
Prop. 122 L
(2013–2014)
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Endringer i vernepliktsloven og heimevernloven 
(allmenn verneplikt – verneplikt for kvinner)

Tilråding fra Forsvarsdepartementet 13. juni 2014, 
godkjent i statsråd samme dag.

(Regjeringen Solberg)

1 Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen legger Forsvarsdepartementet 
frem forslag til endringer i lov 17. juli 1953 nr. 29 
om verneplikt (vernepliktsloven) og lov 17. juli 
1953 nr. 28 om Heimevernet (heimevernloven).

Regjeringen vil utvide den allmenne verneplik-
ten til å gjelde alle borgere i tråd med Stortingets 
vedtak 14. juni 2013. En verneplikt som kun er for-
beholdt menn gjenspeiler ikke de grunnleggende 
verdiene i det norske samfunnet om at plikter og 
rettigheter skal være uavhengig av kjønn. Samti-
dig er vernepliktens innhold begrunnet i Forsva-
rets behov. Forsvarets behov defineres ut fra hva 
som gir best operativ evne. Det vil si at man skal 
ha riktig kompetanse på rett sted og til rett tid. All-
menn verneplikt vil bidra til å utvide kompetanse-
bredden og øke mangfoldet i vernepliktsmassen. 
Forsvaret skal rekruttere fra de best egnede og 
mest motiverte.

Regjeringen foreslår i denne proposisjonen 
nødvendige endringer i vernepliktsloven og 
heimevernloven for å kunne innføre verneplikt for 
kvinner. Lovene foreslås også gjort kjønns-
nøytrale.

Regjeringen foreslår at verneplikt for kvinner 
skal gjelde for kvinner som er født 1. januar 1997 
eller senere. Alle norske statsborgere vil etter 
dette være vernepliktige fra de fyller 19 år. For å 
sikre forutsigbarhet og nå ut med tilstrekkelig 

informasjon til de vernepliktige, deres foreldre og 
andre berørte i samfunnet, vil 1997-kullet være 
det første årskullet som vil omfattes av lovend-
ringen. Innkallingen av 1997-kullet til sesjon del 1 
vil starte høsten 2014. De første vernepliktige 
kvinnene vil dermed møte til førstegangstjeneste 
sommeren 2016. 

Det foreslås også mindre lovtekniske 
endringer i vernepliktsloven og heimevernloven 
som følge av utviklingen i Forsvaret og samfunnet 
for øvrig.

2 Bakgrunnen for lovforslaget

I forbindelse med Stortingets behandling av Meld. 
St. 14 (2012–2013) Kompetanse for en ny tid ble det 
vedtatt å innføre verneplikt for kvinner. Det vises 
til Innst. 384 S (2012–2013) og behandling i Stor-
tinget 14. juni 2013. 

Innføring av verneplikt for kvinner fordrer at 
det foretas endringer i vernepliktsloven og heime-
vernloven, samt tilhørende regelverk. Begge 
lovene er fra 1953. I 2007 ble innkalling til frivillig 
sesjon for kvinner innført, jf. Ot.prp. nr. 32 (2005–
2006). Siden har antallet kvinner som har gjen-
nomført førstegangstjeneste nær doblet seg. Den 
siste større revisjonen av vernepliktsloven fant 
sted i 2010, da sesjonsplikt for kvinner ble innført 
som et virkemiddel for å nå målet om økt rekrutte-
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ring av kvinner til Forsvaret, jf. Ot.prp. nr. 41 
(2008–2009). Vernepliktsloven ble sist endret 21. 
juni 2013 med ikrafttredelse 1. juli 2014, mens 
heimevernloven sist ble endret 1. januar 2014.

Det er i Meld. St. 14 (2012–2013) kapittel 6 gjort 
rede for vernepliktens og førstegangstjenestens 
dype forankring i samfunnet. Det er vist til at 
kjønnsbasert verneplikt fra et prinsipielt perspektiv 
ikke kan oppfattes å være i tråd med en grunnleg-
gende verdi i det norske samfunn om at plikter og 
rettigheter er uavhengig av kjønn. Fra et legitimi-
tetsperspektiv er det viktig at Forsvaret har en god 
forankring i befolkningen og gjenspeiler det sam-
funnet det er satt til å verne. Videre er det frem-
holdt at kjønnsnøytral verneplikt kan styrke verne-
plikten som samfunnsinstitusjon ved at den gjøres 
allmenn og representativ for hele befolkningen. 

Ved behandling av Meld. St. 14 (2012–2013) 
fastholdt utenriks- og forsvarskomiteen at kjenne-
tegnet på et likestilt samfunn er at både menn og 
kvinner er representert på alle nivåer og alle områ-
der i arbeidslivet, jf. Innst. 384 S (2012–2013). Etter 
komiteens prinsipielle syn burde Forsvaret ikke 
være noe unntak. Den lave kvinneandelen ble der-
for ikke ansett å være i pakt med det samfunnet 
Forsvaret er en del av. Komiteen mente dette inne-
bar at Forsvaret ikke i tilstrekkelig grad nyttig-
gjorde seg av den kompetanse og de ressurser 
kvinner kunne tilføre organisasjonen. Komiteen 
var derfor enig med regjeringen i målsettingen om 
å øke kvinneandelen blant vernepliktige, befal og 
vervede. Komiteen innså at utfordringen med å 
øke kvinneandelen i Forsvaret hadde flere dimen-
sjoner. Over tid var det iverksatt en rekke tiltak for 
å øke kvinneandelen i Forsvaret, uten at disse så 
langt hadde hatt tilstrekkelig effekt. 

Innføring av verneplikt for kvinner innebærer 
at kvinner får samme rettigheter og plikter som 
menn etter vernepliktsloven og heimevernloven. 
Forslaget forutsetter at lovens ord og uttrykk gjø-
res kjønnsnøytrale. Som følge av utviklingen i For-
svaret og samfunnet for øvrig, og endringer som 
er gjennomført i forskriftsverket til vernepliktslo-
ven, foreslås det at det i tillegg foretas mindre lov-
tekniske endringer i enkelte lovbestemmelser. 

Departementet sendte 17. februar 2014 forslag 
til endringer i vernepliktsloven og heimevern-
loven (allmenn verneplikt – innføring av verne-
plikt for kvinner) på høring til følgende instanser:

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
 
Forsvaret
Forsvarsbygg
Forsvarets forskningsinstitutt
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Generaladvokaten
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
Forsvarets høgskole
Likestillings- og diskrimineringsombudet
 
Akademikerne
Befalets fellesorganisasjon
Fellesforbundet
Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforbund
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Offisersforbund
Norges Reserveoffiserers forbund
Norsk tjenestemannslag
Personellforbundet
Tillitsmannsordningen i Forsvaret
Vernepliktsrådet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Landsutvalget for Tillitsvalgte i Forsvaret
Nettverk for kvinnelig befal
 
Aleneforeldreforeningen
Folk og forsvar
Foreningen 2 Foreldre
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
JURK – Juridisk rådgiving for kvinner
KUN senter for kunnskap og likestilling
Kvinnefronten i Norge
Kvinnegruppa Ottar
Likestilling, Inkludering og Nettverk
Likestillingssenteret 
MiRA – Ressurssenter for innvandrer- og 

flyktningkvinner
Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk
Norsk Kvinnesaksforening
Norges Bygdekvinnelag
Norges Lotteforbund
Reform – ressurssenter for menn
Senter for likestilling
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Landsrådet for norske barne- og ungdoms-
organisasjoner

PRESS – Redd Barna Ungdom

Høringsfristen var 1. april 2014. Følgende instan-
ser har svart på høringen:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet 
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
 
Forsvaret
Forsvarsbygg
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Generaladvokaten
 
Levanger kommune
 
Landsorganisasjonen i Norge
Fellesforbundet
Norges Offisersforbund
Norsk tjenestemannslag
Personellforbundet
Tillitsmannsordningen i Forsvaret
 
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
Norsk kvinnesaksforening
Reform – ressurssenter for menn
Kvinners Frivillige Beredskap

Høringsinstansenes merknader til de enkelte for-
slag i høringsbrevet omhandles tematisk i kapittel 
3 og 4.

3 Innføring av verneplikt for kvinner

3.1 Gjeldende rett

Grunnloven slår fast prinsippet om allmenn verne-
plikt. I § 109 står det at «Enhver Statens borger er 
i Almindelighed lige forpligtet, i en vis Tid at 
verne om sit Fædreland uden Hensyn til Fødsel 
eller Formue. Denne Grundsætnings Anvendelse, 
og de Indskrænkninger den bør undergaa, 
bestemmes ved Lov». Bestemmelsen er kjønns-
nøytral, og etter sin ordlyd pålegger den alle bor-
gere en allmenn verneplikt. 

Vernepliktsloven § 3 første ledd angir at den 
vernepliktige er norsk mannlig statsborger i alde-

ren 19 til 44 år. Av bestemmelsens andre ledd 
fremgår det at verneplikten også kan pålegges 
menn som uten å være norske statsborgere hører 
hjemme her i riket. Slike vernepliktige vil imidler-
tid være fri for militærtjeneste så lenge staten er i 
krig med det land hvor vedkommende er, eller sist 
var, statsborger. Verneplikten består av tre 
hovedelementer: utskrivning, førstegangstjeneste 
og repetisjonstjeneste. Kvinner har i dag sesjons-
plikt, men er ikke pålagt verneplikt. Førstegangs-
tjenesten er frivillig for dem.

Kvinner som frivillig tjenestegjør i Forsvaret 
har i dag mobiliserings- og tjenesteplikt i samsvar 
med vernepliktsloven § 4 fjerde ledd. Mobilise-
rings- og tjenesteplikt innebærer plikt til å la seg 
disponere i Forsvarets styrkestruktur, inkludert 
Heimevernet, samt å delta på øvelser og kurs 
knyttet til disponeringen. I dag påtar kvinner seg 
de samme forpliktelser i fred og krig som verne-
pliktige menn når de har skrevet under kontrakt 
om tjenesteplikt for kvinnelig militært personell. 
Særskilte bestemmelser for kvinnelig militært 
personell følger av vernepliktforskriften kapittel 3. 
Ved å underskrive kontrakt om tjenesteplikt for 
kvinnelig militært personell binder kvinnene seg 
til å fullføre førstegangstjenesten og repetisjons-
øvinger, og til å la seg mobiliseringsdisponere 
med tjenesteplikt i krig.

Vernepliktsloven § 11 første ledd regulerer når 
førstegangstjenesten skal avtjenes. Ordningen 
med vernepliktig akademisk befal (VAB) kan utle-
det av vernepliktsloven § 11 andre ledd. Her 
benyttes betegnelsen «vernepliktig med sivil opp-
læring av betydning for Forsvarets behov» for å 
angi en gruppe vernepliktige hvis ordinære tje-
nestetid kan oppdeles. Det henvises videre til § 10 
andre ledd, hvor denne gruppen betegnes som 
vernepliktige med sivil utdanning som minst til-
svarer eksamen fra videregående skole, studieret-
ning for allmenne fag eller ingeniørhøgskole. Kon-
gen gir nærmere regler om utfylling av disse 
bestemmelsene og om tjenestevilkår og grads-
plassering for denne gruppen vernepliktige. I 
vernepliktforskriften er det gitt utfyllende bestem-
melser om VAB-ordningen.

