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Vedrørende høring - forslag til endrin
BEVARES

heimevernsloven (allmenn verneplikt - innføring av verneplikt for kvinner)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til ovennevnte høring, adressert til Justis-
og beredskapsdepartementet med høringsfrist 1. april.

Sivilforsvaret rekrutterer personell til Sivilforsvarets avdelinger via Forsvarets personell- og
vernepliktssenter (FPVS). Med innføring av allmenn sesjonsplikt, og nå allmenn verneplikt, vil FPVS
være eneste rekrutteringskilde for overføring av personell til Sivilforsvaret. Ved fremtidige revisjoner av
vernepliktsloven og heimevernsloven er det ønskelig at DSB blir involvert i prosessen på et tidligst
mulig tidspunkt, slik at vi kan sikre at våre behov blir ivaretatt og tilstrekkelig sikret.

Om forslag til endringer i vernepliktsloven og heimevernsloven
Allerede i 1953ble kvinner og menn likestilt med hensyn til mulighet for pålegg av tjenesteplikt i
Sivilforsvaret. Vi mener det er på tide å innføre en kjønnsnøytralisering også i forsvaret og heimevernet,
og støtter derfor forslaget om innføring av allmenn verneplikt i Norge.

Rekruttering til Sivilforsvarets avdelinger skjer på et selvstendig grunnlag med hjemmel i Lov 25. juni
2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(sivilbeskyttelsesloven). Vi mener imidlertid en allmenn verneplikt for kvinner og menn vil styrke
grunnlaget for rekruttering av personell også til Sivilforsvarets avdelinger fordi Sivilforsvarets
myndigheter vil få tilgang på hele årskull, ikke bare menn. Videre mener vi det er viktig at fordeling av
tjenestedyktige til Sivilforsvaret tydelig hjemles i ny vernepliktslov, som også er foreslått i utkast til
endret vernepliktslov § 22, fordi fordeling av personell ut ifra et rasjonaliseringssynspunkt bør gjøres
sentralt via FPVS.

DSB støtter innføring av kjønnsnøytrale begrep som "befal" og "enhver" mv, og vi er enige i at
begepsbruken i lovgivningen bør harmoniseres i tråd med samfunnsutviklingen for øvrig.
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