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HØRING -  FORSLAG TIL NY Lov OM VERNEPLIKT oe TJENESTE I
FORSVARET (FORSVARSLOVEN)

Politidirektoratet har  vurdert  Iovforslaget med grunnlag i beredskaps- og politioperative
forhold. Direktoratet har merknader til følgende tre bestemmelser:

-  § 15 Overføring til Sivilforsvaret og til politiet
§ 31 Fritak for fremmøte i Forsvaret på grunn av sivil stilling eller fagkyndighet

o  §  60 Vandelskontroll og §  7 behandling av personopplysninger

Overf rin til Sivilforsvaret o til olitiet
I  lovutkastets  §  15 foreslår departementet  å  slå sammen gjeldende vernepliktslov §  7  tredje
ledd, 2.  punktum og §  17 første ledd siste punktum. For politiet gjelder dette i praksis
overføring fra Forsvaret av vernepliktige til  å  gjøre tjeneste i Politireserven, jf. høringsnotatet
kapittel 7.3.11, s.  57  flg. Politidirektoratet er enig i at dette i praksis vil gjelde personell til
Politireserven.

Politidirektoratet har ikke innsigelser til at nevnte bestemmelser i gjeldende vernepliktslov slås
sammen og videreføres. Forslaget harmonerer med lov 1952-11-21 nr. 03 om tjenesteplikt i
politiet  §  1  første og annet ledd (tjenestepliktloven).

Overføring fra Forsvaret gjelder vernepliktige. Det følger av forslaget til  §  2 i ny forsvarslov at
vernepliktige er personer som er funnet skikket til tjeneste i Forsvaret. Med bakgrunn i den
type tjeneste og oppgaver mannskap i Politireserven oppøves i og kan bli satt til å utføre, er
det viktig at dette rekrutteringsgrunnlaget videreføres i ny lov.

I  første avsnitt på s.  58  i høringsnotatet forutsettes under henvisning til Ot.prp. nr.  28 (1961-
62), at personell som kan overføres ikke skal kalles inn til og gjennomføre førstegangstjeneste.
Det er mulig at gjennomført førstegangstjeneste ikke var ansett  like viktig for tjeneste i
Politireserven på 60-tallet som i dag. Med bakgrunn i tjenestens art har det imidlertid over tid
vært stilt krav om blant annet gjennomført førstegangstjeneste. Via Vernepllktsverket har det
derfor vært langvarig fast praksis for at personellet til Politireserven har blitt rekruttert fra
vernepliktige som har gjennomført førstegangstjeneste.

Politidirektoratet

POD Tlf:  23  36 41 00 Org. nr.: 982 531 950 mva
Post: Postboks 8051 Dep., 0031  Oslo Faks:  23 36 42  96 Giro:
Besøk: Hammersborggata 12 E-post: www.politi.no

politidirektoratet@politiet.no



Etter Politidirektoratets erfaring, har rekrutteringspraksisen til Politireserven ikke medført
utfordringer eller negative konsekvenser for Forsvarets eget personellbehov. Politidirektoratet
er av den oppfatningen at adgangen til å rekruttere til Politireserven fra personell som har
gjennomført førstegangstjeneste, må opprettholdes fordi det bidrar til å sikre at Politireserven
har personell med personlige egenskaper og ferdigheter av betydning for tjeneste i politiet. For
nærmere beskrivelse av rekruttering til og tjeneste i Politireserven, viser direktoratet ellers til
utredningen i NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder ..., kapittel 5. Forslaget i nevnte NOU om å
avvikle Politireserven er ikke tatt til følge.

Høringsnotatet redegjør på s. 58 for at Kongens kompetanse etter § 15 annet Iedd til å gi
forskrift om overføringen, ikke omfatter hvor mange som skal overføres. Antallet som skal
overføres er forutsatt å tilligge Stortinget, jf. drøftingen i høringsnotatets kapittel 6.3 s. 21 -23
om maktfordelingen mellom Stortinget og Kongen (regjeringen) i saker som gjelder landets
forsvar. Samtykke fra Stortinget er blant annet knyttet til antallet vernepliktige og reduksjon
eller økning av de militære styrkene. En likeartet bestemmelse om Stortingets samtykke for
innkalling til oppøving for tjeneste i Politireserven er inntatt i tjenestepliktloven § 1 annet ledd,
1. punktum. Politidirektoratet peker på behovet for at Forsvaret har dialog og samarbeid med
Politidirektoratet/overordnet fagdepartement slik at politiets behov for mannskap til
Politireserven blir håndtert på en samordnet måte overfor Stortinget.

Hva som eventuelt kan være aktueltå regulere i forskrift i medhold av § 15 annet ledd er så
vidt sees ikke nærmere omtalt i høringsnotatet. Direktoratet legger til grunn at eventuell
forskrift vil gjelde prosedyrer for overføring til Politireserven via Vernepliktsverket.

Fritak for fremm te i Forsvaret å runn av sivil stillin eller fa k ndi het
Politidirektoratet har ikke merknader til forslaget til § 31. Med bakgrunn  i  høringsnotatets
omtale i kapittel 7.4.15 legger direktoratet til grunn at det ikke er tilsiktet realitetsendringer  i
gjeldende rett, slik at vernepliktsforskriften kapittel 8A videreføres.

Vandelskontroll o innhentin o behandlin av ersono  I  snin er
Lovforslagets  §  60 om Forsvarets adgang til vandelskontroll er ment å erstatte
vernepliktsloven § 46a.

Personell til Politireserven rekrutteres fra vernepliktig personell. Vandelsvurdering for disse har
derfor til nå vært gjennomført i medhold av vernepliktsloven § 46a med bistand fra Politiets
IKT-tjenester. Politidirektoratet ønsker at det tydeliggjøres at også de vernepliktige som
overføres til Politireserven omfattes av vandelsvurderingen. Direktoratet ber om at det i § 60
annet ledd inntas en uttrykkelig adgang for Forvaret til å foreta Vandelsvurdering av
vernepliktige som kan være aktuelle for overføring til Politireserven.

Politidirektoratet legger til grunn at lovforslagets § 7 om innhenting og behandling av
personopplysninger også omfatter vernepliktige som kan bli/blir overført til Politireserven.
Adgangen til å innhente og behandle opplysninger gjelder for blant annet verneplikten, som i
henhold til § 15 er forutsetningen for overføring til Politireserven.
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