om påny å melde seg for 
legekommisjonen. Denne gaJng gikk kjennel
sen ut på udykit1ghet, og at han skulle slettes 
av de mi'l:itære ruller. Han ble deretter dimit
tert. Ham begyrute sene:re SO!Ip. portør ved Akers
hus fylkessykehus og _

1
senere som pleier ~ed 

Eg sykehus i Kristiælsand. En lege der anbe
falte ham å søke stilling vedl Garnisonssyke
huset på Sofa. Denne strning fikik han, men 
fikk senere beskjed om åt han likevel ikke 
kunne få stmm,gen på grunn av den .siste kjen
nelsen som var avsagt av fogekommisjonen. 

Han ba om Ombudsmannens bistand til å 
få und~søkt sa:ken nærmere. Han ville gjerne 



36 Dokument -nr. 9 1955 

stilles f oo- ny legekommisjon og eventuelt søke 
erstatndn,g. for tapt arbeidsfortjeneste, utdan
nelse, ikontraktsbrudd og skade påført i tje
neste. 

Ombudsmannen tok saken opp med Forsva
rets sanitet og pekte på at hvis hans frem
sthlHng var Tikti:g, syntes legekommisjonen å 
ha opptrådt ,på en uriktig måte. 

Forsvarets sanitet undersøkte saken nær
mere og redegjorde spesielit for den faste lege
nemndls avgjørelse i saken. Det var riktig at 
legenemndas kjennelse først lød på anbefaling 
av 3 mndirs. permisjon. Dagen etter ble det 
imidlertid avsagt kjennelse om udyktighet idet 
erklæringen fra psykiateren da VaT ikommet 
inn. 

Konstabelen kunne vært avskjediget allerede 
av den g,runn at han strøk til eksamen. Da 
det imidlertid var åpenbart at han var syk, 
ble det lt'eist sykesak således a;t han f1tkk syke
lønn i 3 mndr. 

Forsvarets sanitet foreslo at han påny ble 
:firemstifflet for samme psykiater som tidH
gere dia tHsitanden muligens kunne ha forandret 
seg. 

Han ble senere f remstill1let foT Den faste iege
nemnd i Kristiansand som avga kjennelse om 
at han var stridsdyktiig A uten at dette etter 
nemndens uttalelse kunne få betydnmg for den 
tidligere kjennelse idet han av sakens doku
menter måtte an,sees som udyktig den gang. 

Ombudsmannen gjorde ham oppmerksom på 
hvilken betydndng denne kjenneLs·e vHle få for 
hans eventuelle erstatni1ngssøksmål. Videre 
ble det gjort klart for ham at han etter dlen 
nye kjennelse måtte kunne søke andre sitil:lin
ger i Forsvaret som han måtte være -kvali.fiisert 
for hvi.s stillingen på Sola garnisonssykehus 
fremfdieles ,s,tJo åpen fu.r ham. 

Ombudsmannen har senere ikke fått noen 
henvendelse i saken. 

VeHerd. 

48/54. Avishold ombord i Marinens fartøyer. 

Av referatet fra et tillitsmannsutvalg om
bord i -et av Marinens far.tøyer fremgikk det 
at det var klaget over avisholdet ombord. Sje
fen hadde svart at nå når velferdspengene var 
kommet skulle avisabonnementet ordnes. 

Da avisabonnement ikke skal gå av vel
ferdsmidlene, tok Ombudsmannen saken opp 
for å få bragt forholdet på det rene. Det viste 
seg at referatet var misvisende for så vidt 
som avisene aldri var betalt av velferdsmid
lene. Avisene ble bestilt av velferdsoffiseren 
og postert i henhold til kontoplanen. 

160/54, Filmleie for Kys.tartillerie,ts -klinoer. 

Velferdsoffiseren · for en av Kystartilleriets 
festninger tok opp med Ombudsmannen van
skelighetene med å kjøre film for mannska
pene fordi filmleiene var så høye at det ikke 
viar mulig å betale leie og frakit ay kinoinn
tekten. Kinoinntekten VaJr på grunn av det 
f åtaHige personell små. Med besetnlin,gen ved 
hans avdeling viHe en forestiHing med dlen høy
este pris henholdvis kr. 0, 75 for mannskaper 
og 1,25 for befal gi et underskudd på 40 til 
50 kroner. Kino betyr mye for avsideslig
gende avdelinger som Kystartilleriet ofte er. 
Det var derfor av stor betydning å få løst 
filmleiespørsmålet for de mindre avdelinger. 

Ombudsmannen tok saken opp med Forsva
rets undervisnings- og velferdskorps. Ombuds
mannen var kjent med at korpset arbeidet med 
spørsmålet og ba om å bli orientert om de pla
ner som forelå. 

Korpset uttalte at noe endelig resultat av 
korpsets airbeid med s:aiken !i.ikke forelå, men 
at det fortsatt ble arbeidet med saken. 

95/54. Mangel på filmapparat ombord i et av 
Marinens fartøyer. 

Av referatet fra et tillitsmannsutvalgsmøte 
i en av Marinens stasjoner fremgikk det at 
fairtøyets filmapparat for lang !tid Sliden var 
sendt til reparasjon uten at en fikk det igjen 
eller kunne få noe annet apparat. Det var 
beklagelig fordi det var så stort behov for 
filmapparat. 

Ombudsmannen tok saken opp med FUVK 
som opplyste at avdelingens apparat var ubru
kelig og måtte kassereres. Avdelingen skulle 
få et annet apparat mens dette var til over
haling. I løpet av noen dager skulle imidlertid 
apparatet bli ekspedert. 

134/ 54. Fotballutstyr til et av Marinens 
fartøyer. 

Sjefen for et av Marinens fartøyer fore
spurte om Ombudsmannen kunne være behjel
pelig med å skaffe fotballutstyr til minst ett 
lag ombord. 

Sjefen hadde undersøkt med den stasjonen 
og den MK-en fartøyet var underlagt om det · 
var noen muligheter, men avdelingen di_spo
nerte hverken penger eller utstyr. Behovsopp
gave var sendt Forsvarets idrettsråd uten re
sultat. 

Ombudsmannen -tok saken opp med Forsva
rets idrettsråd som opplyste at det samme dag 
som saken var tatt opp med Ombuds~annen 
var sendt så mye fotballutstyr til vedkom
mende MK at fartøyet ville få alt det utstyret 
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det trengte. Det var vanskelig med fotballer. 
Imidlertid kunne fartøyet få lånt fotball av 
en festning i nærheten 1itm.rtil nye fotballer 
kunne skaffes fra Oslo. 

'12/54. Mannskapenes bruksrett til fritids
lokaler. 

Tillitsmannsutvalget ved en av Hærens av
delinger klaget til Ombud:smannen over at de 
ikke kunne få låne fritidslokalene til en under
holdningsaften med dans. Begrunnelsen var 
at gulvene som det var kostet så mye på ville 
bli ødelagt. Mannskapene syntes det var uri
melig at hensynet til mannskapenes velferd 
veiet mindre enn hensyn til gulvene i fritids
lokalene. 

Ombudsmannen tok saken opp med avdelin
gen. Avdelingens sjef var forbauset over at 
tillitsmennene hadde tatt opp denne saken. 
Han hadde ikke noe imot at mannskapene 
hadde danseaften, men på det tidspunkt det 
var snakk om var lokalene nymalt og nylak
kert og enda ikke tilstrekkelig tørt. Derfor 
hadde han foreslått at en dansetilstelling skulle 
utsettes til senere. 

Ombudsmannen fant etter disse opplysnin
ger fra sjefens side ingen grunn til å foreta 
seg noe ytterligere med saken. 

Sosiale saker. 

Det er innenfor denne gruppe tatt opp en 
rekke saker som i og for seg ikke har noe med 
forholdene innenfor Forsvaret å gjøre, men 
dJrelier seg om problemer i det sirvile Hv 
som oppstår på grunn av vedkommendes mi
litærtjeneste, f. eks. oppsigelse av sivil stilling 
under militærtjeneste, skattelettelser, erstat
ning for tap angivelig påført på grunn av mi
litærtjei:i~sten. Dette er spørsmål som etter 
instruksen skulle være Ombudsmannen uved
kommende. Ombudsmannen har likevel tatt 
slike saker opp til behandling, men har ikke 
kunnet gjøre n_oe annet enn å bringe de fak" 
tisk~ omstendigheter helt på det rene og ut 
fra det gi vedkommende soldat et råd. Disse 
sakene har for det meste dreiet seg om spørs
mål som det ville være naturlig å søke sivil 
juridisk assistanse for å få løst, og Ombuds-

o • 

mannen har ogsa anbefalt det per hvor det 
etter hans oppfatning har vært nødvendig. 

238 I 54. Oppsigelse av sesongarbeider ved 
NS& 

Fra en militæravdelings sjef fikk Ombuds
mannen opplysning om at en av avdelingens 
mannskaper var oppsagt fra sin stilling som 

sesongarbeider ved NSB. Ombudsmannen ble 
anmodet om å undersøke saken nærmere. Om
budsmannen fikk utførlige opplysninger fra 
ved!kommendie soltliat, og fikk ved korrespon
danse med NSB alle nødvendige opplysninger 
om vedkommendes arbeidsforhofd og de pro
blemer som gjør seg gjeldende for sesongar
beidernes vedkommende. Etter de opplysnin
ger som ble fremskaffet viste det seg at opp
sigelsen ikke hadde sin grunn i vedkommendes 
militærtjeneste. De lovbestemmelser som fin
nes på dette felt kunne derfor ikke komme til 
anvend€1se. SpØI'!Smålet om lønn under mi
litærtjenesten kunne heller ikke løses tilfreds
stillende.på grunn av de speslielle bestemmelser 
som finnes for dette når det gjelder sesongar
beidere. 

3/54. Søknad om bistand til å komme inn 
igjen i ekstraordinært kommunalt arbeid etter 

endt militærtjeneste. 

En soldat hadde før han ble innkalt til repe
tisjonsøvelse arbeid i en kommune på Møre, 
men fikk ikke dette arbeid tilbake etterat han 
var ferdig med militærtjenesten. Ombudsman
nen tok saken opp med kommunen som opp
lyste at det ikke var noe ordinært arbeidsfor
hold mellom vedkommende og kommunen. Han 
hadde arbeidet på kommunens idrettsplass
anlegg. Dette arbeid var nærmest av ekstra
ordinær og midlertidig art og ble drevet i 
den utstrekning kommunen kunne skaffe pen
ger til det, bl. a. av tippemidler. Pengemidlene 
var oppbrukt på det tj.d!sipunkt vedlkommende 
vair ferd'Eg med mliJJitær.tjenesten, og kommunen 
hadld.e i!Ilgen muhlghet for å skaffe ham annet 
a:r,beid. Etter die opplysrninger som forelå var 
diet på det rene at det ikke kunne gjøres øko
nomisk ansvar gjeldende overfor kommunen 
på girunn av uberet:Jtiget opps,i1ge!l1S'e. 

34/510. Oppsigelse fra sivil stilling på grunn 
av militærtjeneste. 

Sjefen for et lokalvernkompani gjorde Om
budsmannen oppmerk~Qm på at et av hans 
mannskaper var sagt opp fra sin stilling mens 
han var inne til repetisjonsøvelser og ba Om
budsmannen ta seg av saken. Ombudsmannen 
tok saken opp med arbeidsgiveren, gjorde ham 
oppmerksom på loven av 29. mars 1940 om 
forbud mot at arbeidere ble berøvet sin stil
ling på grunn av militærtjeneste og ba om en 
redegjørelse. Arbeidsgiveren opplyste at han 
på grunn · av modernisering var blitt tidligere 
ferdig med sesongens arbeid enn vanlig og av 
den grunn var nødt til å si opp sine timelønte 
arbeidere. Foruten vedkommende ' soldat var 
det ytterligere tre timelønte arbeidere som 
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måtte slutte, itdiet airbeidsg1irveren baa-e kunne 
skaffe arbeid til de fast .ansatte. Sold:~ten og 
sjef en for hans avdeling ble gjort kjent med 
dette og anmodet om å si ifra om de hadde 
noe å bemerke til 'arbeidsgiverens opplysnin
ger. Noen bemerkninger er senere ikke mot-
tatt. · 

179 I fi4. , Søker Ombudsmannens bistand i for
bindelse med kjøp av gård og de vanskeligheter 
som i den forbindelse har oppstått på grunn 

av militærtjenesten. 

En soldat hadde før han ble innkalt til mili
tærtjeneste ligget i forhandlinger om· kjøp av 
et gårdsbruk og hadde, etter hva han selv opp
lyste, fått forkjøpsrett til gården. Da han 
kom tilbake fra militærtjenesten, var gården 
solgt til en annen. 

På grunn av de opplysninger som forelå var 
det ikke mulig for Ombudsmannen å ta stand
punkt til om det var grunn til å søke handelen 
omstøtt. Dette spørsmål måtte i tilfelle brin
ges inn for domstolene, og Ombudsmannen 
anbefalte derfor vedkommende å søke juri
disk assistanse. Han ble videre gjort kjent 
med adgangen til å søke om fri sakf øtsel. 

187 / 510. Søker Ombudsmannens bistand i for
bindelse med utpantning for skatt under mili

tærtjeneste. 

En fisker som var inne til repetisjonsøvelser 
va;r bl1Ltt pantet for skyldige skatter, og hans 
regiment forespurte Ombudsmannen hva det 
kunne gjøres for å hjelpe mannen. Ombuds
mannen redegjorde for skattelovens bestem
melser om skattelettelser og gjorde oppmerk
som på de rundskriv som i den forbindelse var 
sendt fra Finansdepartementet. Vedkommende 
ble anbefalt å ta saken opp med kommunen 
for å få i stand en rimelig ordning av skatte
spørsmålene. En gjenpart av Ombudsmannens 
skriv ble sendt vedkommende kommune. 

198/54. Søknad om erstatning for frostskade 
på hus under qvtjening av repetisjonsøvinger. 

En soldat i Nord-Norge, som hadde påbe
gynt bygging av nytt våningshus og som var 
ferdig med grunnmuren, ble innkalt til repe
tisjonsøvinger. Han søkte om utsettelse id:et 
han var redd for frostskade på muren før 
fylling og planering var gjort. Utsettelse ble 
ikke innvilget. Mens han var inne til tjeneste, 
oppsto den fryktede skade. Han søkte om er
statning, men søknaden ble avslått av HOK. 
Ombudsmannen fikk utlånt dokumentene og 
gjorde seg ~jent m,ed de faktiske forhold. Et-

ter Ombudsmannens oppfatning for~!~ det 
intet grunnlag for erstf}.tnings~ravet, idet det 
ikke var slik sammenheng mellom innkallelsen 
og frostskaden at det var hjemmel !for noen 
erstatning etter gjeldende rettsregler. 

Regimentet hadde foranlediget avholdt takst 
for å få fastslått skadens omfang. Utgiftene 
i forbindelse med taksten ble refundert sol
daten. 

218/570. Arbeidstillatelse i det militære etter 
tuberkulose. 

En fagarbeider i Marinen hadde hatt tuber" 
kulose og hadde i lengre tid vært borte fra 
sitt arbeid. Han ble ilkke tatt mn dgj.en etterat 
han var friskmeldt, idet han i sin stilling 
hadde stadig kontakt med vernepliktige. Ved
kommende fagarbeider hadde tatt saken opp 
med sin organisasjon, men. det hadde ikke 
vært mulig å finne noen løsning. Marinens sa
nitet ba om Ombudsmannens uttalelse i saken. 

Ombudsmannen gikk gjennom dokumentene 
og hadde intet å bemerke til saksbehandlingen. 
Ombudsmannen kunne intet uttale om den me
disinske avgjørelse i saken, men var enig i at 
han ikke kunne gjeninntre i sin tidligere stil
ling hvis han fremdeles var smittefarlig. Om
budsmannen ba om at arbeide med å skaffe 
vedkommende en annen stilling, hvor han ikke 
representerte noen fare for de vernepliktige, 
måtte bli fortsatt således at han kunne komme 
i arbeid snarest mulig. 

246/54. Utsettelse med betaling av skatt. 

En velferdsoffiser gjorde Ombudsmannen 
oppmerksom på at mannskapene ved hans av
deling hadde behov for utsettelse med betaling 
av skatt under militærtjeneste. 

Ombudsmannen gjorde oppmerksom på at 
d,et gis sådan utsettelse for statsskattens ved
k'ommende, og ait Finan.1sdepartementet fra:r 
henstilt til kommunene å gjøre det samme for 
kommuneskattens vedkommende. Det er imid
lertid ingen sentral instans som kan gi direk
tiver om dette for kommuneskattens vedkom-· 
mende. · 

Velferdsoffiseren ble rådet til å henvende 
seg til de respektive kolll.Dluner i hvert enkelt 
tilfelle og eventuelt ta saken opp med Ombuds
mannen om det ikke skulle lykkes å få rente
fri utsettelse. · · · · 

252/54. Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste 
på grunn av benbrudd under militærtjeneste. 

En soldat hadde under kjøring av motorsyk
kel veltet og brukket benet. Han hadde fått 
utbetalt sykepenger til 21. oktober 1954 men 
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hadde fått beskjed om at sykepengene nå ikke 
ville bli utbetalt lenger. Han mente seg dess
uten berettiget til erstatning for tapt arbeids
fortjeneste. Ombudsmannen gjorde ham opp
merksom på at han ·vn1e få ·sykepengene fort
satt såfremt han kunne dokumentere at han 
var sykmeldt. Dette ville bli ordnet av trygde
kassen på hans hjemsted. ' Med hensyn til er
statning ble han gjort kjent med at både 
:Mdlirt:ær trygd og Forsvrursdepaærtemenitet hev
det at det ikke skulle ytes erstatning utover 
bestemmelsene i lov om uføretrygd for mili
tærpersoner. Han ble gjort kjent med inn
holdet i nevnte lovs § 26 og at et eventuelt 
erstatningskrav måtte bringes inn for dom
stolene. 

291 /54. Arbeidsgivers ulykkesforsikring av 
sine arbeidere mens de gjør militærtjeneste. 

En arbei'disg1ver i Nord-Norge, som hadtle 
uilyikkesfors:hltret sine arbeidere, spurte om 
hvordan militærpersoner var forsikret. Om
budsmannen redegjorde for bestemmelsene om 
syketrygd fur mhliltær.personer, likedan for 
uføretrygd. Arbeidsgiveren ble gjort oppmerk
som på at hans forsikring sikkert bare gjaldt 
på dette bestemte arbeidsstedet. Han ble an
befalt å ta opp saken med forsikringsselskapet 
og vedkommende soldat om det var noen 
grunn til å opprettholde forsikringer for de 
arbeidere som gjorde militærtjeneste. 

Saker i forbindelse med Forsvarets skoler. 

223/54. Nektet opptakelse ved befalsskole på 
grunn av manglende forkunnskaper. 

Ombudsmannen fikk henvendelse fra en ung 
mann som gjerne ville begynne på en av for
svarets befalsskoler men var blitt nektet opp
takelse f ordli han ikke hadde de nød.1yendd1ge 
forkunnskaper. Han' ba om Ombudsmannens 
bistand til å bli tatt opp ved en annen befals
skole. 

Ombudsmannen tok saken opp med F9rsva
rets rekrutteringskontor iom o,Pplyste at det 
var vanskelig å få dispensasjon fra bestem
melsen ., om minimumskunnskaper. 

Ombudsmannen meddelte vedkommende sø
k~r it en ik~e uten videre kunne få dispensa
sjon fra de gitte opptaksbetingelser. J{an ble 
tilrådet å skaffe ' seg realskoleeksarilen og ble 
gjort oppmerlisolf på_ muligheten . for å få d,en 
gratis v'ed å søke om opptagelse på Forsvarets 
forskole i Halden. ' 

... ,. ;......,-·. • !., '•~°"\ .. ~--~ 

15f/54. Klage over avskjed fra Sjøkrigsskolen. 

En kadett på Sjøkrigsskolen var avskjediget 
etterat han ikke hadde oppnådd tilstrekkelig 

god hovedkarakter ved en eksamen. Kadetten 
opplyste at han hadde stått i samtlige enkelt
fag men manglet noen få hundredels poeng i 
hovedkarakter. Han mente selv at det dårlige 
resultat skyldtes de vanskelige leseforhold ved 
skolen og endel eksamensnervøsitet. Han 
hadde vært i Marinen i tre år og var kadett 
av 2. klasse. Han synes det var bittert at han 
:nå skulle utelukkes og mente at Marinen ikke 
kunne være tjent med det så lenge det var så 
stor mangel på offiserer. 

Ombudsmannen tok saken opp med Sjøkrigs
skolen og ba om skolens uttalelse og en ori
entering om de bestemmelser som gjelder for 
utelukkelse fra skolen. 

Av skolens redegjørelse fremgikk det at 
kadettens eksamensresultat var dårlig, hoved
karakteren var mindre enn 2/2 av det høyest 
oppnåelirge, og dermed fy1te han iikke kravet 
for bestått eksamen. Om hans forhold for 
øvrig ble det uttalt at de var jevnt dårlige. 
Han hadde både militært og på annen måte 
gitt et dårlige inntrykk og hadde tidligere av 
skolesjefen fått beskjed om at han måtte vise 
større flid. Hans forhold var sammen med 8 
andre elevers behandlet på et møte av skolens 
dosenter og inspeksjonsoffiserer før han ble 
avskjediget. Utelukkelse fra skolen kan skje 
på grunn av: 1. Manglende evner. 2. Mangel 
på militære anlegg. 3. Militære tjenestefor
sømmelser. 4. Sykdom som am.tas å ha innfly
telse på den videre tjeneste i Marinen. Det 
var punkt 1 og 2 som var grunnen i dette til
felle. En avskrift av Sjøkrigsskolens skriv ble 
sendt kadetten. Ombudsmannen uttalte at hvis 
skolens opplysninger var riktige, var det intet 
å foreta seg for å komme inn igjen ved skolen. 
Kadetten tok saken opp igjen med Ombuds
mannen og forsøkte å imøtegå de opplysnin
ger som var gitt av skolen. Han hevdet -at 
grunnen til det dårlige resultatet var de van
skelige lese- og studieforhold ved skolen. Han 
ba om Ombudsmannens bistand til å få en 
annen stilling innen Forsvaret. 

Ombudsmannen anbefalte kadetten å utnyt
te de kunnskaper han hadde ervervet seg i det 
sivile, ~et den bmstenJdlighet at han vaT ute
lukket fra Sjøkrigsskolen antagelig ville gjøre 
det vanskelig for ham å avansere samme hvor 
i Forsvaret han måtte få en stilling. Ombuds
mannen konfererte med Forsvarsdepartemen
tet om saken, men fant ingen mulighet for å 
hjelpe ham med en stilling. 

· 110/54. Klage over nektet opptak på 
Forsvarets skoler. · 

En soldat som avtjente sin førstegangstje
neste søkte om Ombudsmannens bistand til 
å begynne på en av Forsvarets skoler. De-
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partementet hadde uttalt at det ikke var 
ønskelig at han begynte på noen av Forsva
rets skoler. 

Vedkommende soldat hadde gjennomgått 
Forsvarets realskole og hadde avlagt eksa
men. Deretter hadde han begynt på Infan
teriets befalsskole. Han søkte imidlertid om 
overføring til en mer teknisk betont befals
skole. Denne søknaden fikk han ikke noe svar 
på før han tok saken opp med Generalinspek
tøren for Infanteriet. Han ble innvilget dimi
sjon av departementet og ble senere nektet 
opptak på alle forsvarets skoler. Han ba om 
Ombudsmannens bistand til å få klarlagt 
grunnen til at han var utelukket fra skolene. 
Ombudsmannen tok saken opp med Forsvars
departementet. Av departementets redegjø
relse fremgikk det at både Hærens overkom
mando og Generalinspektøren for Infanteriet 
hadde anbefalt at han ble dimittert. Depar
tementet var enig i det og uttalte samtidig 
at han ikke kunne anbefales opptatt ved noen 
annen skole på grunn av sin innstilling. Bak
grunnen for denne avgjørelse var soldatens 
egen uttalelse i dimisjonssøknaden som ble 
referert i skrivet til Ombudsmannen. Av den
ne søknaden fremgikk det bl. a. at soldaten 
hadde forandret innstilling til alt som hadde 
forbindelse med krig. Han hadde helt andre 
interesser og ville helst slippe den lange spe
sialisering som befalsskolen og den senere tje
neste ga. Han anså seg selv uskikket til be
falingsmann og angret på at han hadde gått 
inn i forsvaret. Av ideologiske grunner var 
han imot krig og kunne ikke tenke seg å lede 
en avdeling i krig. 

Ombudsmannen meddelte soldaten at de
partementet fastholdt sin avgjørelse. 

I et nytt skriv opplyste soldaten at den søk
naden departementet hadde referert var opp
satt på kompanikontoret, og at det var kom
panisjefen som hadde formulert det meste av 
søknaden. Soldaten var ikke helt enig i for
muleringen, men hadde likevel underskrevet 
søknaden. Soldaten ville nå gjerne begynne 
på F'lyvåpnets våpooitekln.iisike skole eller d Hæ
rens våipentekinis,lre ikorps og ba Ombudsman
nen hjelpe ham med å komme inn der. 

Ombudsmannen ga uttrykk for at hensik
ten med utdannelse på Forsvarets bekostning 
først og fremst var å skaffe personell til For
svaret som ikke var interessert i å skaffe ham 
gratis utdannelse til bruk for en sivil stilling. 
Den omstendighet at han ikke selv hadde 
-sk,revet søknaden viHe neppe enid!re departe
mentets syn på ham, som Ombudsmannen. for 
øvrig var enig i. 

I et nytt skriv redegjorde soldaten nærmere 
for forholdene i forbindelse med dimisjonssøk
naden og ba Ombudsmannen påny å legge 

saken fram for departementet idet det var 
begått en urett mot ham. Ombudsmannen 
fant ikke at det var fremkommet nye opplys
ninger som gjorde det nødvendig å legge sa
ken fram for departementet påny. 

185/54. Anmodning om bistand til å bl~ 
gjeninntatt på radiolcurs. 