Heimevernloven § 4 regulerer hvem som har 
plikt til å gjøre tjeneste i Heimevernet. Kvinner 
som frivillig gjør tjeneste i Forsvaret har 19 måne-
der lang tjenesteplikt. Mobiliserings- og tjeneste-
plikt innebærer også en plikt til å la seg disponere 
til Heimevernet. De 12 første månedene av tje-
nesten fullføres vanligvis som førstegangs-
tjeneste, og de resterende syv kan pålegges som 
repetisjonstjeneste eller årlig trening i Heime-
vernet. 
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Det følger av heimevernloven § 6 at frivillige i 
det tidsrom de har påtatt seg tjeneste har samme 
plikter og tjenestevilkår som pliktige heime-
vernssoldater. Frivillige som ikke har fylt 18 år, 
skal likevel ikke gis opplæring eller delta i strids-
relatert virksomhet. De skal straks fritas fra tje-
neste dersom riket er i krig, krig truer eller For-
svaret, eller noen del av det, er beordret satt på 
krigsfot. Hvis krig eller fare for krig inntrer i 
dette tidsrommet, er de frivillige som har fylt 18 
år, etter Kongens nærmere bestemmelse, forplik-
tet til å fortsette på samme vilkår ut over den 
påtatte tjenestetid, så lenge forholdene gjør det 
nødvendig. For kvinnelige frivillige gjelder de 
begrensninger med hensyn til tjenestens art mv. 
som fastsettes av Kongen med Stortingets sam-
tykke.

3.2 Nordisk rett

Sverige har fra 1. juli 2010 endret verneplikten i 
fredstid. Alle 18 år gamle svenske statsborgere, 
både kvinner og menn, er pålagt å sende inn opp-
lysninger om sine personlige forhold i et elektro-
nisk spørreskjema. Opplysningene samles inn for 
det tilfellet at verneplikten eventuelt skulle reakti-
veres. Frivillige kan gjennomføre tre måneders 
grunnleggende militær utdanning (GMU) med 
påfølgende tjeneste i Forsvaret.

Danmark har verneplikt for menn. Alle dan-
ske menn med fast opphold i Danmark blir auto-
matisk innkalt til Forsvarets Dag det året de fyl-
ler 18 år. Forsvarets Dag erstatter det som tidli-
gere het sesjon. Alle 18 år gamle kvinner får 
informasjon om Forsvaret og Forsvarets Dag. 
Det er ikke verneplikt for kvinner, men kvinner 
har rett til å gjennomføre vernepliktstjenesten på 
lik linje med menn. Kvinner kan frivillig velge å 
bli ansatt på vernepliktslignende vilkår, men er 
ikke bundet av plikten. Kvinner kan for eksem-
pel velge å si opp sin vernepliktsavtale under-
veis.

Finland har verneplikt for menn og frivillig 
militærtjeneste for kvinner. En forutsetning for å 
avtjene frivillig militærtjeneste er at man har 
finsk statsborgerskap, er mellom 18 til 29 år, og 
har helsetilstand og andre egenskaper som er 
egnet for militær trening. Kvinner som avtjener 
frivillig militærtjeneste, tjenestegjør under 
samme vilkår som vernepliktige menn. Etter tje-
nestegjøring overføres kvinnene til «reserven» 
og kan beordres til repetisjonsøvelser på samme 
vilkår som menn. En kvinne som fullfører militær-
tjenesten er underlagt den finske vernepliktslo-
ven ut det året hun fyller 60.

3.3 Folkerettslige forpliktelser

FNs Sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1325 om 
kvinner, fred og sikkerhet 31. oktober 2000. Det 
var første gang i FNs historie at Sikkerhetsrådet 
tok stilling til spørsmål omkring kvinners rolle og 
erfaringer i væpnet konflikt.

Resolusjonen har som overordnet mål å øke 
kvinners deltakelse og innflytelse i arbeidet med å 
forebygge, håndtere og løse konflikter. Resolusjo-
nen skal også bidra til å ivareta kvinners menneske-
rettigheter under flukt, i krig og konflikt, og inte-
grere kjønnsperspektivet i fredsbyggende arbeid. 

Resolusjonen bekrefter kvinners viktige rolle 
for å forebygge og løse konflikter og drive freds-
bygging. Den understreker hvor viktig det er at 
kvinner deltar på lik linje med menn og er fullt 
involvert i alle tiltak for å opprettholde og fremme 
fred og sikkerhet. Resolusjonen bekrefter også at 
kvinner må delta mer i beslutningsprosesser for å 
kunne forebygge og løse konflikter.

3.4 Departementets høringsnotat

Det er i høringsnotatet redegjort for at verne-
plikten innebærer en plikt til å stå til disposisjon 
for nasjonen i alderen 19 til 44 år (55 år for verne-
pliktige befal). Verneplikten består i fred av tre 
hovedelementer: utskrivning, førstegangstjeneste 
og repetisjonstjeneste. I dag er kvinner pålagt 
utskrivningsplikt. Førstegangstjeneste kan avtje-
nes etter frivillighet. Samlet tjenestetid er begren-
set til 19 måneder, der de 12 første månedene nor-
malt fullføres som førstegangstjeneste. De gjen-
stående 7 månedene kan gjennomføres som repe-
tisjonstjeneste eller årlig trening i Heimevernet 
eller Forsvaret for øvrig. Over halvparten av de 
som fullfører førstegangstjeneste blir overført til 
Heimevernet.

Innføring av allmenn verneplikt innebærer at 
verneplikten gjelder for både kvinner og menn. 
Dette forutsetter at kvinner pålegges førstegangs-
tjeneste og repetisjonstjeneste på lik linje med 
menn. Innføring av verneplikt for kvinner nødven-
diggjør endringer i vernepliktsloven §§ 3 og 4 og 
heimevernloven §§ 4 og 6. Disse lovendringene 
gjør verneplikten allmenn og fordrer nødvendige 
endringer i alle øvrige lovbestemmelser som ret-
ter seg mot vernepliktige. Ved innføring av 
sesjonsplikt for kvinner ble kap. III i verneplikts-
loven gjort gjeldende for kvinner på lik linje med 
menn. Ved innføring av allmenn verneplikt vil inn-
holdet i lovene gjelde likt for begge kjønn. Selv 
om innføring av allmenn verneplikt innebærer en 
realitetsendring, herunder at vernepliktsloven i 
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sin helhet vil gjelde for kvinner, er det ikke nød-
vendig å gjøre endringer i alle bestemmelser i 
loven. Noen bestemmelser er allerede kjønnsnøy-
trale, slik at de vil gjelde for kvinner uten at det er 
nødvendig å gjøre endringer, jf. eksempelvis § 17.

Vernepliktsloven § 3 angir hvem verneplikten 
gjelder for. Dagens bestemmelse bygger på at ver-
neplikten kun gjelder for menn. I høringsnotatet 
foreslås det endringer i bestemmelsen slik at ver-
neplikten også omfatter kvinner. Departementet 
har foreslått at ordet «mannlig» i § 3 første ledd 
fjernes, og at ordet «mann» i § 3 andre ledd 
endres til «enhver». For å gjøre § 3 første ledd 
generell og anvendelig også for kvinner, har 
departementet foreslått at norsk statsborger skri-
ves i flertallsform, slik at ordet «de» kan benyttes 
fremfor «han». I § 3 andre ledd foreslås det at 
«enhver» benyttes istedenfor «menn» og at «ved-
kommende» benyttes istedenfor «han».

Innføring av verneplikt for kvinner innebærer 
at også kvinner kan bli antatt som frivillige i mili-
tære stillinger eller som elever ved militære skoler 
før den ordinære vernepliktsalder. Departementet 
har derfor foreslått endringer i § 4 tredje ledd. 

Departementet foreslår at verneplikt for kvin-
ner gjøres gjeldende for kvinner født i 1997 eller 
senere. Loven kan ikke gis tilbakevirkende kraft 
og det er viktig med forutsigbarhet for dem 
endringene vil gjelde for. Departementet anser 
det som viktig at kvinner som vil bli innkalt til før-
stegangstjeneste på forhånd har fått tilstrekkelig 
informasjon om at de er vernepliktige. Kvinner 
blir i dag informert om at de er sesjonspliktige. 
1997-kullet er det første kullet som vil kunne få 
informasjon av Forsvaret om at de er verneplik-
tige før de innkalles til sesjon. Dette innebærer at 
de første kvinnelige vernepliktige vil kunne møte 
til førstegangstjeneste fra juli 2016. Disse kvin-
nene vil få en verneplikt på lik linje med menn. 

Kvinner som er født før 1. januar 1997, og som 
frivillig gjennomfører eller har gjennomført første-
gangstjeneste, vil fortsatt være tjenestepliktige, og 
ikke vernepliktige, etter at endringene har trådt i 
kraft. Det samme gjelder for de kvinnene som alle-
rede tjenestegjør i Forsvaret. Dagens bestemmel-
ser som gjelder tjenestepliktige kvinner må derfor 
videreføres. Departementet foreslår at dette frem-
går av en overgangsbestemmelse som vil regulere 
tjenestepliktige som er født før 1. januar 1997. På 
bakgrunn av dette foreslås § 4 fjerde ledd opphe-
vet, og videreført i en ny overgangsbestemmelse. I 
første ledd i ny § 50 a foreslås det derfor at verne-
plikten gjelder for kvinner født fra 1. januar 1997. I 
bestemmelsens andre ledd foreslås det at kvinner 
som frivillig gjør tjeneste i Forsvaret, og som er 

født før 1. januar 1997, har styrkedisponerings- og 
tjenesteplikt. Kvinner født før 1. januar 1997 er for-
pliktet til å la seg registrere og klassifisere. Utskri-
vingsplikten foreslås regulert i andre ledd.

Heimevernloven § 4 bygger på at det er menn 
som har plikt til å tjenestegjøre i Heimevernet. 
Innføring av allmenn verneplikt innebærer at kvin-
ner har plikt til å tjenestegjøre i Heimevernet på 
lik linje med menn. Departementet foreslår å 
erstatte «menn» i andre ledd med «enhver», og 
«menn» i tredje ledd med «vedkommende». 

Heimevernloven § 5 regulerer hvem som kan 
tjenestegjøre som frivillig i Heimevernet. For å 
kjønnsnøytralisere bestemmelsen foreslår depar-
tementet at «menn og kvinner» erstattes med 
«enhver».

Heimevernloven § 6 regulerer tjenesteplikten 
til frivillige i Heimevernet. Av § 6 andre ledd siste 
punktum fremgår det at for kvinnelige frivillige 
gjelder de begrensninger med hensyn til tjenes-
tens art mv. som fastsettes av Kongen med Stor-
tingets samtykke. Siden det ikke lenger eksisterer 
slike begrensninger i tjenesten, har departemen-
tet foreslått at § 6 andre ledd siste punktum opp-
heves.

Departementet har samtidig overveid behovet 
for å endre ord og uttrykk som ikke er kjønnsnøy-
trale. Ved innføring av sesjonsplikt for kvinner ble 
det foretatt kjønnsnøytralisering av enkelte ord og 
uttrykk i vernepliktsloven. For å legge til rette for 
verneplikt for kvinner er det imidlertid behov for å 
gjøre flere justeringer i en rekke bestemmelser, 
som etter gjeldende regler utelukkende gjelder 
menn. Ved innføring av sesjonsplikt for kvinner 
eksisterte det fortsatt et skille i loven mellom 
bestemmelser som gjaldt for ett kjønn og bestem-
melser som gjaldt for begge kjønn. «Menn og kvin-
ner» ble brukt for å understreke at utskrivnings-
plikten også omfattet kvinner. Innføring av verne-
plikt for kvinner medfører at loven i sin helhet vil 
gjelde for begge kjønn. Det vil derfor være naturlig 
å endre bestemmelser som bruker formuleringen 
«menn og kvinner», slik at det ikke skal skape tvil 
om at bestemmelsene gjelder kvinner bare der 
dette uttrykkelig er nevnt. Det er på denne bak-
grunn foreslått mindre endringer i vernepliktslo-
ven §§ 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 20, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 
44, 46 og 48. 

