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Høring - forskg til endringer i verneplikts- og heimevernsloven

1 Bakgrunn
Norges Offisersforbund viser til FD's høringsbrev og notat av 17 feb 2014 knyttet til endringer
i verneplikts- og heimevernsloven.

2 Drefting
Norges Offisersforbund har tidligere uttrykt seg positiv til innføring av allmenn verneplikt, og
vi filslutter oss derfor den hovedintensjon som ligger bak de foreslåtte endringene.

Vi tar til etterretning at den materialisfiske endring som endringsforslagene medfører, og har
ingen kommentarer til de ordvalg som er valgt for å gjennomføre disse.

I forhold til de økonomiske konsekvenser som endringen medfører, mener vi at det er
påkrevd at disse kostnadene sikres en tilleggsfinansiering utover de rammer som følger av
vedtatt LTP.

I forhold til den praktiske gjennomføring av endringsforslaget, mener vi det er påkrevd at det
særlig gjennomføres grundige analyser og vurderinger knyttet til Heimevernets behov for
personell i innsats strukturen.

3 Konklusjon
Norges Offisersforbund slutter seg til innføring av allmenn verneplikt og de foreslåtte
endringer i nevnte lover. Vi mener det er påkrevd at de ekstra kostnader som følger av
endringer, gis som tilleggsfinansiering utover LTP rammene.
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