En elev ved FJyvåpnets samba.m:æ- og ra
darskoler var frabeordret et radiokurs like 
før eksamen. Han hadde vist -en uverdig opp
treden og var refset flere ganger. Han mente 
imidlertid at det hele var nokså uskyldig og 
ba om Ombudsmannens bistand til å bli tatt 
inn igjen således at han kunne være med på 
eksamen. 

Ombudsmannen tok saken opp med skole
sjefen som i sin redegjørelse opplyste at eleven 
i løpet av 4 måneder var refset 4 ganger med 
tilsammen 26 døgns vaktarrest. Eleven hadde 
vist dårlig militær disiplin, ville ikke føye seg 
under alminnelig skikk og orden. ved skolen 
og hadde dermed virket forstyrrende på hele 
klassen. Han var dessuten doven og hadde 
fått flere advarsler. Skolesjefen fant ikke å 
kunne ta ham inn igjen på noe senere kurs. 

Ombudsmannen fant etter disse opplysnin
ger, som ble meddelt eleven, ikke å kunne 
foreta seg noe med saken. Eleven var nå 
innkalt til avtjening av førstegangstjeneste. 
Ombudsmannen anbefalte ham å oppføre seg 
slik at han kunne få en god uttalelse av sin 
sjef så han kanskje senere kunne få anled
ning til å komme inn ved skolen igjen. 

191/ 54. Tjenesteplikt ved Radioskolen Hsb 
og Be/ alsskolen for Hærens samband. 

HOK hadde i juni 1954 bestemt at elevene 
som var opptatt ved den 2-årige linje ved be
falsskolen i 1952 skulle ha 12 måneders tje
nesteplikt selv om plikttjenesten for befals
skoleelever da var bortfalt. 

Elevene tok saken opp med Ombudsmannen, 
idet de mente at bestemmelsen om plikttje
neste ikke kunne gjøres gjeldende for dem. 
Elevene skulle etter å ha gått et år på radio
skolen selv ta standpunkt til om de ville fort
sette det andre året som er den egentlige 
befal~~kole. De kunne velge enten de ville 
slutte etter et år og så ta plikttjeneste ved 
diistTiktskomm:an<loene, eUer fort.sette det 
andre året som elever av den egentllge be~ 
falsskole. Denne valgretten hadde de etter 
at plikttjeneste for befalselever 'var opphevet, 
og elevene mente at de ikke kunne pålegges 
plikttjeneste. Når det gjaldt lønnen, ble den
ne redusert på samme måte som for andre 
som slapp plikttjeneste. 
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Ombudsmannen tok saken opp med depar
tementet som igjen forela den for GeneraJin" 
spektøren for Hærens samband. Saken var 
også blitt forelagt HOK som bestemte at de 
elever som ikke ønsket å gjøre tjeneste på 
engasjementsbasis ( utdannelse var på det tids
punkt avsluttet) skulle dimitteres snarest. 

211 / 54. Utbetaling av bonus til befalsskole
elevene. 

I en befalsskoles brosjyre var det opplyst 
at elevene ville få utbetalt en bonus på 
kr. 2 000 etter tilfredsstillende utført verne
plikttjeneste. Etterat elevene hadde begynt 
på skolen viste det seg å være uvisst om bo
nusen ble utbetalt. Elevene tok opp saken 
og hadde engasjert en advokat til å ta seg av 
den. Det ble imidlertid ingen avgjørelse i sa
ken, og da det meste av .t jenestetiden var gått, 
gjorde elevene Ombudsmannen oppmerksom 
på forholdet. 

Ombudsmannen tok saken opp med For
svarsdepartementet som opplyste at saken var 
under behandling i Hærens overkommando. 
Det tok tid innen den ble ferdigbehandlet idet 
den også var sendt Riksadvokaten til utta
lelse. Det ble imidlertid til slutt truffet av
gjørelse om at elevene skulle få utbetalt 
bonus overensstemmende med de opplysninger 
som var gitt i befalsskolens brosjyre. 

200/54. Klage over brutt løfte om halv ser
sjants lønn og sersjants grad etter avsluttet 

· kurs under førstegangstjeneste. 

Elevene ved et sersjantkurs hadde fått opp
lysning under kurset om at de ville få ser
sjants grad og ½ sersjants lønn for resten 
aJV tjenestetJidoo, etterat die var ferdli.1g med 
kurset. Dette løftet ble imidlertid ikke inn
fridd etter at elevene gikk tilbake til avdelin
gene etter kursets slutt. Elevene ba om, Om
budmannens bistand til å få ordnet opp i for
holdet. 

Ombudsmannen itok saken opp med' vedkom
mende generaliinspelk,tØ([' som redegjorde for 
saken. GeneralinsP'ektøren hadde meddelt ele
vene status før skriftlig approbasjon forelå 
fra HOK. Generaliispektøren mente imidlertid 
den gang at saken var så klar at noen misfor
ståelse ikke skuHe kunne oppstå. Generaliin
spekitørens syn stemte imidlertid ikke med 
høyere m,Yndigheters. Det er på det rene at 
Generalinspektørens syn på aspirantenes sta
tus er i strid med gjeldende -bestemmelser. 
HOK følte seg 'imidlertid forplå:k-tet ti'l å tilstå 
aspirantene halv lønn overensstemmende med 

diet ~øfite som var gitt og har bedt om For
svarsdepartementets approbasjon. Foirsvars
depaTtementet har anbefalt dett·e overfor Fi
nansdepartementet som har samtykket i at 
aspm-antene får lønn som fureslått. 

201 / 54. Krav mn eksamenspapirer - ti<lligere 
elever ved en befalsskole. 

Ombudsmannen fikk anmodning fra endel 
tidligere eilever fra en befalsskole om å med
virke :til at elevene fiikk eksamensvirnesbyrdt. 

Ombudsmannen tok saken opp med vedkom
mende ·skole som opplyste at de elever det 
heT gjaldt ikke hadde fått hele sin utdannelse 
ved skolen. Det kunne derfor ikke uten V1idere 
gis vitnemå:l for full utdwnnelse og eksamen ved 
skolen. I samarbeid med den andre skolen 
elevene var utdannet ved, skuHe fullstendig 
vitnemål kunne gis. Dette arbeid ble imidiertid 
forsinket ved at &kolen skulle gå over til nye 
skjemaer for viltnemål, som først og fremst 
skulle utstedes til alle tidligere elever ved sko
len med ful'lstendig eksamen. Skolen hadde 
,imidlertid nå tatt fatJt på saken påny, således 
at elevene om ikke lenge skulle få sine full
stendige vitnemål. 

249/54. Befalsskoleelevenes adgang til å bruke 
luer (barrets) som de s.elv hadde kjøpt. 

Under rekrutrt:skolen hadde befalsskoleelever 
etter anbefaling av en befalingsmann fkjøpt 
« barrets» gj-e'Illlom et p.rivaJt firma. Da de kom 
på befælsskolen hadde skolesjefen nektet dem 
å bruke ·luene. Elevene synes dette var urime
llig, idet de hadde kjøpt d~ selv og tid!lli,gere 
fått anledning til å bruke dem. De var imdd
lertid endg med skolesjefen i at luen·e vair liite 
pene. De ville imidlertid enten bruke luene 
eller ha pengene sine igjen av vedkomme;nde 
firma og ba om OmbudsmaiDJI1ens råd. 

Ombudsmannen tok saken opp med skole
sjefen og ba om hans uttalelse. Skolesjefen 
opplyst·e at luene var et privat innkjøp mens 
e}evene enda gikk på rekiruttsikolen. Kjøpet 
var formidlet gjennom en befalingsmann og 
kjent for _kompaniet, soon hener ikke gjortie 
noen dn:nvendinger mot bruken. Da 30 av ele
vene ble overført ,tli,l befalsskolen, fant sjden 
iikke å kU!l!lle godlkjienm.e 4--5 arv duene, noe 
-elevene for så vidt var enige i. Det VM' skole
sjef--ens mening æt disse luene ikke bwrde bru
kes, men fanrt saken så bagateHmes-sig at han 
ikke ville motsette seg det om elevene insi
ste:rit:e på å bruke luene. 

Ombudsmannen anbefa:lte derfor elevene å 
ta saken opp igjen med skolesjefen. 
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292/54. ~lage over dimisjon fra sersjantkurs. 

. En sersjantas·pirant ltaqde ca. 1 måned igjen 
av aspirantkurset da han plutselig fikk beskjed 
om at han skulle dimitteres og melde seg ved 
Brig N. På forespørsel om hva grunnen til 
dette var, ble det svart at han hadde hatt for 
meget permisjon. Dette svaret fant han li,te 
fyldestgjørende. Han hadde ikke hatt andre 
permisjoner enn de som var bllitt innvilget 
hvorav endel gjaldt deltakelse i idrettsstevner. 

Ombudsmannen tok saken opp med vedkom
mende avdelingssjef, som opplyste at grunnen 
til dimisjon og tilbakeføringen til menig var 
den at aspiranten hadde vist lJLten interesse og 
hadde dårlige fm-utsetninger for å bli en god 
befaJ.ingsmann. Han hadde hatt mye permisjo
ner, men det hadde ikke gjort noe om han 
hadde vist interesse for å ta igjen det forsømte, 
det gjorde han imidlertid ikke. Aspiranten 
sto etter 10 prøver, dåirliig. 

Ombudsmannen meddelte aspiranten disse 
opplysninger. Han fant det vanskelig å til
bakevi,se disse uttalelsene og ville ikke at det 
skulle foretas noe mer med saken. 

Diverse. 

111 / 54. Diverse spørsmål i forbindelse med 
tjenestgjøring under øvelse «Vinter Il». 

En soldat som hadde tjeinestgjort under 
øvelse «Vinter TI» klaget til Ombudsmamnen 
over at han ikke hadde fått godskrevet reise
dagene som tjeneste, videre at han ikke hadde 
fått utlevert den brosjy,re som skulle rrettlede 
mannskapene og orientere dem om øvelsen, 
hel'ler ikke hadde befalet gitt noen orienitexdng. 
Det eneste hans avdeling fikk rede på var 
det de kunne lese i- en forsinket f eltavi,s. Felt
presttjenesten hadde de heller ikke sett noe til 
Denne soldaten, som hørte til Lufitvema,r1tiHe
riet, ble nå !innkalt som vognfører, men ble ved 
fremmøtet flyttet over som geværmann. Dette 
viitnet om dådi1g administTasjon. Videre kla
get han på forholdet mellom befal og menige. 
Han hadde itatt sky.ttermerket under øvelsen, 
men had1(iie· firemdieles ikke fått merket. Til 
slutt spurte han om mulighetene for å få kjøpt 
kassert kamuflasjeteltd1t1k. 

Spørsmålet om skyttermerket tok Ombuds
mannen opp med avdelingen. Når d~t gjald,t 
kjøp av kamuflasjeteltduk, ble han henvist 
til Generalintendanrf:1en. De øvrige spørsmål 
lovet Ombudsmannen å ,ta opp i sin rapport 
for øvelsen som skulle sendes øvelsesledelsen. 

84/54. Endringer i ferieloven. 

Ombudsmannen fik,k en henvendelse fra 
Ferielovkomiteen med anmodning om en utta-

lelse om bestemmelsen som hjemler a.rbeids
g.iver rett tiJ å legge ferien til den tid en 
arbeidstager er på militærtjeneste. · 

Spørsmålet ble behandJet i Ombudsmanns
nemnda, som bl. a. utta1te at den vide adgrung 
arbeidsgiveren har til å legge ferien til den it.id 
vedkommende arbeidstaker gjør mill!itærtjen€Ste 
d mange -tilfelle virker urimelig, og at den 
bryter med priinsippet om at alle bør ha 
f erle. Selv om militærtjenesten byr på nok 
aruedning til fuii.tiijsliv og av1rnpling, er de 
som berøres av bestemmelsen for det meste 
eldre mannskaper som er inne ti'l repeti
sjonsøvelse. Disse mannskaper har som 
regel famillie og en mskrentkling i dleres 
ferierett v,i!l· også bety innskre!l!king i• ferien 
for deres familier. MlililtæT1tjenesten i seg selv 
er så· s1:-0lr belastning at det i tillegg ti'l den 
ikke bør komme en m!IllSkirenking i adgangen 
bil å få ferie. Nemnda var klar over at en 
endr1ng av bestemmelsene vdlle få konsekven
ser, etter Nemndas mening dog ikke så alvor• 
lige som Forsvarsdepærtemenrt:.et antok. 

Nemnd1a konkilud€1rrte med! at ferielovens 
§ 5, 3. ledd burde opph~es. 

269/ 54. Militære mannskapers adgang til 
restaura;nter. 

MKN oversendte til Ombudsmannen en klage 
fra mannskapene på et av Madnens fartøyer 
som var nekitet adgang på en restaurant i en 
by i Nord-Norge. Mannskapene hevdet å ha 
vært helt edrue, og at de var nektet adgang 
fordi de var uniformert. 

Ombudsmannen tok saken opp med restau
ranten som imidlertid benektet å ha nektet 
soldater adgang bare med den begrunnelse at 
de var i uniform. 

Det verserte endel skriv fram og tilhake for 
å få brakt på det rene hva som egentUg var 
foregått under den episoden det var klaget over 
uten at dette lyk!kedes helt. 

Ombudsmannen gjorde li.midler.tid restauran
ten oppmerksom på at en annen og dårligere 
behandling av uniformer.te enn av sivile vil1e 
kunne få betydning for restaurantens bevilUng. 
Vida-e ble ,restauranten gjor.t kjent med at 
Ombudsmannnen hadde ambefalt MKN å sørge 
for at uoef øyede :tHfelle av serveringsnekrt:else 
ble anmeldt til poliiitiet. 

99/54. Klage over transpart i forbindelse med 
øvelse «Vinter Il». 

En kveld umiddelbart etterait øvelse «Vinter 
Il» va,r avblåst ble Ombudsmannen ringt opp 
fira HOK som meddelte at en bat3Jljon, som var 
på hjemreise fra øvelsen hadde klaget på tran
sportforholdene, og uttalte ønske om at Om-
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bu<lsmannen så på forholdene .under togets opp
hold d Oslo. Qmbudism~en foretok inspek
sjonen og snakket med bataljonens befal og 
tillitsmenn i 2½ time under togets opphold 
på Loenga, skiifitm.gen o;ver tH Vestbanen og 
oppholdet der. 

Det ble satt opp en rapport som ble sendt 
øvelsesledelsen. En skal gjengi konklusjonen: 

<<Godsvognen burde vært oppvarmet ved av
reisen. Mannskapene hadde hatt det slitsomt 
under hele øvelsen, særlig de siste dagene. De 
var våte og forfrosne og burde vært spart for 
å foreta den første del av reisen i uoppvar
mede og mørke godsvogner. Lamper og lys 
ble først skaff et underveis. Dette, sammen 
med den omstendighet at enkelte var heldige 
og ble plasert i personvogner, synes å være 
årsaken til mannskapenes noe uheldige reak
sjon. For den videre transport fra Oslo synes 
ikke forholdene på noen måte å være ufor
svarlige. 

Den omstendighet at mannskapene la så 
stor vekt på at enkelte var plasert i person
vogner synes å vitne om dårlig moral og dår
lig samhold innen avdelingen. Dette inntrykk 
ble forsterket ved samtale med tillitsmennene 
om forholdet under selve manøvren.» 

Ulykkesstat?.Stikk for Forsvaret. 

I sin forrige innberetning oppl,yste Ombuds
mannen at Forsvarsdepartementet, etter hans 
foranledning, fra og med 1. januar 1954 ville 
utarbeide en statistikk over ulykker i For
svaret. Hensikten med en slik statistikk skulle 
være å gi et klart bilde av antall ulykker for
delt på de forskjellige områder, og med bak
grunn heri ta opp til vurdering sikkerhets-
bestemmelsene. · 

Statistikker for 1954 foreligger. Da Om
budsmannen imidlertid ennå ikke har fått tid 
til å sette seg inn i det foreliggende materiale, 
finner en ikke å burde gå nærmere inn på sa
ken i denne innberetning. 

Befalssaker: Tilsetting. Ansiennitet. Be
ordring. Overføring. Oppsigelse. Tjeneste

forhold. 

144/54. En løytnant tar opp med Ombuds
mannen flere problemer av privat art i for

bindelse med sin tjenestgjøring. 

En l,øytnant ved en DK-stab hadde søkt 
en stilling ved regimentet på ·sitt hjemsted 
og hadde av private grunner håpet å få den, 
hvilket han ikke gjorde. Sine personlige van
skeligheter i forbindelse med den stillingen 
han nå hadde og betydningen av å bli forflyt
tet nærmere hjemstedet hadde han ikke hatt 
mulighet for å trekke fram i sine søknader. 
Da det også var vanskelig å gjøre noen hen-

vendelse om dette til militære myndigheter, 
håpet han at en henvendelse til Ombudsman
nen ville kunne hjelpe ham ut av vanskelig
hetene. Spørsmålet var om det ved søknad 
var muligheter for å bli beordret til eller i 
nærheten av hjemstedet, eller om det var 
muligheter for å få permisjon med lønn f. eks. 
i 2 måneder. 

Ombudsmannen tok saken opp med Hærens 
overkommando. Som svar på de spørsmål som 
var stililet, uttalte Overlromm:andoen at en 
vanskelig kunne beordre løytnanten til tje
neste i en .amin.en DK enn den han tjenestgjor
de ved når det ikke forelå ekstraordinære, tje
nestlige behov. Permisjon med lønn utover 
vanlig ferie til utføring av private gjøremål 
var det ikke anledning til å gi. På grunn av 
den betydning det hadde for løytnanten å bli 
forflyttet nærmere hjemstedet hadde HOK 
nærmere undersøkt mulighetene for å hjelpe 
ham. Som en løsning ble han beordret til 
tjeneste ved en stab å: Oslo, dog !ikke utover 
30. jUilli 1955 om han ikke irrmein den tid 
var blitt tiilisa;tt i en annen stJilhl:irng. Vedl denne 
ordning ble løytnanitens private vanskeligheter 
betydelig nrilndre. 

41 /54. Tilsetting av sersjanter innen Forsvaret. 

En sersjant skrev til Ombudsmannen og 
pekte på at det i stor utstrekning ble tilsatt 
personell som ikke hadde noen befalsutdan
nelse i stillinger som etter kunngjøringen 
skulle tilsettes med f.eks. B-befal. ·nenne 
praksis syntes han var egnet til å svekke til
liten til Forsvaret og mente at det var skade
lig for befalsskolene og søkningen til disse, 
idet ingen ville bry seg om å ta den utdan
nelse når de likevel kunne få en sersjantstil
ling, og ofte også høyere stilling, uten· over
hode å ha befalsutdannelse. Han ba om at 
Ombudsmannen måtte ta dette spørsmålet opp 
med de tilsettende myndigheter. 

Ombud!Sm.anne!Il svar.te sersjanten at d.et, 
etter de erfarilll'ger han hadde, ble det si!kkert 
bare i de færreste tilfelle tilsatt fast perso
nell uten befalsutdannelse. Det var mulig det 
var gjort i enkelte spesielle tilfelle hvor det 
ikke var noen nødvendighet med militær ut
dannelse, og etter det Ombudsmannen kunne 
forstå skulle ikke det være egnet til å svekke 
tilliten til Forsvaret. Ombudsmannen fant 
etter sitt kjennskap til forholdene ingen grunn 
til å ta saken opp foreløpig. 

Sen besettelse av ledige stiilinger innen 
Forsvaret. 

Ombudsmannen har fått en rekke henven
delser fra befal fra Hærens forskjellige avde-



44 Dokument nr. 9 1955 

linger som klager over sen besettelse av ledige 
og averterte stillinger. Det gjelder stillinger 
av alle grader. Det har hendt at det har gått 
1½ år uten at en avertert stilling er blitt be• 
satt; i andre tilfelle har det dreiet seg om 
6 måneder, 9½ måned, 12 måneder uten at 
søkeren har hørt noe som helst. I samtlige 
henvendelser til Ombudsmannen er det pekt 
på alle de uheldige følger så lang ventetid har 
for det befal det gjelder. Ikke tør de sette i 
gang med husbygging eller investere kapital i 
leiligheter som måtte være ledig. Ikke tør de 
flytte på familien, som de kanskje har vært 
borte fra i årevis. Usikkerheten og ventingen 
går selvsagt utover effektiviteten i og inter• 
essen for arbeidet og skaper mistillit og svek• 
ker loyalitetsfølelsen. 

Etter Ombudsmannens oppfatning er dette 
et betydelig problem for befaltet. Med alle de 
ledige stillinger som er i dag, berører dette 
ganske mange. Eventuelle tilsettinger og for
flytninger forplanter seg også videre innen 
befalislrorpset, således at en enda større del 
svever i usikkerhet og uvitenhet om sin frem
tidige skjebne. Ombudsmannen er klar over 
at arbeidspresset er stort for de ansvarlige 
myndigheter. Imidlertid er disse saker av så 
stor betydning for befalet og deres familier, 
at alt bør gjøres for å kunne foreta tilsettin
ger så raskt som mulig. Uten å kjenne appa
ratet i detallj, er det Ombudsmæmens oppfat
ning at arbeidet med tilsettingene er for om
stendelig og tidskrevende etter den nåværende 
ordning. 

98/54. Ansettelse av en ingeniør ved en 
DK-ingeniørstab. 

Saimtllige teknikere hos en 31V F01rarvarets dri
striktsingeniører klaget til Ombudsmannen 
over at en utenforstående tekniker var inn
stillet til en ingeniørstilling. Stillingen var 
avertert for høyskoleingeniører. Ved fristens 
utløp hadde ingen søkere meldt seg. Siste 
dagen hadde imidlertid en utenforstående tek
niker konferanse med DK-ingeniøren, og han 
søkte stillingen et par dager senere. De tek
nikere som på forhånd var ansatt ved konto
ret spurte om de kunne søke, men fikk et 
benektende svar. Samtidig bekreftet DK-in
geniøren at den utenforstående tekniker ville 
bli innstillet. 

Ombudsmannen tok saken opp med For
svarets bygningstekniske korps som under
søkte s·aken nænneire. DK-ingeniøren ga en 
lengre redegjørelse og opplyste ·blant annet 
a:t det ikke .gjaldt en fast stilling, men et 
engasjement. Viidere skulle teknikeren ikke 
ansettes som ingeniør, men som tekiniker i 
særklasse med tre alderstillegg. Det ble videre 

gitt Em rekke amdre opplysninger, og tid slutt 
ble d1et opplyst at vedkommende tekniker like
vel ikke ville bli ansaJtt. 

Ombudsmannen meddelte disse opplysnin
ger til de ansatte telmikere, men fant for øvrig 
ikke grunn til å foreta seg noe ,i saken•. 

161 /54, Oppsigelse av åremålskontrakt 
utbetaling av bonus. 

En sersjant i' Flyvåpnet klaget 1til Ombuds
mannen over at hans åremålskontrakt var 
sagt opp fra Flyvåpnets side, og art bonus 
ikke viar utbetalt. Sersjai1ten ga en lengre rede
gjørelse for sine forskjellige stillinger i Fly
våpnet og konkluderte med at det ikke var noe 
girunnlag for den ene dårlige tjenesteuttalelse 
som va:r 'lagt til grunn for oppsigelsen, videre 
at personensrt:aben ikke hadde satt seg tilstrek
kelig inn i saken, at oppsigelsen kom vel en 
måned for sent til å kunne godtas som opp
sigelis·e .i henhold til kontraktens bestemmelse 
om prøveår etc., og at personellstaben ikke 
hadde tatt tiistrekkeHg hensyn til de :velferds
messige girunner som lå bak hele forholdet. 

Ombudsmannen tok saken opp med Fly
våpnets overkommando, som redegjorde nøye 
f or hele saJlæfoTholldet og sendte miedi en r ekke 
bilag til ytterligere orientering. 

Etter de opplysninger som på denne måten 
var skaffet til veie fant Ombudsmannen opp• 
sigelsen korrekt. Etter kontraktens ordl•yd 
hadde sersjanten ikke krav på bo~ms. 

Sersjant€11 ble gjort kjent med de1:rte, og at 
han neppe ville komme noen vei med saken 
med min<ke han kunn:e føre bevis for at han 
ikke var uskikket til tjenesten, og at de av
gitte tjenesteuttalelser dermed :var ukorrekte. 

293/ 54. Militær grad ved innkalling til 
omskoleringskurs. 

Et av de menige mannskapene ved et 90 
dagers omskoleringskurs ii Luftvernart:iHeriet 
opplyste i et skriv til Ombudsmannen at han 
i den s1ste tiden hadde .tjenestegjort som ser
sjant i Flyvåpnet etrter å ha gjennomgått et 
adminlistrasjonskurs. Han var 1midlertid blitt 
innkalt til neWlte omskoleringskurs i Luftvern
artilleriet, men syntes det var urimelig at han 
skullie gå S'O'Dl menig. 

Ombudsmannen tok saken opp med Flyvåp
nets overkommamio som opplyste at det måtte 
skyld~ en misforståelse at han var innkailt 
til Lufitvernar.tiilleriet. FOK lovet med engang 
åta saken opp med den avdeling vedkommende 
nå tjenestegjorde ved, for å få ordnet forho!lde:t. 
Dette ble meddelt vedkommende som samtidig 
ble bedt om åta saken opp med Ombutlsman
nen igjen om ikke saken ble tHfredsstillende 
løst. 
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Ansiennitet og innpassing. 

Ombudsmainnen har i det forløpne år hatt 
rbH behandling flere salker angående ansiennitet 
og innpassing i offiserskorpset. Samtlige av 
disse saker er tatt opp med Forsvarsdeparte
mentet uten at noen endelig avgjøTel'se forelig
ger ennå. En, ·-.vi,nner derfor ikke grmm til å 
gå i detalj om hver enkelt sak. 

Dette er meget vanskelige saker som det 
nesten ikke er mulig å finne en løsning på som 
alle parte,r er fornøyd med. Disse sakene skyl
des de spesielle tjenesteforhold som harr gjort 
seg gjeldende etter krigen. En antar at dette 
spørsmål er løst ii. de fil este tilfelle, og at det 
neppe vil bli tatt opp særlig mange saker om 
dette spørsmål når man nå er kommet i normal 
gjenge med hensyn til utdannelse og ainsettel•se 
av personell. 