Det er flere teknikker som kan benyttes for å 
oppnå en mer kjønnsnøytral språkbruk, jf. Justis-
departementets veileder Lovteknikk og lovforbere-
delse. Ordet «han» er tidligere ofte blitt brukt slik 
at det omfatter både kvinner og menn. Departe-
mentet har foreslått at «han» og «han eller hun» 
endres til substantivet det blir vist til, for eksem-
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pel «den utskrevne», jf. vernepliktsloven § 37 
andre ledd. Andre steder har departementet fore-
slått at «han», «ham», «han eller hun» og «ham 
eller henne» endres til «vedkommende», jf. verne-
pliktsloven §§ 3, 6, 11, 20, 37, 39, 43 og 48. I noen 
tilfeller kan bruken av «vedkommende» rent 
språklig være lite heldig. Ved innføring av allmenn 
verneplikt har departementet valgt å gjøre lovene 
gjennomgående kjønnsnøytrale av hensyn til kon-
sekvent språkbruk, og for tydelig å markere at 
lovene gjelder for begge kjønn. I vernepliktsloven 
§ 7 har departementet foreslått at «han» og «ham» 
endres til «de» og «dem» da det har latt seg gjøre 
å skrive i flertallsform uten å gjøre omfattende 
endringer i teksten. Bruken av flertallsform er 
også benyttet i vernepliktsloven §§ 3 og 5. 

3.5 Høringsinstansenes syn

3.5.1 Om innføring av verneplikt for kvinner

Flertallet av høringsinstansene støtter eller har 
ingen merknader til forslaget om å innføre all-
menn verneplikt. Barne-, ungdoms- og familiedi-
rektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap, Forsvarsbygg, Kvinners Frivillige Bered-
skap, Landsorganisasjonen i Norge, Norges Offisers-
forbund, Norsk tjenestemannslag, Reform ressurs-
senter for menn og Tillitsmannsordningen i Forsva-
ret støtter lovforslaget om å innføre verneplikt for 
kvinner. 

Norsk kvinnesaksforening, Internasjonal kvin-
neliga for fred og frihet og Generaladvokaten er 
imot forslaget om å innføre verneplikt for kvinner. 
Generaladvokaten er likevel forberedt på å delta i 
gjennomføringen av allmenn verneplikt innenfor 
rammen av sine oppgaver, dersom forslaget blir 
vedtatt:

«Det hører med til Den militære påtalemyndig-
hetens oppgaver å håndheve de pliktene verne-
plikten medfører. Dette er ikke bare plikten til 
å møte opp til førstegangstjeneste i fred, men 
også de pliktene en eventuell krig medfører.

[…]
Det er av og til vanskelig å få domstoler til å 

forstå at verneplikten er en plikt og ikke en fri-
villig sak. En lovendring som foreslått vil i 
hvert fall ha den fordel at det blir tydelig for alle 
at de lovgivende myndigheter har tatt et klart 
standpunkt for verneplikten.»

Norsk kvinnesaksforening stiller spørsmål om hvor-
for verneplikten skal utvides til kvinner, når bare 
et lite mindretall av menn avtjener sin:

«Kvinner gjør en viktig samfunnsnyttig innsats 
gjennom graviditet, fødsel og amming. I tillegg 
har kvinner fortsatt det tyngste ansvaret for 
ulønnet omsorg for barn, sjuke og gamle. Selv 
om kvinner ofte er dobbeltarbeidende, tjener 
de i Norge i dag fortsatt mindre enn menn, de 
eier mye mindre, har lavere pensjon og er 
underrepresentert i stillinger med makt og inn-
flytelse. Å pålegge kvinner en ny byrde som 
verneplikt i denne situasjonen er ikke bare uri-
melig. Det er det motsatte av likestilling, fordi 
det kan forsterke de økonomiske og sosiale 
kjønnsforskjellene. Det å behandle ulike grup-
per helt likt, kan faktisk bidra til å øke ulik-
hetene mellom dem.

Dagens utfordring er å styrke kvinners 
makt og innflytelse, legge til rette for bedre 
omsorgspraksis og verdier som likeverd. Ikke 
minst er det viktig å styrke arbeidet for fore-
bygging og ikke-voldelig løsning av konflikter, 
nedrustning og fredsbygging. Her trengs 
kloke styresmakter og entusiastiske unge som 
vil bygge framtida.»

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet er over-
bevist om at framtidens samfunn må innrettes mot 
fredsbygging og ikke-voldelig konfliktløsning, og 
er derfor prinsipielt i mot verneplikt for kvinner: 

«Samfunnet må ha et forsvar, men framtidens 
sikkerhetsbehov kan ikke møtes med stadig 
mer teknologisk militærmakt. Institusjonen 
Forsvaret må endres og moderniseres. Som 
alternativ til militær kompetanse må de verne-
pliktige kunne velge kompetanse for ikkevolds-
forsvar, konflikthåndtering, og praktisk innsats 
ved ulykker og miljøskader. Både kvinner og 
menn trenger slik kompetanse. Et samfunns-
forsvar med allmenn verneplikt har da en viss 
mening. Slik er det ikke i dag.»

3.5.2 Implementering av verneplikt for kvinner

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
påpeker at allmenn verneplikt vil få betydning for 
overføring av personell til Sivilforsvaret:

« […]
allmenn verneplikt for kvinner og menn vil 

styrke grunnlaget for rekruttering av personell 
også til Sivilforsvarets avdelinger fordi Sivilfor-
svarets myndigheter vil få tilgang på hele års-
kull, ikke bare menn. Videre mener vi det er 
viktig at fordeling av tjenestedyktige til Sivilfor-
svaret tydelig hjemles i ny vernepliktslov, som 
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også er foreslått i utkast til endret verne-
pliktslov § 22, fordi fordeling av personell ut 
ifra et rasjonaliseringssynsspunkt bør gjøres 
sentralt via FPVS.»

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet mener all-
menn verneplikt er et egnet tiltak for å øke kvinne-
rekrutteringen i Forsvaret:

«Forsvaret er ein sektor som tradisjonelt har 
vore og framleis er svært mannsdominert, 
både på grunnplanet og i særleg grad på topp-
nivå. Kvinnedelen i forsvaret er på om lag 8 pro-
sent og blant eliten er kvinnedelen på 4 pro-
sent. Bufdir understrekar at kjønnsnøytral ver-
neplikt kan tenkjast å vera ein føresetnad og eit 
tiltak for å auka kvinnerekruttering til leiarstil-
lingar, men at tiltaket ikkje nødvendigvis er til-
strekkeleg. Kjønnsnøytral verneplikt er ei lov-
endring som derfor bør gå hand i hand med 
andre tiltak for å sikra betre kjønnsbalanse. Det 
er viktig å rekruttera kvinner til sektoren, men 
det er like viktig å sørgja for at dei kvinnene 
som blir rekruttererte har dei same mogleghei-
tene til å trivast, kjenna seg inkluderte og gjera 
karriere som menn.»

I samme retning uttaler Kvinners Frivillige Bered-
skap:

« […]
det er viktig at vårt forsvar speiler det sam-

funn som skal forsvares. Da må det flere kvin-
ner inn i Forsvaret på alle nivåer. Forsvaret vil 
være tjent med å kunne velge ut de best egnede 
og motiverte rekruttene, uavhengig av kjønn.» 

Generaladvokaten uttaler at innføring av verne-
plikt for kvinner kan reise nye problemstillinger i 
samfunnet.

«Innføring av verneplikt for kvinner kan gå 
uten større problemer. Men det kan også med-
føre nye problemstillinger knyttet til omsorgs-
ansvar og overbevisningsgrunner, som for 
eksempel kan gå ut på at man ikke er pasifist 
men at man med utgangspunkt i livssyn eller 
andre prinsipielle overveielser har en overbe-
visning om at militærtjeneste er en sak for 
menn, ikke for kvinner. Dette får vise seg når 
og hvis det blir aktuelt.»

Reform – ressurssenter for menn stiller spørsmål 
ved om det kun er de fremlagte lovendringene 
som utgjør regjeringens forberedelser til de utfor-

dringene det er grunn til å anta at innføringen av 
allmenn verneplikt vil medføre: 

«Reform etterlyser derfor et oppfølgende 
arbeid for å sette Forsvaret og det norske sam-
funnet i stand til å møte kjente og ukjente pro-
blemstillinger når verneplikten vil komme til å 
omfatte all norsk ungdom, uavhengig av kjønn 
– men også tro, legning og andre ulikheter.

[…]
Forsvaret har allerede en del erfaring med 

å håndtere utfordringene det flerkulturelle 
samfunnet gir, i form av blant annet kulturelle 
og religiøse forskjeller. Når kjønnsdimensjo-
nen kommer i tillegg til dette, skapes nye utfor-
dringer. Det er velkjent at de kulturelle og reli-
giøse forventningene til jenter er av en annen, 
og ofte mer inngripende karakter enn tilfellet 
er med gutter med samme bakgrunn. Forsva-
ret må settes i stand til å håndtere dette, slik at 
verneplikten for kvinner blir reell, og ikke 
raskt blir utfordret av krav om fritak på grunn 
av religiøse eller andre forhold. Enkelt sagt må 
Forsvaret bidra til reell integrering i det norske 
samfunnet, ikke assimilering.»

[…]
Også spørsmålet om seksuell legning vil 

kunne bety en øket utfordring ved innføringen 
av allmenn verneplikt. Forsvaret må legge til 
rette for andre kjønnsuttrykk enn det som 
representeres av majoritetsetniske heterofile 
kvinner og menn. Her står det mye tilbake å 
gjøre allerede med dagens vernepliktsord-
ning.»

[…]
Dersom allmenn verneplikt i Norge skal bli 

en reell, universell ordning, og ikke raskt bli 
gjennomhullet av mangel på beredskap og 
kompetanse til å møte utfordringene den også 
gir er det nødvendig med et oppfølgende 
arbeid fra regjeringen. Gitt den raske innfasin-
gen det legges opp til, er det desto viktigere at 
et slikt arbeid gis prioritet.

Skjer ikke dette, vil allmenn verneplikt 
kunne utvikle seg til i realiteten å bli en inn-
snevrende ordning, der alle som ikke passer 
inn i en for trang mal, vil henvises til fritak og 
alternativ tjenestegjøring.»

Tillitsmannsordningen i Forsvaret har pekt på 
informasjonsbehovet som innføringen av allmenn 
verneplikt medfører:

«Ettersom endringane vil ha stor innverknad 
på mange kvinner, er det særs viktig at det vert 
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gjeve tilstrekkeleg med informasjon. I ein over-
gangsperiode vil ein oppleve å ha både kvinne-
lege vernepliktige og frivillige tenestepliktige 
inne til same tid. Difor må all informasjon være 
klar og tydeleg, og ikkje minst lett tilgjengeleg, 
for kvinner frå og med 97-kullet så snart som 
råd.»

3.5.3 Merknader til lovforslaget

Flere av høringsinstansene støtter eller har ingen 
merknader til lovforslaget.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
støtter innføring av kjønnsnøytrale begrep som 
«befal» og «enhver», mv. 

Justis- og beredskapsdepartementet har 
merknad til forslaget om å fjerne «han eller hen-
nes» i vernepliktsloven § 48 nr. 3.

«Det gjøres oppmerksom på at dette vil påvirke 
meningsinnholdet. Bestemmelsen vil kunne 
forstås slik at den ikke bare dekker den enkel-
tes utskrivnings- eller vernepliktsforhold, men 
også andres. Det fremkommer ikke av forsla-
get om dette er tilsiktet.»

I likelydende høringsuttalelser støtter Landsorga-
nisasjonen i Norge og Norsk tjenestemannslag de 
endringer departementet foreslår i verneplikts-
loven og heimevernloven:

«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 innsatsfor-
svar.»

3.5.4 Økonomiske konsekvenser ved innføring av 
allmenn verneplikt

Landsorganisasjonen i Norge, Norges Offisersfor-
bund og Norsk tjenestemannslag har uttalt seg om 
de økonomiske konsekvensene som følge av all-
menn verneplikt.

