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Endring av Bestemmelser om utskrivning og verneplikt (BUV) del III kapittel 1,
vedlegg B - Regler for behandling av søknader og klager ¿ retningslinjer for
utsettelse med tjeneste i fredstid. Fremsending for publisering i FOBID.
1 Bakgrunn
Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) har oppdatert Bestemmelser om utskrivning og
verneplikt (BUV) del III kapittel 1, vedlegg B – retningslinjer for utsettelse med tjeneste i fredstid av
august 2003.
Det er ikke gjort en fullstendig revisjon av vedlegget etter bestemmelsene i Regelverksdirektivet.
Dette fordi en revisjon av BUV i sin helhet vil komme på et senere tidspunkt, og det er derfor
hensiktsmessig å revidere hele bestemmelsen samlet. Endringene som nå er gjort, ble valgt
gjennomført uavhengig av en større revisjon da vedlegget på flere områder var så utdatert at det
vanskeliggjorde daglig forvaltning, herunder forvaltning i forbindelse med innkalling til øvelse Cold
Response 2016.
2 Drøfting
2.1 RUV-henvisninger
Endringene i BUV del III kapittel 1 vedlegg B er sin helhet oppdatert mot vernepliktforskriftens innhold
og alle henvisninger til RUV er endret til korrekte henvisninger i vernepliktforskriften. RUV ble satt ut
av kraft i 2011 og erstattet av forskrift om utskrivning og verneplikt (vernepliktforskriften). I tillegg er
også alle avdelingsbetegnelser oppdatert iht. dagens organisasjon.
2.2 Begrepet «fritak»
Der hvor begrepet «fritak» er feilaktig brukt, er dette gjennomgående endret til «utsettelse» iht.
vernepliktforskriften. «Fritak» brukes normalt om personell som får innvilget fritak fra verneplikten
eller tjenesteplikten. Der hvor den innkalte må påregne å bli kalt inn på nytt ved et senere tidspunkt
blir det derfor riktig å bruke «utsettelse». Dette forhindrer også at leseren tolker punktet til å omhandle
et absolutt fritak fra tjeneste.
2.3 Utsettelse på grunn av utdanning
Vedleggets punkt 14.3 medfører materielle endringer om utsettelse på grunn av utdanning for
personer som er innkalt til repetisjonstjeneste, hjelpetjeneste eller heimevernstjeneste i forhold til
tidligere utgave av 2003. I utgaven av 2003 står det i teksten at «fritak fra tjeneste gis dersom det
foreligger bekreftelse på heltidsstudie [….]».
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På grunn av det økte fokuset på trening av Forsvarets styrkestrukturer, gjennomfører nå flere
avdelinger kortere øvelser i en 2-3 års syklus. Det betyr øvelser med en varighet på 5-7 dager, noe som
er langt kortere enn den tradisjonelle vinterøvelsen som normalt har en varighet på inntil 21 dager.
Heimevernet har til nå ikke fått tilført personell som har kunnet dokumentere å være i et studieløp, og
fikk derav få søknader vedrørende utsettelse med årlig trening på grunn av heltidsstudier. Denne
praksisen er nå endret, da Heimevernet ønsker å få tilført personell tidligere tidspunkt i
vernepliktsløpet (ca. 25 år). Heimevernet får nå også tilført personell som er heltidsstudenter, såfremt
studenten bor innenfor HV-distriktet.
Selv om Forsvaret har behov for personell som er studenter, er det ikke i Forsvarets interesse å pålegge
den vernepliktige tjeneste som medfører uheldige konsekvenser for et pågående studieløp. Det er stor
variasjon mellom ulike studier i hvilken grad et fravær medfører alvorlige konsekvenser for
studieforløpet. Det foreslås derfor at dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Teksten er derfor i ny utgave
endret til «utsettelse med […] tjeneste kan gis dersom det kan dokumenteres at et fravær vil ha
alvorlige konsekvenser for utdanningsforløpet». Bruken av «kan» samsvarer med ordlyden i vedleggets
punkt 14 og med vernepliktforskriften § 10-1.
Eventuelle uheldige konsekvenser må dokumenteres av utdanningsinstitusjonen. Dette er det samme
kravet som stilles ved søknad om utsettelse med bakgrunn i deltidsstudier i gjeldende tekst.
3 Konklusjon
FPVS ber om at det endrede vedlegget publiseres i FOBID og at BUV del III kapittel 1 vedlegg B av
september 2015 gjøres gjeldende fra 1. oktober 2015. BUV del III kapittel 1 vedlegg B av september
2015 erstatter samme vedlegg av august 2003. Endringene er koordinert med forvaltningen.
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