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Publisering FOBID - nytt vedlegg til BUV del III
1 Bakgrunn
Ved Vernepliktsverket utarbeides og forvaltes Bestemmelser om utskrivning og verneplikt i
Norge (BUV). Dette er FSJ utfyllende bestemmelser, som bla bygger på Vernepliktsloven og
HV-loven. Disse bestemmelsene må distribueres og bekjentgjøres for alle personellforvaltere og
brukere av systemene våre. Bruk av FIS P/P-3 som elektronisk verktøy er sentral i all forvaltning
av alt personell i Forsvaret. Kontroll og oppfølging fra Datatilsynet har gjort det nødvendig å
etablere og dokumentere rutiner for hvordan vi skal håndtere eventuelle misbruk av
opplysninger fra dette systemet.
2 Drøfting
Det er derfor utarbeidet et eget vedlegg til BUV del III, som omhandler logger i Forsvarets
personellregister (Hovedrulla). VPV har derfor behov for å gjøre dette vedlegget kjent for alle i
Forsvaret og samtidig gjøre dette elektronisk tilgjengelig for senere oppslag og bruk. Vi vil
bruke nyhetsbrev fra FPT til å informere om vedlegget, men trenger å få publisert det på
FOBID for oppfølging og korrekt henvisning senere.
Den beste løsningen er i FOBID å knytte dette vedlegget til hoveddokumentet BUV som
"Relevante dokumenter".
http://fobid.mil.no/ar/viewversion!load.action?docs=%5B37812%2C+37853%2C+322845%5D&i
d=37807
3 Konklusjon
Vedlagt følger dokumentet i Word A . Vedlegget er datert mai 2009, men har hos oss trådt i kraft
nå fra 1 august 2009 ifm bekjentgjøring for alle ansatte. Når det gjelder nummerering av
vedlegget er dette korrekt merket vedlegg M. De øvrige vedleggene er utarbeidet og tidligere
ikke publisert via FOBID. Det jobbes med å oppdatere og klargjøre disse for publisering, men
det er bare vedlegg M som pr nå er klart.
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