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HØRINGSUMLELSE TIL FORSLAGTIL ENDRINGER I VERNEPLIKTSLOVEN OG
HEIMEVERNSLOVEN (INNFØRING AV ALLMENN VERNEPLIKT) VERNEPLIKT FOR
KVINNER

14. juni 2013 besluttet Stortinget å innføre allmenn verneplikt. En slik beslutning medfører at de
lover som påvirkes av beslutningen må bringes i samsvar med Stortingets vedtak. NTL har fått
saken til uttalelse og oversender følgende merknader:

NTL er enig i, og tar Stortingets besiutning om innføring av allmenn (kjønnsnøytral) verneplikt til
etterretning. De endringer departementet foreslår i vernepliktsloven og heimevernsloven er en
nødvendig endring for å implementere Stortingets vedtak. Endringene er videre en
harmonisering av begrepsapparatet som benyttes i dag og som er en nødvendig tilpasning til
dagens forsvar og de endringer som er skjedd i løpet av de siste 15-20 år fra
mobiliseringsforsvar til innsatsforsvar.

Når det gjelder endringene i heimevernsloven ser vi imidlertid at departementet fremdeles
benytter begrepet mobilisering (forslag til endring av heimevernslovens § 4) i stedet for
styrkedisponering/tjenesteplikt. Det kan kanskje med fordel benyttes samme begrepsapparat i
begge lover.

Departementet påpeker i sin innledning at begge lover er fra 1953 og modne for en større
revisjon. NTL stiller seg undrende til at denne revisjonen ikke foretas sammen med de foreslåtte
endringer.

Departementet viser i høringsnotatets punkt 6 til enkelte økonomiske og administrative
konsekvenser ved innføring av allmenn verneplikt. NTL er enig i at slik innføring vil medføre
økonomiske konsekvenser, ikke minst med hensyn på tilpasning av bygningsmessige forhold. Vi
er usikker på om de talistørrelser departementet gjengir er dekkende for de kostnader Forsvaret
blir påført ved innføring av allmenn verneplikt. NTL er derfor bekymret for om disse kostnadene
vil få konsekvenser for forsvarets øvings- og treningsvirksomhet, dersom Forsvaret ikke får
dekket disse kostnadene ved ekstraoverføringer over statsbudsjettet.

Videre er det en åpenbar konsekvens at en øket andel kvinner som gjennomfører verneplikt vil
påvirke styrkebrønnen av vernepliktige som kan overføres blant annet til tjeneste i Heimevernet.
Allerede nå er det en bekymring om antallet vernepliktige som gjennomfører verneplikt er stor
nok til å dekke behovet for tilførsel til Heimevernet for å opprettholde Stortingets vedtak om en



styrke på 45.000 personell. En øket andel av kvinner vil føre til at denne styrkebrønnen vil bli
ytterligere redusert, blant annet på grunn av omsorgsansvar for barn. En konsekvens kan bli at
departementet må vurdere en økning av antall vernepliktige som innkalles til
førstegangstjeneste, enten ved ordinær tjeneste, eller ved å gjenopprette Heimevernets
rekruttskole.
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