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Referat fra nemndsmøtet 15. og 16. november 2022 
 
1 INNLEDNING 
(1) Den 15. og 16. november 2022 holdt Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret møte i 

Oslo.  
 
(2) Den 15. november var Ombudsnemnda i møte med forsvarssjefen. Nemnda fikk også en 

presentasjon om og i Situasjonsrommet i Forsvarsdepartementet (Forsvarsstaben).  
 

(3) Den 16. november var Ombudsnemnda i møte med Statens pensjonskasse om 
Forsvarets veteraners rettsstilling. Til dette møtet var nemndsmedlemmene Cecilie 
Gjennestad, som deltok på annen aktivitet på vegne av nemnda, og Gunvor Eldegard 
fraværende. 

 
2 PRESENTASJON OM SITUASJONSROMMET 
(4) Oberstløytnant Einar Aarbogh presenterte situasjonsrommet og dertil arbeidsflyt og 

prosesser.  
 
3 MØTET MED FORSVARSSJEFEN 
Dokumentasjon: Ombudsnemndas tilsynsrapporter av 2. juni 2022 og 17. juni 2022 samt 
Forsvarsdepartementets uttalelse til disse 
(5) Til stede foruten forsvarssjefen var forsvarssjefens militærassistent, oberstløytnant 

Marius Nilsen. 
 
(6) Forsvarssjefen ga sitt overordnede syn på Ombudsnemndas tilsynsrapporter og 

redegjorde for det han oppfatter som Forsvarets mest nærliggende utfordringer i tiden 
som kommer.  

 
(7) Forsvarssjefen og Ombudsnemnda ønsker å komme sammen til møte en gang hvert 

halvår.  
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4 MØTET MED STATENS PENSJONSKASSE  
Dokumentasjon: Brev fra forsvarsombudet til Statens pensjonskasse av 13. mai 2022 
(8) Til stede fra Statens pensjonskasse var seksjonsleder Bente Bøe Cristophersen, 

seniorrådgiver Tone Lise Andersen, seniorrådgiver Øyvind Hauge, seniorrådgiver Fredrik 
Rekkedal og seniorrådgiver Hege Skimelid.  

 
(9) Statens pensjonskasse ga Ombudsnemnda en innføring i sin totale portefølje, om dagens 

erstatnings- og kompensasjonsordninger for skadde veteraner og den historiske 
utviklingen av disse, om rettsproduksjonen og rettsutviklingen på dette feltet og om 
relasjonen mellom pensjonskassen, klagenemnda og Forsvarsdepartementet.  

 
(10)  Blant problemstillingene som ble diskutert konkret var håndteringen av det ulike 

beviskravet for de to kompensasjonsordningene (35 G-ordningen og 65 G-ordningen), 
dagens rettskildebilde og medisinske spesialisterklæringers bevisverdi.   
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