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Fastsettelse av Reglement for disponering, varsling og innkalling av personell i
forbindelse med styrkeoppbygging ved krise, konflikt eller krig
1 Bakgrunn
Sjef Vernepliktsverket (VPV) fastsetter Reglement for disponering, varsling og innkalling av personell i
forbindelse med styrkeoppbygging ved krise, konflikt eller krig til bruk i ForsvaretA.
Reglementet trer i kraft fra 2012-03-01.
2 Drøfting
Formålet med reglementet er å sørge for enhetlige, forsvarlige og kosteffektive rutiner for
disponering, varsling og innkalling av personell ved styrkeoppbygging.
Reglementet gjelder for hele Forsvaret, og omfatter forvaltning av tjenestepliktig personell, både
tjenestegjørende og ikke tjenestegjørende. Reglementet gir presiseringer til Bestemmelser om
utskrivning og verneplikt i Norge (BUV), og inkludert rutiner for nødvendig omdisponering av
tjenestegjørende personell.
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2.1 Hjemmelsgrunnlag
Reglementet fastsettes med hjemmel i følgende regelverk:
•

Lov 17. juli 1953 nr. 29 Lov om verneplikt (vernepliktsloven)

•

Lov 2. juli 2004 nr. 59 Lov om personell i Forsvaret (forsvarspersonelloven)

•

Forskrift 10. desember 2010 nr. 1605 Forskrift om utskrivning og verneplikt
(vernepliktsforskriften)

•

Styrkeoppbyggingsdirektivet for Forsvaret (SOS-direktivet)

•

Bestemmelser om utskrivning og verneplikt i Norge (BUV)

•

Bestemmelse for strukturforvaltning i Forsvaret

2.2 Disponeringsprosessen
Disponering av personell i styrkestrukturen er en prosess som tidvis faller på plass gjennom året og
som i hovedsak er et resultat av innarbeidede prosesser i forvaltningen.
Ved omdisponering av personell fra avdelinger som ikke har oppgaver i fm krise, konflikt eller krig i
tjeneste til utpekte hovedkvarter, staber og avdelinger, innkaller VPV dette personellet til eventuell
kadretjeneste som denne omdisponeringen medfører.
Sjef VPV vil i løpet 2012 etablere et årlig ”Disponeringsforum”; et forum hvor VPV disponeringer og
omdisponeringer koordineres, bekreftes og effektueres.
2.3 Teknisk understøttelse av disponeringsprosessen
Det er utviklet og etablert teknisk understøttelse for disponering til styrkestrukturen for alle
personellkategorier.
Disponering til styrkestrukturen skjer i hovedsak automatisk for befal, sivile og vervede i det en person
settes i fast tjeneste i produksjonsstrukturen, forutsatt at stillingen også finnes i styrkestrukturen. Så
lenge personellet er i tjeneste, har disponeringen i styrkestrukturen en åpen til-dato. Når befal,
vervede og 2 års militære lærlinger avslutter sitt tjenesteforhold i Forsvaret, settes til-dato på
styrkedisponeringen automatisk til ett år etter sluttidspunktet.
Tilsvarende er det etablert funksjonalitet som disponerer menig tjenestepliktig personell til
styrkestrukturen ved dimisjon med sluttkode som tilsier fullført førstegangstjeneste. Det forutsettes at
stillingen fra produksjonsstrukturen finnes i styrkestrukturen. Det settes automatisk til-dato på
disponeringen til tre år etter dimisjonstidspunktet.
Ved strykeoppbygging vil VPV i tillegg til utsendelse av innkallingsordrene, også benytte seg av raske
og direkte tilleggsvarslinger som sms, e-post, internett og media for personell som skal møte straks.
3 Konklusjon
Sjef Vernepliktsverket (VPV) fastsetter Reglement for disponering, varsling og innkalling av personell i
forbindelse med styrkeoppbygging ved krise, konflikt eller krig til bruk i Forsvaret fra 2012-03-01.
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