
Militært tjenestebevis

Nr/grad  Menig  navn  ØSTERUD,  LARS ERIK 	 født  15 februar  1968

har i tiden 6 okt.  19.8.7- 1.9. aug 1.9.8.8....avtjent sin militære fØrstegangstjeneste

HÆREN
(Forsvarsgren)

Fian har fått følgende spesialopplæring:

Sesjonsassistentkurs som bl a omfatter opplæring som administrasjonsassistent,
legeassistent, fysisk og psykologisk prøveleder. Soldaten er gitt opplæring i
Forsvarets arkivtjeneste.

Iian har fått prak6sk erfaring

Forefallende kontorarbeide i tilknytning til sesjonering og fordeling av
mannskaper, betjening av dataterminal. Vanlig arkivarbeide, som mottagelse/
forsendelse av post, registrering, journalfring og arkivering.

Andre opplysninger (b1 a øra sivilopplæring):

Mannskapet har tjenesteTiort ved Krigskommissariat Akershus i tiden:
23 november 1987 - 19 august 1988. Han for det meste vært nyttet på kontor
for arkivtjenesten men også som sesjonsassistent på sesjon. Han har vært
meget initiativrik, lojal og samarbeidsvillig. Han har utført sin tjeneste på
en meget tilfredsstillende måte.
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BESTEMMELSER

OM

UTSTEDELSE AV MILITÆRT TJENESTEBEVIS

Tjenestebevis for utført militærtjeneste kan utstedes til alt
vernepliktig personell, utskrevne og vervede, t o m korporals
(tilsv) grad. Beviset leveres ut når personellet har avslurtet
sin førstegangstjeneste og/eller sin vervingsperiode. Perso-
nellet skal i god tid før dimitteringen gjøres merksam på
at det kan utstedes slikt bevis og gjøres kjent med bestem-
melsene for utstedelsen.

Beviset utstedes av den avdeling (tilsv) vedkommende til-
hører ved dimitteringen.

Beviset skal gi opplysning om den militærtjeneste vedkom-
mende har utført.

Spesialopplæring og praksis som kan få betydning for ved-
kommende i det sivile liv skal tas med i den utstrekning det
anses nødvendig.

Uttalelser i rubrikken «Andre opplysninger» skal bl a om-
fatte opplysninger om den sivilopplæring som er gjennom-
gå tt.

Personell som i løpet av tjenestetiden overføres til en annen
avdeling, kan få utstedt tjenestebevis før overføring finner
sted, dersom vedkommende avdelingssjef (tilsv) har tilstrek-
kelig kjennskap til den som overføres.

Utstedende myndighet skal ta gjenpart av alle tjenestebevis
og overføre disse med rullebladene til rulleførende avdeling
ved personellets dimisjon.

Hvis tjenestebevis er utstedt før eventuell overføring til an-
nen avdeling, skal tjenestebeviset følge rullebladet til den
nye avdeling som ved personellets dimisjon forholder seg
som anført i foregående avsnitt.





LARS ERIK øSTERUD

VERNEDYKTIGHETSMEDALTEN
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