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Forsvarsdepartementets identitetskort til pensjonister  

Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) visser til brev fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter 
(FVPS) datert 4. september 2015 og takker for å kunne gi innspill vedrørende 
Forsvarsdepartementets identitetskort til pensjonister.  

NROF er et landsdekkende forbund med 57 lokale avdelinger og i underkant av 7000 medlemmer. 
Formålet er å bidra til forankring av forsvarsviljen i befolkningen og bidra til vedlikehold av 
reservistenes militære grunnkompetanse.  

For å nå denne målsettingen, arrangerer Forbundet en rekke ulike aktiviteter. Dette gjøres ofte i 
samarbeid med Forsvarets avdelinger rundt om i landet. Forbundet har egne avtaler med Forsvaret 
som regulerer dette samarbeidet. Avtalene legger opp til at NROF kan få tilgang til Forsvarets EBA for 
en del av virksomheten, og for at medlemmer kan låne våpen og utstyr. 

For å få adgang til Forsvarets leire og baser, er det en stor fordel om man kan legitimere seg med FD-
ID. Det samme gjelder i forbindelse med utlån av utstyr, som krever at vedkommende har et ansatt-
nummer i Forsvaret.  

Norske Reserveoffiserers Forbund har også et betydelig internasjonalt engasjement hvor fokuset er å 
fronte norske saker og synspunkter blant sentrale aktører fra NATO-land og partnere. Denne 
aktiviteten gjennomføres ofte i utenlandske leire og garnisoner, hvor den enkelte både må kunne 
legitimere seg og dokumentere sin militære grad. Dette fordret også at man har et militært ID-kort. 

For de pensjonister fra Forsvaret som er medlemmer i NROF, er Forsvarsdepartementets 
identitetskort et svært viktig hjelpemiddel i arbeidet med forankring av forsvarsviljen i befolkningen 
og bidra til vedlikehold av reservistenes militære grunnkompetanse. 

Norske Reserveoffiserers Forbund anmoder derfor om at FD-ID fortsatt utstedes til våre medlemmer 
som er pensjonister fra Forsvaret.  
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