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Høringssvar- Befalets Fellesorganisasjon - om forslag til endringer i
vernepliktsforskriften.

Innledning / bakgrunn

Befalets Fellesorganisasjon (BFO) viser til høring —forslag til endring i
vernepliktsforskriften om allmenn verneplikt for kvinner. BFO legger til grunn for sitt
høringssvar at Prop .122 L (2013-2014) blir vedtatt i Stortinget slik forslaget foreligger i
nåværende form.

Drøfting

BFO er positive til en kjønnsnøytral verneplikt. Overgangen mellom frivillig og
obligatorisk verneplikt, tidfestet til 1997, fremstår som en hensiktsmessig løsning.

BFOs kommentarer til de ulike forslag til endringer;

Ny § 8-1 andre ledd, om gravide. BFO vil underbygge og støtte opp under konklusjonen
om at gravide kvinner ikke skal innkalles til førstegangstjeneste. I dette ligger det etter
vårt syn også et behov for å beskrive rettigheter og plikter for de som eventuelt blir
gravide i tjenestetiden.

§17 -1, om fordeling til tjeneste. Erfaringene med kvinnelig verneplikt har gitt mange og
entydige tilbakemeldinger om et fortsatt behov for ytterligere å legge til rette for
tilpasning av personlig bekledning og utrustning. I tillegg er det et fortsatt, og betydelig,
etterslep med hensyn til behovet for en bedre tilpasset bygnings- og anleggsmasse.
Inntil Forsvaret kan levere tilfredsstillende innenfor disse områdene vil BFO understreke
behovet for en gradvis utvikling av den tallmessige fordeling av den årlige
utskrivningsstyrken med hensyn til antall kvinner fra 2015.
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UGRADERT

Økonomiske og administrative konsekvenser.
BFO forventer at det vil foreligge klare og entydige anbefalinger i den helhetlige
implementeringsplan som er under utarbeidelse for å kartlegge de økonomiske og
administrative konsekvensene av et Forsvar med en betydelig stø rre andel kvinner.

3. Konklusjon.

Implementeringen av allmenn verneplikt, og innkalling av kvinner til
førstegangstjeneste, må sees i sammenheng med de anbefalinger og forslag til tiltak
som vil bli gitt i den helhetlige implementeringsplanen. Dette slik at foreslåtte tiltak og
forslag til utbedringer er på plass og implementert før det legges opp til en betydelig
innkalling av kvinner til førstegangstjeneste.

mvh

Jens B Jahren

Leder BFO
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