Norges Offisersforbund uttaler:

«Vi mener det er påkrevd at de ekstra kostna-
dene som følger av endringer, gis som tilleggs-
finansiering utover LTP rammene.»

Landsorganisasjonen i Norge og Norsk tjeneste-
mannslag er enig i at innføring av allmenn verne-
plikt vil medføre økonomiske konsekvenser:

«Vi er usikker på om de tallstørrelser departe-
mentet gjengir er dekkende for de kostnader 
Forsvaret blir påført ved innføring av allmenn 
verneplikt.» 

De er derfor

«bekymret for om disse kostnadene vil få kon-
sekvenser for forsvarets øvings- og trenings-
virksomhet, dersom Forsvaret ikke får dekket 
disse kostnadene ved ekstraoverføringer over 
statsbudsjettet.»

Landsorganisasjonen i Norge og Norsk tjeneste-
mannslag uttaler:

«Videre er det en åpenbar konsekvens at en 
øket andel kvinner som gjennomfører verne-
plikt vil påvirke styrkebrønnen av verneplik-
tige 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 til-
førsel til Heimevernet for å opprettholde Stor-
tingets vedtak om en styrke på 45.000 perso-
nell. En øket andel av kvinner vil føre til at 
denne styrkebrønnen vil bli ytterligere redu-
sert, blant annet på grunn av omsorgsansvar 
for barn. En konsekvens kan bli at departemen-
tet må vurdere en økning av antall verneplik-
tige som innkalles til førstegangstjeneste, 
enten ved ordinær tjeneste, eller ved å gjenopp-
rette Heimevernets rekruttskole.»

3.6 Departementets vurderinger

Innføring av verneplikt for kvinner er vedtatt av 
Stortinget. Verneplikt forbeholdt menn er etter 
departementets oppfatning i strid med det norske 
samfunnets prinsipper om at plikter og rettigheter 
er uavhengig av kjønn. Innføringen av verneplikt 
for kvinner gjør Norge til et foregangsland innen 
likestilling. Bedre kjønnsbalanse og et større 
mangfold er i tråd med våre etiske prinsipper og 
samfunnsverdier. 

Verneplikten er begrunnet i Forsvarets behov. 
De vernepliktige tjenestegjør i alle forsvars-
grenene. Det er viktig at allmenn verneplikt bidrar 
til å dekke Forsvarets framtidige kompetanse-
behov. For at Forsvaret skal kunne løse sine opp-
gaver og fortsatt ha høy operativ evne, må det 
rekrutteres medarbeidere fra et bredere segment 
i samfunnet enn i dag. Et moderne og høyteknolo-
gisk forsvar med nytt operasjonsmønster medfø-
rer andre behov for kompetanse og ferdigheter 
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hos personellet. Soldatrollen i vår tid, og i fremti-
den, krever eksempelvis både operative ferdig-
heter, gode sosiale evner, en bredere kulturforstå-
else og høy etisk standard for oppdragene Forsva-
ret skal utøve både hjemme og ute. 

Verneplikten er en meget viktig rekrutterings-
mekanisme for Forsvaret. Samtidig er det en 
ambisjon at kvinneandelen i Forsvaret skal økes. 
Uten verneplikten og førstegangstjenesten ville 
det antageligvis vært færre søkere til både befals-
skolene og krigsskolene. Det er viktig at Forsva-
ret kan trekke på den kompetansen som finnes i 
det norske samfunnet, både blant kvinner og 
menn. Økt mangfold og flere kvinner er helt nød-
vendig for at Forsvaret skal kunne løse framtidens 
oppgaver. Bedre kompetanse og bredere erfaring 
vil kunne bidra positivt til Forsvarets primær-
oppgave som er å levere økt operativ evne.

Mangfold er viktig for Forsvarets forankring i 
befolkningen. Forsvaret bør være gjenkjennbart i 
det samfunnet det er satt til å verne. Det betyr at 
Forsvaret bør være representert av både kvinner 
og menn. Allmenn verneplikt vil kunne bidra til 
bredere forankring, og på den måten være mer 
representativ for hele befolkningen.

Enkelte høringsinnspill til lovforslaget stiller 
spørsmål ved innføring av verneplikt for kvinner, 
med bakgrunn i en bekymring for utfordringer 
knyttet til blant annet kjønn, etnisitet og religion. 
Dette er et tema som departementet og Forsvaret 
har stort fokus på allerede. Selv om verneplikt for 
kvinner er nytt, er hverken problemstillinger knyt-
tet til kjønn, etnisitet eller religion nye utfordrin-
ger for Forsvaret. Departementet og Forsvaret 
arbeider kontinuerlig med disse temaene på en 
bred og grundig måte. Forsvaret har behov for 
mangfold i sin organisasjon, og det arbeides med 
å legge til rette for dette. I forbindelse med innfø-
ringen av verneplikt for kvinner iverksettes mål-
rettede tiltak for at gjennomføringen skal skje på 
en god måte. 

Implementering av allmenn verneplikt vil 
bygge videre på dagens vernepliktsordning. Det 
vil si at Forsvarets behov er styrende for hvem 
som kalles inn til, og gjennomfører, førstegangs-
tjeneste. Ambisjonen om en økt kvinneandel i For-
svaret ligger fast, både for befal, vervede og 
menige. Videre vil departementet følge opp regje-
ringens målsetting om å modernisere og videreut-
vikle innholdet og gjennomføringen av verneplik-
ten.

Kommunikasjon er et av de viktigste tiltakene 
departementet og Forsvaret jobber med i forbin-
delse med innføringen av verneplikt for kvinner. 

Lovforslaget medfører at en helt ny gruppe blir 
vernepliktige, selv om kun en andel blir innkalt til 
førstegangstjeneste. Departementet og Forsvaret 
har derfor et ansvar for å gjøre de nye verneplik-
tige bevisste på tjenestens innhold og omfang. 
Samtidig ligger det også en mulighet til å infor-
mere om Forsvarets rolle og samfunnsansvar. Det 
arbeides videre, både i departementet og i Forsva-
ret, med tilpasninger av tjenesten til allmenn ver-
neplikt.

Departementet er enig med Justis- og bered-
skapsdepartementet om at endringen i verne-
pliktsloven § 48 nr. 3, herunder forslaget om å 
fjerne «han eller hennes» kan påvirke 
meningsinnholdet. Dette er ikke tilsiktet. End-
ringen er ikke ment å innebære en realitets-
endring. For å klargjøre dette tilføyes «vedkom-
mende» i nr. 3, slik at det klargjøres at bestemmel-
sen kun viser til den enkeltes utskrivnings- og 
vernepliktsforhold. 

Endringer i § 30 tredje ledd om å endre 
«menn» til «de» og § 31 første ledd om å endre 
«han» til «vedkommende» er ikke tatt med i 
høringsnotatet. Endringene foreslås i tråd med 
øvrige endringer for å kjønnsnøytralisere loven. 
Departementet mener at endringene ikke er av en 
slik karakter at de nødvendiggjør at bestemmel-
sene må sendes på ny høring.

Flere av høringsinstansene har påpekt at de 
økonomiske konsekvensene må dekkes med en 
tilleggsfinansiering. Norsk tjenestemannslag og 
Landsorganisasjonen i Norge er bekymret for om 
de tallstørrelser departementet gjenga i hørings-
skrivet er dekkende for de kostnader Forsvaret vil 
bli påført ved innføring av allmenn verneplikt. De 
er derfor bekymret for om disse kostnadene vil få 
konsekvenser for forsvarets øvings- og trenings-
virksomhet.

Økt antall kvinner kan gi utfordringer. For å 
imøtekomme dette er det satt i gang et arbeid for 
tilpasning av vernepliktsordningen, herunder 
gjennomføring av førstegangstjenesten. 

Departementet har også igangsatt et arbeid 
med å gjennomgå seleksjonskriteriene og eventu-
elt se på ulike tiltak for førstegangstjenesten, her-
under å utrede økonomiske og administrative 
konsekvenser. 

Det har ikke kommet høringsinnspill som går 
imot de foreslåtte endringene i vernepliktsloven 
§§ 5, 6, 7, 11, 12, 20, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46 og 
heimevernloven §§ 5 og 6. Det har heller ikke 
kommet merknader til ordlyden i vernepliktslo-
ven §§ 3 og 4. De foreslåtte endringsforslagene i 
høringsnotatet fremmes derfor uten endringer.
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4 Lovtekniske endringer og 
endringer som følge av 
samfunnsutviklingen

4.1 Gjeldende rett

Vernepliktsloven § 2 regulerer Forsvarets inn-
deling og oppbud. Forsvaret har to oppbud, med 
unntak av Marinen som har ett. Oppbudene skal 
tjene til forsvar av landets interesser hvor som 
helst det kreves. Første oppbud, det vil si linjen, 
består av de vernepliktige i alderen 19 til 34 år og 
brukes i den egentlige felthær. Andre oppbud, 
landvernet, består av de vernepliktige i alderen 35 
til 44 år og brukes i det vesentlige til lokale fel-
tavdelinger. Krigsforsterkningen omfatter tje-
nestedyktige i alderen 18 til 55 år som ikke tilhø-
rer de faste oppbud. Den er ikke organisert i fred 
og kan brukes til å utfylle de faste oppbud. I Hei-
mevernet kan det delta personer fra fylte 17 år 
som ved mobilisering ikke skal tjenestegjøre i 
andre deler av Forsvaret. Av § 2 andre ledd siste 
punktum fremgår det at oppbudsinndelingen ikke 
gjelder for befalingsmenn.

Vernepliktsloven § 8 fastsetter verneplikt for 
befal. Utfyllende bestemmelser følger av verne-
pliktforskriften kapittel 4 om befalskategorienes 
forhold til verneplikt og tjenesteplikt. Av § 8 tredje 
ledd fremgår definisjonen på fastlønnet befal som 
også forstås som engasjert, vervet og åremålstil-
satt befal. Av § 8 siste ledd fremgår det at for kvin-
nelig militært personell gjelder de begrensninger 
med hensyn til tjenestens art mv. som fastsettes 
av Kongen med Stortingets samtykke.

Vernepliktsloven § 11 første ledd bestemmer 
at førstegangstjenesten skal avtjenes uten unødig 
opphold. Videre fremgår det at den «så vidt gjør-
lig» skal være avsluttet innen utløpet av det år den 
vernepliktige fyller 22 år. 

Vernepliktsverkets oppgaver følger av verne-
pliktsloven § 22, som blant annet omfatter innrul-
lering av utskrivningspliktige og rulleføring av 
alle utskrivningspliktige og vernepliktige, samt 
krigsforsterkningen.

Vernepliktsloven § 25 regulerer tidspunktet 
for når innrullering tidligst kan foretas. Innrulle-
ringen foretas ikke tidligere enn i året forut for 
utskrivningsåret, med mindre Kongen på grunn 
av særlige forhold bestemmer noe annet.

Vernepliktsloven § 27 omhandler tidspunktet 
for når sesjon skal finne sted. Sesjon holdes etter 
innrullering av ny årsklasse, og gjennomføres i to 
deler.

Av vernepliktsloven § 33 fremgår hvordan tje-
nestedyktige bør fordeles til Forsvarets ulike 

avdelinger. Etter § 33 andre ledd skal sjømenn i 
utgangspunktet fordeles til Marinen.

Vernepliktsloven § 36 regulerer Verneplikts-
verkets adgang til å føre hovderulle over alle 
utskrivningspliktige og vernepliktige.

Vernepliktsverkets hjemmel til å innhente per-
sonopplysninger til bruk ved utskrivning, rullefø-
ring og innkalling til tjeneste følger av § 46. Videre 
regulerer bestemmelsen politiets, mønstrings-
myndighetenes og utenriksstasjonenes medvir-
kningsplikt. I tillegg hjemler den enhver leges 
plikt til å bistå ved sesjon.

Vernepliktsloven § 48 regulerer hvilke sank-
sjoner man kan bli møtt med ved brudd på 
bestemmelsene i vernepliktsloven.

