
 

 

 

Kjære alle foresatte/foreldre til vernepliktige 

i Luftforsvaret 

 
 
Vi står inne i en veldig spesiell tid for landet vårt, for Luftforsvaret og for oss som enkeltmennesker.  
Norge er i en alvorlig situasjon med spredningen av koronaviruset, og har nå fått en ny utfordring med 
mutert virus. For å slå ned dette smitteutbruddet og hindre ytterlige spredninger er det helt nødvendig med 
skjerping av tiltak. Også for Luftforsvaret.  
 
Vi håper dere har god dialog med deres kjære som avtjener førstegangstjenesten hos oss. Vi har forståelse for 
at det kan være vanskelig å være adskilt slik situasjonen er nå, men vit at våre vernepliktige gjør en svært 
viktig innsats for at vi i Luftforsvaret skal kunne løse oppdrag fra alle våre baser.  
 
Forsvarets hovedprioriteter er å opprettholde operasjoner, vakt og beredskap, bidra til å hindre smitte 
internt i egen organisasjon og i samfunnet, og være forberedt på å støtte det sivile samfunnet dersom det 
kreves av oss.  
 
Utbruddet krever at vi begrenser vår bevegelse inn og ut av de rammede kommunene, for å unngå videre 
spredning. Ettersom våre baser er lokalisert i hele landet har vi lokale tilpasninger. Ulike lokale restriksjoner 
kan oppleves urettferdig. Smitteverntiltakene gjør at vi ikke kan bevege oss fritt – heller ikke inne på våre 
baser.  
 
Det er kan være utfordrende for mange å stå i en slik situasjon over lang tid. Det har våre vernepliktige gjort. 
Permisjonsreiser har blitt endret, velferdsturer avlyst og tjenesten har kanskje vært annerledes enn det man 
hadde sett for seg. Da er det godt å ha noen hjemme som tar kontakt og lytter til den som gjør en viktig 
innsats for Luftforsvaret i denne krevende tiden. 
 
Vi har gode ordninger i Forsvaret, og det finnes hjelp til de som har behov for det. Vi har for eksempel en egen 
telefonlinje som er betjent 24 timer i døgnet ved behov for noen å snakke med. Vi har lokale sjefer og 
sjefssersjanter, tillitsvalgte, tros- og livssynspersonell ved hver avdeling som er tilgjengelige for personellet 
vårt. Dere der hjemme er også en viktig støttespiller og samtalepartner for de tjenestegjørende. 
 
Ett av de tiltakene Forsvaret har innført er begrensning i tjenestereiser og hjemreiser for både ansatte og 
vernepliktige. Det betyr at mange vernepliktige ikke vil kunne reise hjem på en stund. Vi vet dessverre ikke 
hvor lenge det vil vare, men vi følger selvfølgelig situasjonen tett. De som skal dimittere gjør dette som 
normalt og som planlagt.  
 
Informasjonsbehovet er stort i en situasjon som denne. Jeg vil oppfordre til å ha god dialog med de 
vernepliktige som nå er inne og gjør tjeneste hos oss. Søk oppdatert informasjon på forsvaret.no og følg 
gjerne med på Luftforsvarets og Forsvarets kanaler på Facebook og Instagram.  
 
Jeg blir til stadighet imponert over de soldatene vi har inne til førstegangstjeneste – og spesielt i denne 
krevende situasjonen. Selv når hjemlengselen er høy, og man ikke får dra ut av leir og dagene er lange, er det 
stå på-vilje og positivitet som skinner gjennom.  
 
Dere skal vite at vi verdsetter den innsatsen de vernepliktige legger ned – uansett stilling eller funksjon – som 
gjør at vi kan opprettholde våre oppdrag. Innsatsen er viktig for forsvaret av landet vårt, og for alt vi har og 
alt vi er.  
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
Hjelp din soldat til å fortsette å gjøre denne viktige samfunnsinnsatsen. Vi må alle stå sammen i et felles løft. 
Vi må alle ta ansvar og bidra på hver vår måte for å komme gjennom denne krisen. 
 
Med vennlig hilsen   
 
Generalmajor Tonje Skinnarland                                                   
Sjef Luftforsvaret                                                                                 
                                           
 
 
 

 