122/54. Klage over stadige beordringer. 

En kaptein i Hæren tok opp med Ombuds
mannen spørsmå!Jet om adgangen til stadighet 
å beordre ham til ny tjeneste. I tidsirommet 
1947_:54 var han beordret til vel 20 forskjel1ige 
stillinger. Han var ikke gif,t og hadde således 
ikke familie å ta hensyn til, men likevel førte 
de stadige beordringer til mange ulemper også 
for ham. Han var nå beordret d ny tjeneste 
ii.,gjen. Han trodde ikke at Ombudsmannen 
kunne hjelpe ham, men han ville likevel gjøre 
Ombudsmannen kjent med problemet, og at 
dette forholldet var til skade for Forsvaret. 

Ombudsmannen tok saken opp med Perso
nellstaben, HOK, som var oppmerksom på for
holdet og steI'lkt beklaget de mange beordrin
ger som hadde vært nødvendig. Sjefen for 
Hæren skulle bld orientert om saken, og at 
Ombudsmannen hadde mottatt klage. 

V ed.kommende :kaptein hadde heller ikke i 
disse årene fått den ferien han hadde krav 
på. Ombudsmannen pekte på at det kunne 
være grunn til å se nærmere på feriespørs
målet også. 

69/~4- Klage over frabeordring og dimisjon. 

En midJentidi,g verneplikti:g løytnant klaget 
til Ombudsmannen over ait han med øyeblitkke
lig vi'1',lming var frabeord~et den stillingen han 
var engasjert til og dimiittert. 

Gr~laget for dimisjonen var en rapport 
tre messedamer hadde sendt til avdelingens 
sjef. Pette sammen med endel andTe forhold 
bataljon~jefen var misfornøyd med hadde føvt 
til at frabeordringen hadde skjedd på en etter 
løytnantens oppfatning fornærmelig måite. Ba
taljonssjefen hadde gitt løytnanten •bes:J{jed om 
å forsvinne f.ra leiren innen kl. 12.00 samme 

dag. Dette hadde påført løytmainten ek·stra 
vanskeligheter. Løytnanten mente d~t ikke 
var girunnlag for :firaboordrin·gen. og ba om 
Ombudsmannens bistand til å få oppreisning 
og få tilbake sin stilling. Løytnanten hadde 
samtidig engasj,er.t en sakføirer itil å fa seg av 
saken for ham. 

Ombudsmannen tok saken opp med batal
jonen og med Hærens overkommando. Ombuds
mannen sør,get samtid\ig for at løytnantens 
sakfører fikk utlånt dokumentene i saken. I 
mellomtiden hadde løytnanten fått -en annen 
stilling han tidligere hadde søkt på, han var 
derfor ikke interessert i å forfølge saken ytter
ligere. Hans sa:kf ører ba imlidlemid Ombuds
mannen være oppme:riksom på at det engasjerte 
befal ofte hadde det vanskelig. Han hadde 
sett flere tilfelle hvor befal av denne kategori 
hadde vært . utsatt for sine overordnedes til
feldige luner og hadde måttet forsvinne på 
dagen for forhold som hadde vært helt baga
tellmessige. Ombudsmannen har imidlertid 
ikke mottatt liknende klager fra annet befal 
av denne kategori. 

110/54. Klage over beordring og tjenesten 
som følge av denne. 

En kaptein i Hæren, som. var mds:fornøyd med 
den tjenesten han var saitt til, henvendte seg til 
Ombudsmannen for å få bmkt klarhet i to 
spørsmål som han etter eget utsagn hadde for
søkt å ta opp med sin generalinspektør uten 
.ait dlette vair lyk1k!es. Spørsmål~e var hivor
fOlr generalilnspeOrtøren hadde d1isponert ham 
som <>fniser ved stab og tropp når han t Stats
råd var beordret som offiser ved stab og lærer 
ved samme avdeling. Videre spurte han om 
general1inspektøren anså kaptel.inens utdannelse 
og tjeneste for tilfredsstillende for å oppnå 
høyere stilling, hvis ikke om det da måtte 
oppfattes som en forbigåelse når yngre offi
serer tH stadighet fimk anledning til å fullføre 
sin utdannelse både i Sverige og i Ame-vika. 

Spørsmålet om ad1gangen til å disponere en 
offiser ved stab og tropp nå..r han er beordret 
til tjeneste ved stab og lærer samme sted, ble 
først tatt opp med1 Forsvarsdlepartemerutet, som 
opplyste at det i dette tilfelle ikke var noen 
uoverensstemmelse mellom disponeringen og 
beordringen-, [Idet en Jærer vedl en øviingsavde
ling nærme~t ville være en offiser ved tiropp. 

Ombudsmannen tok også saken opp med 
geneirailinsp€ildøren, som foruten å gi et fyldlig 
svar på de to spørsmål som var stHlet, også 
redegjorde nøye for :kapteinens tjenesteforhold 
og grunnen til at han var disp0tner.t slik som 
tilfelle var. 

Etter d<e opplysninger som på den må.ten 
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ble skaff et til veie fant ikke. Ombudsmannen 
noen grunn itil å foreta seg noe i saken. 

Generaldnspekitørnns skriv med bilag. ble 
oversendt kapteinen som på denne måten fikk 
skikkelige opplysninger om sin plåss i bildet. 
Noen ytterligere henvendelse fra ham har ik1ke 
Ombudsmannen fått. 

1.03 I 54. Vanskelige tjenesteforhold for 
in/ anteriinstruktørene ved Hærens samband. 

Infanteriiinstruktørene var bare periodevis 
beskjeftiget, itlet sambrundsrekruttene bare ,tH 
bestemte tider hadde behov for iinfanteriiin
sbruktører. Mellom hver rekruttskole ble in
struktørene gående uten beskjeftigelse, og var 
da henvist :til å SC?)ke seg andre midlertidige 
jobber eller å leve av oppspart kapital. Mange 
av iinstruktørene var gifte og hadde familie, 
og de usikre forhold hadde voldt mange av 
dem store vanskeligheter. 

Sa1ken var av instruktørene tatt opp også 
med generalin.spektør€n. Sjefen for den avde
lliJng nevnte ,instruktører tjenestgjorde ved', 
hadde i sin påtegning gjort oppmerksom på 
vanskelighetene. Det var vanskelig å skaffe 
tilstrekkelig befal til rekruttskolen i opplæ
ringsperioden og samtidig beskjeftige dette 
befalet på en fornuftig måte mellom rekrutt
skolene. Resultatet var derfor at en måtte 
klare seg med mangelfullt eller ukvalifisert 
befal. 

Ombudsmannen tok saken opp med general
inspektøren som var oppmerksom på dette uhel. 
dige forhold. Han opplyste imidlertid! at Hæ
rens overkommando nå hadde fastsatt en ny 
innkal'lingsdrdniing fur Hærens samband som 
g,a grunn til å håpe at en Vlille kunne komme 
fram rtil et jevnt behov for og en jevn ·beskjef
tigelse av infanteriinstruktører. 

Disse opplysninger ble meddelt instruktø
rene, og Ombudsmannen hair senere ikke hatt 
noen ny henvendelse .i saken. 

309/54. Oppsigelse fra stilling i Marinen. 

En · vernepliktig kapteinløytnant som tje
nestgjorde i' f.rlrvfilig ,tjeneste i Marin-en, va·r 
oppsagt fra sin stiHJmg·. På grunn av stadige 
beordringer hadde han like godt søkt permi
sjon fra sin sivile stilling og fortsatt i Marinens 
tjeneste. I mellomtiden hadlde han fått mave
sår og var av legen forbudt å ta kroppsarbeåd. 
Når han nå måtte slutte i Marinen, kunne 
han derfor ikke overta sin sivile sti'llin.,g igjen. 
Han mente derfor at det var UTimelig at ban 
nå var blitt sagt op·p: , 

Ombudstnannen tok saken opp med ·vedkom
mende marinekommando og Marinens over
kommando. Overkommandoen opp·lyste at Ma-

rinen på •g,rU!Il1l av personellsituasjonen måtte 
gå -til opP,-sigelse av . endel eldre, .~d'Viillig tje
nestgjørende ikke sjøgående offiserer. Det 
ble ved oppsigelsen :tatt hensyn ,til om den 
enkelte hadde sdviil stilling ,å , gå tilbake til. 
Vedkommende kapteinløytnanit hadde det, og 
var derfor av de første som ble ,oppsag.t. Dette 
var kapteinløytnanten tidligere orientert om. 

Ombudsmannen fant etter de gitte opplys
ninger ikke å -ikunne foreta seg noe i saken. 

260 I 54. Overføring fra FBK til FAD uten 
Distriktsingeniørens samtykke. 

En tekniikeir, som va:r ansatt hos en av For
svarets distriktsingeniører, hadde itil hensikt 
å slutte i sin stilling for å begynne i en av For
svarets Anleggsdirektorats avdelinger. Han 
hadde imidlertid brakt i erfaring at dette ikke 
var mulig uten distriktsingeniørens uttrykke
lige samtykke, og ba om nærmere opplysnin
ger i den forbindelse. 

Ombudsmannen tok saken opp med Forsva
rets bygningstekniske korps som opplyste at 
det fantes en slik bestemmelse. Bestemmelsen 
hadde til hensikt å hindTe en masseflukt fra 
FBK til FAD, idet Sltil!Hngene sistnevnte sted 
var gjennomgående bedre betalt. Bestemmel
sen ble <imidlertid! håndhevet med lempe og 
vme neppe bli brakt til anvendelse når det 
dreiet seg om en enkelt moon, spesielt hvis 
vedkommende på denne måte kunne skaffe seg 
en bedre stilling en ti.dligere. Disse opplys
ninger ble medtdelt vedkommende tekniker. 
Ombudsmannen fant ikke grunn til foreløpig 
å se nærmere på l()IVHgheten av en sådan be
stemmelise. 

208/54. Klage over frabeordring fardi han 
nektet å ta sjøtjeneste. 

En løytnant i Marinen hadde av :velferds
grunner nektet åta tjeneste om~rd.ii ,et fartøy, 
idet det var meget om å gjøre for ham å tje
nestgjøre i Oslo. Han ble deretter oppsagt fra 
sin frivillige tjeneste med bare 9 dagers varsel. 

Ombudsmannen tok saken opp med Perso
nellstaben i MOK for å få brakt !Ilærmere klar
het i saken. 

Det viste seg at løytmmten hadde gjort 
tjeneste tiidligere i MOK. Han hadde imid'ler
tid vært meget fraværende, og hadde av den 
grunn blitt beordret til sjøtjeneste som han 
hadde nektet å ta. Det var imidlertid ikke 
mulig å la offiserene velge selv hva slag$ tje
neste de ville ha. Personellstaben var iinid-
Iiertid eniig i at fri'Slten vedkommende løytnant 
hadde fått var for kort. Løytnanten · ville 
iimitllertid nå få 2 mnd!rs. tjeneste -i' overkom
mandoen i Oslo for å få t-id til å ordne sine 
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personlige problemer. Deretter fikk han velge 
om h8ll ville ita sjøtjeneste eller slutte. Løyt
nanten erudærte seg tilfreæ med denne ord
ning. 

190/54. Søknad om overføring fra utskrevet 
til vernepliktig status. 

En sersjant i Hæren kliaget over hyppige 
beordringer, og at han ikke hadde fått d~ 
forfremmelse han mente å ha krav på. Vddere 
søkte han om overføring tH en avdeling nær
mere Oslo. Han hadde tidligere søkt to gan
ger om overføring fra ul1ønt til vemepli'ktlig 
status. Den ene søknaden var avslått til tross 
for at betingelsene for overføring etteT sersjan
tens mening forelå. Den andre søknaden som 
~ar sendt departementet var i det hele tatt 
ikke besva.r,t. 

Ombudsmannen tok 83/ken opp med General
inspektøren og Forsvarsdepartementet. 

Med hensyn til spørsmålet om overføring til 
allillen avdeling opplyste Generalinspektøren 
at dette ikke lbt seg gjøre, da man .ilkke hadde 
noen å sette inn d hans sted. Sersjanten var 
for øvrig nå mobiliserin·gsddsponert i offisers
stilling. 

Etter fornyet oiverveiel,se f a1I1t Forsvarsde
partementet ut at betingelsene for overføring 
fra utskrevet :til vernepliiktig status var til 
stede, og bestemte derfor at han skulle over
føres til sistnevnte kategori. 

159 I 54. Søknad om over/ øring fra Luftvern
artilleriet til Flyvåpnet. 

En sersjam.t, rom tnå gjorde tjeneste i Fly
våpnet og som hadde muligheter for fast an
settelse i våpnet, ba om Ombudsmannens bi
stand til å bli. overført fra LuftvernarHleriet 
idet dette var en betingelse for fast ansettelse. 

Sersjanten var etter befalsskolen beordret 
til Luftvernartilleriet hvor han hadde gjort 
tjeneste som tropps- og administrasjonsbefal. 
Han var ikke blitt forfremmet sammen med 
de andre og hadde heller ikke fått forlenget 
sitt engasjement. Etter en tid i sivil stilling 
hadde han fått et tilbud om våpenteknisk 
kurs i Flyvåpnet. Han hadde fått en god ek
samen og hadde senere ijenestgjæ-t ved en 
jet-treningseskadron hvorfra han hade fått 
gode tjenesteuttalelser. ·Han hadde nå fått en 
god sjanse i ~lyvåpnet, men Luftvernartille
riet, som tidligere ikke ville gi ham fast til• 
settlilllg, ville ikke samty;kke i overlør6.ng, idet 
han trengtes i mobiliseringsoppsetningen. 
Dette syntes sersjanten var urimelig når han 
ikke tidligere hadde vært god nok til tjeneste 
der. Han ba om Ombudsmannens bistand til 
overføring. 

Ombudsmannen tok saken opp med Gene
ralinspektøren, som i sin redegjørelse blant 
annet pekte på at han ikke hadde hatt kjenn" 
skap til at sersjanten ville miste muligheten 
for videre utdamilmg og fast -amsettelse i Fly
våpniet, om han ilkke ble overført~ Genera:1-
inspektøren fant det lite trolig . at dette var 
tilfelle. Hvis det imidlertid var klart at ser
sjanten fikk fast ansettelse i Flyvåpnet, skulle 
han uten videre bli overført til Flyvåpnet. 

Disse opplysninger ble meddelt sersjanten. 

128/54. Søknad om overføring t-il annen 
avdeling. 

En fenrik som var ansatt som troppssjef, 
men som tok hånd om avdelingens byggear
beider og arbeider som leirmesterassistent, 
r:;økte om Ombudsmannens bistand til å bli 
overført til vedkommende distriktsingeniør. 
Vedkommende ville gjerne bli teknisk aspi
rant ved Forsvarets bygningstekniske korps, 
men hadde for svak utdannelse til å komme i 
betraktning. Med en tids praksis hos en DK
ingeniør ville hans muligheter bli betraktelig 
bedret. DK-ingeniøren hadde bruk fot ham 
og ville gjerne ha ham overført. Han måtte 
imidlertid formelt være ansatt ved sin avde
ling og ville på denne måte legge beslag på en 
stilling der. Dette ville avdelingens sjef ikke 
gå med på. 

Ombudsmannen tok saken opp med avdelin
gen, DK-ingeniøren, Distriktsko~andoen og 
Hærens overkommando. Det lykkes :imidfor
tid ikke å få i stand en tilfredsstillende ord
ning. 

I siste omgang skrev Ombudsmannen til 
Forsvarets bygningstekniske korps i tilslut
ning til fenrikens søknad på en aspirantstilling 
og redegjorde for hans vanskeligheter. 

40/54. Utskrevet befals rett Ul ferie under 
plikttjeneste. · 

En vernepliktig kaptein tok opp ~ed O~
busmannen spørsmålet om det yernErpliktige 
og utskrevne befals rett til te,rie og feriegodt
gjøring. Han pekte på at etter et skriv fra 
Forsvarsdepartementet tilkom ikke befal av 
disse kategorier feriegodtgjøring el~er krav på 
ferie etter ferielovens bestemmelser. Da :ferie
godtgjøringen ble beregnet med 6½ pst. av 
den opptjente lønn i ferieåret, ville en befa
lingsmann som var inne til 60 dagers· repeti
sjonsØW'.llg, tape 162/2 pst. av. dlan. feriegodrtgjø
mg hain hadde hatt klrruv på li sin sli!Vile .st:wl
JJmg, om 4an alkke hadlde vært dnne,W millitær
tjeneste. ·Dette var en så åpenbart urimelig 
situasjon at han ba Ombudsmannen ta øpp 
saken. 
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Ombudsmannen gjorde kapteinen oppmerk
som på at etter ferielovens § 7 ville en slik 
situasjon som han hadde pekt på, kunne opp
stå. Hovedbestemmelsen for beregning av 
f erlegodtgjøring var imidlertid lovens § 6. 
Ifølge denne bestemmelse har arbeidstaker med 
års-, måneds-, uke- eller daglønn krav på full 
lønn i ferien hvis han ellers fyller betingel
sene. Dessuten skal det etter samme bestem
melse ikke gjøres -fradrag i feriegodtgjørin
gen for inntil 3 måneders pliktig militærtje
neste. 

Ombudsmannen gikk ut fra at de aller fleste 
gikk, under denne bestemmelse, og at det barE 
rent unntaksvis ville være aktuelt å beregne 
feriegodtgjøringen etter § 7. Ombudsmannen 
fant derfor ingen grunn til å foreta seg noe 
med saken foreløpig. 

53/54. Forespørsel om lovligheten og beret
ti-gelsen av en kvinnelig løytnant som 

instruktør. 

En fenrik klaget til Ombudsmannen over 
at det ved hamJS avdeHng tjeinestgjoirde e!l1. 

kvinnelig løytnant som instruktør. Tilfellet 
hadde vakt end'el oppsilkt, så meget mer som 
hun hadde høyere grad enn flesteparten av de 
mannlig befalsskoleutdannede offiserer. Så
vidt fenriken visste, hadde Stortinget bestemt 
at kvinner i militæropplæringen inntil videre 
skulle opphøre. 

Ombudsmannen gjorde oppmerksom på at 
en var ruvskå,ret fra å behamidle saken, idert: den 
ili:ke først var tatt opp tjenestevei. Ifølge in
struksen og de uttalelser som under vedta
gelse av den ble gitt i Stor,tJinget, skulle tje
nestemenn først ta opp saken tjenestevei. 
Ombudsmannen gjorde oppmerksom på at 
kvinnelige instruktører var en rent midlertidig 
ordning. De ble lønnet som befal foreløpig, 
men hadde ikke militær status. De hadde så
ledes ikke militære grader og heller ikke ad
gang til å bære distinksjoner. Ombudsman
nen anbefalte for øvrig å stille saken i bero 
inntil spørsmålet om kvinnenes stilling innen 
Forsvaret var klarlagt. 

107 I 54. Klage på mangel på befal ved tr(;pp 
ved en av Kyst.artilleriets avdelinger. 

Befalets tillitsmann tok opp under en be
faring spørsmålet om manglende befal ved 
avdelingen. Etter hva befalet hadde brakt i er
faring, vair tJilJ.:deling av befal ved an<læe avde
linger innefor våpnet og i andre våpen langt 
rikeligere. Lite befal ved tropp hadde uheldige 
vir'Jmtilniger, lt~et irnstruksjon ikke ble så effek
tiv som den burde når befalet måtte ta time 

etteF time. Når en ble syk, tok ferie eller var 
på kurs, ble situasjonen straks meget vanske
lig. Det var befalets mening at avdelingen 
var tilsidesatt når det gjaldt tildeling av be
fal. Avdelingen var en av de med størst ut
skrivningsstyrke, men den hadde det minste 
an tall befal. · 

Ombudsmannen tok saken opp med Gene
ralinspektøren. Han opplyste at dengang 
brigadesambandet ble opphevet i 1953, ble 
befalet fordelt på de forskjellige avdelinger 
uten at det ved fordelingen var tatt tilstrek
kelig hensyn til denne avdeling. Dette ble 
forsøkt rettet på ved omdisponeringer i for
bindelse med veditrukelse av Hemmewig hmed
bilag for 1954-55. Forslaget ble vedtatt, og 
ledig~ sbihlinger i henholld. thl det er aveTtert 
og innstilling sendt de ansettende myndighe
ter. Når disse stillinger blir besatt, vil det 
påklagede forhold være brakt i orden. 

Dette ble meddelt befalet. 

192/ 54. Arbeidstiden for teknisk befal ved en 
av Flyvåpnets avdelinger. 

En teknisk sersjant klaget til Ombudsman
nen over at arbeidstiden var for lang. Den 
kunne dreie seg om 100 timer pr. uke. Dette 
sto ikke i rimelig forhold til lønnen og over
tidsgodtgjøringen. 

Ombudsmannen tok saken opp med Fly
våpnets overkommando som igjen undersøkte 
forholdet ved avdelingen. Det viste seg at 
arbeidstiden ikke var så lang som anført av 
sersjanten. Unntaksvis i forbindelse med fe
rier hadde arbeidstiden en uke vært 84 timer. 

På grunn av Ombudsmannens skriv ble det 
holdt et møte mellom de tekniske sersjanter 
og avdelingens ledelse. Herunder ble det på
klagede forhold ordnet opp. 

251/94, Tjenestetidens lengde. 
En sersjant som var innkalt til 40 dagers 

tjeneste i forbindelse med øvelse «Blåtind» 
tok spørsmålet om tjenestetidens lengde opp 
med Ombudsmannen. Han mente selv at han 
bare skulle ha 30 dagers øvelse. De opplys
ninger han ga var for sparsomme til at en 
kunne uttale seg med sikkerhet' om hvor lang 
tjeneste han skulle ha. Ombudsmannen orien
terte ham imidlertid om alle bestemmelser i 
forbindelse med repetisjonsøvelsene høsten 
1954, og ba ham ta spørsmålet opp med av
delingen. 

11 / 54. Avleggelse , av instruktf!r.prøve for 
divisjonsmus·ikere. 

En musiker ved et av divisjonskorpsene 
hadde for lang tid siden søkt tjenestevei om 
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å få avlegge 'instruktørprøve. Tross purringer 
hadde han intet hørt og ba om Ombudsman
nens bistand til å få sva+ på søknaden. 

Omudsmannen purret på saken gjennom 
vedkommende regiment og fikk samtidig klar
lagt et spørsmåJ som var reist om nødvendig
heten av å, ha militær utdannelse for å kunne 
avlegge prøven. 

En tid senere ble søknaden innvilget og 
prøven avlagt. 

221/54. Lovligheten av omdisponering av 
befal i for bindelse med repetisjcmsøvelser. 

En løytnant som var mob.-disponert ved en 
avdeling som under øvelse «Blåtind>> · skulle 
ha 30 dagers tjeneste, var overført til og 
innkalt sammen med en avdeling som skulle 
ha 60 dagers tjeneste·. Løytnanten mente 
dette var i strid med bestemmelsen om at 
befal skulle være mob.-disponert ved den av
delingen de ble innkalt til. Sjefen for den 
oppsettende avdeling hadde imidlertid hevdet 
at han sto fritt med hensyn til omdisponerin
gen innenfor en mob.-termin. Løytnanten ba 
om Ombudsmannens bistand til å få klarlagt 
dette spørsmål.' 

Ombudsmannen tok saken opp med Hærens 
overkommando. Overkommandoen opplyste i 
sin redegjørelse at det i de mobfliseringsdirek
tiver som ble gitt ble tilstrebet en viss kon
tinuitet ved plaseringen, slik at en kan unngå 
de stadige omplaseringer. Det personell som 
tidligere har vært inne til repetisjonsøvelser 
skal disponeres ved vedkom.niende avdeling 
med mindre en omdisponering er tvingende 
nødvendig. Denne vurdering overlates til den 
oppsettende avdeling. Under forutsetning av 
at omdisponeringen i dette tilfelle var tvin
gende nødve~dig, at løytnanten ikke tidligere 
hadde hatt 60 dagers øvelse, og at han for 
fremtiden blir mob.-disponert v.ed den avde
ling han na er' overført til, opply~te HOK at 
den foretatte omdisponering og innkalling var 
lovlig. ' · 

1
Disse . opplysni~ger. ble meddelt Iø.ytnanten. 

l 

Befalssaker: LøJlll,. Tillegg. Godtgjøring. 
Pensjon. 

~315/_St I Løn~s~ . og : gra4~justeri~g~r for 
· · . sers3anter.. _ 

. Ifølge nye be~temmelser fra Fo:rsvarsde
partementet er det foretatt ,enkelte . justerin
ger av sersjantenes gradsbetegnelse og lønns
plasering. Sersjantene ved en av Flyvåpnets 
avdelinger tok opp med Ombudsmannen spørs
målet om forandringene var natffl'lige og kla-

4 

get dessuten over-at ikke hver ·enkelt sersjant 
hadde fått beskjed nom for,andringene. 

Ombudsmannen uttalte om forandringene 
at det var et spørsmål som selvsagt kunne 
diskuteres, men. som Ombudsmannen ikke 
fant seg beføyet til å ta opp. Med hensyn til 
kunngjøringen av forandringene tok Ombuds
mannen dette spørsmål opp med Flyvåpnets 
overkommando som opplyste at forandringen 
var kunngjort ved stabsordre. Bestemmelsene 
var dessuten tatt inn i KtF. Etter Ombuds
mannens oppfatning hadde sersjantene der
med fått tilstrekkelig underretning, og saken 
foranlediget ingen forføyninger fra Ombuds
mannens side. 

1/J0/54. Lønn og grad under øvelse 
«Vinter Il». 

En fenrik gjorde under øvelsen tjeneste i 
en stilling som i mobiliseringsplanen er tillagt 
løytnants grad, mens han hadde beholdt sin 
fenriks• grad og lønn. En offiser som itjenest
gjorde i samme stilling i m'otpartiet hadde 
derimot løytnants grad og lønp.. 

Ombudsmannen tok saken opp med regimen
tet som igjen tok saken opp med Generalin
spektøren, HOK og departementet. 

Det faktiske forhold i saken var at en for
syningstropp ble delt i to tropper, en til hver 
av de to partier. Den opprinnelige troppssjef, 
som hadde løytnants grad, hadde komman
doen over den ene halvpart, mens vedk. fenrik 
fikk kommandoen over den andre halvpart. 