Alle vernepliktige som forutsettes å ikke bli 
innkalt til annen militærtjeneste hverken i fred, 
ved mobilisering eller i en viss tid etter mobilise-
ring, har plikt til å gjøre tjeneste i Heimevernet 
etter heimevernloven § 4.

Heimevernloven § 15 gir avdelinger utenom 
Heimevernet anledning til å disponere over spesi-
elt opplærte heimevernssoldater i vernepliktig 
alder ved mobiliseringsoppsetning eller i krig.

4.2 Departementets høringsnotat

I høringsnotatet er det foreslått endringer i verne-
pliktsloven §§ 2, 8, 11, 22, 25, 27, 36, 46 og 48, 
samt heimevernloven § 6 som følge av endringer 
og omstillinger i Forsvaret og samfunnet for øvrig.

Begrepet «befalingsmenn» i vernepliktsloven 
§§ 2 og 8 har stått uendret siden vernepliktsloven 
trådte i kraft i 1953. I forbindelse med vedtakelsen 
av vernepliktforskriften gikk man bort fra beteg-
nelsen «befalingsmenn». For å gjøre begrepet 
kjønnsnøytralt og i tråd med dagens begrepsbruk 
har departementet foreslått at «befalingsmenn» i 
§ 2 andre ledd siste punktum endres til «befal».

Vernepliktsloven § 8 er ikke oppdatert i hen-
hold til dagens befalsordning og forsvarspersonel-
lovens begrepsbruk. Departementet har foreslått 
å oppdatere og forenkle bestemmelsen i tråd med 
forsvarspersonelloven, herunder å endre «mobili-
seringsplassering» til «styrkedisponering». Videre 
har departementet foreslått at § 8 tredje ledd siste 
punktum strykes, idet definisjonen av tilsatt befal 
fremgår av forsvarspersonelloven. Det er også 
foreslått å oppheve § 8 siste ledd siste punktum. 
Bestemmelsen er ikke lenger aktuell fordi det i 
dag ikke gjelder slike begrensninger i tjenesten 
for kvinnelig militært personell.

For å forenkle språket, har departementet 
foreslått at «så vidt gjørlig» erstattes med «om 
mulig» i § 11 første ledd andre punktum.
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Det er foreslått at begrepet «hovedrulle» i ver-
nepliktsloven kapittel III endres til «verneplikts- 
og tjenesteregisteret». Dette for å gi et bedre bilde 
av registerets innhold og bruk, samt tilpasse 
begrepsbruken til dagens teknologi og bestem-
melser for registering av personopplysninger. I 
vernepliktforskriften brukes imidlertid både 
begrepet «registrering» og «rulleføring». Departe-
mentet har ikke ansett det som nødvendig å 
videreføre begrepet «rulleføring» all den tid 
begrepet «hovedrulle» ikke lenger benyttes. I til-
legg er det «verneplikts- og tjenesteregistrering» 
som rent faktisk ligger i begrepet «rulleføring». 
Videre gir «verneplikts- og tjenesteregistrering» 
et mer konkret uttrykk for innholdet i begrepet 
enn det generelle begrepet «registrering» som 
favner vidt. Der det klart fremgår av innholdet, og 
det fremstår som overflødig å skrive «verneplikts- 
og tjenesteregistrering», er det naturlig å bruke 
«registrering».

I vernepliktsloven § 22 er det derfor foreslått 
at «Registreringen» erstatter begrepet «Innrulle-
ringen» og at «Verneplikts- og tjenesteregistre-
ring» erstatter begrepet «Rulleføring». Tilsva-
rende endringer er foreslått i §§ 25, 27, 36 og 46.

I vernepliktsloven § 27 er det foreslått at 
«sesjonens første del» og «sesjonens andre del» 
gjennomgående endres til «sesjon del 1» og 
«sesjon del 2» i tråd med vernepliktforskriftens 
begrepsbruk.

I vernepliktsloven § 33 er det foreslått at «sjø-
menn», i bestemmelsens andre ledd, endres til 
«sjøfolk» i samsvar med sjømannslovens begreps-
bruk.

I vernepliktsloven § 46 foreslås tredje ledd, 
siste punktum opphevet. Bakgrunnen for dette er 
at mønstringsordningen ble avviklet i 2013. 

4.3 Høringsinstansenes syn

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er 
enig i at begrepsbruken i lovgivningen bør harmo-
niseres i tråd med samfunnsutviklingen for øvrig.

Justis- og beredskapsdepartementet har knyttet 
en merknad til vernepliktsloven § 48 nr. 1:

«Paragraf 48 nr. 1 viser til «§ 39 annet punk-
tum» og «§ 39 tredje punktum». Paragraf 39 har 
to ledd. Paragraf 48 nr. 1 bør derfor vise til 
«§ 39 første ledd annet punktum» og «§ 39 første 
ledd tredje punktum».»

Forsvaret har merknader til forslaget om å endre 
«innrullering» til «registrering» og «rulleføring» 
til «verneplikts- og tjenesteregistrering» i verne-

pliktsloven §§ 22, 25, 27 og 46. Forsvaret uttaler at 
«innrullering» er et innarbeidet begrep i verne-
pliktsforvaltningen som innebærer mer enn å 
registrere utskrivningspliktig i Verneplikts- og tje-
nesteregisteret. Forsvaret mener videre at «rulle-
føring» også er et begrep som er innarbeidet og 
blir benyttet i andre deler av totalforsvaret. På 
bakgrunn av dette mener de at begrepet «innrulle-
ring» og «rulleføring» bør bestå.

Landsorganisasjonen i Norge og Norsk tjeneste-
mannslag er enig i at både vernepliktsloven og 
heimevernloven er modne for en helhetlig revi-
sjon. I den forbindelse stiller Norsk tjeneste-
mannslag spørsmål ved at denne revisjonen ikke 
foretas sammen med de foreslåtte endringer.

Begge organisasjonene har knyttet merknad 
til heimevernloven § 4:

«Når det gjelder endringene i heimevernsloven 
ser vi imidlertid at departementet fremdeles 
benytter begrepet mobilisering (forslag til end-
ring av heimevernslovens § 4) i stedet for 
styrkedisponering/tjenesteplikt. Det kan kan-
skje med fordel benyttes samme begrepsappa-
rat i begge lover.»

4.4 Departementets vurderinger

Departementet slutter seg til Justis- og bered-
skapsdepartementets merknad til § 48 nr. 1 og 
foreslår å presisere at § 48 nr. 1 viser til § 39 «før-
ste ledd» andre punktum og § 39 «første ledd» 
tredje punktum. 

Departementet merker seg Forsvarets kom-
mentarer til endring av gjeldende begrepsbruk i 
Forsvaret. Forslaget innebærer imidlertid ingen 
realitetsendring. De foreslåtte begrepene «regis-
trering» og «verneplikts- og tjenesteregistrering» 
er ment å ha samme innhold som «innrullering» 
og «rulleføring». Departementet ønsker en klar-
gjøring og modernisering av begrepsbruken i 
Forsvaret, men har forståelse for at Forsvaret har 
et sterkt forhold til innarbeidede begreper som 
har lang tradisjon i etaten. Departementet har 
iverksatt arbeidet med en helhetlig revisjon av 
personellovene i forsvarssektoren (heimevern-
loven, vernepliktsloven og forsvarspersonel-
loven). I dette arbeidet skal lovene gjøres tidsmes-
sig relevante med tanke på gjeldende organise-
ring av Forsvaret. I tillegg skal regelverket gjøres 
lettere tilgjengelig og språklig oppdatert, for å 
sikre større forutsigbarhet og legitimitet. Av den 
grunn mener departementet at det kan være hen-
siktsmessig å se nærmere på endring av begreps-
bruken under arbeidet med helhetlig revisjon av 
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personellovene. Departementet foreslår derfor 
ikke å endre denne begrepsbruken nå i verne-
pliktsloven §§ 20, 22, 25, 27, 46 og tittelen på kap. 
II.

Landsorganisasjonen i Norge og Norsk tje-
nestemannslag er av den oppfatning at også hei-
mevernlovens begrepsbruk bør endres tilsva-
rende vernepliktsloven når det gjelder begrepet 
«mobilisering». 

Departementet er enig i at begrepsbruken bør 
være lik i begge lover og foreslår derfor å endre 
«mobilisering» i heimevernloven § 4 nr. 1 og § 15 
første punktum til «styrkeoppbygging». Dette er i 
samsvar med Forsvarets begrepsbruk. Ved kgl. 
res. av 9. desember 2005 nr. 69 ble styrkeoppbyg-
gingssystemet for Forsvaret vedtatt. Styrkeopp-
byggingssystemet er ulikt mobiliseringssys-
temet. Begrepet «styrkeoppbygging» omfatter 
handlingene fra og med ordre om aktivering gis, 
og til avdelingen er klar til å legges under kom-
mando av operativ sjef. Dette spenner over hele 
spekteret fra å aktivere stående avdelinger til min-
dre oppdrag, og opp til «full styrkeoppbygging» av 
hele den tilgjengelige strukturen. Departementet 
kommer tilbake til en helhetlig revisjon av perso-
nellovene i forbindelse med det pågående arbei-
det med revisjon av lovene.

Det har ikke innkommet høringsinnspill som 
går imot øvrige foreslåtte endringer i verne-
pliktsloven §§ 2, 8, 11, 22, 25, 27, 36 og 46. Depar-
tementet fremmer derfor endringsforslagene som 
foreslått i høringsnotatet med de endringer som 
er nevnt ovenfor. 

5 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

5.1 Økonomiske konsekvenser

Forsvaret har i dag i overkant av 10 prosent kvin-
ner inne til førstegangstjeneste. Regjeringens 
ambisjon er å øke kvinneandelen. Det medfører et 
behov for tilrettelegging av eiendom, bygg og 
anlegg (EBA), samt anskaffelse av tilstrekkelig 
personlig bekledning og utrustning (PBU). For-
svaret har allerede gjort enkelte tilpasninger 
innenfor EBA og PBU. Ved innføring av allmenn 
verneplikt, vil det kunne bli behov for ytterligere 
tilpasninger.

I St.prp. nr. 55 (2007–2008) «Om investeringar 
i Forsvaret», er det presisert at det skal tas hensyn 
til kjønnsnøytralitet ved nye bygg eller tilpasnin-
ger av eksisterende bygningsmasse. Dette medfø-

rer at fremtidig modernisering og nybygg vil iva-
reta standardhevinger samt tilpasning til økt antall 
kvinner. Det er særlig behovet for tilpasninger 
knyttet til sanitæranlegg for kvinner i eksis-
terende kaserner, idrettsbygg og i øvingsområder 
som vil kunne medføre økte EBA-kostnader. 

Innføring av verneplikt for kvinner vil inne-
bære et økt informasjonsbehov, primært mot 
unge kvinner, men også mot deres foresatte. Kost-
nadene knyttet til dette vil være avhengig av ambi-
sjonsnivå og omfang.

5.2 Administrative konsekvenser

Innføring av allmenn verneplikt medfører ingen 
endring i sesjonsordningen, da kvinner allerede 
er sesjonspliktige. Innføring av verneplikt for 
kvinner vil kunne medføre en økning i volumet av 
henvendelser til Forsvaret. Dette er Forsvarets 
personell- og vernepliktssenter allerede dimensjo-
nert for å ivareta. Samtidig er det naturlig å anta at 
dette vil stabilisere seg etter at ny ordning har fun-
gert en periode.

5.3 Videre arbeid med implementeringen 
av verneplikt for kvinner

Regjeringen har som en del av implementerings-
arbeidet igangsatt flere utredninger med sikte på 
å forberede Forsvaret og samfunnet på endringen 
av verneplikten slik at Forsvaret lykkes med 
implementeringen av verneplikt for kvinner. Disse 
utredningene har blant annet til hensikt å bringe 
større klarhet i det konkrete kostnadsbildet knyt-
tet til innføringen allmenn verneplikt. Ved behov 
vil regjeringen komme tilbake til Stortinget om 
dette på egnet måte.

