
HÅNDBOKFORLOTTER         7.9  

 

Inngåelse av avtale om mobiliseringsplassering for lotter  
 

Veiledning for medlemmer 

 

1. Ta kontakt med distriktslotten i ditt distrikt for å få de skjemaene du trenger 

 

2. Fyll ut skjema med korrekte personopplysninger. Vær også nøye med at du har alle 

papirer som skallegges ved søknaden. 

 

Følgende skjema skal fylles ut: 

1) Søknad for frivillige -Bl 3020 (Fylles ut i to eksemplarer)  

Vedlegg: Dåps-/fødselsattest  

                Egenerklæring om helse  

                Legeattest m/audiogram (hørselstest)  

                (Husk å få kvittering for legeundersøkelsen, du har krav på å få igjen  

                pengene fra HV-distriktet). 

2) Avtale om tjeneste og mobiliseringsdisponering for lotter -Bl 0551 

 

I tillegg kan det være aktuelt med sikkerhetsklarering, men dette avhenger av hva slags 

tjenestestilling du er tiltenkt. Hvis det er behov for sikkerhetsklarering lar du beskjed 

om dette fra områdesjef/HV-distrikt. 

 

3. De utfylte skjemaene leveres distriktslotten som sørger for videre behandling. Det er 

ikke noe krav om at tjenestested skal være klart før du leverer fra deg papirene, men 

det er helt klart en fordel å si fra hvis du har ønske om å tjenestegjøre i ett bestemt 

område.  

 

Hvor lang tid det tar før du blir godkjent varierer fra distrikt til distrikt. Saken skal 

behandles i de lokale heimevernsnemdene ( en i hver kommune) og disse har ulike 

rutiner når det gjelder bl.a. møtefrekvens. Hvis du synes ting tar urimelig lang tid er 

det selvfølgelig lov å mase. 

 

4. Når du får avtalepapirene tilbake er du godkjent og er i praksis sidestilt med HV-

personell som har førstegangstjeneste. For å søke på befalskurs og bli beskikket til 

befal i HV MÅ du imidlertid ha minst 90 dagers relevant tjeneste, dvs tjeneste som 

kan sammenlignes med førstegangstjeneste.  

 

Lotter kan inngå avtale om mobiliseringsdisponering før grunnkurs er gjennomført, 

men da under forutsetning av at utdanningen starter umiddelbart.  

 

Til slutt vil vi presisere at lotter med 3 uker grunnkurs IKKE kan mob-plasseres 

ut fra tilfredsstillende soldatkompetanse, men KUN med hjemmel i 

samarbeidsavtalen mellom NLF og FO. Dette innebærer at ei lotte ikke kan antas 

som frivillig i Heimevernet, men kun som avtale-lotte. Altså, kort sagt: Lotter 

med grunnkurs som ønsker en avtale med Heimevernet MÅ og SKAL inngå 

"Avtale om tjeneste og mobdisponering for lotter". 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 1998 
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Veiledning for distriktslotten 

1. Lotten skal fylle ut skjema med korrekte personopplysninger. Vær også nøye med at 

alle vedlegg er med søknaden. 

 

      Følgende skjema skal fylles ut: 

a. Søknad for frivillige -Bl 3020 (Fylles ut i to eksemplarer)  

Vedlegg: Dåps-/fødselsattest  

                Egenerklæring om helse  

                Legeattest m/audiogram (hørselstest)  

                (Husk å få kvittering for legeundersøkelsen, du har krav på å få igjen  

                pengene fra HV-distriktet). 

b. Avtale om tjeneste og mobiliseringsdisponering for lotter -Bl 0551 

 

I tillegg kan det være aktuelt med sikkerhetsklarering, men dette avhenger av hva slags 

tjenestestilling lotten er tiltenkt. Behov for sikkerhetsklarering avklares med 

områdesjef/HV-distrikt. 

 

2. Søknadspapirene leveres så til områdesjefen i det området lotta skal tjenestegjøre i. 

Han sørger for utfylling av rulleblad med mer. I enkelte tilfeller kan det være mer 

praktisk å gi søknaden direkte til HV-distriktet som sørger for riktig oppfølging. Husk 

også at helseprofilen skal godkjennes av militær lege før søknaden godkjennes. 

 

3. Når lotten får avtalepapirene tilbake er hun godkjent og er i praksis sidestilt med HV-

personell som har førstegangstjeneste. For å søke på befalskurs og bli beskikket til 

befal i HV MÅ hun imidlertid ha minst 90 dagers relevant tjeneste, dvs tjeneste som 

kan sammenlignes med førstegangstjeneste.  

 

4. Følgende punkt er viktige for godkjennelse av avtalen: 

a. Alle vedlegg er med søknaden. 

b. Helseprofil godkjent av militær lege. 

c. Søknad om frivillig tjeneste godkjent av HV-nemnd. 

d. Tjenestestilling føres på søknadsskjemaet før det sendes tilbake til lotten. 

e. Avtalens fire ulike eksemplarer sendes til: 

i. Lotten som skriver avtalen 

ii. Distritkslotten 

iii. Norges Lotteforbund 

iv. HV-distrikt  

f. Selve avtaleskjemaet (bl. 0551) underskrives av sjef for rulleførende enhet som 

er distriktssjefen, altså ikke områdesjefen. 

g. Følg ellers prosedyre som for nyoverførte til HV. 

h. Presiser at lotten skal ha krigstjenestekort (KTK) og at hun nå i praksis kan 

behandles som en hvilken som helst soldat. 

 

Lotter kan inngå avtale om mobiliseringsdisponering før grunnkurs er gjennomført, men da 

under forutsetning av at utdanningen starter umiddelbart.  

 

Til slutt vil vi presisere at lotter med 3 uker grunnkurs IKKE kan mob-plasseres ut fra 

tilfredsstillende soldatkompetanse, men KUN med hjemmel i samarbeidsavtalen mellom NLF 

og FO. Dette innebærer at ei lotte ikke kan antas som frivillig i Heimevernet, men kun som 

avtale-lotte. Altså, kort sagt: Lotter med grunnkurs som ønsker en avtale med Heimevernet 

MÅ og SKAL inngå "Avtale om tjeneste og mobdisponering for lotter". 

 


