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Gjennomføring av veterantreff - Saker som ble tatt opp på NVIOs landsmøte 

1 Bakgrunn 

Forsvarets veterantjeneste viser til mottatt mail fra Norges veteranforbund for internasjonale 
operasjoner (NVIO), datert 16. mai 2019, som omhandler ønske om endring av gjeldende 
administrative bestemmelser for gjennomføring av Forsvaret veterantreff. 

2 Drøfting 

I mailen fra NVIO henvises det til NVIOs landsmøte på Gardermoen 27-28 april 2019, hvor landsmøtet 
har bedt forbundsstyret i NVIO om å fremme endringsønske om at følgende kategorier personell gis 
adgang til å kunne delta på Forsvarets veterantreff: 

• Pårørende etter falne veteraner (i tjenesten) 

• Pårørende til veteraner som er tjenestegjørende i en internasjonal operasjon 

• Pårørende til veteraner som av naturlige årsaker har avgått med døden 

I samme mail anmodes det også om at det gis anledning til at Forsvarets veterantreff kan avholdes i 
NVIOs medlemslokaler der dette tilgjengelig. 

Forsvarets veteraninspektør (FVI) har vurdert endringsønskene, og kan ikke se at det har fremkommet 
nye vektige momenter som gir grunnlag for å endre gjeldende administrative bestemmelser for 
Forsvarets veterantreff. FVI er av den oppfatning at de innmeldte endringsønsker er vurdert tidligere 
som del av forberedelsene før utgivelsen av bestemmelsene i desember 2018. 

3 Konklusjon 

FVI har vurdert de ovennevnte endringsønsker fra NVIOs landsstyremøtet 27-28 april 2019. 
Endringsønskene anses som tidligere vurdert som del av forberedelsene før utsendelsen av de 
administrative bestemmelser for Forsvarets veterantreff. Det har ikke fremkommet nye vektige 
momenter til saken, og det vil derfor ikke bli gjort endringer i gjeldende administrative bestemmelser 
av 18. desember 2019. 
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Bjørnar Bertil Stivang (ef) 
Oberstløytnant 

Sjef Operasjonsseksjonen 
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