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Høringsinnspill til lovforsiag om verneplikt og tjeneste i Forsvaret  (Forsvarsloven)

1. Innledning
Norske Reserveoffiserers Forbund viser til brev fra Forsvarsdepartementet av 19. juni 2015, og er glad for å
bidra til at en ny forsvarsloy blir hensiktsmessig for Forsvaret og for forsvarsviljen i Norge,

Norske Reserveoffiserers Forbund er en landsdekkende organisasjon med om lag 7.000 medlemmer fordelt
på 57 avdelinger rundt om i landet. Forbundet organiserer i hovedsak medlemmer med forsvarsbakgrunn
som fortsatt ønsker å være til nytte for Forsvaret. Forbundet søker å aktivisere medlemmene til fordel for
Forsvaret, og bidrar konkret i form av målrettede kurs- og idrettsaktiviteter.

Norske Reserveoffiserers Forbund er dermed spesielt opptatt av det verne- og tjenestepliktige personellet
som loven omhandler.

2. Forslaget

a. Generelt
NROFhar studert den foreliggende teksten, både ut fra de kriterier FD har anmodet oss om å se på, og i
forhold til det personellet som Forbundet organiserer.

NROF støtter tilnærmingen med å samle vernepliktsloven, heimevernsloven, forsvarspersonelloven og
militærnekterloven i én lov. Etter vårt syn vil lovgivers vurderinger bli vesentlig mer tilgjengelig enn tidligere.
Vi mener at Forsvarsdepartementets organisering av elementene i forslaget er logisk, og språkbruken er
lettfattelig.

b. Vedrørende § 24, Frivillige i Heimevernet
§ 24  anfører at tjenestepliktige ikke kan inngå kontrakt om heimevernstjeneste mens de har tjenesteplikt
andre deter av Forsvaret.

NROF har oppfattet det pågående arbeidet med komplett oppsetningsplan (KOP) slik at alle som
gjennomfører førstegangstjeneste i Hæren, blir stående 1 Hærens KOP i tre år etter dimittering, og at
tjenestegjøring utløses ved mobiliseringi henhold til vernepliktsloven.

En slik ordning innebærer at ingen som har avtjent slik førstegangstjeneste «frigjøres» for disponering
Heimevernet før etter at de tre årene har gått. Slik NROF vurderer det, vil dette føre til at tilgjengeligheten
den tiden personellet er vernepliktig, (til 44 år/55 år) blir betydelig redusert. For et Heimevem som sliter
med å få tilgang på relevant personell på grunn av at en liten del av årskullene gjennomfører
førstegangstjenesten, må dette være en betydelig byrde. NROF ser med på bekymring på dette.

Sely om den matematiske reduksjonen blir 12,5 %, «treffer» den i de viktigste årsklassene, hvor det er viktig
å skape bånd til Heimevernet.

Etter NROFs vurdering burde en bedre løsning være å overføre de som skal stå i Hærreserven, til
Heimevernets ruller. Da vil de få den viktige tilknytningen til Heimevernet i riktig alder, og de vil få bedre
kontakt med Forsvaret gjennom å bli innkalt til trening i HV. Etter NROFs syn vil dette ikke gå ut over
Hærreserven troverdighet dersom dette personellet kan føres i HVs «svikt-tillegg».

c. øvrige deler av forslaget
Etter NROFs syn, er de øvrige forslagene noe vi ønsker å slutte oss til.



• Behov og muligheter brobygging mot sivile arbeidsgivere
• Tiltak for ivaretakeise av reservepersonell

NROF har god dialog med en stor del av det vernepliktige personellet den nye forsvarsioven omhandler og er
vel kjent med at det er et betydelig informasjonsbehov om forholdene som er nevnt ovenfor. Forbundet vil
derfor tilråde at personell i vernepliktig alder tilskrives med informasjon om dette. Selv om et slikt brev
naturlig nok ikke vil kunne gå i detalj for en stor del av personellet, vil det uten tvil bidra til å øke
troverdigheten til det norske forsvarskonseptet.

Avhengig om graden av offentlighet i et slikt brev, vil det også kunne være et tydelig signal om norsk
forsvarsvilje til andre aktører. Da finske myndigheter i mai 2015 sendte ut brev til dem som etter finsk
lovgivning er vernepliktige reservister, vakte dette betydelig oppsikt.

5. Konklusjon
1. Norske Reserveoffiserers Forbund mener at det må åpnes for at frivillig tjeneste i Heimevernet, slik

at personell i Hærreserven kan stå i Heimevernets ruller.
2. NROF støtter de øvrige foreliggende forslag til lovforsiag om verneplikt og tjeneste I Forsvaret

(forsvarsloven).
3. NROF mener det er helt avgjørende at reservepersonellets rolle i Forsvaret og Totalforsvaret avklares

og at de som er verne- og tjenestepliktige etter loven informeres på en hensiktsmessig måte. Norske
Reserveoffiserers Forbund ønsker å følge opp dette punktet spesielt med den politiske og militære
ledelsen.

Med vennlig hilsen

Jcgn Berg v
Generalsekretær


