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Høring - forslag til tre nye forskrifter til lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. 

(forsvarsloven)     

 

 

Vi viser til Forsvarsdepartementets brev datert 22.08.2016 vedr. ovennevnte sak. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har i sin gjennomgang av saken fokusert på dens 

omtale av Fritaksordningen, dvs. fritak for fremmøte i Forsvaret på grunn av sivil stilling eller 

fagkyndighet, som så langt vi kan se er det eneste området i saken som berører NFDs 

ansvarsområde.  

 

På ovennevnte område må, etter vår oppfatning, også den nye vernepliktsforskriften, i likhet 

med kapittel 8A/§ 8A-1/siste avsnitt i gjeldende forskrift, konkretisere i hvilke situasjoner 

bedrifter og foretak kan bli rekvirert av Forsvaret og dermed bli ansett som samfunnskritisk 

virksomhet med samfunnskritisk funksjon med mulighet for å søke fritak for sitt personell 

etter ordningens nærmere retningslinjer. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår derfor følgende tekstendring merket i kursiv til 

"Forslag til forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften), kapitel 12 

Fritak for fremmøte i Forsvaret på grunn av sivil stilling eller fagkyndighet", siste avsnitt og 

siste setning under "§ 75 Hvem som kan fritas" på s. 19:  

 



Side 2 

 

"Bedrifter og foretak som yter støtte til, har leveranseavtaler med eller som i krig, når krig 

truer eller ved styrkeoppbygging blir rekvirert av Forsvaret, kan regnes som samfunnskritisk 

virksomhet med samfunnskritiske funksjoner."  

 Utover dette har vi ingen merknader til de forelagte forskriftsutkastene. 

 

Med hilsen 

  

Wenche Stenberg (e.f.)  

ekspedisjonssjef   

 Knut Løkstad  

 avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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