Departementet uttalte i sakens anledning 
at delingen -av troppen førte til at sjefens 
arbeid og ansvar ble så mye mindre at den 
egentlig ikke var. berettiget til løytnants grad. 
Den opprinnelige troppssjefen hadde imidler
tid løytnants grad, og kunne derfor ikke gis 
lavere lønn i den tiden han førte kommandoen 
over en mindre· styrke. Dette Jhinne imiålertid 
ikke være grunnlag for også å tilstå fenriken 
løytnants grad og- lønn. 

Etter de opplysninger som var gitt fant 
ikke Ombudsmannen grunn - til noen ytter
ligere forføyninger i saken. 

·55/54, Klage over lønnsansiennitet. 

En løytnant i 'Hæren klaget over at han 
hadde 'fått feilaktig lønnsmessig ansiennitet 
og redegjorde ~ærmere 'for hvordan han, når 
han ble kaptem, 

1

ville ligge' 8 år etter andire 
kapt~iner som han egentlig bare var 1 og 2 år 
etter . i lønnsansiennitet. 

Ombudsmannen skaff et til veie lønns- o.g 
rulledata for løytnanten og' tok saken opp 
med departementet. Av den redegjørelse de- · 
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par.tementet ga, fre,mgilk!k ilet klart at lønns
ansienniteten ikke var feila)ttig beregnet. Om
budsmannen meddelte dette til løytnanten og 
ga samtidig beskjed om at saken ikke foran
lediget ytterligere forføyninger fra Ombuds
mannens side. 

103/54. Lønnsjustering for marinelos. 

En maT•inelos, som leilighetsvis gjoroe tje
neste for Marinen ved siden av sin sivile los
suil!Idrng, hadde for dette· en fast godtgjøring. 
Lønnen for hans vedkommende var imidlertid 
ikke regulert i takt med de øvrige statstje
nestemenns lønninger. Han hadde tidligere 
søkt en gang, men hadde fått avslag. 

Ombudsmannen skaff et til veie alle nødven
dige opplysninger om hans tjenestgjøring d'e 
senere år og tok lønnsspørsmålet opp med 
Forsvarsdepartementet. 

Forsvarsdepartementet anbefalte overfor 
Finansdepartementet at lønnen ble økt over
ensstemmende med de andre statstjeneste
menns lønn.søking etter 1950, siste gaing ma.ri
nelosens lønn ble regulert. 

Finansdepartementet gikk med på å øke 
marinelosens lønn med et ekstra alderstillegg 
stort kr. 400 pr. år fra L juli 1954. 

241/54, Bedring av lønnsansiennitet for 
beregning av alderstillegg. 

To kvinnelige kontorfullmektiger ved Ma
rinens ko:ntorer tok opp med Ombudsmannen 
spørsmålet om å få bedret sin lønnsansienni
tet. De hadde begge tjenestgjort i . England 
under krigen fra 1942 i Marinens kvinnekorps. 
Denne tjeneste var imidlertid ikke blitt god
skrevet ved bere~g av lønnsansiennitet, 
mens dette var blitt gjort for µe sivile kontor
damer som arbeidet i Engl~d. De mente at 
denne forskjellen mellom sivile og militære 
kontordamer var av formell art, og at de · to 
grupper ved fastsettelse av ansiennitet måtte 
behandles likt. 

Ombudsmannen hadde først en konferanse 
med klagerene og fikk deretter utlånt samtlige 
dokumenter i saken. Etter å ha gjennomgått 
dokumentene i saken og sammenholdt de opp
lysninger som var gitt med lønnsregulativets 
bestemmelser, kom Ombudsmannen til at det 
ikke var ' begått noen urett mot de to kontor
fullmektiger. En finner 

0

det ikke nødvendig 
å gå nærmere inn på begrtID;nelsen for dette 
syn. 

Det resultat Ombudsz;nannen va:r kommet til 
ble meddelt klagerne. 

176/54. Lønn og ti,llegg for froskemanns
tjeneste. 

Under en befaring på Oslofjord festning 
snaklket nemnda også med delitaikerne i et 
froskemannskurs som ble holdt på Bolærne 
fort. Etter de opplysninger som kom fram 
under disse samta:1&, fant Nemnd,a grunn til 
å ta opp spørsmålet om lønn og tillegg for 
froskemannstjeneste. 

Ombudsmannen har senere tatt saken opp 
med departementet og herunder pekt på hvor 
risikabel froskemannstjenesten var, og at de 
som gjorde denne tjeneste burde ha de samme 
særrettigheter som f. eks. det flygende perso
nell. Det ble nærmere redegjort for alle farer 
og vanskeligheter forskemennene er utsatt 
for under sin spesielle tjeneste, og en ba om 
å bli underrettet om de tiltak departementet 
fant å burde bringe i forslag. Departemen
tets uttalelse foreligger ikke ennå. 

186 / 54. Klage over sen lønnsutbetaling under 
repetisjonsøvelse. 

Av et innlegg i dagspressen fremgikk det 
at befalet ved en avdeling til repetisjonsøvelse 
ikke fikk utbetalt lønn i løpet av de tre måne
der de var inne til tjeneste. I et tilfelle var 
kravet på lønn sendt til rettslig inkasso. 

Ombudsmannen tok saken opp for å få un
dersøkt forholdet nærmere. Det viste seg 
imicUertid at også Forsvarets pressetjeneste 
hadde tatt opp saken. De opplysninger som 
var skaff et til veie var allerede overlatt de
partementet som igjen hadde tatt saken opp 
med ROK. Ombudsmannen fant etter dette 
ikke grunn til å foreta seg noe ytterligere i 
saken. 

275/54. Klage over uregelmessig og sen 
utbetaling av lønn. 

Fra to forskjellruge avdelinger innen en dli
striktskommando kom det uavhengig av hver
andre klager over at lønnen ble utbetalt ure
gelmessig og som regel for sent. Det ble 
pekt på alle de vanskeligheter dette medførte 
for befalet som bare hadde sine lønnsinntek
ter å klare seg med. 

Ombudsmannen tok saken opp med DK
sjefen. DK-sjefen opplyste at DK-intendan
ten hadde hatt vanskeligheter i løpet av som
meren som hadde medført visse uregelmessig
heter med lønnsutbetalingen. Disse vanske
ligheter var nå overvunnet, og lønnen skulle 
for frem.tiden sendes så tid:llig till aweilingen 
at den ~unne utbetales regelmessig den 20. i 
hver måned. 

Dette ble meddelt befalet ved de to avdelin
ger som hadde klaget. 
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Utenlandstillegg far tjenestgjøring i Tysk
landsbrigaden etter 1. mars 1953. 

En offiser var beordret til tjeneste i Tysk
land etter den 30. april 1953. Denne dato 
opphørte avtalen med engelskmennene om for
pleining av norsk personell. Dette førte til 
at personellet selv måtte ordne nødvendig 
forpleining. Lønnsforholdene for det gjenvæ
rende personell ble fra da av ordnet således 
at de fikk et redusert utenlandstillegg. Dette 
tillegget ble imidlertid bare tilstått det per
sonell som formelt var overført til A vviklings
staben. Vedkommende offiser som var be
ordret til tjeneste i Tyskland mente han måtte 
ha krav på utenlandstillegget selv om han 
i.ik"Jke <liTekte tilhør.te A vvikliinigsstaben, idret 
begrunnelsen for å tilstå tillegget også gjaldt 
ham. Han hadde forgjeves tatt saken opp 
med departementet og ba om Ombudsmannens 
bistand til å få utbetalt tillegget som han selv 
mente å ha et berettiget krav på. 

Ombudsmannen tok saken opp med depar
tementet, som etter fornyet overveiclse fant 
å kunne samtykke i at vedkommende offiser 
fikk utbetalt det samme tillegg som det per
sonell som var knyttet til A vviklingsstaben. 

126/ 55. Søknad om kompensasjonstiUegg. 

En sersjant som var engasjert i Kystarille
r,iet hadde søkt om kompensasjonstillegg, idet 
han hadde .giftet seg og ·hadde sin 1kone boende 
i Oslo. Søknaden var imidlertid avslått, ·og 
han ba om Ombudsmannens bistand id~ han 
mente seg berettiget til tillegget. 

Ombudsmannen undersøkte med departemen
tet betingelsene for å få kompensasjonstil
legg. Etter bestemmelsene tilkommer det be
fal som forflyttes, men som ikke kan få med 
seg familien sld'k at det må føres to hushold
ninger, imlkommandemgstillegg. En betin
gelse er også at ·ved!kommende har forsørgelses
by;rde. For gifte uten, barn hvor hustruen ar
beider er betingelsen at h~nnes inntekt ikke 
må utgjøre mer enn¼ av ektefell~nes samlede 
inntekt. Disse opplysninger ble medlde1t ved
kommoode sersjant, som blre anmodet om å søke 
igjen, h~s hiam etter de opplysnmger Ombuds
mannen ga mente seg berettiget til tillegget. 

104/54. Søknad · om u~betaling av dagtillegg. 

En engasjert kapteilil i F~yvåpnet var enga
sjert i ikke organisasjonsme~ig stilling og fikk 
etter bestemmelsene utbetalt dagtillegg. V ed 
1kontraktens utløp -isøkte han om fomsaitt enga
sjemenrt. Søknaden ble dnnrv-Hget på samme 
betmgel:se som ,tidligere. Imidlertid ble han 
nå engap:ijert i organø.1SSJSjoimmessig stilling og 

har da etter bestemmelsene ~ke krav på dag
tillegg. Dette ble han ikke gjort oppmerksom 
på. T.illegget ble stoppet. Sammen med økede 
reiseutgifter i forbindelse med endring av 
standkvarter betød dette en lønnsreduksjon på 
kr. 215 pr. måned. 

Kapteinen hadde under henvisning til den 
nye avtale, som etter sin ordlyd skulle gi ham. 
samme betingelser som før, søkt om å få be
holde dagtillegget, men søknaden var avslått. 
Han ba om Ombudsmannens bistand. 

Ombudsmannen tdk saken opp med For
svarsdepa:rt€m.entet som fan.t, under henvis
ning til Finansdepartementets avgjørelse i en 
Mknende sak, å klllillle samtykke i at dagtilleg
get ble utbetalt inntil det nåværende engasje
ment utløp. Ved nyitt engasjement mMte kap
teinen på forhånd gjøres oppmerksom på at 
dag.tillegget ville faUe bort. 

97 /54. Søknad om beordringstillegg. 

En løytnanrt i Hæren, . som var ~dlemd1g 
beordret til tjenestei Oslo, hadde søkt om å bli 
tilstått beordrin.gstillegg, men søkna4!en vaT 
avslått. Han mente selv at betingelsene for 
dagtillegget var til stede og ba om Ombuds
mannens bistand til å få tillegget utbeta1t. 

Ombudsmannen tok saken opp med departe
mentet som :imi&eritid fastholdt at betingelsene 
for tillegget ikke var ill stede. 

Det var imidlertid på det irene at løytnan
ten ved ·beordringen va'I' påført merntgdfter, 
selv om han hadde sin familie med seg. De
partementet fant derfor etter fomyet over
veielse å kunne tHstå løytnanten kr. 3 pr. dag 
i et bestemt tid!Sl'Om til dekning av de merut
gifter som lirke lot seg eksakt beregne. 

219 I 54. Omflyttingstillegg for pensjonerte 
offiserer som fortsetter i tjenesten. 

En pensjonert kaptein i Ky,startm.eriet, som 
fortsatte i tjenesten på: engasjementsbasis, fikk 
Hdce utbetalt omflytningstiillegget. Han mente 
å ·ha krav på det og ba derfor Om~udsmannen 
ta seg av saken. ' 

Om.budsmamien rtJok saiken opp med Forsvars
departementet og ~ansdepar.tementet, som 
imidfortid begge hevdet at pensjooem befal 
som fortsatte i tjenesten ikke hadde krav 
på omflytningstiJ:1.egget. F'inansdepartementet 
hadde limidi,erti(} for en annen etats vedkom
mende samtykket i en ordnå!D.g med et ekstm 
tillegg i lØD!Ilen for pensjoll!ister som fortsatte 
utover pensjonsalderen. · Da det kunne være 
muligheter for en likrnende ordndng i dette tiil
f elle, ble kapteinen tilrrådiet å sende en søknad 
om det til Finansdep,artementet . . 



52 Dokument,. nr. ·9 1955 

221 / 54~ :innkommanderingstillegg. 

To .telmislre s~~~ter i Kyst~mferiet hadd~ 
søkt om å få utbetalt årnnkotnmandeiningstill•egg1 

i,fiet <le tjenesibgjord!e på ··et annet sted enn 
dtet -som :etter· d:ei,es oppfatmng var s·ta:ndkvåt
ter i henholdl tH en:gasjementskontraJkten. 

Ombudsmannen tok saken opp med Forsvars-_ 
d'~partementet som igjen innhentet nærmere 
opplysninger fra Gen1eralilnspekrtøren. Etter de 
opplysnmger som ble skaffet tffl. veie, var d-et 
etter deparbementets oppfatnilig på det r,ep.e 
at sersjantenes arbeidssted også var ~nd
kvarter således at de ikke hadde krav p~ irin
kommainderi!ngstd.llegg. 

Ombudsmannen hadde mtet å · bemerke it.il 
departementets avgjørelse og medde1te sersjan-
tene dette. . 

215/54. Tillegg under avtjening av ekstraordi
nær beredskapstjeneste. 

En seI'Sj-anit som vair iimlkalt t1'1 3 mndrs. 
ekstraord!inær beredskapstjeneste forespurte 
om hvilke 1:dUegg han hadde ik:irav på i denne 
tiden. 

Ombudsmannen ga nærmere opplysninger 
om de forskjellige tillegg det kunne bli tale 
om i denr.ne tjenesten. Sersjanten mente han 
.iJkke hadide fått de tillegg han hadde :k;rav på. 
Han hadde tatt opp saken ad tjenestevei, men 
hadde 1kke fått svar. 

Ombudsmannen tok saken opp med vedkom
mende myndighet. Av de opplysninger som 
ble giitt, viste diet seg at sersjanten hadde fåJtt 
de tillegg ham skulle ha, bortsett fra unifocms
tillegget. J]tbetaling av !llevnte .tillegg ble ord
net med en grung. 

88/54. lnnkomman4eritngstillegg urul,er 
plikttjeneste. 

· En $ersj0JI1.t $OlllJ tjenestgjorde ll!Ilder øvelse_ 
«Vinter Il» hadde ikke fått utpeta1t innikom
~ander.ingsµllegg . med <lien begrunnel~ at han 
avtjente plikttjeneste. Imidlertid hadde han 
samtidig fra annet hold fått opplyst. at ne-vn:te 
tjeneste iltlk.e g,ikk tµ framag i plikttjenesten. 
Han, ba OmbudiS!Dl~en undersøke ~aken nær
mere. 

Ombudsm:arnnen tok saken: opp med vedkom
mende avdeling. Avdelifllgen opplyste at ser
sjan,~ns tjeneste under øvelse «Vinter Il», etter 
gjeldende regler ble å anse ' ,som pliikttjeneste 
og således giikk til fradrag li. sersjantens sam
le® plikttjeneste. Etter bestemmelsene had:dle 
han dia ik!ke ttav på innkomman!derlrig,still.egg. 

Dette ble meddelt . semj~iten. 

78/,54. Overtidsgodtgjøring. 

En :'kjøkikensjef med sfabssersjants grad 
søkte Ombudlsmamnens ,bistand til å få utbe
talt ov-ertioisgodtgjørliing. På gl"lIDIIl 3N spesi
eMe forhold var han henvist rm.il stadig oveTltids
arbeid. Han hadde også ansvaret for utdan
nelse av utskrevet kokkepersonell, dette med
f øl'lte mye ekstrn.arbeid. 

Ombudsmannen tok sa;ken opp med departe
mentet som i.kike fant å kunne endTe sin tid
ligere avgjørelse i saken. Kjørokensjef oo sto 
en lønnsklasse høyere elllil tilsvarende st1Hin
ger i· det sivile. Han hadde dessuten om.flyt
tingstillegg og uniformsgodtgjøring således at 
bruns lønnsforhold ~ depar.tementets opp
fatning var relativt gunstige. 

Ombudsmannen fant ikke grunn til ytter
ligere forføynlinger i saken. Dette ble meddeU 
kjøklkensjefen. 

233/54. 239/54. FJ,yttingsgodtgjøring. 

To offiserer i Flyvåpn1et hadde søk.t om flyt
tingsgodtgjøring [ forbindelse med flytting 
til annet tjenestested. I det ene itilfellet gjaldt 
det flytning fra Grurdermoen til Oslo, i det 
andre tiilfelle fra Stavanger til Rygge. Begge 
hadde tid:lrigere fått flyttingsgodt.gjøring, for 
m!i!lldre enn to år siden, så:Iedes at de etær reg
lene om utbetailing av flyttingsgodtgjøring 
§ 2 ikke hadde ikrav på sådan godtgjøring. 
Den ene var imidlertid æimodet om å søke 
den nye stillringen, mens d!en an.dm var ansatt 
i en stillring han ikJke hadde søkt. 

Ombudsmann~n tok saken opp med Sam
ferdiselsdeparlemenrt:et, som i.miid!ler1:lid fant 
ikke å kunne ti1lstå fiyt,tingsgodltgjøring. Om
budsmannen skaffet ytterligere opplysn.i!Ilger 
tiil veie og tok .saken påny opp med departe
mentet. Det er på det rene at de faktiske 
:6.yttingSUitgifter er lang.t stø:rtre eI1iilJ den godlt
gjørmg bestemmelsene hjemler. Det er såle
d~s stor ø~onomisk belast:niing på f. ems. en 
kaptetinis lønn, å foreta en flytting over en 
lenrgre strekn.irng :i rbil1egg til alle de øvrige ulem
per en sådan flytting medrfører. 

S·amf erdiselsdepartementet avslo også den 
fornyede henvendelse fra Ombudsmannen. 

Ombudsmanne.n er dkke enig i d-en avgjø.rels.e 
som er truffet. I regJenes § 6 er åpnet ad
gang for depwtemenrtet fil å lempe på reglene 
hvor det ville vwke urimelig, el!ler diet må 
anse·es å være uomgjengelig nødvendig. Etter 
Om:budls,mannens oppfaA:tndng burde :i dIBse til
:føHe reglenes § 6 uDJI1taksbestemmelser, komme 
til anvendelse. Tatt i betraktning den økono
miske belastning og de varækeMgheter et brudd 
på de tilvante forhold i form aiv en flytting 
representerer, er det Ombudsmannoo.1s oppfat
llling art en innen Forsvaret, hvor flyttinger 
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forekommer så hyppig, i st01Te utsitrek!nmrg enn 
tHfellet ~r i dag, burde praJHJbis-ere en lempeli
g-ere ordrning m.-år det ,gjelder tilståing av fly,t
oogsgodtgjøring. Reglene ·girr sliig som de er 
utformet adgang ,til det. 

300/54. Godtgjørmg for midlertidig besty
relse av embeter og tjenestestillinger. 

En foytnant som ivar ansatt, som wkivax 
ved en av distrikrtslrommandoene, hadde ved 
siden av sin stilling også bestyrt stillingen 
som økonomisjef. Han hadde i den anledning 
søkt om bestyrertillegg. Søknaden var avslått 
av HOK, men ble fremmet igjen denne gang 
til departementet. Departementet samtykket 
i at bestyrertillegg ble utbetalt med kr. 110 
pr. måned med tilsvarende fradrag i utbetalt 
overtidsgodtgjørmg i det tidsrom :tillegget 
JjJB utbetalt. Overtidsgodtgjøring va:r ' ,langt 
større pr. måned enn best:Y'I'er:ti'l'1egget, saledes 
at han i realiteten ikke fikk noe bestyrertil
legg. Løytnanten mente at det ikke var hjem
mel for en sådan avgjørelse. Han viste til en 
rekke tilfelle hvor det ikke var tatt noe for
behold og anmodet om Ombudsmannens bi
stand til å få tillegget utbetalt uten trekk i 
overti<l!sgodtgjørmgen. 

Ombudsmannen tok saken opp med departe
mentet som igjen forela saken for HOK. HOK 
utta1te at en stillings arbeidsmengde prinsi
pielt skal være fastlagt slik at den vanlige 
arbeidstid skal være fullt opptatt, men at 
overtidsarbeid ikke skal være vanlig. Når en 
da får en stilling i tillegg å bestyre, må dette 
selvfølgelig føre til merarbeid også utover 
ordinær arbeidstid. Dette merarbeid kompen
seres så i et bestyrertillegg. Det ble tilstått -i 
dette tilfelle. Dermed var merarbeidet med 
bestyrelsen betalt. Det det da kunne bli tale 
om overtidsgodrbgjøring ror, måttB være ar
beidet i den opprinnelige arkivarstilling. I 
praksis var det imidlertid ikke mulig å skille 
ut eller føre kontroll med dette. Da overtiq.en 
skal være kontrollerbar for å godtgjøres, fant 
HOK ut at overtidsgodtgjøring i , praksis ikke 
kunne utbetales ved siden av bestyrertillegget 
og had~e derfor i den senere tid tatt uttrykke
lig forbehold. Departementet var enig i HOK's 
syn. . 

Omliudsmannen hadde intet å bemerke til 
den avgjørelse som ble truffet. Det var opp-. 
lyst av løytnanten selv at overtidsarbeidet for 
det vesentlige skyld~es merarbeid som besty
rer av økonomisjefstillingen. Etter Ombuds7 
mannens oppfatning måtte det være rimelig 
at et merarbeid, som aililerede var gopitgjo:rl 
med overt:id!Sbetalmg, :Lkare i ti1J•egg til det også 
kunne godtgjør~s med bestyrertillegg. Den 
trufne avgjørelse måtte d~rfor etter Ombuds
mannens oppfatning sies å , være riktig. · En 

annen .sak hadde det vært om bestyrertillegget 
var ment som kompensasjon for mer kvalifi
sert arbeid. Slik som bestemmelsen er for
mulert synes imidlertid ikkE: det å være til
felle. 

320/54. Utbetaling av godtgjøring for mer
arbeid. 

En !kaptein, som · var regimentsintend:anrt:, 
hadde ved siden av sin ·egentlige stilling også 
atskillig merarbeid i forbindelse med admini
strasjon av en · annen avdeling som ikke var 
opprettet som egen administrerende ~vdeling. 
For dette blir han tilstått et tillegg på kr. 100 
pr. måned. Tillegget ble bare gitt inntil den 
nye avdelingen ble opprettet som egen admi
nistrerende enhet og fikk ansatt egen inten
dant. Det var imidlertid på det rene at det 
samme merarbeidet var fortsatt utover dette 
tidspunkt, men en søknad om å få ufpetalt 
tillegget for hele tiden merarbeidet varme, V8JI' 

blitt avslått. , 
Ombudsmannen skaffet til veie opplysnin

ger som bekreftet at merarbeidet også hadde 
vart etterat den nye avdeling ble opprettet 
som egen administrerende enhet og .tok q.er
etter saken 'opp med departementet. Ombuds
mannen pekte på at det avgjørende for tilleg
get burde være d~n tid merarbeidet hadde 
vart slik at tillegget ikke ble stoppet fra det 
tidspunkt den nye avdelingen fikk egen inten
dant, så lenge det var på det. rene at dette 
ikke medførte mindre a;rbeid. Departementet 
fant etter fornyet overvei~lse, og etter.· de 
nye opplysninger som var gitt, å kunne anbe-
fale for Finansdepartementet at ti~legget ble 
utbetalt for hele perioden med merarbeid. 
Finansdepartementet traff deretter avgjørelse 
i saken overensstemmende med Forsvq,rsde-
partem~ntets' forslag. · 

250/54. Søknad om etterbetaling av uniforms-
,• · 1 '., godtgjøring. 

En engasjert fenri~ hadde søkt om etter
betal,mg av godtgj·ønng for bruk av egen 
dagligundform, idet han· ilclte tidligere haddre 
vært oppmerksom på bestemmelsen som hjem
let sådan godrtgjøring. Søknaden ble dmidfor.-. 
tid avslått, og fenriken tok saken opp med 
Ombudsmannen. _ 

Av avslaget ·synes det å fremgå at den av
gjørende myndighet ikke hadde yært fornøyet 
med de attest~r om bruk av egen uniform som 
var fremlagt. · _ · -

Ombudsmannen skaff et derfor' til' veie bedre 
legitimasjoner f<;>r bruken av egen , uniform 
og tok saken opp ni.ed dep3:rtementet. De
p:art~:rp.~te.t la ~en fram for liOK og fant, 
etter de legitimasjoner som nå v~r , skaffet 
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ttl. veie, å kUllJD.e samtyikke 1. at søknaden om 
etterbetaling ble innvilget. 

Befalets boligforhold. 

Befalet ved en av Hærens avdelinger tok 
opp med Ombudsmannen spørsmålet om å få 
bedret befalets boligforhold. Befalet hadde 
arbeidet med dette spørsmål siden 1952 uten 
at de var kommet noen vei. Boligforholdene 
var ytterst slette. De mest elementære bolig
hygieniske krav kunne ikke oppfylles, f.eks. 
innlagt vann, lydisolering, belysning, plass
forhold og muligheten for et effektivt ren
hold. En av befalets forlegninger ble i en 
rapport fira DK-legen kaxaikterisert som ,ikke 
brukbar til menneskebdli,g, o,g DK-legen ut
talte at det var meningsløst å forlange leie 
for en sådan bolig. 

Forlegningsforholdene var dårlig for befal 
helt fra forlegningene ble tatt i bruk etter 
krigen. Det var imidlertid så mye annet som 
måtte gjøres først at befalets boliger måtte 
vente. De andre forhold er imidlertid utbed
ret så pass nå at befalets boliger må stå 
for tur. 

Ombudsmannen tok saken opp med forskjel
lige myndigheter og i siste omgang med de
partementet. Ombudsmannen pekte på at det 
var uomgjengelig nødvendig å bedre bolig
forholdene for befalet. 

