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 Til Kopi til  

FFT/RE  

Rettelse av punkt 3.8 og 4.3 i boligreglementet og vedlegg B og C 

Etter ønske fra Forsvarets arbeidstakerorganisasjoner ble vedlegg B drøftet på nytt, for å omgjøre 
avgjørelsen hvor hver enkelt skulle gjennomføre vask av kvarter selv. 

Drøftingens resultat var at vask av kvarter av profesjonelle ukentlig ble innført på nytt. Se vedlegg: 
Referat HATA møte den 13. november 2020  

På grunn av upresis formulering og forskyvelse av punktene i dokumentet har det vært nødvendig med 
følgende rettelser: 

Rettet tekst på punkt 3.8 og 4. 3 i Boligreglementet, rettet tekst i vedlegg B undervedlegg med rettet 
tekst og tekst i vedlegg C, punkt 3.2. Se under merket med gult. 

 

Boligreglementet: 
 
Tekst i punkt 3.8: 

3.8 Byttesøknad 

Søknad om bytte til annen tjenestebolig eller annet kvarter innvilges normalt ikke, men kan vurderes 
dersom tjenesteboligen ikke lenger er beboelig, ved familieforøkelse eller ved særskilte grunner iht. 
pkt. 7.1.  

 
Tekst i punkt 4.3: 

4.3 Kvarter 

Kvarter er ett eller flere rom, eller en liten hybelleilighet, som normalt er møblert og stilles til 
disposisjon for enkeltpersoner for kortere eller lengre tid. Kvarter er gruppert i kategorier etter størrelse 
og planløsning.   
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Rommene skal ha en tidsmessig standard og så langt mulig utrustes i henhold til standard for hotell i 
mellomklasse. Kjæledyrhold er normalt ikke tillatt. Rengjøring gjennomføres av selskap innleid på 
anbud fra FLO. Vedlikehold ivaretas av utleier.  

De til enhver tid gjeldende tariffavtaler fastsetter normene for tilfredsstillende kvarter. Pendlere og 
personell på tjenestereise skal normalt ikke tilbys rom i bofellesskap. 

 
Boligreglementet, vedlegg B, undervedlegg: 

 

 
Boligreglementet, vedlegg C: 

3.2 Prioritering av søkere på fast kvarter 

Hvem som tilbys kvarter avgjøres på grunnlag av rettigheter og tilgjengelige kvarter.   

RBOR skal fastsette lokale tildelingsregler for alle kvarterkapasiteter innenfor boansvarsområdet. 
Kvarterets beliggenhet i forhold til arbeidsstedet, bør vektlegges. 

Spesielle behov bør tas hensyn til, for søkere som tildeles botilbud på spesielt grunnlag i henhold til pkt. 
7.1. 

 

 

 

   

Jone Iversen (ef) 
kommandørkaptein 
sjef Arbeidsmiljøseksjonen FPVS 

  

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

Service

Sengetøy X X

Byttes hver 14 dag, beboer  tar av og 

legger på X

Rent ved ankomst, 

renholdspersonalet legger på, 

beboer tar av - v/langtid, som 

"fast"

Håndklær X X Byttes hver uke X

Rent ved ankomst, deretter som 

"fast"

Renhold X X Rengjøres hver uke X Rent ved ankomst

Såpe X X X

Toalettpapir X X X

Lyspære/skift X X X
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