
 

  

FORSVARET  

Forsvarsstaben 

   1 av 4 
   
Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 
Oberst Jens Schanche Dølør, jdolor@mil.no 
 +47 23 09 20 70, 0510 2070 
FST/HRAVD/KOMPSEK 

2018-12-20 2018/046655-002/FORSVARET/ 204 
 
Tidligere dato Tidligere referanse 
2018-12-17 2018/46655-001 

 
  

     

     

Postadresse Besøksadresse Sivil telefon/telefaks Epost/ Internett Vedlegg 
Postboks 800 Postmottak Glacisgata 1 / forsvaret@mil.no  
2617 Lillehammer 0015 OSLO  www.forsvaret.no  
Norge Norge Militær telefon/telefaks   
  99/0500 3699 Organisasjonsnummer  
   NO 986 105 174 MVA  
   

 
 

     

Til Kopi til  

Cyberforsvaret 
Etterretningstjenesten 
Forsvarets fellestjenester 
Forsvarets høgskole 
Forsvarets logistikkorganisasjon 
Forsvarets operative hovedkvarter 
Forsvarets personell- og vernepliktssenter 
Forsvarets spesialstyrker 
Forsvarets sanitet 
Forsvarsstaben 
Heimevernet 
Hæren 
Luftforsvaret 
Sjøforsvaret 
FFT/RE 

Forsvarsmateriell 

Iverksettingsskriv - endring av Bestemmelse for lufttransporttjenesten i Forsvaret 
(BTF 4-002) 

1 Bakgrunn 

FST viser til tidligere referanse der FPVS oversender revidert versjon av «Bestemmelse for 
luftransporttjenesten i Forsvaret (BTF 4-002)» for iverksetting.    

2 Drøfting 

Følgende endringer gjøres gjeldende fom 1. januar 2019; 

FJERNES/UTGÅR: 

 1.5 Definisjoner; 1.5.4 Besøksreiser. Reiser i kategori 16,18 og 19. 

 1.5.18 Tilknytning. Med tilknytning menes det stedet der hovedperson eller dennes 

ektefelle/samboer/partner er oppvokst (har tilbrakt minst 5 av de første 20 leveår) eller der 

hovedpersonen har foreldre/steforeldre/svigerforeldre/barn bosatt. Reisen kan gå til eller starte 

på nåværende folkeregistrert bosted eller tjenestested til hovedperson. Barn under utdanning 

under 20 år tilhører fortsatt husstanden, og utløser tilknytning. 

 2.1 Hvilke personellgrupper som har adgang; 

o I de tilfeller hvor ektefeller/samboende/partnere begge er hovedpersoner, vil begge ha 

rett på tilknytningsreise. Dette betyr at i en husstand med to hovedpersoner, vil man 

kunne tilkomme to tilknytningsreiser. 
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o Personell med tilknytning utlandet kan innvilges besøksreise fra tjenestested til 

nærmeste innlandsflyplass. Reisen bestilles med preferert selskap. 

 2.2 Begrensninger for de ulike personellgruppene; 

o Besøksreiser i kategori 16 - 19 er ikke overførbare innen husstanden. De kan heller ikke 

overføres til nytt kalenderår eller en ny 12 måneders periode. 

 3.2 Kategorigruppe 1 og 2; 

o 16 Besøksreiser for yrkesbefal, avdelingsbefal, vernepliktig akademisk befal, kadetter, 

midlertidig tilsatt befal og ikke yrkestilsatt befal på plikttjeneste  

Gjelder hovedperson samt dennes husstand.  

• tilkommer 2 enkeltreiser per kalenderår til tilknytningssted. Tilknytning skal 

dokumenteres.  

o 18 Besøksreiser for sivilt tilsatte og sivile lærlinger  

Gjelder kun hovedperson.  

• tilkommer 2 enkeltreiser per kalenderår til tilknytningssted. Tilknytning skal 

dokumenteres  

o 19 Besøksreiser for grenaderer og matroser  

Gjelder hovedperson samt dennes husstand.  

• tilkommer 2 enkeltreiser per kalenderår til tilknytningssted. Tilknytning skal 

dokumenteres.  

 3.3 Kategorigruppe 3 (Behovsprøvde reiser); 

o 32 Behovsprøvde reiser for pensjonert personell fra Forsvaret, FFI, Forsvarsbygg, FD  

og Nasjonal sikkerhetsmyndighet  

Gjelder hovedperson samt ektefelle/samboer/partner/etterlatt og barn inntil fylte 20 år 

som har samme bopel (adresse iht Folkeregisteret) hvor behovet for tilstedeværelse 

dokumenteres med legeattest/dødserklæring/ tilsvarende.  