Da spørsmålet om boligbygging først og 
fremst er et økonomisk spørsmål, er det lite 
Ombudsmannen kan foreta seg annet enn å 
gjøre myndighetene oppmerksom på de van
skeligheter befalet har når det gjelder boli
ger. Forholdene er for øvrig ved denrie av
deling blitt noe bedre, men langt fra slik de 
bør være. 

Ved en annen av Hærens avdelinger var 

også boligforholdene for befalet så dårlige at 
befalet i siste omgang fant seg beføyet til å 
ta saken opp med Ombudsmannen. Ombuds
mannen besøkte avdelingen for å se nærmere 
på forholdene. Etter befaringen var det ikke 
vanskelig å slutte seg til befalets konklusjon 
som gikk ut på at endel av boligene overhode 
ikke var tjenlig til bolig for mennesker, og at 
de øvrige befalsboliger heller ikke var av sær
lig høy standard. Nærmere omtale av disse 
boliger er tatt inn i rapporter fra befaringer 
inntatt i Nemndas protokoll som følger denne 
beretning. 

Utenom disse to saker har Ombudsmannen 
hatt mange samtaler med befal som har klaget 
over sine dårlige boligforhold. De samme 
klager er kommet firam under Nemndas be
faringer. Som foran nevnt er dette imidlertid 
først og fremst et økonomisk spørsmål og 
følgelig vanskelig å løse. 

228/54, Klage over fordeling av nybyggede 
leiligheter for be/ al. 

En teknisk sersjant, som hadde vært ansatt 
i en av Hærens avdelinger i lengre tid, klaget 
over at han ikke var blitt tildelt leilighet og 
hevdet at fordelingen ikke hadde gått rett
ferdig for seg. 

Ombudsmannen forela saken for avdelingen 
som ga en lengre !l"ediegjøring om forholdene 
ved avdelingen, på hvilken måte og etter 
hvilke prinsipper leilighetene var fordelt. Av
delingens uttalelse ble forelagt sersjanten til 
imøtegåelse, og hans innlegg ble påny forela:gt 
avdelingen til uttalelse. Ombudsmannen fikk 
således detaljerte opplysninger som en ikke 
finner det nødvendig å gå inn på her. 

Ombudsmannen konkluderte med å uttale 
at det ikke syntes å være noe å bemerke ved 
den måten leilighetene var fordelt på. 

Ombudsmannsnemndas beretning. 

Innledning. 

I Stortingets møte den 30. mai 1952 ble for 
perioden 1. juli 1952-30. juni 1956, følgende 
valgt som medlemmer av Forsvarets Ombuds
mannsnemnd: 

1. Byråsjef Arthur Ruud, Oslo, formann. 
2. Sekretær Rolf Ha~en, Oslo. 
3. Doktor Reidar Tvete;n, Sarpsborg. 
4. Bonde Bjarne Lyngstad, Inderøy. 
5. Bonde Erland Asdahl, Arnes. 

Nemndas første innberetning omfattende 
virksomheten i tiden 1. juli 1952-31. desem
ber 1953 bl~ avgitt 20. januar 1964 ( diokumæt 
nr. 4, 1954). · 

Nemnda ga i sin første beretning uttrykk 
for at Ombudsmannsinstitusjonen, som den 
nyskapning den er innen vår statsadministra
sjon, ville trenge tid for å finne frem til og 
få festnet sine arbeidsmetoder og sitt arbeids
grunnlag. Så omfattende og så viktig som 
institusjonens arbcitlsoppgaver er, måtte en 
gå skrittvis til verks dersom en skulle nå frem 
til en sunn og riktig bedømmelse av saker 
og problemer. 

Ombudsmannsinstitusjonen er i løpet av 
1954 blitt bedre kjent blant det militære perso
nell, både menige og befal. Antallet av hen
vendelser er således økt sterkt, og det daglige 
arbeid med disse saker glir lettere. Kontakten 
og samarbeidet med Forsvarsdepartementet 
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og de forskjellige militære myndigheter er 
ytterligere utviklet. Nemndas medlemmer ha:r 
samlet nye erfaringer, men er fremdeles av 
den oppfatning at det trengs ytterligere tid 
før en kan si at institusjonen har funnet de 
riktige arbeidsmetoder og det riktige arbeids
grunnlag. 

Ifølge Stortingets instruks er det Ombuds
mannen som har den daglige virksomhet. 
Henvendelser · til Ombudsmannen forelegges 
Nemnda bare i den utstrekning de er av prin
sipiell karakter eller har almen interesse. Sa
kene skal Ombudsmannen søke løst ved di• 
rekte kontakt med de myndigheter som han 
anser nærmest til åta seg av dem. I samband 
med saker som forelegges ham, har Ombuds
mannen rett til å søke opplysninger hvor som 
helst i Forsvaret hvor sikkerhetsmessige hen
syn ikke forbyr det. Dersom det ikke lykkes 
for Ombudsmannen å få en sak løst og 
Nemnda finner at saken er av betydning, kan 
den i form av en rapport innbringes for Stor
tinget. Ellers skal Nemnda ved utgangen av 
hvert år sende rapport over sin virksomhet til 
Stortinget. Årets rapport er som nevnt i inn
ledningen gitt en mer detaljert utforming. 
Dette gjelder spesielt Ombudsmannens virk
somhet, arbeidet med de daglige henvendelser 
fra menige og befal. 

Nemnda har i løpet av denne periode ikke 
funnet det påkrevd å sende rapport til Stor
tinget om noen særskilt sak. 

Med bakgrunn i Stortingets behandling av 
Nemndas første innberetning fant Nemnda i 
møte den 30.-31. august 1954 grunn til å se 
nærmere på Ombudsmannens daglige virk
somhet. Etter å ha gjennomgått kontoret og 
saksbehandlingen gjorde Nemnda følgende 
vedtak: 

«Nemnda har hele tiden v~rt klar over at 
Ombudsmannen har viet klager og henvende!• 
ser fra den enkelte menige og befalingsmann 
sin fulle oppmerksomhet, og at en vesentlig 
del av Ombudsmannens tid er gått med til 
behandling av disse saker. På bakgrunn av 
den kritikk som fremkom under Stortingets 
behandling av Ombudsmannsnemndas innbe
retning ble Nemnda, i tilknytning til or~ente
ring om spesielle saker, også orientert om 
hvordan den enkelte sak blir behandlet av 
Ombudsmannen og hvordan Ombutismannens 
kontor for øvrig er_ organisert. · 

Nemndas medlemmer er meget tilfreds med · 
det særdeles ~ndige arbeid som er gjort 
og gjøres for a skape en mest mulig effektiv 
institµsjon og vil · uttrykke sin glede over 
kontorenes høye standard. 

Etter Nemndas mening ligger forholdene 
meget vel til rette for en rask og positiv be
ha~dling av de enkeltes problemer og for. 
Nemndas behandling av de mer prinsipielle 
spørsmål.» -

Stilt overfor den oppgave å bygge opp en 
helt ny og sæz,preget mst-iltusjon, hair Ombuds
mannen i de to første år lagt stor vekt på å 
skaffe seg oversikt over institusjonens ar
beidsområde og arbeidsmengde og derfor vist 
stor forsiktighet med utbygging av institusjo
nens administrasjon. Administrasjonen består 
i dag, foruten Ombudsmannen selv, bare av en 
konsulent I (jurist) og en kontorassistent I. 
Arbeidsmengden er, som beretningen viser, 
økt sterkt, og Nemnda fant derfor allerede i 
juni måned 1954 å måtte be om Stortingets 
Presidentskaps samtykke til straks å ansette 
ytterligere 1 konsulent I og 1 kontorassistent 
ved Ombudsmannens kontor. Denne anmod
ning ble gjentatt i Nemndas forslag til bud
sjett for terminen 1955-56. 

Antallet saker reist av enkeltpersoner var 
i tiden 1. juli 1952-31. desember 1953 i alt 
227. I 1954 er tallet på henvendelser økt til 
321, dvs. en fordobling av antallet henvendel
ser. Disse saker nødvendiggjør · ofte ganske 
omfattende undersøkelser, konferanser, tele
fons·amta.ier og korrespondanse og krmreir så
ledes megen tid. I tillegg til enkeltsakene har 
kontoret en masse henvendelser personlig og 
pr. telefon hvor det er nødvendig å gi råd og 
veiledning uten at det blir registrert som sak. 
Hver enkelt av de personlige henvendelser tar 
naturlig nok megen tid. Det er all grunn til 
å tro at antallet av enkelthenvendelser særlig 
fra de menige mannskaper, vil øke etter hvert 
som institusjonen blir bedre kjent. 

Da de fleste av ovennevnte saker reises av 
mannskaper som er inne til tjeneste i et be
grenset tidsrom, er det viktig å få disse saker 
behandlet så raskt som mulig. Med den sterke 
øking iav saJksamttaillet og ' den begrens·ede 
a,dmin,istrasjon, viser det seg vansikelLg å få 
sakene så raskt behandlet som det er ønske
lig. Når arbeidet med enkeltsakene tar så 
meget av kontorets tid, blir det liten anled
ning til å forberede saker av generell og prin
sipiell art i den utstrekning dette ~r ønskelig 
og nødvendig. ' 

Nemnda har Jl!erket seg MN-itær!komiiteens 
uttalelse om åt det er viktig å skape en god 
kontakt med alle avdelinger og mannskaper 
som er inne til tjeneste. Av de tiltak Nemnda 
har dPøftet og besluttet å sette i verk nevner 
en: Gjennom referatene fra tillitsmannsmø
tene føre kontrolf med at tillitsmannsordnin
gen er i virksomhet, gjennom en håndbok 
gi råd og veiledning for arbeidet i tillits
mannsutvalgene, gjennom · en «Ombudsman
nens artikkeltjeneste» i ·populær form orien
tere leiravisene om_ siker (avgjørelser) a'V 
spesiell interesse og i tillegg hertil en utvidelse 
av Ombudsmannens reisevirksomhet. Nemnda 
mener at disse tiltak ~ke er mulig å sette i 
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verk uten at administrasjonen. blir utvidet slik 
Nemnda har foreslått det. Nemnda ser det i 
det hele slik at skal institusjonen virk~ som 
opprinnelig .forutsatt, er det ,nå nødvendig å 
foreta en utvidel~e av administrasjonen. Av 
hensyn til de særpregede oppgaver· institusjo
nen har er det nødvendig med høyt kvalifisert 
personell. 

Nemndas reiser. 

Nemnda har også ti 1954 lagt stor veikt på, 
gjennom reiser til forlegnitnger og ved besøk 1 
områdene for de store repetisjonsøvinger « Vm
ter Il» i Østfold og «Blåtind» li 'Droms, å skaffe 
seg ytterligere kunnskaper om sitt airbeidlS'om
råde og innsikt i de man,ge pa-oblemer som 
foreligger. Rundet 30 dager er gå.ilt med til 
disse reiser. Listen nedenfor våser de forleg
niinger m. v. som er besøkt. 
271, januar: 1. bataljon/JR 3 (KR 3) forlagt i 

området ved Konner.udkollen før øvelse 
«Vim.ter Il». 

28. janua.rr: 2. baJtaljon/IR 3 (KR 3) i områ
det ved Kongsberg før øvelse «Vin
t.er Il». . 

2.-3. mars: Befaring i områdene for øvelse 
«Vinter Il», Østfold. 

17. maxs: IØ I, Heistadmoen, Kongsberg. 
22. april: Kystartilleriets befalsskole, Hellen, 

Bergen. 
Befalsskolen fur Hærens transpO!rtlkorps 
og Hærens intendantur, Mel!keplassen, 
Bergen. 
Korsnes fort, KystamtiHeriet. 

23. april: MarJ.neholmen, Bergen. 
Marinens reikruttskole, Garnes. 
IR 9's forlegning, Ulv~n. 

24. april: LVA V, Soma leir, Sola. 
Stavanger f ~ing, Hunvåg fotrt, Sta
vanger og 
Stapnes fort, Egersund. 

24. mai: 1. Mmesvei.per-Squadron, Horten, 
25. mai: 1. Motortorpedobåt-Squadron, Hor

ten. 
26. ma:i: 1. Jagerdivisjon, Horten. 
15. juni: Oscarsborg festning. 

Oslofjood festning, Torås fort. 
16. juni: Oslofjord fostni:Jllg, Bolærn.e og Rau

øy for.ter. 
17. juni: Oslofjord! fositnmg, Torguaten og 

Kjøkøy forter. 
F AØ I, F:redirikstad. 

19.-24. september: Befa.rilllg i oim-ådene for 
øvelse «Blåtind», Troms. 

21. oktober: H. :M. Kongens garde, Oslo. 
6. desember: 10 ill, Steinkje:rsanmm, Stein

kjer. 
7. desember: LVA N, Bodin lea-, Bodø. 

8. desember :1 LKN, Bodø forlegning og fly" 
plass. 

10. desember: Brig N, sanitetskp., Elvegåxds
moen; Narvik. 

11. desember: Brig N, ,iJnf.batj.; Setermoen, 
Barou. 
Brig N, art.batj., Setenmo-en, BaJrdu. 

12. desember: B~ig N's forlegninger, Skibotn 
og HeHig~kogen. 

13. desember: Brig N's nye forlegninger i 
Skjold, Bardufoss flystasjon, Målselv. 
Brig N, Heggelia leir, M'ål:selv. 

Nemnda har i forbindelse med sine reiser 
søkt kontaJkt med de militære sjef.er og gjen
nom uformelle samtaler blitt onien.rtert om 
deres syn på saker av spesiell >interesse. Slike 
samtaler er førit med: 

27.-28. januar: Sjefen for KR 3, oberst 
Hanekam.haug. 

2.-3. mars: Sjefen for Hæren, generalløyt
nant Hansteen. 
Øvelsesledelsens stabssjef, obe'I'Slt Løken. 
Sjefsstridsdommer, oberst Jyhne. 
Sjefen for 1. DiVLisjon, oberst Pran. 
Sjefen forr 6. DivJ:sjon, oberst Christof
fersen. 

22. apriil: Sjefen for DKV, generalmajor Hun
stad. 
Sjefen for IR 9, oberst Aarra. 
Sjefen for IR 10, oberst lijeHe. 
Kommandanten for Bergen festning, 
oberst Aas. 

23. aprH: Sjef en for MK.V, kontreadmiral 
Jacobsen. 
Sjefen for KR ~. oberst Mølster. 

24. apFil: Sjefen for LV A V, oberst Øgland. 
15. juni: Kommæidanten for Oslofjord fest

ning, oberst Willoch. 
19.-24. september: Sjefen for Forsvaxets 

sanitet, generalmajor Dale. 
Sjefslegen for Hæren, oberst U djus. 

8. desember: Sjefen for LKN, generalmajor 
Bull . . 

10. desember: Sjefen for Brig N, oberst Rol
stad. ' 

Nemndas besøk i forlegninger, forter og leire 
begynner alltid :med en befaJI"ing .av ma.nns'kaps
forlegm.ling oppholds- og . 1mderviJSn.iillg,grom, 
bibliotek, hobbyrom, bad, kjøkken og spisesal, 
sykestue, kantine, gymnasbittsal, idrettsplass, 
ekserser hus og arrest•lokalerr. Alt med· silde på 
å få et så klart bilde som mul1g av manns'ka
penes forhold på stedet. 'DilLiitsmennene· deltar 
alltid i disse befaringer og hax derved selv, 
på stedet anledtnmg til å peke på det, som 
det etter 'deres mening, e:r ønskelig efiler nød
vend1g å få rettet på. FO!' på samme må.te å 
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få et inntrykk av hefalebs forhold går Nemnda 
gjennom befalsrom, befalsforlegninger, kjøk
ken og messer og familri.1ebolJiger. 

Tillitsmennene blir enten på forhånd eller 
strak:s etter ankomsten ti1l1 leiren varslet om 
at de, om de ønsker det, har adgang itil å møte 
Nemnda særskti1t. I en del forlegninger har 
timtsmennene uttalt et slikt ønske. Nemnda 
har også selv tatt initiativet til slike møter. 

De saker som blir tatt opp i slike 'S'ærskilte 
møter med :tiHtiitsmennene, og som er av den 
art at de burde kumie løses av avdelingen selv 
eller som sjefen bør gjøres kjent med, tas 
opp i det etterfølgende møte med det samlede 
tillitsmannsutvalg. Nemnda ønska- ikke å for
late en forlegning uten· å ha hatt møte med det 
samlede tiiwitsm.annsutva~g. 

I det samlede tillitsmannsutvalg orienterer 
antid sjefen og tillitsmennene Nemnda om 
aktuelle behov og ønsker og reiser de saker 
som en antar at Nemnda kan hj,elpe med å 
iløse. Nemnda på sin ·side tar opp spørsmål 
som knytter seg til det en har sett under be
faringen, og reiser ellers de spørsmål en fin
ner grunn til. Fra Nemndas side blir det 
under ,befaringen og de konferanser og møter 
som holdes lagt stor vekt på å øke forståelsen 
og •samarbeidsviljen mellom sjefen og rtiHits
merunene. 

Som et ledd i a~beidiet' med å øke for
ståelsen for tiUitsmannsordningen og det ,prak
tiske a;rbeid i utvalgene, ·g,ir Ombudsmannen 
under alle besøk en orientering både om billits
mannsordnill'gen og Ombudsmannsinstitusjo
nen. Under Nemndas besøk i Nord-Norge ble 
denne orientering, ved velvdllig imøtekommen
het fra Bri,ga:desdef en, gitt alle avdelingers 
mannskaper på møter avholdt i tjenestetiden. 

Nemnda fører protokoU over hver enkelt 
befaring med deta(jert TeferaJt fra møtet med 
tillitsmenn og utvalg. Protokollen følger denne 
innberetning som utrykt bilag. . 

Nemnda har merket seg Mdlitævkomiteens. 
UJttaJ.else om at Nemndla likke er noe vainl1g 
militært mspeksjonsor.gan, iidet 'det vesentlige 
er å møte tiilll!itsmennene og yidere at Nemnd~ 
selv - med hensyn tH anmeldrte. eller uan
meldte besøk - bør kum.ne vel,ge den ordning 
den finner ut er mest hensi:M._s:messig. Komi
teen går imidlertid ut fra at N emnd!a enten 
etter anmodning eller eget .skjønn vi,l bruke 
begge .fremgangsmåter og prøve seg fram til 
den får mer erfaring å bygge rpå. 

Spørsmålet ·om amneldite og uanmeldte besøk 
er behandlet i Nemndas .møter 20. og 21. okto
ber 1954 der det ble ~esluttet å pTøye ordnim
gen med uanmeldte besøk. Dette vtil bM tatt 
opp og drøftet "1 forbindelse med plwileggingen 
av de · enkelte rreiser. 

Nemn~ -GJnser dert; 111ødrv~dig og viiktig å 

opprettholde kontaict-en med avdelmger oig for
legninger ved fortsatt ~eisevir;kisomhet. Da 
Nemnda iimidleiitlid nå har 1'1.lkket å befare et 
relativt stort antall forlegm.dnger og , derved 
skaffet se,g en ga,ns~e god iimls:ikt på dette om
råde, har Nemnda, for ,kommende år, bæ.lut
tet forsøksvis å inns!Q-entke fellesreisene noe. 

Nemndas møter. 

Som følge av Nemndas omfaittende rei·sevirik
somhet (rundt 30 reisedager) og tlen :ri:kellige 
adgang Nemndas medlemmer ha-1mder fåir til 
smnmen å drøfte aiktuelle spørsmål og proble
mer, er det aivholdlt forholdsvis ifå møter. Møter 
er holdt: 

18. mars, 
21. apri4, 
30. august, 
31. august, 
20. oktober, 
21. okrt:ober. 

Nemnda har i ovennevnte møter og i sam
taler under reisene dT0ftet de genereHe og 
prinsipielle s·pørsmål som er nevnt i Ombuds
mannens beretmdng. Da Nemndas syn på d-isse 
saker er omtalt under die øvri·ge avs-n'itt 1 beret
ndngen om Nemndas vivksomhet, viiser en til 
disse avsnitt. 

Øvelser. 

For å få et innblikk i fmholdooe slik de 
ar.ter se,g under øvel1ser, besøkte Nemnda før 
øvelse· « Vlinlter Il» 1. baitaljon/IR 3 (KR 3) for
lagt i området ved · Konnerudko1len, Drammen 
og 2. bataljon/JR 3 (KIR 3) . d I området ved 
Kongsberg ()g fulgte øvelsen i Østfold senere. 
Ved en velvillig imøtekommenhet fra øvelses
ledelsens side, ble de:t både under øvelse « Vd.n
ter Il» og «Blåtind» sti1t .til dispooisjoµ en 
bill for N emndla,,- ~ldik at den ikunne· rei'Se rundt 
og besøke de enkelte enheter spredt i ~else-s
området og sna;kke med befal og menige en-
keltvis og samlet. , 

De erfaringer Nemnda gjorde UBder øvelse 
« Vinter Il» ble etter øvelsen i form av en rap
port meddelt øvelseEJl~elsen Fra dem1,e rap
port nevµer en: 
- at Ombudsmannen ~k~ :va+, ,klar over i 

hvilken utstrekning b~~emmelsen om opp
rettelse av itillirt.smannisutvalg var etterkom
met. . Ombudsmann~ ha~q~ bare motta;tt 
19 referaJter fra 7 forskjeUige avdemn.ger. 
En ba om at bestemmelsen Qm innsendelse 
av referater fra ajl~. senitrale tillå.æmanns
utvalg og fra utvalg ved mincke ellikelit
stående avdelinger ble litn.!n~!.tjer,pet, sliik at 
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en fremtidig bectte kunne følge dre enrke1te 
avdelinger, og•d~ed få bedre overs&t over 
de tilstedeværende problemer. 

- at det hadde vært enkelite klager over kost
holdet, men at en antok ait· dette vesentld.g 
berodde på kokkenes manglende kvalifika
sjoner til å gjøre mest mulig ut av de rå
maJterialene som ble utlevert. 

- at antallet containere til fordeling og tran
sport av varm. mat rti'1 m'8ill.llskapene, syntes 
utilstrek!keMg ,UJD.der feltmessige forhold. 

- at vannforsyningen var et problem for en
kelte avdie]in,ger. 

- aJt diet under selve øvelsen i srvært mange 
tilfoHe hadde vist seg å være et problem å 
få fram varm mat og drikke til avdelingen 
foran. 

- at det var alminnelig tilfredshet med alt 
utstyr bortsett fra støvlene som ble ansett 
for å være Ilte brukbare. 

- at mannskaper i avdelinger oppsatt på ski 
burde ha utlevert 2 par støvler ii stedet for 
1 par ski.støvler og 1 pru- marsjstøvler. 

- at det syntes å ha vært en del svikt i plan
legging-en arv velferdsarbeidet. Tildef'ingen 
av aviser og radioapparater var således helt 
util'Strekkelig. 

- at det fra alle Nemnda kom i kontakt med 
under øvelsen . ble klaget over manglende 
orientering om øvelsens gang. 

- at det i enkelte avdelinger sviktet når det 
gjaldt utbetaling av familietiillegg. 

- at Nemnda under sine befaringer fikk et 
levende :inntrykk av hvilket veldig apparat 
som settes i sving for å kunne gjennom.føre 
øvelser av denne størrelsesorden. 

- a-t det var Nemnda'S umiddel-baxe oppfat
ning at det fra alle hold ble forsøkt å få 
det beste ut av situasjonen, og at det prak
tisk taLt 'Ville være umulig å gjennomføre 
en sådan øvelse uten lm·irk. 

Etter Nemndas besøk hos avdelingene under 
øvelse «Blåtind~ d Troms ble· HOK tilstillet en 
rapport hvorav lrovt gjeng'i'S: 
- ait mannskapene jevnit over syntes å være 

tilfreds med øvelsen. · 
- at klagene over manglende informasjoner 

om øvelsens gang var mange, og at HOK 
burde fOl'tsette sitt a.Tbed{l, med å finne en 
effektiv løsning på dette for moralen så 
viktige spørsmål; 

- at opplysninger til mannskap og befal om 
tillitsmanns- og ombudsmannsordningen 
ikke syntes å være tilfredlsstiil'lende. 

- ait diet under øvelser høst og vår li.kike syn.tes 
å være rtilfredsstillende med 2 par støvler 
til mannskapene. lnnttil en bedtre løsning 
finnes, burde det ene p&r støvler byttes ut 
med et par gummistøvler. · 

- ait en burde ov-erveie muligheten av å gi 
ka:nitinebilene nøytral status under øvelser. 
Kantinetjenesten kurune i så .tilfelle drives 
mer rasjonelt. 

- at det fira flere mannslmper v.ar iklaget over 
at overtreiklksuniformer som :var brukt tid
M·gere .ikke var vanmette i samme grad 
som nye undformer. 
Art: ldknende ldlaiger vair fremført over itelte:r. 

- at det å,penbavt var behov for flere con,tai
nere til fordeling og tratI1sport av varm mat. 

- aJt enkelte kokkelag hadde fått mannska
penes. tillatelse til .å bruke avdelingens vel
ferdsmid.Jer til innkjøp av syntetiske vaske
midJer, da det utleverte så:pepulver d.iklke ble 
funnet hensi!kitsmessig. 

- at det ved f eLtsykehuset var klaget over at 
medisinsk utstyr ikke var skikkelig kon
trollert og prøvd før utsendelsen. Det ble 
spesielt nevnt at det var ti:lf elle med syke
husets røntgenapparat. 

HOK har senere gitt Ombudsmannen en 
orientering om hva som er eller vil bli gjort 
med de punkter som er nevnt i Nemndas rap
port fra øvelsene. Fra HOK's orientering 
gjengis følgende : 

«Orientering til mannskaper og befal. 
Enhver avdelingssjef er ansvarlig for å 

holde alt underordnet personell orientert til 
enhver tid. 

Hvis sjefen ikke mottar tilstrekkelig orien
tering ovenfra, skal han selv søke å skaffe de 
nødvendige etterretninger. 

Orientering nedover så vel som oppover, er 
en meget viktig del av tjenesten og skal 
foregå rutinemessig i alle ledd av organisa
sjonen, fra høyeste stab og ned til den enkelte 
mann. 

Forut for de siste øvelser har HOK overfor 
alle deltagende avdelinger understreket at in
formasjoner skal gis videre helt fram ( eller 
tilbake) til den enkelte mann. 

