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Kristendommens rolle i Forsvaret - svar på oppfølgende spørsmål fra
Verdialliansen
Forsvarsdepartementet viser til brev datert 3. mars 2022 med kommentarer og oppfølgende
spørsmål knyttet til departementets svar til Verdialliansen datert 14. februar.
Forsvarsdepartementet vil i dette brevet ta utgangspunkt i de to oppsummerende punktene i
Verdialliansens brev.
Til pkt. nr. 1:
Verdialliansen fremholder at Forsvarssektorens verdigrunnlag bør ha en eksplisitt henvisning
til grunnlovens §2.
Departementet vil understreke at grunnloven – som alle andre norske lover – ligger til grunn
også for forsvarssektorens verdigrunnlag. Grunnloven som sådan utgjør selve fundamentet
for den norske stats organisering og virksomhet. I grunnloven beskrives ansvaret de tre
statsmakter har. Forsvaret nevnes ikke spesielt i den sammenheng, som er å betrakte som
ett av verktøyene som den utøvende makt har for å oppfylle sine plikter etter grunnlovens §
26, som lyder:
«Kongen har rett til å innkalle tropper, begynne krig til forsvar av landet og slutte fred,
inngå og oppheve forbund, sende og motta sendemenn.
Hva angår selve utarbeidelsen av verdigrunnlaget, så ikke departementet noe spesifikt
behov for å poengtere at dokumentet er i samsvar med Norges grunnlov – og dermed også
§2 i denne.
Den nye versjonen av forsvarsektorens verdigrunnlag innebærer derfor ingen endring av
forholdet mellom sektorens kjerneverdier og samfunnets verditradisjoner. Vurderingen om å
fjerne beskrivelsen av forholdet mellom sektorens og samfunnets verdier, der kristne idealer
ble omtalt, ble utelukkende gjort med mål om å forenkle og konkretisere verdigrunnlaget. På
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grunnlag av dette, mener Forsvarsdepartementet at det ikke er noe behov for å endre på
nåværende versjon av dokumentet.
Til pkt. nr. 2:
Verdialliansen anmoder på nytt om innsyn i dokumentasjon som gir hjemmel / hjemler og
mandat til utvikling og publisering av dokumentet «Forsvarssektorens verdigrunnlag (2021)».
Dokumentene som det er gitt avslag på innsyn i, er interne notater med konkrete vurderinger
og anbefalinger. FDs vurdering er at notatene kan unntas fra offentlighet etter offentleglova §
14.1 om organinterne dokumenter. FD har foretatt en ny meroffentlighetsvurdering etter
offentleglova § 11, med den konklusjon at hensynet til å kunne gjøre interne vurderinger i
komplekse beslutningsprosesser må veide tyngre enn hensynet til offentliggjøring av deler av
saksunderlaget.
Avslaget om innsyn opprettholdes.
Det er adgang til å klage på avslaget. Klageinstansen for avgjørelser som departementet har
tatt er Kongen i statsråd. Retten til å klage til Sivilombudet gjelder ikke for beslutninger som
er fattet av Kongen i statsråd, jf. offentleglova § 32, første ledd, siste punktum.
Med hilsen

Kjersti C. Klæboe (e.f.)
ekspedisjonssjef
Kristine Offerdal
avdelingsdirektør
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