• reisen kan tilstås når det oppstår akutt livstruende sykdom/ulykke i nærmeste familie, 

jf pkt 1.5 i denne BTF. I tillegg til reisen ifm den akutte situasjonen gis en reise t/r enten 

til bisettelse/begravelse eller urnenedsettelse (ikke begge deler).  

• behovet legitimeres ved bestilling  

ENDRINGER AV INNHOLD: 

 2.1 Hvilke personellgrupper som har adgang; 

o Militært ansatte som tjenestegjør i utlandet eller internasjonale operasjoner 

opprettholder sine reiser innenlands i form av besøksreiser kategori 16 og 

opprettholder tidligere innvilgede reiser ifm besøks og samværsrett jfr. Særavtale om 

merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret. 

o Sivilt personell som tjenestegjør i utlandet opprettholder sine reiser innenlands i form 

av besøksreiser kategori 18 og opprettholder tidligere innvilgede reiser ifm besøks- og 

samværsrett jfr. Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for 

Forsvaret. 

o Grenaderer, matroser samt Midlertidig militært ansatte som tjenestegjør etter 

Særavtalen for internasjonale operasjoner, opprettholder sine reiser innenlands i form 

av besøksreiser kategori 19 og opprettholder sine tidligere innvilgede reiser ifm besøks- 

og samværsrett jfr. Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon 

for Forsvaret. 

 3.1 Kategorigruppe 0; 
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o 06 Barnepassreiser innenlands  

 Gjelder barn under 15 år som den forsvarsansatte bor sammen med fast eller 

halvparten av tiden (delt bosted), eller der det er avtalt minimum 50 % samvær med 

den ansatte uten at barnet bor fast hos ham/henne. Reisene kan overføres mellom 

foreldrene ved delt bosted når begge foreldre er ansatt i Forsvaret.  

 Det kan innvilges inntil 8 tur/retur reiser i løpet av et kalenderår. 

 Reiser gis når begge foreldrene barnet bor hos, eller den ansatte som er alene om 

samværet/omsorgen, er på tjeneste, øving, kurs, skole eller konferanse som innebærer 

fravær fra hjemmet. Fraværet må minimum være seks timer fra 1530-0730 påfølgende 

dag.  

 Hvis en forsvarsansatt har fravær fra hjemmet som beskrevet over, gjelder ordningen 

når sykdom medfører at hjemmeværende omsorgsperson ikke kan ta seg av barn. 

Tilsvarende gjelder ordningen dersom hjemmeværende omsorgspersonen arbeider i 

turnus med fravær fra hjemmet i mer enn seks timer i tidsrommet 1530-0730. 

 Reisene kan brukes ved at barna reiser til omsorgspersoner, eller at disse reiser til 

barna. Hvis de som skal ta seg av barna kommer til dem, regnes en reise som en tur 

retur pr person. Dersom barna reiser, regnes hver reise som 1 tur/retur per gang, 

uavhengig av antall barn som reiser sammen. 

  Det kan unntaksvis innvilges reise for følge av barn under 5 år, til omsorgsperson. 

Slike reiser kommer i tillegg til barnets reiser. 

  De reisende skal benytte Forsvarets lufttransportsystem eller billigste 

reisemåte med offentlig kommunikasjon. Flyreiser bestilles iht prosedyre for 

barnepassreiser. Ved bruk av privat kjøretøy danner utgiftene tilsvarende 

billigste reisemåte med offentlig kommunikasjon grunnlag for 

kompensasjonen. Kun reiseutgifter dekkes, ikke utgifter til kost og overnatting 

ifm reisen. 

Reisene belastes egen avdeling. Ordningen er skattepliktig for den ansatte og skal føres på 

reiseskjema ”Barnepassreise” i FiF. Skjema gjøres tilgjengelig i FiF av FPVS/PLA 

(reiseordning 7/007). 

Mindre tekniske endringer i pkt 4-17. 
 
I tillegg er teksten tilpasset ny OMT samt innvilgede rettigheter i f.t. Bestemmelsen til OR 
2-4.  
Med kadetter vises det til kadetter med full lønn (gammel ordning). Kadetter med oppstart 
2018 og senere har sine rettigheter beskrevet i sin individuelle kontrakt med Forsvaret. 
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3 Konklusjon 

FST iverksetter vedlagte «Bestemmelse for luftransporttjenesten i Forsvaret (BTF 4-002)» med 
iverksettingsdato 1. januar 2019.  

Regelverksenheten/FFT bes publisere bestemmelsen i FOBID.  

 

   

Tom Simonsen (e.f) 
direktør 
sjef FST/HR-avdelingen 
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