HOK har også inntrykk av at det er noe 
bedring å spore på dette felt, men forholdet 
er langt fra tilfredsstillende. 

HOK vil fortsatt sv.esielt legge vekt på 
denne for moralen så viktige sak og bl. a. for
anledige at Ombudsmannens forslag om ut
nyttelse av velferdsbefalet i informasjons
tjenesten blir nærmere vurdert og eventuelt 
prøvet. 

Opplysninger til befal og mannskaper om 
tillitsmannssystemet og Ombudsmanns

ordningen. 
Ombudsmannsordningen og tillitsmanns

systemet gjennomgås i dag ved alle Hærens 
skoler og øvingsavdelinger som ledd i den van
lige undervisning. 

Befal og soldater utdannet før ovennevnte 
bestemmelse trådte i kraft, vil nok være 
ukjent med bestemmelsene. 

Nettopp derfor har de publikasjoner som 
ved de s~ste øvinger er fordelt til alt ,innkalt 
personell, også vpl. befal, før de møter, inne
holdt en relativt fyldig orientering om dette. 
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HOK har grunn til å tro at de fleste leser 
gjennom orienteringen, men svært mange er 
lite interessert og glemmer tilsynelatende fort 
hva de leser. · 

Fra og med 1954 inneholder også Soldat
håndboken, som deles ut til alle mann.skaper, 
en redegjørelse for de ovennevnte bestemmel-
ser. . 

Etter den vekt som er lagt på å informere 
alt personell, finner HOK det merkelig at det 
både blant befal og mannskaper skal være 
utstrakt uvitenhet om foran nevnte institu-
sjoner. ' 

HOK vil imidlertid fortsatt vie dette pro
blem all muli~ oppmerksomhet, og vil bl.a. 
påse at avdelmger som deltar i framtidige 
rep.øvelser avser tid til å gjennomgå gjel
dende bestemmelser på dette felt. 

Støvlene. 
HOK arbeider for tiden med spørsmålet om 

hvorledes bruk av gummistøvler kan innpas
ses i det alminnelige bekledningssystemet. 

En har anskaffet et relativt stort antall 
gummistøvler (halvlange med snøring) som 
bl.a. er tildelt avdelinger av Brig N til ut
prøving. 

Et spørsmål er f. eks. om gummistøvlene 
virkelig kan erstatte det ene ;12ar enhetsstøv
ler eller om de må komme i tillegg til de to 
par lærstøvler som nå er utlevert. 

Generalintendanten driver for øvrig forsøk 
med flere nye støvelmodeller særlig med tanke 
på å gå over til gummisåler som er mer slite
sterkt og isolerende. 

Kantinetjenesten. 
Ombudsmannen foreslår at kantinebilene 

under slike øvelser kunne være nøytrale for 
derved å opnå en mer rasjonell ordning av 
kantinetjenesten. 

HOK vil her bemerke at kantinetjenesten 
også skal foregå i krig og at en anser det for 
å være av stor betydning å få øvet denne virk
somheten i fred under de mest mulig feltmes-
sige og realistiske forhold. · 

Bare på den måten skaff er en seg slike er
faringer for hvorledes det hele må legges an 
at en kan ha berettiget håp om å .få kantine
tjenesten til å virke også i krig. 

HOK finner at en er nødt til å ta de ulem
per denne ordningen måtte medføre i de korte 
tidsrom våre øvelser varer. 

Overtrekksunif ormene. 
Grunnen til at brukte uniformer ikke er så 

vantette ·som nye, er den at impregneringen 
går bort under rensing, og det viser seg vån
skelig .å få uniformene ordentlig impregnert 
på nytt. 

Det n,orskproduserte uniformsstoffet har 
delvis ikke vært så godt 'som det burde. 

Generalintendanten 'arbeider med å rette på 
forholdet. . 

Teltene. 
HOK er kjent med at en del av de nye 

«svensketeltene» lekker i sømmene. Im12reg
neringen har gjort teltduken så stiv at ·hullene 
etter synålen ikke trekker seg sammen. Ge
neralintendanten er pålagt å forsere arbeidet 
med å rette på forholdet, både når det gjelder 
telt som er ferdigprodusert og de som skal 
produseres. 

Containere til transport av mat. 
HOK vil studere nærmere spørsmålet om til

deling av fl~re containere til avdelingene. 

Dårlige vaskemidler. 
Det er hittil ikke gitt ut noen direktiver om 

bruk av spesielle vaskemidler. 
Spesifikasjoner eller bestemte kvalitets

krav for såper og vaskepulver som anskaffes 
til Forsvaret, er utarbeidet og oversendt FD 
til approbasjon. 

For syntetiske vaskemidler pågår dette ar
beidet. 

Syntetiske vaskemidler har for øvrig i 
lengre tid blitt brukt ute ved avdelingene, og 
Generalintendanten har til enhver tid behold
ninger av disse varene. 

HOK kan i samme forbindelse nevne at 
Generalintendanten har drevet en del prak
tiske forsøk med alle typer vaskemidler for å 
få grunnlag for en vurdering av hva slags 
vaskemidler som er mest hensiktsmessige og 
økonomiske i bruk. 

Medisinsk utstyr ved feltsykehuset. 
HOK har tatt opp spørsmålet om kontroll 

av medisinsk utstyr med Forsvarets sanitet 
som er fagmyndighet på dette område. 

Andre saker. 
HOK har merket seg og tatt opp til behand

ling andre saker av interesse som framgår av 
Ombudsmannens protokoll, men som en ikke 
mener er av interesse å komme nærmere inn 
på nå.» 

Forlegningsforhold. 

Nemnda har, siden den trådte i virksomhet 
. 1. juli 1952, rukket å besøke et stort antall 
forlegninger. Enkelte forlegninger er besøkt 
2 ganger. Dette gjelder bl.a. forlegningene 
i Nord-Norge. Da Nemndas besøk i Nord
N orge i 1953 fant sted på den .lyse årstid, ble 
besøket i 1954 foretatt i desember måned. 

Nemnda har for øvrig i år lagt vekt på å 
studere forholdene for mannskaper og befal 
ved Kystartilleriets ofte svært isolerte forter 
og forholdene ombord i Marinens fartøyer og 
forlegninger i land. · 

Det første inntrykk en får når en reiser 
rundt i forlegningene, er at det har foregått 
og foregår en betydelig byggevirksomhet. 

For de ·helt nye forlegninger og for de stør
ste og viktigste øvelsessentre ( eldre forleg
ninger) følges en vedtatt plan. Innenfor denne 
plan er bygningene innen den enkelte forleg- , 
ning åpenbart gitt en viss prioritet. Først på 
listen står, som rimelig er, mannskapsforleg
ninger og spisesal med kjøkken for nienige. 
Deretter fritidsbygg med kantine og under
visningsrom, foredrags- og kinolokale, syke
stue, gymnastikksaler befalsforlegninger og 
befalsmesser, familieboliger osv. 

I de fleste nye forlegninger er en ikke kom
met i gang med bygging av fritidsf>ygg1 
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undervisningsrom og gymnastikksaler. Det er 
meget uheldig. Den lange tjenestetid burde 
tilsi at også disse hygg ble reist 'i' et så raskt 
tempo som mulig. I det hele tatt burde de 
nye forlegninger gjøres fullst~ndige så snart 
so·m mulig. ' -

Ellers er det grunn til sterkt å streke under 
at befalet er de som er mest nødlidende, 
Nemnda har sett befalsrom, og ,en kan kan~ 
skje bruke ~ttrykket befalsforlegninger, som 
er under enhver kritikk, ofte direkte sunnhets~ 
skadelige. Det er et helt uholdbart forhold 
som snarest må tas opp til alvorlig drøftelse. 
Det har sikkert vært riktig først å sette i 
gang bygging av mannskapsforlegninger, men 
det er høyst beklagelig at det ikke har vært 
mulig også å forsere bygging av befalsforleg
ninger og familieboliger for befal. Gode be
falsforlegninger mangler fremdeles de fleste 
steder Nemnda har besøkt. Når det gjelder 
familieboliger, kan det spores større frem
skritt, men det er langt, svært langt, igjen 
før behovet er dekket. Skal en ha noen mulig
het for å holde på dyktig befal, må byggingen 
av befalsforlegninger og familieboliger ofres 
særskilt oppmerksomhet. Befalet har for 
øvrig også en rekke andre vansker som spiller 
inn, men dette vil bli behandlet under avsnittet 
om befalets problemer. 

De nye mannskapsforlegninger bygges etter 
forskjellige typetegninger, tilpasset stedet og 
forholdene ellers. F~Iles for dem alle er at de 
gir meget gode innkvarteringsforhold for 
mannskapene. Selv med det overbelegg som 
for tiden ofte er til stede og som Nemnda 
håper er midlertidig, må standarden sies å 
være meget god. Med normalt beregnet belegg 
er forholdene så gode som de .overhode kan 
være. Nemnda vil likevel peke på at leselyset 
ofte ikke er så godt som det h11rde være og 
vil anbefale installering av leselamper over 
hver seng. Stikkontakter for radio etc. burde 
finnes i alle brakkerom. Nemnda vil rå til 
at det snarest blir installert skikkelig leselys 
og . stikkontakter på alle brakkerom både i 
nye og gamle forlegninger. 

Foruten brakkerom ihneholder hver enkelt 
av d.e nye forlegningsbrakker som regel opp
holdsrom, leserom, dusjer, bad, toalettrom, av 
og til også hobbyrom i kjelleren og midler
tidige instruksjonsrom på loftet. 

De nye mannskapsmesser med kjøkken er 
stort sett bygd etter samme plan med varie
rende kapasitet, alt som regel .pent og praktisk 
og etter prinsippet om selvservering. 

Nemnda finner å burde gi uttrykk for at 
den er forbauset over at ikke '.kvarterutstyr er 
tatt med i anleggsomkostningene av de nye 
forlegninger. Det er betydelige mangler på 
dette punkt. I Brig N er disse mangler så 

store at Br,igadesjef en, . forr• å skaffe noen 
ni>øbler · · til ·soldatenes oppholds~om, b'.ar 's'ett 
seg nødsaget til å gi ordre om å tømme koi:;ito
ret og de fra før spar.tansk utstyrte opphol_ps~ 
rom for ,. befal, ·for . alle stoler som ikke er 
strengt nødvendige. Til rotelesninger, ' fore
drag, kinoforestillinger i ekserserhus o.l. må 
soldatene· bring~ med taburettene fra brakke
rom.met. At det reises nye forlegninger uten 
at dette utstyret kommer med i' anleggsom
kostningene, er høy~t ~orbausende. 

Det er for ,øvrig fremdeles stor mangel på 
skikkelig kvarterutstyr i de fleste forlegnin
ger. Denne maflgel, trer · særlig iSteirkt fram. i 
alle eldre forlegninger. Nemnda føler seg 
overbevist om at dette ikke vil kunne rettes 
på uten ekstraordinære bevilgninger. En har 
ikke forutsetning for å dømme om hvor stort 
beløp som trenges, men en vil peke på at .de 
midler som må stilles til disposisjon må være 
tilstrekkelig til utbytting av alle halmsekker 
med stoppede madrasser, utbytting av alle 
garderobeskap -fra tyskertidei;t, skikkelig. bord 
med moderne platem~terialer, stoler og gardi
ner på mannskapsvom.mene, møbler til opp
holdsrom og stoler til bruk ved forelesninger, 
instruksjon, kinoforestillinger o.1. Nemnda 
er også av den oppfatning at en ville vinne 
meget i orden og velvære om en anskaffet 
småbord med moderne platematerialer og sto
ler i mannskapenes spisesaler i stedet for 
langbor.d og langbenker som ofte gir et trist 
inntrykk og er vanskelig å holde rene. 

Ikke minst nødvendig er det s n ar e s t å 
skaffe utstyr til befalsrom, befalsmesser o. I. 
etter den foreskrevne og Vfdtatte stl;l,ndard. 
Det er forstemmende å se det kyarterutstyr 
som i dag jevnt over er i bruk til befalets 
rom og messer. 

Når det gjelder alle de ~ldre forleg~inger 
som er i bruk og som fortsatt skal bJi'Ukes, 
har N etnnda vanskelig· for å . danne seg noe 
sikkert bilde av hva som er planlagt av ny
bygninger, hovedreparasjoner og ominnred
ninger. 

Sjefene ved de enkelte e 1 dr~ .forle~n
ger har overfor Nemnda gjort rede for både 
sine planer og sine ønsker når det gjelder ny
bygninger, hovedreparasjoner og ominnred
nfoger. Nemnda kan imidlertid I vanskelig 
skjelne mellpm hVia som ez: virkelig vedtatte 
planer og hva som er ønsker, idet en 'ikke 
kjenner til om det finnes en samlet, godkjent 
plan for de mange eldre_ forlegnin,ger. Det er 
også i eldre forlegninger reist en del nye byg
ninger og foretatt en del ho:vedreparasjoner, 
men det er fremdeles atskillig som må gjøres 
før forholdene kan sies å være så noenlunde 
tilfredsstillende. 

Nemnda har, som nevnt foran, i år lagt 
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vekt på å besøke og stude:se .• forholdene for 
mannskaper og befal ved 'Kystartilleriets ofte 
svært isolerte forter og forholdene ombord · i 
Marineins fartøyer og forlegninger i 1and. 

For Kystartilleriets vedkommende må 
Nemnda uttåle at forholdene for ma,nnskaper 
og befal j~vnt over ikke er tilfredsstillende .. 
Mannskaps- og befalsforlegninger består van
ligvis av tyskerbrakker, som tross noen re
parasjoner, er av dårlig standard. Kjøkken'. og 
spise.saler er vanligvis av samme standat'd. 
Leserom og undervi~ningsrom mangler~ De 
rom som er avsatt til kantiner er også' som 
regel små og uhensiktsmessige og følgelig lite 
hyggelig. Den samme dårlige s'tandard pre
ger befalets forlegninger og mess~r, hvilket 
er særlig forstemmende 'nar en' tar i betrakt
ning at forlegningen er deres daglige arbeids-
plass gjennom år. -

Gymnastikksaler' og idrettsplasser mangler. 
Nemnda er av den oppfatning at det er 

nødvendig å ta opp til 'snarlig og spesiell be-
handling spørsmålet · om hva som kan gjøres 
for å tette p'å forholdene ved Kystartilleriets 
forter. Fortenes ofte svært isolerte beliggen
het . burde tilsi · forlegninger av høy standatd. 

Forhe.Miene for besetnmg~e ombord i Ma
rinens fartøyer er også særdeles vanskelige. 
Fartøyene som «forlegninger» kan i det hele 
tatt ikke sammenliknes med forleg'ninger i 
land. · ' 

Besøkenµe ombord i et marinefartøy kan 
vanskelig {orstå -hvordan ,mannskaper o~ befal 
kan klare tettboddheten og de andre ulemper, 
som følger med~ Banjeren opib.or.d er . samtidig 
mannskapenes oppholds-, eove- og spis~rom. 
Det er trangt , om plassen og då;rlig luft om 
dagen, men det ~r . atskillig v~rre om natten 
når køyene he.n~e:1r tett · i tett under -~a,ket ~g 
plassen undeil' køy.e;ne er like godt utnyttet. 
Køyene byr dårlig ~vi~e, ventilasjon_en er man
gelfull og støyen ,ombord er g,enerende. Om 
morgenen men~ · sep.girtærne ryddes vekk, 
køyene tas ned og lufting og rengjøring fore
går, gjøres klart til dage1+s første måltid. At 
alt dette gjør tjenesten ,oml;>ord t!l en virk~lig 
hard påkjenning, er hevet over tvil. At' det 
under slike forhold også oppstår særlige pro
blemer er like sikkert. 

Forholdene fo'r befalet er noe bedre, men 
også !or dem må livet ombord være en hard 
påkjenning. .·· u 

Når Nemnda ombord har spurt om det er 
muligi å for.eta '. seg !1100 for å rette på forhol
dene og d,a spesieLt på banjeren, er diet blitt 
svart 3Jt dette ikke er .mulig. Forholdlene om
bord i et ·martinefartøy 'har iail1tid vært ·sltifk og 
k,an, s1iik fartøyene er ibygd og med ra1t det 
wtstyr de må ha, ikke bli annerledes! 

Nemnda finner ikke å &:unne sl'å seg til ro-

med drisse utitalelser, men 'VliJ tilrå at d~sse for
hold blir gjort til gjenstand for speS\i:elle under
søkelser. Enhver forbedring av de nåværende 
forhold!, 1iten eI.ler stor, vil bety meget for 
mamnskaper og befal. 

Under og etter m 1gen. er det gjort et stort 
arbeid for å skape gode «forlegninger>> i land 
for handelsflåtens mannskaper: Når en ~å 
dessuten kjenner ti.i forholdene omboro d Ma
ni,nens fartøyer og den slitsomme tjenesten de 
har, venter en å :fiinne mønsterforlegninger i 
land. Nemnda må dessverre uttale at dette 
:rklke er tilfelle. Marinens forlegninger :iJ land, 
unntatt !I'ekruttsentret Mad!la, hvor det er fore
tatt store · ominnredninger og hovedreparasjo
ner, er tyskerbra~ker av lav standard. Med 
tanke på '81t fartøyenæ besetninger har spesi
eHe behov når de anløper havn, burde det vært 
en høyt prioritert oppgave å sørge for første
klass·es oppholds-, liese:. og skriverom, roms
ilige og pene kaooneT og gjerne hobbyrom av 
forskjeHtge slag. Forlegningene i land har for 
øvrig alltid et visst belegg og fungerer som 
manm1slmpsspooler med stor sirlrul,asjon av 
mannskaper tU fartøyene. Nemnda mener at 
Marinens mamnskaper har rett til å stilile store 
:krav ,ti'! underb:rnngelse og velferd når · de er i 
land og ber om at det eventuelt · med ekstra
ordinære midler, s n are s t btir gjort effek
ti1Ve tiltak for å rette på forholdene. 

Når det gjelder eldre militære f orlegnmger 
i sin alminnelighet, fiinna- ikke N emnrda å 
burflie trekke fram noen enkelte lei're, men råir 
-ti'l at det blir utaæbeidet en detaljert og samlet 
oversikt over eldre forl-egninger med angivelse 
av de tiltak som er nødvenidd.g for at dliBse for
legninger s1m1 inå opp it.il en rimelig standard 
og en plan for gjennomføni.ngen. Nemnda vil 
sterkt understreke at det store misforhold gom 
ennå eksisterer melfom gamle og nye forleg
ninger mcl hensyn ,til imllkvarterin·gsforhold, 
hy'g,iene, undervisning- og fritidsrom m. v. må 
jevnes ut raskt og planmessi,g. 

I samme forbind€lse vil en tMrå a..t Forsvaret 
foretar en kritlisk vurdering av alle eldre for
legnmgeT• med sikte på å få fjernet alile kon
demnable' bygnlng,er, skur o. 1. Det er mulig 
at en slik krifflsk Vill'derdn·g også· bør omfatte 
for-legndai,ger i sin helhet med sikte på å br!inge 
på det rene om det finnes forlegnfager som 
kan nedlegges. Uten å kunne peke på noen be
stemt 1forlegning, antar Nemnda at det finnes 
forlegninger som i dag ikke blir benyttet, og 
som det er lite sannsynlig at det noen gang vil 
bli' bruk for. En slik sanering ville blant annet 
ha ti1 f øl1g,e at vedlikeholds,bewilgnitl!ger kunne 
konisentre!res om det som er di bruk eller som 
det er 11ødiTentliig å bevaæe. 

Nemnd:a V'i:1, i Iimhet med foregående år, peke 
på at vedillikeholdsbeviilgningene',er a;J,t fur små, 
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hvilket både på kortere og lengre sikt er · lite 
heldig. Spa.ring her vil bety større utgifter 
senere. 

Disponeringen av vedlikeholdsbevilgningene 
synes nå å gå over fra <li.strikts:ingendørene til 
avdelingene, hvillket Nemnda mener er en :stor 
fordel. Når dette skjer på ,baJkgrunn av et 
på forhmd, i samarbeid med disttild:singe-
niøren utarbeidet overslag og med etterføl
gende ik<mt:rolll av denne, må det være f'lllit 
betryggende å la avdelingen sel:v ordne med 
vedli1keholdet. Nemnda er imidlertid kjent med 
at det fremdeles finnes steder hvor denne 
ordndng ilclte er gjennomført, og en ber derfor 
om at saken fremdeles holdes under observa
sjon. 

Ordningen med at avdelingen hair dispone
ri,ngen av vecllikeholdsbevilgningen burde etter 
Nemndas oppfaJt:n.ing medføre at den enkelte 
fodrs vedlikeholdsarbeidere legges under den 
enke1te forlegningssjef. Der hvor behovet foc 
faste vedlikeholdsairbehfore er til stede bør 
disse gis fast ansettelse, og deres lønn over
føres fra vedlikeholdsbeviilgninger til de ordi
nære lønnskapitler. 

Nemnda vil påpeke ait de saniitære og hygi
eniske forhold ved mange av de eldre forleg
nåinger ikke er :tilfredsstillende. Kontrollen med 
dtisse ting hører under forlegningens lege. Når 
kontrrollen ikke er så effektiv som den bør 
være, ikam. årsakene være mange. Det kam 
skyldes at legene, som regel er de verneplik
tige, er for kort rtid på stedet og som følge 
herav ikke tilstrekkelig interessert, eHer at 
de ha,r for meget å gjøre, eller for liten myn
drrghet, eller deres mpponter følges ikke opp 
på høyere holdr innen san!iJtetstjanesten. 

Nemnda er klar over at det innen militær
'7iesenet byr på vansker å gi legene myndighet, 
men da legene er de absolutt sa;kkynddge på 
dret sanitære og hygdeniske område, mener 
Nemnda at det bør overveies å mme en løs-
ning som gir legene, i et hvert fal!l :ved avd~lin
gene, større mynddl~het på dette område. 

Nemnda utta1te i sin forrige :innberetni.ug 
ait det i en slik oppbyggiill'g$periode er vanske-
Hg å unngå feil. og at mange <lisposisjoner lett 
kan kritiseres. Nemnda og dens enkelte med
lemmer har også d. åT fra tid til annen hørt 
ikri,tiske beme:rllminger om mang.lende koordi
nering, dårliig planlegging, mangelfull ikontroll 
o. I. i forbindel'Se med Forsvarets byggevirk
somhet. Nemnda har værit; i· tvil- om sliike sa
ker, som i a1t vesentlig gjelder økonomiske 
disposisjoner, hører timJ. under Nemndas ar
beidsoppgaver. Ved henvendelse til Stortingets 
militærkom.ilte ble det lllllidlertid uttalt at dette 
neppe har vært forutsetniingen at Nemnda 
også skulle vuædere og kri<bisere de økono
miske disposisjoner. Det ble samtidig opplyst 

at Militærkomiteen selv i henhold til sin in
struks hadde tatt disse spørsmål opp til be
handling. 

Nemndas medlem Erland Asdahi vil anføre: 

V ed selvsyn og samtaler und,er befaringene 
har mindretallet fått et bestemt mnrykk av 
at det i de siste år tilldels er foretatt dis
posisjon& som har medført for dyre anleg·g, 
upra;ktiske lø.sndnger av vJ.ktdge detaljer og 
således fefild!isponeringer av statens midler. 

Hvorvidt denne kritikk som en møter hos 
befal og meruge er berettiget, er det ikke alltid 
lfike lett å avgjøre, men det er mindretallets 
inntcykk at det er et ur&tig forhold mellom 
vedli:keholdsbevtilgnmger til gamle bygndnger, 
og det man koster på de nye, og det er en 
ganske utbredt oppfatning at Forsvarets effek
tivitet v111e bli bedre om man søkte å jevne ut 
her. - Selv med de rikelige anleggsbevilgnin
ger de senere år finner 011 det å være uriktig 
å bygge etablissement etter mønster av våre 
nyere turisthoteller når dette går ut over and!re 
f orlegnmgers standard dier vedlikeholdsmidlene 
mte er urimelig små. Det skaper forargelse 
blan,t dem som er stasjon~t ved de gamle for
legninger når det trekkes sammenlikninger 
her. At mangelen på vedliikehold er direkte 
ulønnsomt, er en sak for seg. 

Under befaringene har en merket seg ait det 
er en rekke eldre forlegninger som på grunn 
av manglende bevilgninger :i!kke har vannt 
vann, og de hy,g,ieniske klrav for øvdg er he1-
ler ildre oppfylrt. Det er grunn til å anta at 
mange av d:e verste ulemper ved de gamle for
legninger allerede kunne vært rettet på hvis 
man hadde disponert annerledes under reisin
gen av enkelte nye eta'bldssement. 

Disse forhol·d er så mye mer å beklage som 
de vir!ker if:lilba;ke på moralen hos soldaten. 
Ungdom som får miledning tM å reflektere 
over disse skjevheter, vU lett miste respekten 
for den måte staten di'sporierer på. 

Det er mindretallets oppfiatnmg at bygge
viirksomheten i forsvaret, herunder også ved'
ldrkeholdiet, forlengst burde vært tatt opp til 
samlet vurdering og revisjon. 

Soldatenes pr~blemer·. 

Under dette a.vsnåitJt vil Nemnda peke på en 
del av de problemer som opptar soldatene. 
Noen av de problemer som nevnes er av felles 
inta-esse, andre er mer spesielle for enkelte 
grupper. 

Rene tilfeld!rgheter gjør ofrte ,at forholdene 
for to soldater kan arte seg vidt fOII"Skjellig. 
Dene ene forlater mi!llitærtjenesten med gode 
minner og ,lærdom som tkommer godt med i det 
sivile liv, mens den andre er skuffet og nega-
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tdv i sin imlstill.ling til Forsvaret. ResUJltatet er 
avhengig av om de synes de er kommet i den 
forsvars- eller våpengren die selv foretrekker, 
om de har lært.noe som de har nytte av senere 
i det sivile ldv, hvordan befalet har vært, hrvilke 
forlegninger de hair væN i, hvordiam. forholdene 
har Ligget til rette for utnyttelse av fritiden 
o. m.a. Problemene er også forskjellæge for de 
soldater som gjør f ørstegangstjenæte og de 
som er innkalt til repetisjonsøvelser, omskoling 
eltler beredskap. 