6 Merknader til de enkelte 
bestemmelsene

6.1 Til endringer i vernepliktsloven

Til § 2

Det fremgår av gjeldende andre ledd siste punk-
tum at oppbudsinndelingen ikke gjelder for befa-
lingsmenn. Befalingsmenn er et begrep som har 
stått uendret siden vernepliktsloven trådte i kraft i 
1953. I dag brukes begrepet «befal». I forbindelse 
med vedtakelsen av vernepliktforskriften gikk 
man også bort fra betegnelsen «befalingsmenn». 

Departementet foreslår å oppdatere betegnel-
sen til dagens begrepsbruk ved at «befalings-
menn» i andre ledd siste punktum endres til 
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«befal». Endringen innebærer ingen realitets-
endring. Det foreslås også å fjerne ordet «dog» i 
andre ledd andre punktum.

Til § 3

I gjeldende bestemmelse fremgår det at verne-
plikten gjelder for norsk mannlig statsborger. Av 
bestemmelsens andre ledd fremgår det at verne-
plikten også kan pålegges menn som uten å være 
norske statsborgere hører hjemme her i riket. 
Slike vernepliktige vil imidlertid være fri for mili-
tærtjeneste så lenge staten er i krig med det land 
hvor vedkommende er, eller sist var statsborger.

For å innføre allmenn verneplikt, foreslås 
bestemmelsen endret slik at verneplikten også vil 
gjelde for kvinner. Endringen innebærer at kvin-
ner får en plikt til å tjenestegjøre i Forsvaret på lik 
linje med menn. Dette betyr at alle tjenestedyktige 
menn og kvinner er vernepliktige fra det året de 
fyller 19 til det året de fyller 44 år (55 år for verne-
pliktige befal). Kvinner som ikke er norske stats-
borgere, men som hører i hjemme her i riket, kan 
pålegges verneplikt. De vil imidlertid være fri for 
militærtjeneste når staten er i krig med det land 
hvor de er, eller sist var statsborgere.

På denne bakgrunn foreslår departementet at 
ordet «mannlig» i første ledd fjernes. For å gjøre 
første ledd generell slik at det også omfatter kvin-
ner, foreslås det at norsk statsborger skrives i fler-
tallsform, slik at ordet «de» kan benyttes fremfor 
«han». I andre ledd foreslås det at «enhver» benyt-
tes istedenfor «menn» og at «vedkommende» 
benyttes istedenfor «han». Videre er det foreslått 
en språklig forenkling av ordlyden.

Til § 4

Når verneplikten skal gjelde for kvinner inne-
bærer dette at også kvinner kan bli antatt som fri-
villige i militære stillinger eller som elever ved 
militære skoler før den ordinære vernepliktsalder. 
Tredje ledd foreslås derfor gjort kjønnsnøytral 
ved at «menn» endres til «enhver».

Kvinner som i dag velger å frivillig gjøre tje-
neste i Forsvaret har mobiliserings- og tjeneste-
plikt. Mobiliserings- og tjenesteplikt som følger 
av gjeldende fjerde ledd, innebærer plikt til å la 
seg disponere i Forsvarets styrkestruktur, Hei-
mevernet inkludert, samt å delta på øvelser og 
kurs knyttet til disponeringen. I dag påtar kvinner 
seg de samme forpliktelser som vernepliktige 
menn, når de har skrevet under kontrakt om tje-
nesteplikt for kvinnelig militært personell. Sær-
skilte bestemmelser for kvinnelig militært perso-

nell følger av vernepliktforskriften kapittel 3. Ved 
å underskrive kontrakt om tjenesteplikt for kvin-
nelig militært personell binder kvinnene seg til å 
fullføre førstegangstjenesten og repetisjonsøvin-
ger, og å la seg mobiliseringsdisponere med tje-
nesteplikt i krig. Selv om verneplikten gjøres gjel-
dende også for kvinner, vil de kvinnene som alle-
rede er i Forsvaret fortsatt ha en mobiliserings- 
og tjenesteplikt. I tillegg vil kvinner som ikke 
omfattes av verneplikten fortsatt kunne velge å 
frivillig tjenestegjøre i Forsvaret. Fjerde ledd fore-
slås derfor opphevet, men bestemmelser om tje-
nesteplikten foreslås videreført i overgangsbe-
stemmelsen i § 50 a.

Til § 5

Av første ledd fremgår det at bestemmelsen gjel-
der enhver tjenestedyktig mann, og det refereres 
til «han». Bestemmelsen foreslås gjort kjønnsnøy-
tral, ved at «mann» foreslås tatt ut, og han foreslås 
erstattet med «de». Videre er «ledds» i § 5 første 
ledd siste punktum, endret til «ledd».

Til § 6

Bestemmelsen er foreslått gjort kjønnsnøytral ved 
at «han» erstattes med «vedkommende».

Til § 7

Bestemmelsen er foreslått gjort generell og 
anvendelig for både kvinner og menn, ved at «ver-
nepliktig» skrives i flertallsform, slik at «de» og 
«dem» benyttes fremfor «han» og «ham».

Til § 8

Bestemmelsen og Stortingets vedtak av Innst. S. 
nr. 185, jf. St.prp. nr. 153 (1952) fastsetter verneplikt 
for befal. Utfyllende bestemmelser følger av verne-
pliktforskriften kap. 4 om de forskjellige befalskate-
gorienes forhold til verneplikt og tjenesteplikt. 

Bestemmelsen foreslås oppdatert i henhold til 
dagens befalsordning og i tråd med forsvarsperso-
nellovens begrepsbruk. Begrepet «befalings-
menn» foreslås erstattet med «befal» tilsvarende 
som i § 2, jf. punkt 4.2.

Første ledd foreslås endret fra «mobiliserings-
plassering» til «styrkedisponering», som er i sam-
svar med begrepsbruken i Forvaret i dag. 

Definisjonen av tilsatt befal fremgår av forsvars-
personelloven. Tredje ledd siste punktum foreslås 
derfor opphevet 
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Videre foreslås det å oppheve siste ledd siste 
punktum fordi slike begrensninger i tjenesten 
ikke lenger er aktuelle for kvinnelig militært per-
sonell i dag. 

Til § 11

Bestemmelsens første ledd regulerer når første-
gangstjenesten skal avtjenes. Ordningen med 
vernepliktig akademisk befal (VAB) er utledet av 
vernepliktsloven § 11 andre ledd, hvor betegnel-
sen vernepliktige med sivil opplæring av betyd-
ning for Forsvarets behov, benyttes for å angi en 
gruppe vernepliktige hvis ordinære tjenestetid 
kan oppdeles. Det henvises videre til § 10 andre 
ledd, hvor disse vernepliktige betegnes som ver-
nepliktige med sivil utdanning som minst tilsva-
rer eksamen fra videregående skole, studieret-
ning for allmenne fag, eller ingeniørhøgskole. 
Kongen gir nærmere regler til utfylling av disse 
bestemmelsene og om tjenestevilkår og grads-
plassering til slike vernepliktige. I vernepliktfor-
skriften er det gitt utfyllende bestemmelser om 
VAB-ordningen.

Ved at verneplikten gjøres allmenn vil også VAB-
ordningen gjelde for kvinnelig militært personell. 

For å forenkle språket, foreslås det at «så vidt 
gjørlig» erstattes med «om mulig» i første ledd 
andre punktum. Bestemmelsen foreslås gjort 
kjønnsnøytral ved at «hans» erstattes med «ved-
kommendes». Videre foreslås det at «mann» i 
andre ledd siste punktum endres til «enhver».

Til § 12

Bestemmelsen regulerer gjennomføringen og 
bortfall av plikt til ordinær førstegangstjeneste. I 
første og andre ledd foreslås det språklige foren-
klinger og å kjønnsnøytralisere bestemmelsen 
ved og ikke benytte «han», «hans» og «ham». 
Endringene innebærer ingen realitetsendring. 

Til § 20

Utskrivningsplikten gjelder for både menn og 
kvinner. Den innebærer en plikt til å la seg innrul-
lere i verneplikts- og tjenesteregisteret og til å la 
seg klassifisere for å fastsette tjenestedyktighet 
for tjeneste i Forsvaret. Departementet foreslår at 
«Menn og kvinner» endres til «Enhver» i første 
ledd første punktum. 

Siden det ikke er et skille mellom menn og kvin-
ner med hensyn til utskrivningsplikten, foreslås det 

at andre ledd gjøres kjønnsnøytral. I den forbin-
delse foreslås det at andre ledd andre punktum 
reguleres i overgangsbestemmelsen i ny § 50 a. 
Videre foreslås det at tredje punktum blir andre 
punktum, slik at første og andre punktum omhand-
ler alle utskrivningspliktige, mens utskrivningsplik-
tige kvinner født før 1. januar 1997 reguleres i 
§ 50 a. 

I andre ledd andre punktum endres «sesjo-
nens del II» til «sesjon del 2», tilsvarende verne-
pliktforskriftens begrepsbruk.

I tredje ledd foreslås det at «Verneplikts-
verkets hovedrulle» erstattes med «Forsvarets 
verneplikts- og tjenesteregister» i samsvar med 
vernepliktforskriften. Bestemmelsens fjerde og 
femte ledd foreslås gjort kjønnsnøytral.

Til § 27

Det foreslås at «sesjonens første del» og «sesjo-
nens andre del» gjennomgående endres til 
«sesjon del 1» og «sesjon del 2», i tråd med verne-
pliktforskriftens begrepsbruk.

Til § 30

Tredje ledd første punktum foreslås gjort kjønns-
nøytral ved at «menn» erstattes med «de».

Til § 31

Første ledd første punktum foreslås gjort kjønns-
nøytral ved at «han» erstattes med «vedkom-
mende».

Til § 33

Det foreslås å kjønnsnøytralisere andre ledd, ved 
å endre «sjømenn» til «sjøfolk» i samsvar med 
begrepsbruken i sjøloven. 

Til § 35

Det foreslås at «den enkelte mann og kvinne» 
endres til «den enkelte».

Til § 36

I første ledd foreslås det at «hovedrulle» endres til 
«verneplikts- og tjenesteregister». I andre ledd 
foreslås det at «hovedrullen» endres til «opplys-
ninger i verneplikts- og tjenesteregisteret», jf. 
§ 20.
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Til § 37

I første ledd foreslås det at «han eller hun» endres 
til «vedkommende». I andre ledd foreslås det «han 
eller hun» endres til «den utskrevne». Andre ledd 
skal forstås slik at registrerte personer fysisk slet-
tes fra Vernepliktsverkets verneplikt- og tjenes-
teregister. Da det ikke rent faktisk innebærer en 
fysisk sletting av personer, men at vernepliktsfor-
holdet skjules og overskuddsdata fjernes, foreslås 
det at dette tydeliggjøres i bestemmelsen.

Til § 38

Bestemmelsen foreslås gjort kjønnsnøytral ved at 
«han» endres til «vedkommende» i første ledd før-
ste punktum og til «den vernepliktige» i første 
ledd andre punktum. 

Til § 39

Det foreslås en rettelse i første ledd første punk-
tum, slik at «flytning» endres til «flytting». For å 
kjønnsnøytralisere bestemmelsen foreslås det at 
«andre menn» i første ledd siste punktum endres 
til «andre enn utskrivningspliktige og verneplik-
tige». Videre foreslås det at «han eller hun» i 
andre ledd endres til «vedkommende».

Til § 40

For å gjøre ordlyden kjønnsnøytral foreslås det at 
«Menn og kvinner» endres til «Enhver» i første 
ledd.

Til § 43

I første ledd foreslås det at «mann og kvinne» fjer-
nes. I andre ledd foreslås det at «han eller hun» 
endres til «vedkommende» for å kjønnsnøytrali-
sere bestemmelsen.

