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Til Kopi til  
Forsvarsbygg 
Cyberforsvaret 
Etterretningstjenesten 
Forsvarets fellestjenester 
Forsvarets høgskole 
Forsvarets logistikkorganisasjon 
Forsvarsmateriell 
Forsvarets operative hovedkvarter 
Forsvarets personell- og vernepliktssenter 
Forsvarets spesialstyrker 
Forsvarets sanitet 
Heimevernet 
Hæren 
Luftforsvaret 
Sjøforsvaret 
FFT/FMS 
FFT/FPK 
FFT/FSA 
FFT/RE 
FST/HR-AVD 

Befalets Fellesorganisasjon 
Fellesforbundet 
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening 
Norges Offisersforbund 
Norsk Tjenestemannslag Forsvaret 
Personellforbundet 
UNIO  Hovedorganisasjonen for universitets- og 
høyskoleutdannede 

Iverksetting av Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet og Reglement for 
utøvelsen av Forsvarets boligvirksomhet  

1 Bakgrunn 
Sjef Personellavdelingen i Forsvarsstaben (FST/HR) har fastsatt Bestemmelse om Forsvarets 
boligvirksomhet (Boligbestemmelsen) med virkning fra 1. august 2017. Bestemmelsen følger som 
vedlegg til dette skrivA. I medhold av Boligbestemmelsen har Forsvarets personell- og 
vernepliktssenter utarbeidet Reglement for utøvelsen av Forsvarets boligvirksomhet 
(Boligreglementet) med vedlegg, som også følger vedlagtB. 
 
2 Drøfting 
Det er foretatt en gjennomgripende revisjon av begge regelverk, som omfatter større og mindre 
endringer. De viktigste endringene er følgende: 

• Målgrupper er tilpasset ny militær ordning. 
• Botid er endret, kortere i sentrale strøk og lengre i utsatte områder. 
• Boligråd reduseres fra 30 til 6. Iverksettingen vil bli gjennomført etter innføringen av nytt 

reglement. 
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• Bruksendring bolig og kvarter er tatt ut av reglementet. Dette håndteres lokalt mellom FB og 

regional boansvarlig myndighet (RBAM). 
• Flere ansatte (i målgruppen) kan dele bolig. 
• Det er åpnet for fortløpende tildeling av bolig.  
• Poengberegning for bolig er forenklet: Flyttepoeng og tjenestepoeng er fjernet, mens det gis 

ekstra poeng for medsøker (i målgruppe).  
• Klagebehandlingen er forenklet og effektivisert. En klage skal ikke utsette fordelingen, men 

behandles separat. RBOR tar endelig avgjørelse. 
• Støtte til egenetablering (låneordning, økonomisk/juridisk rådgivning) er avviklet og fjernet i 

reglementet. 
• Forsvarsbyggs internettplattform «Basen» skal benyttes for alle søknader på Forsvarets boliger 

og kvarter. 

3 Konklusjon 
Boligbestemmelsen og Boligreglementet trer i kraft 1. august 2017, og erstatter 
Boligbestemmelsen og Boligreglementet, gjeldende fra 1. desember 2015. 
Det anmodes om at Regelverksenheten publiserer Boligbestemmelsen og Boligreglementet med 
vedlegg. 

   

Jan Erik Thoresen (ef) 
Brigader 
Sjef Forsvarets personell- og 
vernepliktssenter 
 
 

  

 
Dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ikke håndskreven signatur. 

A Vedlegg: Boligbestemmelsen 
B Vedlegg: Boligreglementet 
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