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1 INNLEDNING 
Nemnda holdt møte i Oslo 7.–8. februar, med den agenda som følger vedlagt. 
 
Cecilie Røste var fraværende 7. februar. Den 8. februar var samtlige nemndsmedlemmer til 
stede.  
 
2 INNHOLD 7. FEBRUAR 
2.1 Årsplan og øvrige aktiviteter 
Dokumentasjon: Utkast til årsplan samt øvrige aktiviteter (tilsendt på forhånd) 
Forsvarsombudet gikk gjennom utkast til årsplan samt øvrige aktiviteter, som var tilsendt 
nemndsmedlemmene på forhånd. Nemnda tok planen til etterretning.  
 
Blant nærliggende administrative gjøremål er å sørge for sikkerhetsklarering av 
nemndsmedlemmene via Stortinget.  
 
2.2 Delegering av myndighet fra nemnda til forsvarsombudet og kontoret 
Dokumentasjon: Utkast til fullmakt (tilsendt på forhånd) 
Forsvarsombudet orienterte nemndsmedlemmene om den praktiske arbeidsfordelingen 
mellom forsvarsombudet (ombudsmannen) og nemnda under den forrige, nå avløste 
instruksen.  
 
Det ble foreslått å ta inn et nytt punkt i fullmaktsmatrisen om at forsvarsombudet og direktøren 
skal presentere saker og problemstillinger kontoret arbeider med, når det er nemndsmøte, slik 
at nemnda holdes oppdatert. Dette er tatt inn som nr. 6 i utkastet til fullmaktsmatrise (vedlagt). 
Nemnda bestemte at fullmaktsmatrisen ikke skal vedtas formelt umiddelbart, men at den skal 
brukes i mellomtiden, inntil den nylig tiltrådte nemnda får kommet seg bedre inn i 
virksomheten.  
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2.3 Administrative avklaringer 
Dokumentasjon: Brukerveiledning for registrering av reiseregninger mv. (utlevert under 
møtet) 
Unntatt offentlighet, lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret § 14 annet ledd. 
 
3 INNHOLD 8. FEBRUAR 
3.1 Møte mellom forsvarsministeren og nemnda (digitalt) 
Dokumentasjon: Agendapunkter (utlevert under møtet) 
Møtet handlet blant annet om «funksjonelt fravær» og «EBA» (eiendom, bygg og anlegg), med 
utgangspunkt i nemndas tilsynsrapporter av 10. desember i fjor, «PBU» (personlig bekledning 
og utrustning) samt en kortfattet presentasjon av den nye loven for nemndas virksomhet, 
herunder et avklart mandat for Forsvarets veteraner.  
 
Stortinget ba i fem anmodningsvedtak høsten 2020 regjeringen om å sikre en rekke endringer i 
erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner. Fra forsvarsministerens side ble det 
under møtet gjort rede for Forsvarsdepartementets oppfølging av de ulike 
anmodningsvedtakene: 
 
 Forrige regjering fulgte opp to anmodningsvedtak som gjaldt nye, og for veteranene mer 

gunstige, foreldelsesregler med en lovendring. Denne trådte i kraft sommeren 2021. 
Foreldelsesreglene ble gitt tilbakevirkende kraft. Nemnda som behandler klagesaker har 
derfor gjenopptatt de sakene som tidligere var avslått på bakgrunn av foreldelse. 

 
 Forslag til regler om bruk av spesialisterklæringer ble sendt på høring i fjor sommer, med 

frist i september. Vi arbeider nå med fastsettelse av forskriftsendringer om dette. Planen er 
at endringene skal tre i kraft i løpet av den nærmeste måneden. 

 
 Stortinget anmodet videre regjeringen om å sikre at veteraner skal få ta opp igjen saken sin 

på nytt der vedtak kan være i strid med gjeldende rett. Forsvarsdepartementet håper å 
kunne presentere et forslag til oppfølging i løpet av den nærmeste tiden. 

 
 Det siste anmodningsvedtaket gjaldt å sikre at dagens nivå for dekning av juridisk bistand. 

Vedtaket er fulgt opp ved at nivået er videreført. 
  
 Stortinget ba i anmodningsvedtak 2020–2021 regjeringen legge frem en kartlegging av 

prioriterte forskningsområder relatert til forsvarspersonell i utenlandstjeneste. Denne skal 
legge grunnlaget for en strategi for norsk veteranforskning: 

 
o Forsvarsdepartementet har opprettet «Forum for veteranforskning (FVF)», med mandat 

av 31. mai 2021. 
 

o Under FVF-paraplyen er det så langt satt i gang tre veteranforskningsprosjekter, og det 
forventes tre igangsatt i 2022. Alle forskningsprosjekter har bakgrunn i FVFs omforente 
satsningsområder. 
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o Utkast til «Strategi for veteranforskning» har vært på sin andre høringsrunde hos 
veteranorganisasjonene. Den har også blitt sendt på høring hos departementene som 
utgjør IDA-gruppen, samt medlemmene i FVF. 

 
Forsvarsombudet gjorde kort rede for nemndas internasjonale rolle og vertskapet for den 
internasjonale militære ombudskonferansen i oktober 2022 i Oslo, der nemnda vil invitere 
forsvarsministeren til å åpne konferansen. (Invitasjonen ble postlagt 9. februar.) 
 
Forsvarsministeren og nemnda ønsker å avholde møte hvert halvår. 
 
3.2 Møte med Tillitsvalgtordningen (TVO) ved to representanter fra Vernepliktsrådet 
Dokumentasjon: Agenda, blant annet med utvalgte pågående saker for TVO (presentert under 
møtet) 
 
3.3 Forsvarets arbeid med undersøkelsene om mobbing, trakassering og seksuell trakassering 
Dokumentasjon: Presentasjon fra prosjektoffiser (oblt.) Michael Baas Bottenvik-Hartmann, 
Forsvarsstaben 
Forsvaret er i ferd med å institusjonalisere arbeidet mot mobbing, trakassering og seksuell 
trakassering som en del av sitt daglige virke, knyttet til kjerneverdiene respekt, ansvar og mot. 
Den neste rapporten vil foreligge omkring påske 2023. Deretter vurderer man å redusere 
hyppigheten av undersøkelsene. Prosjektoffiserstillingen i Forsvarsstaben er i utgangspunktet 
tenkt opphevet 1. august 2023. 
 
3.4 Sak 1/2022 om internasjonal samarbeidsavtale for militære ombudsordninger 
Dokumentasjon: Redegjørelse, avtaletekst og plan for implementering av avtalen (tilsendt på 
forhånd) 
Nemnda fattet slikt vedtak som fremgår av vedtaksprotokollen.  
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