Til § 44

Bestemmelsen foreslås gjort kjønnsnøytral ved at 
«han» erstattes med «vedkommende».

Til § 46

Det foreslås at første ledd gjøres kjønnsnøytral 
ved å erstatte «menn og kvinner» med «enhver». 
Det foreslås også at «hans» endres til «vedkom-
mendes» i fjerde ledd. 

Departementet foreslår å ta ut mønstrings-
myndighetenes forpliktelser i tredje ledd. Møn-

stringsordningen ble avviklet i 2013. Dette inne-
bærer at «mønstringsmyndigheter» i tredje ledd 
første punktum fjernes. Videre innebærer det at 
tredje ledd siste punktum foreslås opphevet. 

Til slutt foreslås det en språklig rettelse i 
tredje ledd ved at «utenrikske stasjoner» endres til 
«utenriksstasjoner». 

Til § 48

Ved at kvinner pålegges verneplikt på lik linje 
som menn, innebærer dette at de også kan 
straffeforfølges dersom de ikke møter til første-
gangstjeneste eller repetisjonstjeneste. Bestem-
melsen regulerer hvilke sanksjoner man kan bli 
møtt med ved brudd på bestemmelsene i verne-
pliktsloven. 

Departementet foreslår en presisering i nr. 1 i 
henvisningen til § 39, herunder at «første ledd» 
andre punktum, og § 39 «første ledd» tredje punk-
tum tilføyes.

Bestemmelsen foreslås gjort kjønnsnøytral 
ved at «han eller hun» endres til «vedkommende» 
i nr. 2, 3 og 4. Videre foreslås det at «hans eller 
hennes» i nr. 3 endres til «vedkommendes». 

Til § 50 a

Det foreslås at allmenn verneplikt gjøres gjel-
dende for kvinner født i 1997 eller senere, jf. punkt 
3.4.

Kvinner som allerede frivillig tjenestegjør i 
Forsvaret og kvinner født før 1997 som frivillig vil 
tjenestegjøre i Forsvaret, vil ikke bli vernepliktige 
når lovendringene trer i kraft. Departementet 
foreslår at dette reguleres i en overgangsbestem-
melse. Disse kvinnene vil imidlertid ha samme vil-
kår som, og forvaltes som, vernepliktige, jf. Prop. 
1 S (2010–2011).

Av bestemmelsens første og andre ledd frem-
går det at kvinner født før 1. januar 1997 ikke er 
vernepliktige, men har en styrkedisponerings- og 
tjenesteplikt. Dette er en videreføring av dagens 
§ 4 fjerde ledd.

Forsvaret er ikke lenger et mobiliseringsfor-
svar, men et innsatsforsvar basert på allmenn ver-
neplikt og et totalforsvarskonsept. Departemen-
tet foreslår derfor at dagens begrep «mobilise-
rings- og tjenesteplikt» endres til «styrkedispone-
rings- og tjenesteplikt», jf. § 4, jf. punkt 4.4. 

Kvinner født før 1. januar 1997 har fortsatt 
sesjonsplikt og er forpliktet til å la seg registrere 
og klassifisere. Utskrivingsplikten foreslås regu-
lert i siste ledd.
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6.2 Til endringer i heimevernloven

Til § 4

Bestemmelsen regulerer hvem som har plikt til å 
gjøre tjeneste i Heimevernet. Ved innføring av ver-
neplikt for kvinner, vil plikten til å tjenestegjøre i 
Heimevernet også omfatte kvinner. Bestemmel-
sen foreslås gjort kjønnsnøytral ved at «Menn» i 
andre ledd erstattes med «Enhver» og «menn» i 
tredje ledd erstattes med «vedkommende» 

Forsvaret er ikke lenger et mobiliseringsfor-
svar, men et innsatsforsvar basert på allmenn ver-
neplikt og et totalforsvarskonsept jf. punkt 4.4. 
Departementet foreslår derfor at begrepet «mobi-
lisering» i første ledd nr. 1 endres til «styrkeopp-
bygging» i samsvar med kgl.res. 9. desember 
2005 og dagens begrepsbruk. Begrepet «styrke-
oppbygging» omfatter handlingen fra og med 
ordre om aktivering gis, og til avdelingen er klar 
til å legges under kommando av operativ sjef. 
Dette spenner over spekteret fra å aktivere stå-
ende avdelinger til mindre oppdrag, og opp til 
«full styrkeoppbygging». Full styrkeoppbygging, 
som i gjeldende mobiliseringssystem kalles «full 
mobilisering», vil også i det nye systemet inne-
bære klargjøring av alle militære avdelinger, 
inkludert mobiliseringsavdelinger. 

Til § 5

Bestemmelsen foreslås gjort kjønnsnøytral ved å 
erstatte «menn og kvinner» med «enhver».

Til § 6

Andre ledd siste punktum foreslås opphevet, da 
det ikke lenger eksisterer slike begrensninger i 
tjenesten.

Til § 15

Departementet foreslår at «mobilisering» i første 
ledd nr. 1 foreslås endret til «styrkeoppbygging» i 
samsvar med dagens begrepsbruk, jf. § 4. 

Forsvarsdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
endringer i vernepliktsloven og heimevernloven 
(allmenn verneplikt – verneplikt for kvinner).

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i vernepliktsloven og heimevernloven 
(allmenn verneplikt – verneplikt for kvinner) i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag

 til lov om endringer i vernepliktsloven og heimevernloven 
(allmenn verneplikt – verneplikt for kvinner)

I

I lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt gjøres føl-
gende endringer:

§ 2 andre ledd skal lyde:
Oppbudenes bestemmelse er å tjene til for-

svar av landets interesser hvor som helst det 
kreves. Landvernet, som består av de 10 eldste 
årsklasser, kan brukes bare med den begrens-
ning som Grunnlovens § 25 fastsetter. Oppbud-
sinndelingen gjelder ikke for befal. 

§ 3 første og andre ledd skal lyde:
Norske statsborgere er etter utskrivning verne-

pliktige fra 1. januar det året de fyller 19 til utgan-
gen av det året de fyller 44. Norske statsborgere 
som også innehar fremmed statsborgerskap, er ikke 
vernepliktige her i riket såfremt konvensjon med 
den fremmede stat er til hinder for det. 

Med de begrensninger som følger av konven-
sjon med fremmed stat, kan Kongen bestemme 
at verneplikt skal pålegges også enhver som uten 
å være norsk statsborger hører hjemme her i riket. 
En slik vernepliktig er fri for militærtjeneste når
staten er i krig med det land hvor vedkommende 
er eller sist var statsborger.

§ 4 tredje skal lyde:
Enhver som blir antatt som frivillig i militær 

stilling eller som elev ved militær skole før den 
ordinære vernepliktsalder, er vernepliktig fra og 
med antagelsen.

§ 4 fjerde ledd oppheves. Nåværende femte ledd 
blir fjerde ledd og skal lyde:

Frivillige som nevnt i annet og tredje ledd, som 
ikke har fylt 18 år, skal ikke gis opplæring eller 
delta i stridsrelatert virksomhet, og skal straks 
fritas fra tjeneste dersom riket er i krig eller krig 
truer eller Forsvaret eller noen del av det er 
beordret satt på krigsfot.

§ 5 første ledd skal lyde:
I krig eller når krig truer kan det settes opp 

krigsforsterkning. Tjenestedyktige som ikke tilhø-
rer de faste oppbud (§ 2) er tjenestepliktige fra 
og med den dag de fyller 18 år til og med det år 
de fyller 55. Bestemmelsen i § 3 første ledd annet 
punktum, annet og fjerde ledd får tilsvarende 
anvendelse.

§ 6 skal lyde:
Under krigstjeneste, under tjenestegjøring 

ved avdeling utenfor riket eller på tokt er enhver 
forpliktet til å bli stående i sitt oppbud inntil ved-
kommende kan erstattes av en annen.

§ 7 første ledd og andre ledd skal lyde:
Vernepliktige er forpliktet til å overta den tje-

nestestilling i Forsvaret som de blir beordret til, 
og utføre den tjeneste som blir pålagt dem. 
Ingen kan mot sin vilje beordres til tjeneste med 
lavere grad enn den vedkommende er beskik-
ket, tilsatt eller utnevnt i, med mindre særlige 
forhold i krig gjør slik beordring nødvendig. 

Vernepliktige er forpliktet til å motta høyere 
grad og gjennomgå nødvendig utdannelse. Med 
mindre graden er midlertidig eller gitt for et 
bestemt oppdrag, kan den bare fratas de verne-
pliktige hvis de har vist seg uskikket eller uverdig 
til å inneha den.

§ 8 skal lyde:
I den utstrekning ikke annet følger av anset-

telsesvilkårene gjelder bestemmelsene i denne 
lov for tilsatt befal så lenge de er i tjeneste. Til-
svarende gjelder personell som ikke har almin-
nelig verneplikt etter denne lov, men som 
frivillig har inngått kontrakt om eller gitt skrift-
lig samtykke til styrkedisponering. For slike frivil-
lige gjelder loven for kontraktstidens varighet.

Vernepliktige som utdannes til befal under 
førstegangstjenesten og som ikke er gitt tilsetting
av ett års varighet eller mer utover førstegangs-
tjenesten, følger med hensyn til verneplikt i fred 
den årsklasse de tilhører.
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Alle andre befal, herunder befal som har 
avsluttet tilsettingsforholdet, er vernepliktige til og 
med det år de fyller 55. 

I krig eller når krig truer er befal som på 
grunn av tidligere ansettelse i Forsvaret oppe-
bærer pensjon, redusert lønn eller har rett til 
oppsatt pensjon, tjenestepliktige ut over det år 
de fyller 55 så lenge de anses brukbare. Ved inn-
kalling må ingen mot sin vilje beordres til tje-
neste som etter gjeldende bestemmelser er 
tillagt lavere grad enn den de innehar eller inne-
hadde ved avgangen, med mindre de ved sitt for-
hold har gjort seg uverdig til slik grad eller det 
foreligger forhold som nevnt i § 7 første ledd
annet punktum.

Befal som nevnt i fjerde ledd er forpliktet til i 
fredstid å gjennomgå kortere kurser mv. som 
anses nødvendig for at de kan fylle den stilling 
de er bestemt for i krig.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder 
annet fastlønt og forhenværende fastlønt militært 
personell i den utstrekning Kongen bestemmer. 

§ 11 skal lyde:
Førstegangstjenesten skal avtjenes uten unø-

dig opphold. Den skal om mulig være avsluttet 
innen utløpet av det år den vernepliktige fyller 22, 
med mindre utsettelse med avgjørelsen om tje-
nestedyktighet etter § 30 første ledd, eller vedkom-
mendes eget forhold har vært til hinder for det.

For vernepliktig med sivil opplæring av 
betydning for Forsvarets behov, herunder ver-
nepliktige som nevnt i § 10 annet ledd, kan Kon-
gen gi særregler om oppdeling av den samlede 
ordinære tjenestetid. Likeledes kan Kongen 
bestemme at utskrivning eller innkalling til tje-
neste av enhver som er under slik opplæring skal 
utstå i inntil 2 år.

§ 12 første og andre ledd skal lyde:
Er innkalling blitt utsatt eller fremskutt, skal 

den vernepliktige utføre førstegangstjeneste som 
fastsatt for den årsklasse eller kontingent ved-
kommende innkalles sammen med. Når ikke sær-
lige hensyn gjør seg gjeldende, skal den 
vernepliktiges etterfølgende ordinære tjeneste være 
av samme varighet som bestemt for egen årsklasse, 
og utføres sammen med egen årsklasse. Etter nær-
mere regler av Kongen kan bestemmelsen i før-
ste punktum fravikes for vernepliktig som får 
sin ordinære tjenestetid oppdelt i henhold til § 
11 annet ledd.