Rette mann på rette plass. 
Det legges i dag ved sesjon stor ve~t på å 

vurdere d:en enkeltes evner, :fiinne ut vedkom
mendes interesser og høre på hans ønsker. Det 
er et stort fremskritt. Det bør imidlertid leg
ges enda større vekt på dette arbeid. Gjennom 
sesjonsundersøkelsen og det e1Jterf ølgende ar
beid må en strebe etter å få hver enkelt ver
nepliktig riktig pliasert også med henblilkk på 
vedkommendes interesser og sivdle arbeid, even
tuelt han~ fremtidige vidrsomhet. 

I tiden mellom sesjon og påbegynneLsen av 
førstegangstjenesten viser det seg relativt ofte 
at den vernepliktige i løpet av denne tid velger 
sitt yrke for ltivet og som følge derav ønsker 
å blå. omplasert. En nevner som eksempel en 
vernepliktig som i løpet av denne tid begyn
ner som flymekanikerlærling på kontrakt, 
men er utskrevet til Mærmen, og en annen har 
taitt eksamen og seilt som styrmann, men er 
utskTevet til FeltartiHeriet. Det burde rvære en 
lruranit sak å ri.møtekomme ønsker om ompla
sering i slike tilfelle. Det er diet iikike. Det er 
tvertimot meget vanskelig. 

Det bør også leg,ges betydeLig større vekt på, 
å få «den rette manJn på den ,rette plaiss», etterat 
førstegangstjenesten er beg~t. Forsvaret ville 
være tjenit medl om dette spørsmål ble ofret 
betydeHg stønre dnrteresse. Mange av d~m som 
li: dag er negative og liite viUi,ge ville derved 
bli positive og verdifulle soldater. 

Overf ørmg fra et tjenestested til et anneit 
innen samme våpen - fra sør W nord eller 
fira øst til vest i landet - buroe gjø~s letrtere. 
Det Jmrdie heller ikke by på uoverffmmmelige 
van~ker å bli overfønt fra et · våpen til et annet 
selv epterat f ørstegan~stjenest~ er begyn~. 

Endelig bør det påsees 3Jt de enkelte verne
plilctige, om mulig ved senere repeti:sj'onsøvel
ser, blir fordelt til den samme tjenesteg,ruppe 
som han ble opplært å un(ler sin førstegangs
tjeneste. 

Det iklrever aitsld:ll!ig tid og arbeid og en godt 
oppbygget og effektivt a.Tlbeidendie personelilav
deldng for å oppfyl!.le ordtakeiti «den reitte mann 
på den rette plass». Nemnda er i!kke d; tvil om 

at både Forsvaret og den enkel~e soldat ville 
være tjent med om dette kunne gjøres. 

Omstilling fra sivil til militær. 

Det store flertall av de vernepliktige godtar 
nødvendigheten av et effektivt forsvar · og 
den opplæring dette fører med seg. De møter 
til førstegangstjenesten tned en åpen innstil
ling. Det er imidlertid helt naturlig at de 
møter med en følelse av usikkerhet og spen~ 
ning. 

De første ukene i militærforlegningen vir
ker nok i dag for de flestes vedkommende 
som litt av et sjokk. 

Det er ofte første gangen de er hjemmefra, 
og det blir for mange en helt annen døgn
rytme. De kommer til et manm;samfunn, de 
bor mange på samme rom, og skal være sam
men med ukjente mennesker fra helt andre 
kår og miljø. En kan sjelden være alene. De 
skal tilpasse seg militærlivets krav til disiplin. 
Omstillingen må for de all~r fleste bli ganske 
betydelig. 

Nemnda har det bestemte inntrykk at be
f~let ikke er tilstrekkelig oppmerksom på 
dette. Det foregår ikke noen planmessig jevn 
omstilling fra sivil til militær. Rekruttene 
står plutselig ansikt til ansikt med militær
livets disiplin ofte utøvet på en meget barsk 
måte. av deres nærmeste befal. Adyarsler og 
refselser for bagateller i disse første uker 
føles urettferdig og git den enkelte et ugun
stig førsteinntrykk som det ikke er så lett å 
viske bort senere. 

Nemnda får ofte høre fra soldatene og deres 
tillitsmenn at de har et stort udekket behov 
for forklaringer og ·redegjørelser. Dette be
hov er størst i d~ første ukene~ 

-Disiplinen er et meget viktig ledd i om$til
Iingsproses~en. . 

Disiplin og orden er i Forsvaret en livsbe
tingelse. D,et er ikke mulig å skape et effek
tivt forsvar uten ~æ;rlig krav til nøyaktighet 
og orden og fremfor alt, dilsiplin. Nemnda tror 
ikke at det er vanskelig å få soldatene til både 
å fors~ ~ette og være enig i det, men det må 
ofres den nødvendige . tid og oppmerksomhet 
på å forklare hvorfor. det må være_ slik. Det 
er derfor spesielt viktig at overgangen fra 
sivil til soldat skjer gradvis; v.ed forklaring 
og innføring. -Den brå-innføring som nå van
ligvis foregår synes å skape e:Q. ~orutinntatthet 
som det er vanskeljg å endre på senere. . 

Nemnda rår til at det fra høyeste militært 
liold 1 blir utarbeidet retningslinjer . for befalets 
arbeid på, dette felt i de .~3 første ukene av 
rekruttjenesten så ·en får en jevn og naturlig 
omstillingsprosess fra sivil til ;militær. 
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· S øldaten'es følelse av usikkerhet og retts
løshet. 

Mange soldater føler seg usikre og rettsløse 
under militærtjenesten. De gir ubt·rykk for 
at de har en følelse av ·at der finnes en mengde 
lover og bestemmelser som fastlegger deres 
p l i k te r mens r e t t ,i g h e t e r synes å. 
være et nesten ukjent begrep. 

Depne . oppfatning skyldes blant annet 
manglende informasjoner fra befalets side. 

Disiplinærreglementet er gammelt og prøvd 
og har ofte vært gjenstand for gransking. 
Ifølgt:t_ .- reglementet er disiplinærmyndigheten 
tillagt· kompanisjefer eller høyere °Qefal. La
vere befal har i k k e disiplinærmyndighet og 
følgelig heller ikke rett til å refse de menige. 
Kompa~jefen .er gitt en utstTakt refselses
myndighet. Han kan etter eget skjønn innen
for en viss grense. refse eller unnlate å ref se 
sine soldater for forseelser de har begått. 

Dette innebærer imiµlertid at samme for
seelse kan føre til forskjellig refselse ved en 
forlegning med flere kompanier, og derved 
skape utrygghet hos soldatene. HOK har 
nylig latt utarbeide en rådg~vende norm for 
:ileggelse av refselser. Nemnda vil uttale sin 
glede over dette tiltak. Det vil sikkert bidra 
til en jevnere praksis enn tidligere og skape 
en større følelse av trygghet blant soldatene. 

Nemnda vil peke på at kompanisjefene i 
langt større grad enn tidligere må legge vekt 
på å informere ~ine so1dater om disiplinær
reglementets hensiikt og de enili:elte bestemmel
ser. Etter anmodning fra Ombudsmannen har 
for øvrig de militære myndigheter nylig gitt 
ordre til at disiplinærreglementet og en del 
andre vi1ktige bestemmelser og reglementer 
skal saml-es og gjøres lett tilgjengelig for sol
datenes tillitsmenn. En ordning som sikkert 
vil bli hilst m'ed glede · av tillitsmennene. 

Nemnda har det inntrykk •at soldatenes fø
lelse av usikkerhet og rettsløshet ikke bunner 
i feil ved disiplinær-reglementet. 

Denne følelsen, i det omfang den er til 
stede, skyldes heller at det ilegges refselser 
som reglementet ikke lijemler. Videre at la
vere befal anvender refselser, uten å ha myn
dighet til det og· uten at den i reglementet 
foreskrevne fremgangsmåte benyttes. Solda
tene gir også ofte uttrykk for at det er van
ske1ig å skjelne mellom «oppkvikkende øvel
ser» og •kollektiv straff. 

En meget viktig del av kontrollen med ref
selser utøves i dag av Generaladvokaten og 
KTigsad!volkaten . . Denne !kon.troll har, etter 
Nemndas skjønn, vært tilfredsstillende. 

Nemnda finner å burde peke på at deh del 
av kontrollen· som Generaladvokaten og Krigs-
advokaten utøve;r .vil falle bort samtidig med 
at det militære rettsapparat, ifølge Stortin-

gets vedtaik, · f aHer ibort. Kootxolll.e:11J med raf" 
selsesmyn-d!i.ghetoo. er imidlertid meget viilfti1g, 
og en må sørge for å finne former som mulig
gjør · at denne kontroll :fortsatt blir effektiv. 
Dette e:r en viktig del av rettsapparatet og et 
viktig ledd når det gjelder å sikre soldatenes 
almenmenneskelige -rettigheter. 

Overgange·n til sivile domstoler vil sannsyn
ligvis føre til en senere behandling av mili
tære saker hvilket er meget å beklage. Mann
skapene har, etter Nemndas mening, krav på 
å få sine saker avgjort mens de er inne til 
tjeneste. 

Nemnda ber overveiet om det kan finnes 
former som gjør det mulig å gi de militære 
saker prioritet hos den sivile påtalemyndig
het og ved domstolene. 

Nemnda vil videre peke på det uheldige i 
at militære refselser sones i sivile fengsler. 
Det er særlig fra de vernepliktige i Marinen 
at dette forhold er påtalt. Det er blitt pekt 
på at vernepliktige tar stor skade av å sone 
militære refselser, som ikke er straff i vanlig 
forstand, i alminnelig fengsel sammen med 
vanlige forbrytere. 

Nemnda vil også peke på at man synes å 
savne faste normer for hvordan et militært 
arrestlokale skal være. Nemnda har sett 
militære arrestlokaler som ikke holder mål. 

Forholdet mellom befal og m~nige. 
Nemnda vil peke på at det i skoleplanen for 

både befals- og krigsskoler er avsatt et altfor 
Ute timetaH til praktisk psykologi (arbeids
ledelse, samarbeidsforhold og instruksjon). 

Dette er meget uheldig fordi befalet bar en 
særdeles vanskelig og utsatt arbeidsoppgave. 
Sersjanter og troppssjefer har på mange 
måter en mer utsatt stilling enn befal av 
høyere grader. De er i kontakt med sine 
avdelinger under hele opplæringstiden, de skal 
ilr!ke baire være instrukitører og arbeidsledere, 
men har også ansvar for disiplin og orden. 

De skal lede og instruere jevnaldrende og 
ved repetisjonsøvinger også folk som er be
tydelig eldre. De har en svært kort militær 
fagopplæring å 'støtte seg til, og i dag savner 
de jevnt over eldre befalingsmenn å støtte seg 
til og rådføre seg med. At dette er et problem 
for Forsvaret kan det neppe være tvil om, 
og her finner en sikkert også forklaring på 
m:ange av de uheldige episoder Nemnda kjen
ner til. 

I arbeidslivet har en alltid vært omhygge
lig ved valg av arbeidsledere, og i de senere 
år er arbeidet med utdannelse av arbeidsledere 
forsterket betydelig. Det amerikanske T.W.I.
systemet er tatt i bruk i stor målestokk. Det 
holdes en serie kurser for arbeidsledere og tU-
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litsmenn. Ved siden av dette drives det en 
utstrakt kursvirksomhet for driftsledere. 

Nemnda er av den oppfatning at Forsvarets 
befals- og krigsskoler snarest bør revidere sine 
skoleplaner med sikte på 'å gi en bredere plass 
for undervisning i praktisk psykologi. Nemnda 
antar også at det etter forbilde at T.W.I.-me
toden burde settes igang en systematisk kurs
virksomhet for alt befal. Særlig viktig er dette 
for befal i årene etter 1945. 

Det har overfor Nemnda vært uttalt at en 
savner et sentralt koordinerende og bestem
mende organ for Forsvarets skoler, og en ber 
derfor overveiet om ikke et slikt organ bør 
opprettes. 

Nemnda vil for øvrig peke på betydningen 
av at en ved tHisettmg av befal! - særldJg kom
panisjefer og høyere befal - i størst mulig 
grad tar hensyn ti.'11 soldatlynnet i vedkommende 
avdeling. Dette spørsmål synes å ha særlig 
repeti1sjonsøvi.nger. «Den irette marui på :rette 
plaJSS» ved et repetisjonskomrpa.ni eller en batal
jon kan i uanet grad oppnå å få soldatene med 
kan i uanet grad oppnå å få soldatene med 
seg. Det skaper humør og pågangsvilje. 

Tillitsmannsutvalgene. 
Det mangler enda meget på at tillitsmanns

utvalgene virker slik det er forutsatt. Møte
virksomheten bærer ikke preg av regelmessig
het. Det kan ofte være langt mellom møtene. 
Det forekommer ofte at møter settes og heves 
med bemerkning i protokollen om at det ikke 
var innkommet noen klager fra tillitsmennene 
og følgelig var det ikke grunnlag for noe 
møte. 

Nemnda tror ikke at ·årsaken til dette er 
uvilje fra kompani- eller forlegningssjefers 
side. Det er heller manglende forståelse for 
utvalgenes betydning og gjøremål. Utvalgene 
oppfattes oftest som en praktisk form for be
handling av klager fra mannskapenes side og 
intet annet. 

At utvalgene skal være et forum for å 
drøfte klager sier seg selv, men de skal være 
noe mer. De skal være kontaktorganer, et 
naturlig forum for informasjoner fra sjefen 
til de menige og omvendt. De skal være or
ganer for et organisert samarbeid, og for 
naturlig og fri meningsutveksling om alle 
de saker det burde være naturlig å orientere 
tillitsmennene om eller saker s·om det natur
lig burde · være > tillitsmennenes oppgave å 
orientere sjefen om.i 

Et slikt forum kan bare skapes dersom 
sjefen fullt ut forstår og dessuten går inn for 
å gjøre tillitsmennene til medarbeidere. Selv
følgelig spiller det en stor rolle hvordan til
litsmennene ser på og tar sin oppgave. Til
litsmennene er imidlertid vanligvis unge og 

5 

usikre, og deres natm: lige respekt for sine 
militære foresatte er ofte til hinder for dem 
i deres arbeid _som tillitsmenn. Det ligger der
for i sakens natur at det først og fremst er 
sjefen det kommer an på om utvalgene skal 
bli det de er tenkt å være. 

Nemnda er klar over at det også i d~ sirv.iJe 
liv byr på store vansker å få sving på slike 
samarbeidsorganer som drifts- og produk
sjonsutvalg, og vanskene er sikkert større 
innenfor en autoritær etat som Forsvaret. Det 
kreves imidlertid megen tid og arbeid for å få 
utvalgene til å virke slik de skal. Nemnda vil 
tilrå at det blir tatt initiativ til kurser -
orienteringer - i samarbeidsteknikk for be
fal. Det finnes utvalg som arbeider godt og 
som kan stå som et mønster for de øvrige 
utvalg. 

Nemnda vil sterkt presisere at tillitsmanns
utvalgsordningen er av vesentlig betydning 
for de vernepliktige, både for de unge som 
gjør førstegangstjeneste og for de eldre som 
innkalles til repetisjonsøvelser. Et effektivt 
utvalgsarbeid medvirker i høy grad til å skape 
trygghet og en god moral. Nemnda kan ikke 
se at det er noen militære hensyn som skulle 
hindre et godt samarbeid - gode forhora -
mellom befal og menige. 

Nemnda søker ved sine reiser å øke for
ståelsen for utvalgsarbeidet og ville gjerne 
gjøre mer på dette felt, men det krever, som 
nevnt tidligere i innberetningen, en økning 
av Ombudsmannens kontorpersonale. 

Permisjonsbestemmelser. 
Permisjon er naturlig nok en av soldatens 

sent'l"ale interesser. 
Permisjon haT ikke vært betraktet som en 

r e t ti g h e it for soldaten. Permisjon var en 
gunstbevisning, en belønning for ut'Vlist !inter
esse og ,iver i tjenesten. Denne oo-ooing ble 
betraktet som et vikitig middel i disi,plinens 
tjeneste. 

Denne bestemmelse kunne forsvares den gang 
vernepMk:ten vair begrenset tH 48 eller 60 da
ger. I dag da førstegangstjenesten er hen
holdsvis 480 og 540 dager går det, etter Nemn
dras mening, ikke an å opprettholde en slik be
stemmelse. 

Langpermisjon, drvs. ferti:e, må være en klart 
uttalt rett. Det samme btl!I"de, etter Nemndas 
oppfutndng, også gjeide weekendipramisjon, 
annen eller tredjehver he1g og en kveldsper-mi-
sjon i Ulken, alt ett& tjenesteins behov. Permi
sjon utover dette kunne formeintli:g uten Sikade 
gis som belønning for utvist mteress·e ·og iver 
i tjenesten. 

Nemnda har hørt svært mange klager fra 
soldiatene over ait de någjeldende rpeirmisjons-
bætemmetJser muliggjør permiisjons--nektelse 
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uten at di1si,~1,ii.nærreglementet anvendes. For
holdet med dienne ukollltrol,lerbare refseilS'esme
tode I e-r av Ombudsmannen iIJ:mbmigt for de 
høyere miMtære myn'Ciiiigheter som ilkike var 
kjent med dette, men l!ilkevel sendte ut diiirek
tiver for å stoppe en slilk praksis. 

Spørsmålet om endringer i permis.jonsbestem
melsene i sin alminnelighet er og.så innbragt 
for departementet som arbeider med sa:ken. 

Nemnda vH rent prJ:nsi,pielit peke på at den 
lange tjenestetid gjør det nødvendig å se langt 
mer liiberalt på permliisjons-bestemmel'S'ene enn 
tidhl1gere. En bør så lain:gt gjørlig :lette soldate
nes adgang tiJ. å bevege seg utenfor det innegjæ
rede forlegningsområde etter tjenestens slutt 
og inntil rosignal. Det ytre le.irområ:de bør gis 
en ramme som gjør det mulig for soldaten 
å ha god kontakt med den sivile befoli.lmin-g 
på stedet, og det bør for opphold i dette ytre 
leiirom.Tåde i'k'ke am.vendes noen form for permi
sjonssedler. Sotdtaten burde gis en -ste'I"k følelse 
aiv· frihet etter aJt dageillS tjeneste _er slutt. 

Det prakti,seres nå den ordning at delvis 
sykmeldte og .syke som ikke er fr.i:skmeldt 
innen midten av uken tiikke har rett til week
endpermilsjon. Nemnda ikan ikke skjønne hvor
for delvis sykmeldte iikke kan innvi.4ges permi
sjon og rår till. at bestemmelsen ibring-es tH 
opphør. 

Nemnda rår for øvirig til at soldatene under 
langpermisjbn bltir utbe!l:alt det tH enhver tid 
gjeldende kostøre som kostgodltgjørin,g under 
permisjonen. Sold0Jtem vil selw~gt alltid være 
velkommen hjem på langpermisjon, men 
Nemnda finner det ikke rimelig at byrden med 
å forsørge soldaten i denne tid ensidig skaJl leg
ges på f amilden. For mange familier faller dette 
vanskelig. De fl.este vril silcltert mene at det ma
ten !koster de militære når soldaten er i forleg
ndngen, det ,burd'e ham. kum.ne bidra med hjemme 
når det er dem som holder ham med kost. 

Da befalet ofte illrke er sakkyndig når det 
gjelder behovet for jordbrukspermisjon, kunne 
det vær~ ø11S1kelig om de respektive sjefer i 
større utstreknirng søkte sakkyndi,g bistand 
ved behandling av sltike saker. 

Økonomiske problemer. 
Nemnda er kjent med St. :prp. nr. 137/54, om 

bedring av de økonomiske vilkår for utskrevne 
menige. 

Nemnda er også kjent med den henvendelse 
som soldatene J. Brig N ved sine tillitsmenn 
har sendt Stortinget. Under Nemndas be
faring av forlegningene i Nord-Norge d· desem
ber måned overleverte tiJJJitsmei:nnene de sam
me dokumenter itil N em.nda med anmodning 
om å 1:a seg av sakøn. UndeJT møtene med de 
forskjelld.ge tillitsm~sutvalg ble det sterkt 
hevd:et at de dagpenger som var braJkt i forslag 

j St. prp. nT. 137 /54 imlebar et brudd på de 
løfter som :fxa myndighetenes si.de var gitt 
soldatene i første· JmM av 16 måneders første
gang,stjenestgjørende. TiJJ.litmnemi·ene 'Viste i 
denn,e forbindelse til en av Forsviarsdieparte
mentet utsendt brosjyre med tdittel «Tjeneste
tiden» hvori de klart var gitt utryikk for at 
dagpengene vi'lle bli foreslått øket tiH kr. 2,50 
pr. dag de første 4 måneder, kir. 4 pr. dag 
de neste 6 måneder og for all tjeneste utover 
10 måneder kr. 5 pr. dag. De hadde videre, 
som en selvf øl,ge, gåJtt ut fra at de nye satser 
V'iUe bli gjort gjeldende f. o. m. 4 måneders 
dagen etter innTyikket å mars måned, dvs. fra 
jul[ måned 1954. Nemnda ga uttrykk for art de 
forsto de følelser som gjoTde seg gje1dende og 
lovet å firemholde deres syn for Stortinget. 
Dette er senere gjort. 

Når det gjelder famåJ.ietillegget, er 
Nemnda av den oppfatning at dette jevnt over 
betraktes som td:lfrredsstillende under forut
setning av at mynddghetene bruker den ad
gang de har til å øke satsene med mntiil 50 pst. 
når forholdene gjør dette berettiget. 

Nemnda har imidlerti,d et sterkt inntTykk av 
at soldatene burde g,is becke informasjoner 
om den adgangen de har til å søke familietil
legget øket. Dette gjeld& spesielt !I'epetisjons
avdelinger. På d'ell annen side er Nemnda 
kjent med at det er meget v~kelJg å få en 
slik søknad [nnvilget. 

Behandlingen og avgjørelsen av slii.!ke søk
nader er lagt :till DK-mtendanten, dog med! ad
gang tål å bringe saken inn for deparitemoo
tet. Av bestemmelsen f.remgår at DK-ånten
danten, i særlige tilfelle - (for å erstatte 
nødvenddge vanlige tilskudd fra forsørgeren, 
til betalmg av d:iaste arvdrag på gjeld, .til dek
ning av høyere foveomkostnmger, f. eks. i by, 
m. v.) - kan itiilliaJte Øtking aiv grunn1beløpene 
med inntil 50 pst. 

De gjeldende grunnbeløp. for familietillegg 
kr. 275 pr. måned for hustru og kr. 70 pr. 
måned for hvert barn under 18 år ble gjort 
gjeldende f. o. m. 1. juli 1952. Siden den gang 
er 1-eveomkostnilngene steget og lønningene som 
følge herav regulert. Dette burde det tas 
hensyn tH ved behandlingen av søknader om 
forhøyet famYietillegg. Tolkningen av bestem
melsen, slik-den er ,gitt f'l'a departementets side, 
har im~dJ.ertid ført ,til at det bare unntaksvis 
innrømmes forhøyet familietil:legg. Det blir 
generelt dikke ~tt hensyn til at ,leveomkostnin
gene er gått opp. De nåværende bestemmelser 
om foThøyet familietfillegg må omarbeides, og 
det må g,i.s kla.re regler for hvem som er beret
tiget til forhøyet familieti1legg. 

Behandldngen av søknader om forhøyet 
familietillegg synes for øvrig å ta rmødig lang 
tid. Det er mulig at de skjemaer som brukes, 
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dvs. formen for attestasjoner av søkerens opp
lysndnger, kunne forenkle& slik at· den verne
pliktige bare behøvde å gå .til en offentlig 
myndighet, ligningsvesenet i hjemstavnskom
munen, og her få ordnet alle attestasjoner. 
Med litt velvilje fra de stedlige myndigheter 
måtte det være mulig å få til en slik løsning. 
Det er under alle- omstendigheter viktig at 
saker vedTørende . fami,liietillegg ekspederes 
raskt. Det er få ting son;i bekymrer den verne
pliktige forsørger mer enn nettopp familiens 
underhold. 

Kostholdet. 

·· Kostholdet i de miMrtære forlegll!inger er godt. 
Klager forekommer sjelden. Når det skjer, er 
gjerne årsaken feil fra kjøkkenpersonellets 
side. TH.setting av · sirviile kjøkkensjefer har 
vært av den største betydrning. Nemnda går ut 
fra at .samtlige forlegninger i så raskit tempo 
som mulig fåx ti!l.satt -sivrle kjøkkenbestyrere 
eller bestyrerinner. Vinn.ingen' ved dette er 
ikke bare bedre tillaget mat, men også en 
bedTe utnytting. 

Ordningen med å thlsette kjøkkeninspektriS€r 
i forsvarsgrenene" er etter Nemnda~ oppfat
ndng, et utme:t'ket itiltak. Kjøkkeninspektri
sene har også samlet kjøkkenbestyrere og 
bestyrerinner til kurser. Slike kurser bør bli 
en fast ordn.mg. 

På et par områder har det vært ganske 
mange klager. Det gjelder spesielt manglende 
variasjon av pålegg og dern~t ønsker om mer 
mel!k. Klagene over manglende variasjon i på
legg burde være ganske unødvendig, idet . ut
valget er stort. Når klager på dette område 
forekommer, må diet skyldes feil fra den for
legningen . som er ansvairliig for bestilling av 
matvarer. ' 

Ved . en rekke eldre forl-egninger klages det 
over ·at kjøkken og spises:aler er ,i en dårlig 
forfatning. IDt typisk eksempel på dette er 
kj,økken og spisesal i Kavalooiets forlegning .på 
Trandum, hvor både kjøkk~nbetjeningen, sol
datene og ledelsen, har reist meget ster}se kla
ger. Det er mange_ Hkne:ride tilfelle~ N eµmda 
mener at dette forhold er uholdbart. Tilbered
:n,ing av maten og renhold av spisestell må 
foregå under hygienisk betryggende · forhold 
og av hensyn til betjeningen i lyse og sunde 
arbeidslokaler. 

