Til
Forsvarsministeriet
Værnsfælles Forsvarskommando

Emne:
Orientering om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses opdaterede bestemmelse for traditionspleje.

Bilag: Ejendomsstyrelsens opdaterede bestemmelse 610-1, kapitel 10,
bilag 4 vedr. traditionspleje.

Formålet med denne skrivelse er at orientere Departementet og Værnfælles Forsvarskommando om Ejendomsstyrelses opdaterede bestemmelse 610-1, kapitel 10, bilag 4 vedr. traditionspleje.
I forhold til den hidtidige bestemmelse for traditionspleje, er den opdaterede bestemmelse blevet mere strømlinet og læsevenlig. Beskrivelse
af betingelserne for at en forening kan blive traditionsbærende (bestemmelsens punkt 2.1.), er blevet præciseret og indeholder ikke længere en fortolkningsmulighed. Forvaltningen af traditionspleje er således lettet betydeligt, hvilket forventes at gøre håndteringen af traditionspleje lettere og mere forståeligt for alle.
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I 2013 besøgte Forsvarsministeriets Interne Revision Ejendomsstyrelsen. Her blev Forsvarsministeriets Interne Revision briefet om traditionspleje, herunder bestemmelsen herfor. I fortsættelse af mødet undersøgte Forsvarsministeriets Interne Revision omfanget af traditionspleje. Det afstedkom, at Forsvarsministeriets Interne Revision anmodede Ejendomsstyrelsen om at begrænse omfanget af traditionspleje.
Dette greb Ejendomsstyrelsen an ved at præcisere i bestemmelsens
punkt 2.1., citat: ”at kun foreninger og klubber, hvor alle medlemmer
– uden undtagelse – er ansatte eller tidligere ansatte i Forsvaret, og
som arbejder for Forsvarets virke, vil kunne blive traditionsbærende”.
Foreninger der har civile medlemmer uden tilknytning til Forsvaret, er
således gennem årene blevet afvist som traditionsbærende forening.
Denne praksis gælder også fremadrettet.
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Undtagelse fra ovennævnte vedr. civile medlemmer er foreninger og
klubber, der arbejder for at støtte udsendte soldater og deres pårørende, foreninger til oplysning og bevarelse af Forsvarets historie mv.
kan optages som traditionsbærende.
Ejendomsstyrelse opdaterede bestemmelse for traditionspleje har været i officiel høring i 2. halvår 2018 ved Værnsfælles Forsvarskommando. Der er indkommet bemærkninger, såsom forslag til tekstnære
rettelser og derudover et ønske fra Værnsfælles Forsvarskommando
om, at ægtefæller/samlever til traditionsbærende foreningers medlemmer kan indkvarteres til intern sats, i lighed med medlemmerne.
Ejendomsstyrelsens direktion har godkendt det opdaterede bestemmelsesgrundlag for traditionspleje, idet dog Værnfælles Forsvarskommandos ønske om, at ægtefæller/samlever til traditionsbærende foreningers medlemmer kan indkvarteres til intern sats, i lighed med medlemmerne, blev afvist med følgende begrundelser.
•

Vælges det at indkvartere ægtefæller/samlever til traditionsbærende
foreningers medlemmer til intern sats, fremfor hidtidige og gældende praksis til ekstern sats, jf. takstblad, vil ægtefællens/samleverens besparelse typisk være ca. 500 kr. pr. døgn. Denne besparelse vurderes at være skattepligtig. Et andet problem ses at være i
forhold til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor en mulig sag
eller beskyldning om, at dette vil være konkurrenceforvridende, vil
kunne opstå.

Med Ejendomsstyrelsens opdaterede bestemmelse for traditionspleje,
er der skabt et solidt grundlag for håndtering af traditionspleje.

LARS RIX
oberstløjtnant
Chef for Kapacitetsafdelingen
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