Plikt til førstegangstjeneste i fred bortfaller 
når den ikke er påbegynt innen utløpet av det år 
den vernepliktige fyller 28. Hvis forsinkelsen er 

forårsaket av den vernepliktige, bortfaller plikten 
hvis tjenesten ikke er påbegynt innen utløpet av det 
år vedkommende fyller 33. Resterende første-
gangstjeneste bortfaller ved utløpet av det år 
den vernepliktige fyller 28, når vedkommende 
har måttet sendes hjem ved eller etter fremmøte 
til tjeneste på grunn av sykdom, skade eller lig-
nende. Hjemsendingen foretas etter beslutning 
av slik legenemnd som nevnt i § 31 eller av ved-
kommende avdelingslege.

§ 20 skal lyde:
Enhver som oppholder seg her i riket, og 

som ikke åpenbart er helt udyktig til militærtje-
neste, er utskrivningspliktig fra 1. januar i det år 
vedkommende fyller 18 år. De som er utenfor riket 
på dette tidspunktet blir utskrivningspliktige 
straks de kommer hit.

Utskrivningsplikten opphører når verneplik-
ten inntrer eller når den utskrivningspliktige 
blir kjent fri for verneplikt. Utskrivningsplikten 
bortfaller dersom den utskrivningspliktige ikke 
blir innkalt til sesjon del 2 innen utløpet av det år 
vedkommende fyller 28 år. 

Utskrivningen omfatter
1. innrullering av de utskrivningspliktige i Forsva-

rets verneplikts- og tjenesteregister 
2. klassifisering av de utskrivningspliktige for å 

fastslå deres tjenestedyktighet og øvrige forut-
setninger for tjeneste.
Enhver som ennå ikke er blitt utskrivnings-

pliktig, kan etter nærmere bestemmelser av 
Kongen likevel tillates å bli utskrevet, men ikke 
tidligere enn fra 1. januar i det år de fyller 17 år. 
De er i så fall utskrivningspliktige så snart tilla-
telsen er meddelt dem.

I krig eller når krig truer kan Kongen gi nær-
mere regler om utskrivningsplikten. Kongen kan 
under slike forhold bestemme at utskrivnings-
plikten også skal omfatte enhver utenfor riket, 
og gi nærmere regler om fremgangsmåten ved 
utskrivningen. Reglene kan fravike denne lov.

§ 27 første, andre og tredje ledd skal lyde:
Sesjon holdes etter innrullering av ny års-

klasse, og gjennomføres i to deler. Dersom 
frammøte til sesjon del 2 ikke har latt seg gjen-
nomføre innen rimelig tid og klassifisering etter 
§§ 26 og 29 ikke har vært mulig, kan allikevel 
personell som ikke åpenbart er helt udyktige 
utskrives, og deres tjenestedyktighet avgjøres 
ved frammøte til tjeneste.

Sesjon del 1 innebærer at alle utskrivnings-
pliktige avgir en egenerklæring uten at person-
lig fremmøte kreves. Dette gjelder også 
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utskrivningspliktige som ikke er blitt klassifisert 
tidligere og som ikke har fått utsettelse med 
utskrivning i henhold til § 21.

Sesjon del 2 innebærer personlig fremmøte 
for klassifisering. Til sesjon del 2 kan innkalles 
utskrivningspliktige som på bakgrunn av sesjon 
del 1 anses egnet for tjeneste i Forsvaret, og 
utskrivningspliktige som ikke besvarer egener-
klæringen i sesjon del 1. Også andre utskriv-
ningspliktige og vernepliktige som skal 
undersøkes på ny, kan innkalles til sesjon del 2.

§ 30 tredje ledd første punktum skal lyde:
Med Stortingets samtykke kan Kongen treffe 

bestemmelse om fornyet legeundersøkelser og 
utskrivning av de som er kjent udyktig.

§ 31 første ledd første punktum skal lyde:
Legekjennelser som er avgitt før den verne-

pliktiges første fremmøte til tjeneste, og som 
ikke går ut på at vedkommende er udyktig til 
enhver militærtjeneste, kan tas opp til ny avgjø-
relse ved fremmøtet.

§ 33 andre ledd skal lyde:
Sjøfolk fordeles til Marinen så langt det er 

behov for dem.

§ 35 skal lyde:
Resultatet av utskrivningen meddeles den 

enkelte på den måte Kongen bestemmer. 

§ 36 skal lyde:
Vernepliktsverket fører et verneplikts- og tje-

nesteregister over alle utskrivningspliktige og 
vernepliktige. 

Kongen gir nærmere bestemmelser om inn-
hold og oppbevaring av opplysninger i verneplikts- 
og tjenesteregisteret.

§ 37 skal lyde:
Er noen forbigått ved utskrivningen og feilen 

blir oppdaget eller årsaken til forbigåelsen bort-
faller, skal vedkommende utskrives så snart som 
mulig. 

Blir det brakt på det rene at noen er feilaktig 
utskrevet, skal utskrivningen straks avsluttes og 
den utskrevne betraktes som ikke utskrevet.

§ 38 første ledd skal lyde:
Enhver vernepliktig kan uten hensyn til eget 

ønske omdisponeres til annen enhet i eller uten-
for den forsvarsgren vedkommende opprinnelig 
er disponert til. Etter søknad kan den verneplik-
tige omdisponeres når vektige velferdsgrunner 

foreligger og tjenstlige hensyn ikke er til hinder 
for det.

§ 39 skal lyde:
I den utstrekning Kongen bestemmer skal 

utskrivningspliktige og vernepliktige gi melding 
om bortreise, flytting, utvandring og mønstring i 
utenriks fart. Kongen kan også gi bestemmelser 
om at de må ha tillatelse til å reise bort fra riket, 
utvandre eller mønstre i utenriks fart. I krig 
eller når krig truer, kan Kongen, med Stortin-
gets samtykke treffe bestemmelser om reisefor-
bud, som kan omfatte også andre enn 
utskrivningspliktige og vernepliktige fra 1. januar i 
det år de fyller 17.

Den som på grunn av opphold utenfor riket 
ikke er utskrevet, skal melde seg for politiet 
straks vedkommende kommer til riket.

§ 40 første ledd skal lyde:
Enhver i utskrivnings- og vernepliktig alder 

plikter på oppfordring ved personlig frammøte 
eller skriftlig å gi opplysninger om forhold som 
har betydning for deres utskrivning og verne-
plikt og herunder å skaffe til veie attester og 
andre dokumenter som kreves framlagt. I rime-
lig utstrekning plikter de også på annen måte å 
godtgjøre riktigheten av sine opplysninger. 

§ 43 skal lyde:
Enhver plikter selv å påse at sitt utskrivnings- 

og vernepliktsforhold i rett tid kommer under 
behandling.

Den som ikke får slike meddelelser eller 
ordrer med hensyn til forhold som nevnt i første 
ledd og som vedkommende etter sin alder og sine 
øvrige forutsetninger skal ha, plikter å melde fra 
om dette til politiet eller Vernepliktsverket.

§ 44 skal lyde:
Vernepliktig som har gjennomgått første-

gangstjeneste kan etter nærmere bestemmelser 
av Kongen pålegges utenfor tjenestetiden å opp-
bevare og holde vedlike våpen med ammunisjon 
og utrustning som vedkommende skal møte med 
ved mobilisering.

§ 46 første ledd skal lyde:
Til bruk for utskrivning, rulleføring og inn-

kalling til tjeneste plikter offentlige myndigheter 
og tjenestemenn, arbeidsgivere og fartøysfø-
rere, bestyrere og private læreanstalter, ung-
domshjem og sykehus, prester og forstandere i 
trossamfunn uten betaling å gi opplysninger, 
oppgaver og attestasjoner angående enhver mel-
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lom 17 og 45 år som er knyttet til dem eller 
registrert hos dem.

§ 46 tredje ledd første punktum skal lyde:
Politiet og norske utenriksstasjoner plikter på 

forespørsel å gi veiledning om utskrivnings- og 
vernepliktsforhold. 

§ 46 tredje ledd tredje punktum oppheves.

§ 46 fjerde ledd første punktum skal lyde:
Hvis sesjonslege får forfall, plikter enhver 

lege på anmodning fra klassifiseringsnemnd 
eller høyere myndighet å overta vedkommendes 
funksjoner inntil avløsning kan skje. 

§ 48 skal lyde:
Med bøter straffes den som forsettlig eller 

uaktsomt
1. unnlater å oppfylle meldeplikt etter §§ 39 eller 

43, unnlater å innhente som nevnt i § 39 første 
ledd annet punktum eller overtrer reiseforbud 
gitt i medhold av § 39 første ledd tredje punktum

2. uten gyldig forfall uteblir fra eller kommer for 
sent til møte som vedkommende er innkalt til i 
medhold av denne lov, møter i ikke edru til-
stand, forlater møtet uten tillatelse eller ved sin 
opptreden hindrer eller forstyrrer møtets gang

3. unnlater eller nekter å oppfylle noen av de plik-
ter som vedkommende er pålagt etter §§ 40, 41 
eller 42, gir uriktige opplysninger om forhold 
som nevnt i § 40 eller ved sin atferd eller på 
annen måte søker å villede vernepliktsmyndig-
hetene ved bedømmelsen av vedkommendes 
utskrivnings- eller vernepliktsforhold, eller

4. overtrer eller forsømmer de plikter vedkom-
mende er pålagt å ta vare på i henhold til § 44.

I kapittel VI skal ny § 50 a lyde: 
Kvinner født før 1. januar 1997 er ikke verne-

pliktige etter § 3 første ledd.
Kvinner som frivillig gjør tjeneste i Forsvaret, og 

som er født før 1. januar 1997 har styrkedispone-
rings- og tjenesteplikt som bestemt av Kongen med 
Stortingets samtykke. Enhver er utskrivningspliktig 
etter § 20 første ledd. Utskrivningsplikten for kvin-
ner født før 1. januar 1997 opphører etter endt klas-
sifisering. 

II

I lov 17. juli 1953 nr. 28 om Heimevernet gjøres 
følgende endringer:

§ 4 skal lyde:
Plikt til å gjøre tjeneste i Heimevernet har etter 

nærmere bestemmelser fastsatt av Kongen
1. alle vernepliktige som forutsettes ikke kalt inn 

til annen militærtjeneste hverken i fred, ved 
styrkeoppbygging eller i en viss tid etter styrke-
oppbygging

2. vernepliktsfrie i vernepliktig alder og eldre til 
og med det år de fyller 55, alle for så vidt de er 
kjent dyktige for heimevernstjeneste og ikke er 
eller ville vært fri for verneplikt på grunn av 
statsborgerlig forhold.
Enhver over vernepliktig alder kan pålegges 

tjeneste i Heimevernet i den utstrekning Heime-
vernets oppgaver på vedkommende sted ikke 
kan løses ved hjelp av pliktige i yngre alder og 
frivillige.

I krig har også enhver under vernepliktig 
alder tjenesteplikt i Heimevernet fra og med 
fylte 18 år, når vedkommende fyller vilkårene 
etter første ledd nr. 2.

§ 5 første ledd skal lyde:
Som frivillige i Heimevernet kan antas enhver

som har fylt 16 år, herunder også vernepliktige i 
den utstrekning Kongen bestemmer. Disse ver-
nepliktige kan ikke pålegges tjeneste i Heimever-
net i den tid de er innkalt til annen 
militærtjeneste.

§ 6 andre ledd andre punktum oppheves. 

§ 15 første punktum skal lyde:
For øyeblikkelig å styrke militær avdeling 

eller lignende utenom Heimevernet under dens 
oppsetting ved styrkeoppbygging eller krig, plikter 
heimevernsoldater i vernepliktig alder som er 
opplært til spesiell stilling eller tjeneste, etter 
pålegg å møte og tjenestegjøre ved avdelingen 
inntil vedkommende kan bli avløst.

III

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.
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