Spisesalene . bør være ly~e og trivelige. 
~emnfia m~er at en l d:et ,lange løp vdl være 
tjent med å gå over til bruk av stoler og 
mindrre bord i spisesalene. Det v.µ bH noe 
dyrere i :anskaffelse, men man vinner så 
meget i .trivsel at det urtvdlsomt vil 10'9-.lle seg. 

Utstyr. 
Sbldatene· 'i Hæren liar hilst vedtaket om ny 

perm.uniform med d€:Il a:ller største glede. 

Dette er komm:et til ut:tryi~k l nærsagt hvert 
,tiidiitsmannsutvaJ:gsmøte Nemnda hair deltatt, 
men tillitsmennene har samtidig -gitt uttrykk 
for at de er svært skuff et CNer at den nye perm
uniform kommer så sent at de selv ikke får 
noen glede av den. 

Blant Mal!"inens macnnskape:r synes det å 
være en utbredt misnøye med uniformsregle
mentet, spesielt gjelder dette sommerunifor
mer, men også reglene for innbytting. 

Marinen ,praktiserer en annen ordning for 
innbytting av uniformseffekter enn de andTe 
forsvarsgrener. Uten å gå nærmere inn på 
saken, vil Nemnda utitale at reg1lene for byt
ting av unif ormseftf ek.ter bør være ensartet i 
de 3 forsvarsg,rener og tilrår at dette blir ord
net. 

Kravet om sommeruniform er et gammelt 
krav fra Marinens mannskaper. Det har vært 
arbeidtet med saken, men det er Nemndas inn-
1:irykk at arbeid-et har gått smått, og at .en• har 
sett unødig konservati'Vit på salren. Under 
Nemndas besøk i Horten viste mann-skapene 
b1ant ·arunet f:ram en ny, h'Vit trøye med blå kant 
i stivt lerret og i en. utrolåg stygg utførelse. 
Ved samme anledning ble det for øvrig pekt 
på -at buksene ikke var utstyrt med beltestrop
per rtil tross for at ungdommen pra;ktiisk talt 
100 pst. bruker belter og ikke seler. 

Marinens mannskaper bar, etter Nemndas 
skjønn, utvilsomt behov for en s·ommeruniform, 
og N emndla tilrår at en slik uniform må inngå 
ii den ordinære bekledning. 

Det er et alminnelig ønske blant soldatene å 
få permisjonssko. Permsko hører 'i dag ikke 
med i utstyret, de må bruke sine private sko 
og bære utgiftene med halvsål,ing og skokrem. 
De mener det er hårdit å skulle bruke dagpen
gene ti1l dette eller at f ore!ldirene skru! bære 
disse utgifter. Nemnda finner _!__ den lange 
tjen,estetid tatt 1 bet:TaJmtning - soldatenes 
krav berettiget og foreslår at permsiko heretter 
inngår i utstyret. 

Nemnda mener det bør overveies om det ikke 
ville være hensiktsmessig å legge om utdelin
gen av fottøy s1ik at hver mann ved første
gangstjenestens påbegynnelse får utlevert nytt 
fottøy som blir hans eget, og som han får 
med seg hjem når tjenesten er slutt. Med 
16 og 18 måneders tjeneste synes dette å være 
en r~joneH ordning. 

Praksis nå er den samme som d:en var den 
gang tjenesrtetiden'var 48 dager. Fottøyet sam
les inn etter endt tjeneste, repareres og ut
leveres pånytt rtil neste mann. · Følgen arv <lette 
er at manrnskapene ved! de sentrale øvelses
plasser (rekruttene) får utlevert bare gammelt 
fottøy. Ofite passer det· ærlig selvom størrel
sen er den rikti·ge. Dette skaper irritasjon og 
ubehag, og det synes i- det hele å være en 
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uheldig ordning. Nemnda hair for øvrig hørt 
at det finnes et stort Jager av gammelt fottøy. 
Det er således sagt at hvert regiment sitter 
inne med . et lager på flere tusen paT gamle 
støvler. Det er mulig at disse regimentlagere 
må sees i forbindelse med reg,imentsøvelser, 
men er denne nåværende ordning rasjoneH ?· 
vme det ikke være en tanke også å la de 
som innkalles til repetisjonsøveLser få utlevert 
det nødvendige fottøy med plikt ltil ved senere 
øver.ser, selv å bringe med seg støvlene eller 
gå over tH å la slike mannskaper selv holde 
seg støvler mot en rimelig godtgjørelse? En 
slik ordning vilJe i -et hvert faH ha til følg,e ait 
mannskapene møtte med egne rinngåtte støv
ler og formentlig også ville s0T.ge for at de 
var skikkeldg pTeparert. Nemnda er ikke sak
kyndig nok til å ha en bestemt mening om 
hvordan forholdet bør ordnes for de som inn
kalles til repetisjonsøvelser, men anta.T at det:Jte 
spørsmål fortjener å bld overveiet. 

Nemnda har også, spesielt i Brig N, mottatt 
klager over manglende feltutstyr for vinter
øvelser, spesielt soveposer. Det er også klaget 
både :fira førstegan,gstjenestgjørende og mann
skaper i repetisjonsavdelinger, over at d'et ut
leveres en mengde tynnslitte og dårlige ull
tepper. 

Nemnda antar at det er mangilende bevilg
ninger som er årsa:ken til at utstyret ikke er 
tilfredsstillende og .tilrår at det blir stillet 
nødvendige midler til rådighet for dette for
mål. 

Et nokså alminnelig problem for mannSlka
pene har værit erstatningsplikten for tapt eller 
beskadiget utstyr og den måte sldke saker blir 
behandlet på. Dette spørsmål er imidlertid 
taut opp med, ove!'1kommandloe'.D:e, og nye regler 
er under utarbeidelse. Nemnda finner derfor 
ikke grunn til å gå nærmere inn .på dette spørs
mål nå. 

Nemnda vH til slutt under dette avsnttt 
nevne at enkelte tillitsmenn har giltt uttrykk 
for ønsket om å få innført våpenmerker i tøy 
som distingsjon på uniformen i Lilkhet med det 
bl.a. engelske avdelinger har. Trillitsmennene 
har motivert sin anmodning med at dette vil-le 
bidra til å styrke korpsånden. N:emnda har 
for øvrig merket seg at Kavaleriets mannska
per er stolte av sin spesielle barret og sin 
grønne skuldersnor, og m~nskapene i briga
den over sine møvkeblå b~ts. Dette tyder 
på ~~ tilliitsmennenes Øll.Sker om en spesiell 
markering av den e,nkelte våpengiren har meget 
for "seg, og Nem?).da antar derfor at dette 
spørsmål bør vies oppmerksomhet. 

Sp~ramålet om en spesiell form for beløn• 
ndng for god korp·sånd og god miwitær opptre
den bør muligens også overveies. 

Tannlegetjenesten. 
Nemnda finner å bmde peke på at en .tH 

stadi,ghet, innen alle forsvarsgrener, støter på 
klager over tannlegetjenesten. Selvom en båre 
holder seg tiil den fastsatte regel om at en 
soldat ikke skal forlate mi'litærtjenesten med 
dårligere tannstatus enn da han møtte til tje
neste, blir det fremholdt at t-amilegetjenesen 
er helt utilstremkelig. Nemnda har forsøkt å 
danne· seg et bilde av dette fOThold og er 
kommet til at soldatene har Tett i sin krirtikk. 

Nemnda er ikke sakkyndig nok til å \{unne 
peke på årsækene rtil at tannlegetjenesten svik
ter, men antar aJt denne tjeneste ik:ke kan bli 
tilfredsstillende uten at Forsvaret - går til 
fast ansettelse av tannlege i hveT større for
legning ved siden av de verneplikitiige tannleger. 

Samfunnet har i de senere år lagt stor vekt 
på å bygge ut en effektiv :tannlegetjeneste og 
anvender betydeliige midler til dette formål. 
Under disse forhold mener Nemnda at det er 
nødvendrig å skape en tilfredsstillende tannlege
tjeneste for den ungdom som er inne til mili
tærtjeneste. 

Velferds- og undervisningstjeneste. 
Velferds- og undervisningstjeneste i For

svaret er nå alminnelig anerkjent. Til tross 
herf or råder det fremdeles stor mangel på 
lokaler egnet til dette formål. Denne for sol
datene så viktige tjeneste kan ikke drives ra
sjonelt uten leserom, skriverom, undervis
ningsrom og rom for hobbyvirksomhet med 
nødvendig utstyr. I påvente av de planlagte 
nye fritidsbygg, som Nenmda håper det er 
mulig å fremskynne reisningen av, må etter 
Nemndas skjønn snarest stilles til rådighet 
midler til innredning av midlertidige lokaler. 

Nemnda vil peke på de spesielle behov som 
foreligger for mannskapene ved isolerte for
legninger og nevner spesielt Kystartilleriets 
forter. 

Marinens mannskaper står i en særstilling, 
og disse mannska pers problemer er det nød
vendig å vie spesiell oppmerksomhet. 

Det er ikke mulig å drive effektiv velferds
og undervisningsvirksomhet ombord i Mari
nens fartøyer. Det finnes ikke plass til det. 
Det eneste unntak fra denne regel er at de 
større fartøyer har muligheter for å arrangere 
filmforestillinger på banjeren. Det er heller 
ikke lett, men det lar seg gjøre. 

I betraktning av at filmtjeneste er en form 
for velferdsvirksomhet som kan drives om
bord, skulle en tro at de større fartøyer under 
fart, var rikelig utstyrt med film og gode 
filmfremviserapparater. Dette er ikke tilfelle. 
Marinens fartøyer behandles på samme måte 
som de faste forlegninger i land, hvor filmene 
sirkulerer etter oppsatte rut~r og for en be-
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stemt pris pr. foresµlling. Det synes for 
Nemnda klart at denne ordnihg ikke passer 
for Marinens fartøyer. Etter Nemndas opp
fatning må en finne fram til en ordning som 
muliggjør at de større fartøyer under fart 
kan medbringe et tilstrekkelig antall filmer. 
Omkostningene ved filmtjenesten ombord bør 
dekkes av spesielle velferdsmidler stillet til 
Marinens disposisjon. 

Bortsett fra filmtjenesten ombord i de større 
fartøyer, må alt velferdsar,beid i Marinen fore
gå når fartøyene er i havn. 

Dette nødvendiggjør at der i alle havner, 
hvor det finnes faste marinestasjoner, bygges 
fritidsbygg som ikke bare dekker de stasjo
nære mannskapers behov, men som også kan 
ta seg av fartøyenes mannskaper. Nemnda 
må beklage at slike bygg ikke allerede er 
reist. Nemnda finner ingen tilfredsstillende 
forklaring på at et slikt bygg ikke forlengst 
er reist i Horten, vår største marinebase. 
Behovet for et fritidsbygg i Horten er så helt 
åpenbar. 

I alle større havner ellers i landet må en, 
etter Nemndas oppfatning, finne fram til en 
annen ordning som tilfredsstiller behovet for 
velferdsarbeidet for Marinens mannskaper. 
Det ville formentlig være en brukbar løsning 
om fartøysjef en, sammen med tillitsmannsut
valget, disponerte midler for bussturer, til
stelninger o. I. Marinen burde, etter mønster 
av handelsmarinen, ha faste kontakter, ikke 
nødvendigvis eget personell, på disse steder. 
Kontakter som den enkelte fartøysjef på ·for
hånd kunne varsle, slik at et vi1sst program 
lå klart til avvikling straks etter at fartøyet 
var kommet i havn. 

Velferdstjenesten i Marinen må løses etter 
andre linjer enn de en følger for mannska
pene i Hæren og Flyvåpnet, og dette kan ikke 
skje uten at Marinen får stillet tH disposisjon 
e ·k s t ra velferdsmidler. Det er Nemndas 
bestemte oppfatning at Marinens mannska
per er fangt ugunstigere still.tet en mann
skapene i de øvrige forsvarsgrener. 

Hæren og Flyvåpnet har sine forlegninger 
i land. Etter at dagens tjeneste er slutt har 
mannskapene mange muligb.eter for fritids
beskjeftigelse og avkopling både innenfor og 
utenfor forlegningen. Mannskapene ombord 
i Marinens fartøyer lev.er under langt vanske
ligere forhold. De .bor. usedvanJ.i:g trÆD.gt, og die 
har , ikl{e ,spisesaler, kantiner, oppholdsrom 
o.l. Derfor mener Nemnda at det ·både er 
forsvarlig og riktig at de til sine velferdsbe" 
hpv har ~krav fpåJ å ,få stillet til disposisjon 
ekstra midler. 
.1 Nemnda vil ellers. uttale at midlene til vel
ferds- og undervisningsvirksomhet i sin alm.in• 
nelighet er for snaue. 

Nemnda har konsta;tert at det ved alle· for
legninger er: stor interes.se for praktiske kurs. 
En får imidlertid ofte høre at denne virksom
het stopper opp før budsjetterminens utløp av 
mangel på midler. Når soldatene interesserer 
-seg så meget for slfuke, er årsaken sikkert den 
at de her får kunnskaper som alltid kan kom• 
me til daglig nytte i det sivile liv. 

Det synes ellers å mangle meget på solda
tenes mteresse for, ener V'illje til, å ta del i 
løsningen av fritidsproblemene. Nemnda har 
hørt mange uttalelser om at militærlivet i seg 
selv virker sterkt hemmende på soldatens 
lyst og vilje til selv å gjøre en innsats. En
kelte tillitsmenn har, på Nemndas forespørsel, 
uttalt at de ikke bryr seg om tiltak som de 
selv ikke har vært med på å forberede. Fra 
ungdomsorganisasjonene · foreligger en rekke 
uttalelser om at militærlivet virker sløvende 
på ungdommen. Tidligere interesserte og ak
tive lags- og klubbmedlemmer taper under 
militærtjenesten sin interesse og blir borte fra 
lagsarbeidet. 

Nemnda mener det er nødvendig å finne 
fram til tiltak som kan endre dette bilde, til
tak som utløser egenaktivitet blant soldatene. 
Det er i samfunnets interesse at så skjer. 

Nemnda har selv gitt uttrykk for at løsnin
gen muligens er den at soldatene får adgang 
til å danne egne klubber eller lag innen den 
enkelte forlegning til å ta seg av de forskjel
lige interesseområder, såsom idrett, bridge, 
sjakk, amatørteater, orkester o. 1. Klubbene 
måtte i den utstrekning midlene stre4clrnr til, 
og etter rtil:Mtsmannsutvalgets råd, f.inian 1sieres 
av velferdsmidler. Klubbene burde ellers ba
seres på medlemskap med en mindre kontin
gent. Dette nærmest for å markere medlem
skapet, for å få den enkelte til å tre fram og 
erklære sin interesse. De måtte selv velge sine 
styrer og utvalg og selv, i samråd og ved 
hjelp av -idretts- og velferdsbefal, drive klub
bens virksomhet. 

Idretten egner seg spesie=1Jt fotr dette formål, 
både fordi den samler så mange og fordi den 
samlet krever så mange tillitsmenn i styrer 
og ,utvalg. 

Med utgangspunkt i klubbene og lagene bur
de det \fære lett å knytte konta;kt med sivil
befolkningen i distriktene omkring forlegnin
gene~ bryte den isolering som ofte' er til stede. 

De valgte tillitsmenn ville 'være et godt 
grunnlag for frivillig kveldsundervisning' i 
praktisk lagsarb1eid1

• Idrett lagene· ville for
mentlig l se det som en< naturlig oppgave å J ar.: 
rangere kiveldskurset fur utdanrtiD:g 01V ania~ 
tørinstruktører og -dommere i . /le 'f orskjewge 
idrettsgrener· osv. ' ~ , - · · · '' 

: Nemnda tror at det . på denne -måte· ville 
være mil.lig å holde interessen ~etllike 'hos tid-
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tigere interesserte og aktive medlemmer av 
ungdomsorganisasjonene og vekke interesse, 
aktivisere nye ungdommer. Nemnda rår til at 
spørsmålet om veier og midler for soldatenes 
egen medtviir'k.nin•g i frdtidsarbeidiet, snarest 
blir utredet og de nødvendige tiltak forsøkt 
satt i verk. 

Nemnda er klar over at det vil 'ktinne ha 
mange uheldige følger øm det ble gitt adgang 
til · å danne politiske foreninger ved forlegnin
g~ne. På den annen side er Nemnda klar over 
at den ungdom som er inne til militærtjeneste 
i 16 eller 18 måneder burde ha krav på å bli 
orientert om spørsmål som både direkte og 
indirekte er politiske spørsmål. De er alle i 
alderen 20-21 år og står like foran selv å 
skulle legge sin stemmeseddel i urnen. Sam
funnet burde derfor .være interessert i at slike 
informasjoner blir gitt. Nemnda mener også 
dette spørsmål bør utredes. • Det burde, i sam
råd med de politiske ungdomsorganisasjoner, 
være mulig åi finne høvelige former for å løse 
dette spørsmål. 

Nemnda var i sin forrige innberetning inne 
pa en enkelt side av U/V-korpsets organisa
sjon. Da en har det inntrykk at hele U /V
korpsets opplegging er tatt opp til behandling 
i forbindelse med forslag om ny undervis
ningsordning, går Nemnda i denne innberet
ning ikke nærmere inn på denne sak. 

Nemnda ser feltpresttjenesten som et vik
tig ledd i soldatenes velferd og ber overveiet 
om denne tjeneste, spesielt ved de små og 
isolerte forl,egmim.,ger, kan styrkes. Nemnda vH 
for øvrig peke på betydningen av et godt sam
arbeid mellem velferdsbefal, lege og feltprest. 

Befalets problemer. 
Befalet har også sine problemer. De er både 

mange og bekymringsfulle og fortjener stor 
oppmerksomhet. Dette forhold synes å være 
svært lite kjent. Det kommer blant annet sjel
den fram i pressen. Når det fra tid til annen 
nevnei;;, er det som regel i forbindelse med en 
arj;ikkel skrevet av en befalingsmann som til
svar til en tidligere fremkommet kritikk og 
blir vel derfor neppe lagt tilstrekkelig merke 
til. At befalets problemer ikke er alminnelig 
kjent og forstått, er av mange grunner uhel
dig: Nemnda vil .derfor i dette avsnitt rede
gjøre for en d~l ~v disse, slik Nemnda etter 
q.e siste 2½ års befaringer og samtaler ser 
dem. 

Samfunnet stili'er, og må stille store kr~v, 
til de ,µiilitære .'J?efalingsmenn. Den .ma_kt og 
myndighet som ved lov og på annen måte er 
tillagt n;ulit~re befalingsmenn, skal utøves 
med ro og sindighet. En krever at de skal ha 
erfaring og psylk.Oilogisk lllllsikt, sij!k at de 
både i fred og krig evner å gi den enkelte sol-

dat en riktig behandling. De skal · være gode 
instruktører . . De skal ·også være gode ledere, 
ledere som passer til norsk lynne. De skal 
stå som .eksempel for alle de unge de til enhver 
tid har under sin kommando. De skal foruten 
å gi militær opplæring medvirke til ·å utvikle 
gode samfunnsborgere. Det er store krav, 
men de kan heller ikke være mindre. 

Det er ingen tjenestemannsgruppe som ev 
så utsatt for offentlig kritikk som de militære 
befalingsmenn. En kan, etter Nemndas opp
fatnmg, ikke se bort fra at det er populært å 
kr:iltrsere bef al·et. Ved nærmere gram.aking 
svikter ofte en vesentlig del av grunnlaget for 
kritikken, men det lar seg vanskelig rette opp 
igjen. 

Det ,er neppe noen tjenestemenn som er 
tvunget til å skifte arbeidsplass så ofte som 
militært befal gjør det, høyere befal oftere 
enn lavere befal. Nemnda har 'inntrykk av at 
20-30 beordringer i tiden siden 1945 ikke er 
ualminnelig. Beordringene strekker seg fra 
sør til nord og fra øst til vest i landet, fordelt 
på tjene·ste ved tropp og stab, til øvelser ·og 
kurser. Samtidig med de mange beordringer 
har det vært store V8JI11Sker med å få filyttings
godtgjøring, hvilket ikke gjør humøret bedre. 

De iboligforhold, som har eksistert og frem
deles i stor utstrekning eksisterer, er svært 
dårlige. Nemnda har sett befalsrom som har 
vært under enhver kritikk. Rommene er, tross 
de vedtatte normer for møblering, fremdeles 
ofte sparsomt møblert med gamle, nedslitte 
og uensartede møbler og gir i det hele et for
stemmende inntrykk, spesielt når en vet at 
de skal bo her, kanskje for år fremover. Mid
ler til møblering i befalsrom måtte tidligere 
tas av soldatenes kvarterøre, og da måtte det 
bli beskjedent det som kunne gjøres for be
fialet. Først i inneværende budsjett-termin er 
det gitt egen bevilgning til dette formål. Mang
lene · på dette området er imidlertid så store 
at det trenges en ekstraordinær bevilgning 
skal den vedtatte norm for 'Utstyr av ·befals
rom kunne gjennomføres. Det er bygget en 
die! ~y-e befalsforlegninger, o,g her er standar
den god1, men det er, i forhold! ,til behovet, 
ennå bygget så altfor lite av slike befalsfor
legninger. 

Nemnda vil også nevne at det befal som har 
vært og er nødsaget til .å bo i dårlige befals
rom har hatt store vanskeligheter med å få 
fastsatt en rimelig husleie. l mange tilfelle er 
rommene slik at det iklke burd~ kreves hus
leie i det hele tatt. · 

Befalets messer er ofte av den samme dår• 
lige standard som befalsrommene. Trangt er 
det om plassen ved bordet til måltidene og 
enda • trangere er det om plassen i oppholds
rommet. 
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Gift befal må ofte bo langt fra sin familie. 
Det er ikke så få som gjennom år har sett 
familien bare i sine ferier. 

Familieboliger har det nemlig vært en nes
ten total mangel på. Mange av de som tross 
alt har tatt familien med har fristet tilværel
sen i tyskerbrakker av dårlig kvalitet eller i 
hytter. Det er etter hvert bygget mange fa
milieboliger av god standard, men det er frem
deles stor mangel. 

Flyttipg med familien til forlegninger i små 
og økonomisk vanskelig stilte kommuner be
tyr en reduksjon av familiens levestandard. 
Srtønre skatter, større utg.ifiter ti[ barnas sko
legang, større utgifter til sosiale goder, tann
lege, lege osv. Økede utgifter til anskaffelse 
av klær på grunn av ekstra reiseutgifter osv. 
Prisene på matvarer blir ofte høyere og ut-

•valget mindre. 
Befalet representerer i slike kommuner, 

sikattemessi1g og på am.nen måte, en stor ny inn
tekt for kommunen, men de blir ikke lenge 
nok på stedet til å få noen innflytelse i kommu
nen. 

Befalet og deres familier lever for øvrig 
nokså isolert i forhold til befolkningen på 
stedet, hvilket neppe er heldig. De er selv 
klar over forholdet, men det synes vanskelig 
å kunne gjøre noe ved det. Det burde imdd
lertid bevisst arbeides for årette på forholdet. 
Det er høyst uheldiJg at befalet og deres fami
lier lever d:Solert fra sivilbefolkningen. 

Personelladmini·strasjonen, speisiielrt i Hæren, 
synes å være for svakt oppbygd. Sakene, og 
da spesielt tilsettinger, går for sent. Det er 
befal som har ventet opp.til 1 ½ år på svar 
på søknader om tilsetting i ny stilling. Kla
gene over dette forhold er mange. Ordningen 
med at alt skal gå tjenestevei synes i dag å 
medfore mange ulemper. 

Befalets innflytelse på ansettelser er liten. 
Begrepet ansettelsesråd er ukjent i Hæren. 
Føler en tjenestemann seg forbigått og ønsker 

· en forklaring på hvorfor han er det, blir ved
kommende henvist til å klage til Stortinget 
med derav følgende offentlighet om saken. 
Tjenestemenn i andre etater har normalt ikke 
disse vansker. Deres representant i ansettel
sesrådet vil kunne orientere vedkommende om 

forholdet. Den sterke øking arv nye stillinger 
som forholdene nå har nødvendiggjort, synes 
å nødvendiggjøre en mer smidig form for hele 
personaladministrasjonen. Nemnda savner for
utsetninger for å antyde noen løsning av spørs
målet, men finner i denne beretning å burde 
peke på forholdet. 

Systemet med tjenesteuttalelser synes å ha 
liten verdi. For å få fullt kjennskap til søke
rens kva-lifilkasjoner, må en kje'l11le vedkom
mende offiser som har gitt tjenesteuttalelsen 
og hans måte å skrive på, eller også må en 
ringe rundt og samle opplysninger. Søkeren 
selv støtter seg i god tro til de tjenesteutta
lelser han har fått. Systemet med tjeneste
uttalelser i den form det nå praktiseres bør, 
etter Nemndas mening, straks bringes til opp
hør. Det er ikke til gavn hverken for den en
kelte tjenestemann eller for etaten. 

Ombudsmannen har, som nevnt i forrige 
innberetning, i henhold til instruksen, hjulpet 
befal som har klaget over forbigåelse i avan
sement til å få opplysninger om hvorfor de er 
furb1gått. På baik,grunn arv den kiritikk som 
i denne fo:ribindrelse firemkom i Stortinget un
der behandlingen av Nemndas første innbe
retning, er saken tatt opp med Stortingets 
Protokollikomite, som wl avgi en uttalelse som 
fastlegger Ombudsmannens fremtidige virk
somhet når det gjelder slike saker. 

Som nevnt til å begynne med, har Nemnda 
funnet det riktig å peke på at også befalet 
har sine problemer, som fortjener stor opp
merksomhet. Nemndas oversikt er generelt 
formet, men den skulle gi et bilde av situasjo
nen. Det er et mørkt bilde som hverken myn
dighetene eller offentligheten synes å være 
tilstrekkelig kjent med. Det viser seg ofte at 
det militære befal på mange måter er vanske
ligere stillet enn alle andre tjenestemanns
grupper. 

Nemnda foreslår at Forsvarsdepartementet 
eller en offentlig nedsatt komite, får i opp
drag å utrede befalets problemer og frem
legge forslag som i vesentlig grad retter på 
de nåværende forhold. Et effektivt forsvar 
kan ikke bygges opp uten et dyktig og tilfreds 
befalskorps. 

Oslo, mars 1955. 

Arthur Ruud. 
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