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Ønske om vernepliktspris

på kollektivtransport

1 Bakgrunn
Tillitsvalgtordningen
i Forsvaret (TVO) vedtok på sin Landskonferanse 2018 at TVO skal jobbe
for en innføring av egen prisklasse for vernepliktige mannskaper hos alle tilbydere av
kollektivtransport
i landet. Soldater inne til verneplikt har pr. i dag svært gode
rabattordninger
på tog hos NSB. Likevel er det mange steder i landet det ikke finnes jernbane,
og derfor mener TVO at rabattordningene
på kollektivtransport
vil bli langt mer rettferdig om
dette også inkluderer rabatt på de kollektivtilbud som fylkene administrerer. I hovedsak er
dette buss, ferje, hurtigbåt, trikk og bane.

2 Drøfting
I følge rundskriv fra Samferdselsdepartementet
datert 17.11.1983, skal vernepliktige
mannskaper gis 50 % rabatt (lik barnetakst). Minstetakst er minstetaksten for voksen
enkeltbillett. Det vil si at første reisestrekning betales med barnetakst, dog ikke lavere enn
minstetakst for voksen. Dette fremgår også av oversikten «Kollektivtransport
- ansvar og
rabattordninger», som ligger på regjeringen.no.
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Etter hva VPR erfarer, følges disse overnevnte retningslinjene stort sett av alle
fylkeskommunale transportselskap. Dog kommuniseres denne rabatten for vernepliktige
dårlig flere steder, og soldaten må inn å lese på det enkelte transportselskap sine vilkår for å
finne ut om han/hun kvalifiserer til å reise med barne- eller honnørbillett. Det eneste
fylkeskommunale transportselskapet VPR fant at hadde egen priskategori for vernepliktige
med rabatt på reiser i en sone var Kolumbus AS, som opererer på vegne av Rogaland
fylkeskommune.

Regelverket setter kun krav til at minstetakst for vernepliktige skal være lik minstetakst for
voksen enkeltbillett.
Kolumbus AS og Ruter opererer likevel med barnetakst for vernepliktige
for reiser i &-) sone. Dette er noe VPR mener alle fylkeskommunale transportselskap bør gjøre.
Da Samferdselsdepartementet
sitt rundskriv fra 1983 ble sendt ut, hadde soldatene en
dagslønn på 39 kroner og minstetakst for enkeltbillett var på 6 kroner. I dag er dagslønna til
soldatene 174 kroner, og minstetakst for enkeltbillett er rundt 36 kroner. Soldaten har med
andre ord fått dårligere kjøpekraft med tanke på kollektivreiser.

Norge har en godt forankret verneplikt, som omfatter alle norske borgere. For personer født
etter 1.1.1997 omfatter verneplikten kvinner så vel som menn. Plikten på 19 måneder, er en
samfunnsplikt den enkelte gjennomfører uten lønn. Dagpengene den vernepliktige soldat
mottar er ment å dekke nødvendighetsartikler
som Forsvaret ikke selv har anledning til å dele
ut til sine mannskaper. Ettersom de vernepliktige daglig har en inntjening på under kr 180,
mener VPR det er urimelig at soldatene skal måtte betale lik pris som den øvrige
befolkningen. Når en ser til naboland hvor vernepliktige mannskaper tjenestegjør, så har
danske og finske vernepliktige anledning til å reise tilnærmet så mye de selv ønsker gratis
med kollektivtransport
i henholdsvis Danmark og Finland. VPR ser på det som et naturlig
statushevende tiltak for våre egne vernepliktige å tilby dem en pris på kollektivtransport
som,
i større grad enn dagens prisnivå, er tilpasset denne gruppens kjøpekraft. Et naturlig nivå vil,
etter VPR sitt syn, være det samme som tilbys på barne- og honnørbilletter. Videre bør en slik
rabatt kunne brukes uavhengig antall soner reisen foretas i.

3 Konklusjon
VPR ønsker å henstille alle landets fylkeskommuner til å definere en egen priskategori for
vernepliktige mannskaper, gjeldende uavhengig antall soner, og at prisen her legges på
samme nivå som barne- og honnørbillett.
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